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

voldaan aan alles eisen = door naar leerjaar 2

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.

