BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Crebo 25588 Gezel Schilder
BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

bekwaamheidstoets: voldoende

1

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

aanmeding VCA

theorietoets: voldoende

KEUZEDEEL

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NEDERLANDS

in overleg met leerbedrijf 1ste

BPV; 220 uur verantwoorden

Opdracht 1;

Taaltest (0-meting) NL

keuze keuzedeel vastgelegd

1 BPV-opdracht :

goedgekeurd door docent

toets NL; voldoende

25% van leersof met,

werken op hoogte

ENGELS

REKENEN

BEROEPSHOUDING

PORTFOLIO

instaptoets (0-meting)
niet van toepassing

eindtoets getallen; voldoende

2 van de 10 criteria waargenomen

eindtoets verhoudingen; voldoende

4 van de 10 criteria waargenomen

▼

leerjaar en
periode

door docent voldoende
doorlopen

theorietoets: voldoende

totaal 2 opdrachten;
goedgekeurd door docent

door docent voldoende

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

doorlopen

door leerbedrijf

100% van leersof met,

BPV; 220 uur verantwoorden
naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt

75% van leersof met,

toets NL; voldoende
niet van toepassing

▼

2

VCA-basis : cursus doorlopen

BPV; 220 uur verantwoorden

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies (let op: dit advies is niet officieel)
bekwaamheidstoets: voldoende

theorietoets: voldoende

VCA-basis: deelgenomen aan examen

doorlopen

totaal 4 opdrachten;
goedgekeurd door docent

toets NL; voldoende
niet van toepassing

eindtoets meten & meetkunde;
voldoende

6 van de 10 criteria waargenomen

met een voldoende beoordeeld

▼

1

door docent voldoende

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + voorlopig studieadvies
bekwaamheidstoets: voldoende

door leerbedrijf

3

▼

▼

▼

▼

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + bindend studieadvies

▼

▼

▼

▼

▼

*voor een positief bindend studieadvies moet minimaal 50% van de aangeboden deelgebieden voldoende zijn afgerond.

4

VCA-basis: behaald

Keuzedeel met een voldoende

BPV; 220 uur verantwoorden

totaal 5 opdrachten;

behaald

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt

goedgekeurd door docent

theorietoets: voldoende

toets NL; voldoende
niet van toepassing

eindtoets verbanden; voldoende

7 van de 10 criteria waargenomen
▼

bekwaamheidstoets: voldoende

met een voldoende beoordeeld
door leerbedrijf

▼

▼

▼

▼

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

▼

▼

▼

voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 2
* Let op: het bindend studieadvies dient bij opleidingen die langer dan 1 jaar duren, gegeven te worden tussen de 9 en 12 maanden. Bij 1-jarige opleidingen is dit tussen de 3 en 4 maanden. Zet de groene balk voor jouw opleiding op de juiste plek. Zodat de student weet, wanneer hij/zij het BSA kan verwachten.

▼

Resultaten van de
formatieve toetsen
komen in het
ontwikkelings-portfolio.
Periodiek wordt, tijdens
het (portfolio)voortgangsge-sprek,
de studievoort-gang op
alle examenonderdelen
met de student
besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van
de student beoordeeld
en besproken.

BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Crebo 25588 Gezel Schilder
BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)
bekwaamheidstoets: voldoende

5

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

niet van toepassing

theorietoets: voldoende

KEUZEDEEL

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

in overleg met leerbedrijf 2de

BPV; 220 uur verantwoorden

totaal 6 opdrachten;

keuze keuzedeel vastgelegd

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt

goedgekeurd door docent

25% van leersof met,

met een voldoende beoordeeld

door docent voldoende

door leerbedrijf

NEDERLANDS

Instellings-examen: Gesprekken Voeren

ENGELS

niet van toepassing

REKENEN

BEROEPSHOUDING

CE examen: deelname

8 van de 10 criteria waargenomen

CE examen: voldaan

9 van de 10 criteria waargenomen

PORTFOLIO

▼

leerjaar en
periode

doorlopen

6

niet van toepassing

theorietoets: voldoende

door docent voldoende
doorlopen

totaal 7 opdrachten;

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

goedgekeurd door docent

CE-examen: Lezen & Luisteren

niet van toepassing

▼

bekwaamheidstoets: voldoende

BPV; 220 uur verantwoorden

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
75% van leersof met,

door leerbedrijf

2

totaal 8 opdrachten;
goedgekeurd door docent

door docent voldoende

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

doorlopen

door leerbedrijf

Keuzedeel met een voldoende

BPV; 220 uur verantwoorden

totaal 9 opdrachten;

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

goedgekeurd door docent

bekwaamheidstoets: voldoende

7

theorietoets: voldoende

niet van toepassing

Instellings-examen: Schrijven

niet van toepassing

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

▼

BPV; 220 uur verantwoorden

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
100% van leersof met,

niet van toepassing

behaald

theorietoets: voldoende

Instellings-examen: Spreken

niet van toepassing

▼

8

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
bekwaamheidstoets: voldoende

door leerbedrijf

Eind PvB of som van meerdere
deelexamens*

▼
Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

▼
Examen per gevolgd keuzedeel*

▼
BPV-opdracht(en)

▼

▼

▼

▼

▼

Curriculum + eventueel
BPV-opdracht(en)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Instellingsexamen (3 gebieden)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Instellingsexamen (3 gebieden)

Rekenexamen
Centraal landelijk (4 domeinen)

Beoordeling van de 10 aspecten van de
beroepshouding

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

a. Voldaan aan
eisen
basis- en profieldeel

b. Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

c. Voldaan aan eisen keuzedeel

d. Voldaan aan BPV-eisen

e. Voldaan
aan eisen L&B

f. Voldaan aan taaleisen

f. Voldaan aan taaleisen

g. Voldaan aan rekeneisen

h. Voldaan aan beroesphouding

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

* verplaats de summatieve blokken op basis van opleidingsspecifieke planning

voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 3

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

Resultaten van de formatieve
toetsen
komen in het ontwikkelingsportfolio.
Periodiek wordt, tijdens het
(portfolio)-voortgangsge-sprek,
de studievoort-gang op alle
examenonder-delen met de
student besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van de
student beoordeeld en
besproken.

BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Crebo 25588 Gezel Schilder (indien de student van crebo 25589 komt)
BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)
bekwaamheidstoets: voldoende

5

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

niet van toepassing

theorietoets: voldoende

KEUZEDEEL

2 keuzedelen met leerbedrijf bepaald
en voor 25% doorlopen . Door docent
met voeldoende beoordeeld

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

BPV; 220 uur verantwoorden

totaal 2 opdrachten;

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt

goedgekeurd door docent

NEDERLANDS

Instellings-examen: Gesprekken Voeren

ENGELS

niet van toepassing

REKENEN

BEROEPSHOUDING

CE examen: deelname

8 van de 10 criteria waargenomen

CE examen: voldaan

9 van de 10 criteria waargenomen

met een voldoende beoordeeld
door leerbedrijf

theorietoets: voldoende

2 keuzedelen voor 50% doorlopen .
Door docent met voeldoende
beoordeeld

totaal 4 opdrachten;

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

goedgekeurd door docent

CE-examen: Lezen & Luisteren

niet van toepassing

▼

6

niet van toepassing

BPV; 220 uur verantwoorden

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
bekwaamheidstoets: voldoende

PORTFOLIO

▼

leerjaar en
periode

door leerbedrijf

2
theorietoets: voldoende

niet van toepassing

2 keuzedelen voor 75% doorlopen.
Door docent met voeldoende
beoordeeld

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

goedgekeurd door docent

Instellings-examen: Schrijven

niet van toepassing

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

▼

bekwaamheidstoets: voldoende

7

totaal 6 opdrachten;

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
BPV; 220 uur verantwoorden

door leerbedrijf

niet van toepassing

behaald

theorietoets: voldoende

totaal 9 opdrachten;

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

goedgekeurd door docent

Instellings-examen: Spreken

niet van toepassing

▼

8

BPV; 220 uur verantwoorden

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
2 Keuzedelen met een voldoende
bekwaamheidstoets: voldoende

door leerbedrijf

Eind PvB of som van meerdere
deelexamens*

▼
Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

▼
Examen per gevolgd keuzedeel*

▼
BPV-opdracht(en)

▼

▼

▼

▼

▼

Curriculum + eventueel
BPV-opdracht(en)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Instellingsexamen (3 gebieden)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Instellingsexamen (3 gebieden)

Rekenexamen
Centraal landelijk (4 domeinen)

Beoordeling van de 10 aspecten van de
beroepshouding

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

a. Voldaan aan
eisen
basis- en profieldeel

b. Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

c. Voldaan aan eisen keuzedeel

d. Voldaan aan BPV-eisen

e. Voldaan
aan eisen L&B

f. Voldaan aan taaleisen

f. Voldaan aan taaleisen

g. Voldaan aan rekeneisen

h. Voldaan aan beroesphouding

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

* verplaats de summatieve blokken op basis van opleidingsspecifieke planning

voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 3

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

Resultaten van de formatieve
toetsen
komen in het ontwikkelingsportfolio.
Periodiek wordt, tijdens het
(portfolio)-voortgangsge-sprek,
de studievoort-gang op alle
examenonder-delen met de
student besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van de
student beoordeeld en
besproken.

BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Crebo 25588 Gezel Schilder
BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

KEUZEDEEL
in overleg met leerbedrijf 3de

niet van toepassing

9

PVB-ondergrondherstel

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

ENGELS

REKENEN

BEROEPSHOUDING

PORTFOLIO

BPV; 220 uur verantwoorden

25% van leersof met,

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

door docent voldoende

door leerbedrijf

keuze keuzedeel vastgelegd

NEDERLANDS

afgerond

afgerond

niet van toepassing

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

afgerond

alle 10 criteria zijn waargenomen

▼

leerjaar en
periode

doorlopen

niet van toepassing

PVB-wandbekleding

door docent voldoende

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt

doorlopen

met een voldoende beoordeeld

afgerond

afgerond

niet van toepassing

▼

PVB-beglazingsystemen

10

BPV; 220 uur verantwoorden

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
75% van leersof met,

door leerbedrijf

PVB-begeleid leerling / nieuwe
medewerker

BPV; 220 uur verantwoorden

door docent voldoende

naar keuze 2 nieuwe BPV-opdrachten
gemaakt
met een voldoende beoordeeld

doorlopen

door leerbedrijf

niet van toepassing

PVB-voert praktisch projectbegeleidng
uit

afgerond

afgerond

niet van toepassing

▼

11

100% van leersof met,

niet van toepassing

12

behaald

competentiemeting op
beroepsbekwaamniveau voldoende
beoordeeld door leerbedrijf

afgerond

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
Keuzedeel met een voldoende

afgerond

niet van toepassing

Eind PvB of som van meerdere
deelexamens*

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Curriculum + eventueel
BPV-opdracht(en)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Instellingsexamen (3 gebieden)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Instellingsexamen (3 gebieden)

Rekenexamen
Centraal landelijk (4 domeinen)

Beoordeling van de 10 aspecten van de
beroepshouding

Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

Examen per gevolgd keuzedeel*

BPV-opdracht(en)

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

a. Voldaan aan
eisen
basis- en profieldeel

b. Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

c. Voldaan aan eisen keuzedeel

d. Voldaan aan BPV-eisen

e. Voldaan
aan eisen L&B

f. Voldaan aan taaleisen

f. Voldaan aan taaleisen

g. Voldaan aan rekeneisen

h. Voldaan aan beroesphouding

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

* verplaats de summatieve blokken op basis van opleidingsspecifieke planning

voldaan aan alle eisen = diploma

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

▼

PVB-schilderen

▼

(portfolio)voortgangsgesprek

3

Resultaten van de formatieve
toetsen
komen in het ontwikkelingsportfolio.
Periodiek wordt, tijdens het
(portfolio)-voortgangsge-sprek,
de studievoort-gang op alle
examenonder-delen met de
student besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van de
student beoordeeld en
besproken.

