BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Crebo 25606 Expert IT systems and devices
leerjaar en
periode

BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

KEUZEDEEL

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NEDERLANDS

ENGELS

REKENEN

BEROEPSHOUDING

nvt

Voortgang kerntaak/werkproces
voldoende

nvt

nvt

Periode toets

Periode toets

Periode toets

Beroepshouding voldoende bij alle
vakken

Periode toets

Periode toets

Periode toets

Beroepshouding voldoende bij alle
vakken

Periode toets

Periode toets

Periode toets

Beroepshouding voldoende bij alle
vakken

▼

▼

▼

▼

Periode toets

Periode toets

Periode toets

Beroepshouding voldoende bij alle
vakken

▼

▼

▼

▼

PORTFOLIO

Test 2: wegingsfactor 1x

1

Test 3: wegingsfactor 1x
Praktijktoets: wegingsfactor 2x

▼

Test 1: wegingsfactor 1x

Bekwaamheidstoets: wegingsfactor 3x
▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies (let op: dit advies is niet officieel)
Test 1: wegingsfactor 1x
Test 3: wegingsfactor 1x
Praktijktoets: wegingsfactor 2x

nvt

Examen keuzedeel

nvt

nvt

Bekwaamheidstoets: wegingsfactor 3x

1

nvt

Voortgang kerntaak/werkproces
voldoende

nvt

3

nvt

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + voorlopig studieadvies
Test 1: wegingsfactor 1x
Test 2: wegingsfactor 1x
Test 3: wegingsfactor 1x
Praktijktoets: wegingsfactor 2x
Bekwaamheidstoets: wegingsfactor 3x

▼

▼

▼

▼

▼

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + bindend studieadvies

▼

2

▼

Test 2: wegingsfactor 1x

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

4

Examen Kerntaak 1 WP1.1

nvt

Examen keuzedeel

nvt

nvt

▼

▼

▼

▼

▼
Voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 2

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

Project Linux intro & Project Windows Se

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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KEUZEDEEL

BPV

nvt

nvt

nvt

288 uur BPV & Werkhouding
voldoende & BPV opdracht 1
voldoende

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NEDERLANDS

ENGELS

REKENEN

BEROEPSHOUDING

nvt

nvt

nvt

nvt

Beroepshouding in BPV

nvt

nvt

nvt

Beroepshouding in BPV

Periode toets voldoende

Periode toets voldoende

Periode toets voldoende

Beroepshouding bij alle vakken

Examen Nederlands

Examen Engels

Examen rekenen

▼

▼

6

nvt

nvt

nvt

256 uur BPV & & Werkhouding
voldoende & BPV opdracht 2
voldoende

▼

(portfolio)voortgangsgesprek

nvt

2
7

nvt

Voortgang kerntaak/werkproces
voldoende

nvt

Alle opdrachten met voldoende
beoordeeld

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
Server 1 bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling & Server 2
bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling

Examen keuzedeel

nvt

▼

▼

▼

Alle opdrachten met voldoende
beoordeeld

Beroepshouding bij alle vakken
▼

8

nvt

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
Netwerk 1 bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling & Databases
bekwaamheidstoets en
projectbeoordeling

PORTFOLIO

▼

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

▼

5

BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

▼

leerjaar en
periode

Examen Kerntaak 1 WP 1.2 en 1.3
(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

Voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 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.
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BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

KEUZEDEEL

BPV

nvt

nvt

nvt

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

Server 2 bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling &

9

Netwerk 2 bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling
Examen Kerntaak 2

NEDERLANDS

ENGELS

REKENEN

BEROEPSHOUDING

nvt

nvt

nvt

Beroepshouding bij alle vakken

Alle opdrachten met voldoende
beoordeeld

Scripting 2 bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling

nvt

nvt

Alle opdrachten met voldoende
beoordeeld

nvt

nvt

nvt

nvt

Beroepshouding bij alle vakken

nvt

nvt

nvt

Beroepshouding in BPV

nvt

nvt

nvt

Beroepshouding in BPV

Examen Kerntaak 3
(portfolio)voortgangsgesprek
nvt

nvt

Examen Profieldeel Kerntaak 1

288 uur BPV & Werkhouding voldoende
& BPV opdracht 3 voldoende

nvt

12

nvt

nvt

nvt

Examen Profieldeel Kerntaak 2

256 uur BPV & & Werkhouding
voldoende & BPV opdracht 4 voldoende

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
nvt

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

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

Rekenexamen
Centraal landelijk (4 domeinen)

Beoordeling van de 10 aspecten van de
beroepshouding

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)

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

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

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

voldaan aan alle eisen = diploma

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

▼

nvt

▼

11

▼

3

10

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
Scripting 1 bekwaamheidstoets +
projectbeoordeling &

PORTFOLIO

▼

BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

▼

leerjaar en
periode

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.

