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

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.
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