
NAW Contract

datum betreft:
onvoldoende voor studieadvies & contract

ons kenmerk: uw kenmerk

Beste student,

Je hebt een beoordeling behaald voor je studievoortgang die onvoldoende is, hetgeen resulteert in

een voorlopig negatief studieadvies, een contract en aanmelding bij het Zorg Advies Team. Wij geven
je dit negatief studieadvíes op grond van artikel 2.4van de bijlage bij de onderwijsovereenkomst:

2.4 De deelnemer kan, in ofwijking von een negatief studieodvies, te kennen geven de opleiding
niettemin te willen vervolgen. Wonneer binnen een redelijke termijn de deelnemer vervolgens tijdens
de voortzetting van de studie niet in stoot blijkt te zijn het overeengekomen opleidingstraject binnen

de gestelde termijn met succes af te ronden wordt het studieadvies omgezet in een bindend
studieodvies. ln dat gevol wordt de onderhavige onderwijsovereenkomst geocht te zijn ontbonden.

Concreet betekent dit dat wij een contract met jou opstellen waarin de volgende verbeteringen
geconstateerd moeten worden bij het volgende beoordelingsmoment:

o Je gaat naar school waarbij je in alle lessen aanwezig bent vanaf heden.

o Je laat een actieve werkhouding zien, waarbij je alle opdrachten uitvoert díe je opgedragen

krijgt.

o Je houdt je qua gedrag aan de afspraken die gemaakt zijn vanuit de opleiding in het

algemeen en/of zoals deze in je arrangement staan omschreven.

o Je gaat naar je stage en laat daar door een act¡eve houding en gedrag zien dat je in staat

bent een beroepsopleíding af te ronden.

Bij de volgende beoordeling, dat plaatsvindt op................ ......... worden
bovenstaande afspraken besproken. Afhankelijk van de u¡tkomst hiervan kan het eerste negatief
studieadvies worden omgezet in een bindend studieadvies. Dit leidt tot beëindiging van de opleiding

Mevr. M. Weldam of mevr. L. Cazemier,
domeinleider

Student en/of ouders

Mevr. B. Timmermans of Mevr. N. van Meerten,
Zorg Advies Team





Uitnodiging BSA 1 gesprek met of zonder contract

betreft:

Uitnodiging beoordelingsgesprek Studievoortgang (BSA 1)
datum

ons kenmerk: uw kenmerk:

Beste student,

Je bent nu ongeveer 2 maanden geleden gestart met de Entree opleiding.

We willen jou en je ouders / verzorgers als je onder 18 jaar bent uitnodigen voor het eerste
beoordelingsgesprek, waarin we je studievoortgang bespreken.

Het gesprek zal plaatsvinden op

Met vriendelijke groet,

Team Entree Opleiding,
.. (Trajectbegeleider)

Telefoon: 088 - 657 (... .)
E-mail: ...@davinci.nl





Beoordellng Studievoortgang (BSA 1) - Entree opleiding

NAW student

Datum gesprek:

Startdatum:

Groep:

Arrangement Passend Onderwijs:

N.v.t. / Arrangement:

Besprekínq studievoortaa na & ofsproken :

Beoordeling Stud ievoortga ng

zien.

Goed /Voldoende / Matig / Onvoldoende



Beoordeling gedragsaspecten in relatie tot studievoortgang

situaties zelfstandig informatie verwerken en

vaardigheden tonen.

Goed / Voldoende / Matig / Onvoldoende

Evt. toelichting / afspraken:

voldoende aanwezig en komt op tijd.

Goed / Voldoende / Matig /Onvoldoende

Evt. toelichting / afspraken:

op voor de student zelf en voor zijn omgeving.

Geen gevaa¡ = goed / Gedragskaart gedrag

A = voldoende / Gedragskaart gedrag B =

voldoende / Gedragskaart gedrag C =

onvoldoende / Gedragskaart gedrag D =

verwijdering

Evt. toelichting / afspraken:

Eerste studieadvies o Doorgaan evt. met afspraken

o Doorgaan met contract (gelijk maken)

o Exit

Handtekening Student en evt. ouders I verzorgers Handtekeningen Trajectbegeleider



Bevestiging BSA I zonder contract

datum betreft:

Beoordeling Studievoortgang (BSA I )

ons kenmerk: uw kenmerk:

Beste student,

Onlangs heb je een eerste studieadviesgesprek met je trajectbegeleider gehad.

In dit gesprek is je studievoortgang besproken. Maar ook andere onderwerpen, zoals je gedrag, je
motivatie, je aanwezigheid en hoe je omgaat met afspraken.

De beoordeling van dit eerste studieadviesgesprek is:

o Je mag doorgaan met je studie en het gekozen profiel

o Je mag doorgaan met je studie maar je gaat overstappen naar een ander profiel

namelijk:...

o Je hebt onderstaande afspraken gemaakt met je trajectbegeleider:

Over 2 maanden zal er een tweede studieadviesgesprek plaatsvinden, waarbij opnieuw je ouders /
verzorgers uitgenodigd worden om aanwezig zijn als je jonger dan 18 jaar bent.

lndien jij of je ouders / verzorgers naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, laat het dan weten!

Met vriendelijke groet,

Team Entree Opleiding,

(Trajectbegeleider)

Telefoon: 088 - 657 (
E-mail:

)
@davinci.nl





Uitnodiging BSA 2 gesprek met of zonder contract

datum: betreft:

Uitnodiging beoordelingsgesprek Studievoortgang (BSA 2)

ons kenmerk: uw kenmerk:

Beste student,

Je bent ongeveer 4 maanden geleden gestart met de Entree opleiding.

We willen jou en je ouders / verzorgers (als je onder 1B jaar bent uitnodigen) voor het tweede
beoordelingsgesprek, waarin we opnieuw je studievoortgang bespreken. We gaan ook bespreken hoe
jouw toekomst na de Entree opleiding eruit zou kunnen zien!

Het gesprek zal plaatsvinden op:

Met vriendelijke groet,

Team Entree Opleiding,
... ..... (Trajectbegeleider)

Telefoon: 088 - 657 (... .)
E-mail: ...@davinci.nl





Beoordeling Studievoortgang (BSA 2) - Entree opleiding

Be sp re ki n a stu dievoo rtqo n a & afs p ra ke n :
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Beoordel ing Stud ievoortga ng

zien.

Goed / Voldoende / Matig / Onvoldoende

Beoordeling gedragsaspecten in relatie tot studievoortgang

situaties zelfstandig informatie verwerken en

vaardigheden tonen.

Goed / Voldoende / Matig / Onvoldoende

Evt. toelichting / afspraken:



voldoende aanwezig en komt op tijd,

Goed / Voldoende / Matig /onvoldoende

Evt. toelichting / afspraken:

op voor de student zelf en voor zijn omgeving.

Geen gevaa¡ = goed / Gedragskaart gedrag

A = voldoende / Gedragskaart gedrag B =

voldoende / Gedragskaart gedrag C =

onvoldoende / Gedragskaart gedrag D =

verwijdering

Evt. toelichting / afspraken

le Doorstroomadvies (vaste criteria) o Richting werk

o Richting niveau 2

Tweede studieadvies (bindend) o Doorgaan evt. met afspraken

o Doorgaan met contract (gelijk maken)

o Opnieuw onvoldoende

studievoorgang behaald ondanks

opgesteld contract:

Onderwijsovereenkomst wordt

ontbonden (alleen met Mini-zat)

o Gedragscalamiteit: ontbinden OOK

Handtekening Student en evt. ouders / verzorgers Handtekeningen Trajectbegeleider





Bevestiging BSA2 zonder contract

datum betreft:

Beoordeling Studievoortgang (BSA 2)

ons kenmerk: uw kenmerk:

Beste student,

Onlangs hebben we met elkaar opnieuw een studieadviesgesprek gevoerd. Hieronder staat de
schriftelijke bevestiging van de gezamenlijke conclusie en de eventueel gemaakte afspraken:

De beoordeling van dit tweede studieadviesgesprek is

o Je mag doorgaan met je studie

o Je hebt onderstaande afspraken gemaakt met je trajectbegeleider

o Je mag doorgaan met je studie maar je hebt wel een contract gekregen (zie bijlage)

o Je 1e doorstroomadvies is richting werk

o Je 1e doorstroomadvies is richting niveau 2

o Je hebt opnieuw een onvoldoende gehaald en je bent de afspraken uit het contract niet of

onvoldoende nagekomen. Je opleiding stopt.

Over ongeveer 3 maanden zal er een volgend studieadviesgesprek plaatsvinden, waarbij opnieuw je
ouders / verzorgers uitgenodigd worden om aanwezig zijn als je jonger dan 18 jaar bent. ln dit gesprek
gaan we kijken of je mag deelnemen aan het examen en wat je definitieve doorstroomadvies is
geworden.

lndien jij of je ouders / verzorgers naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, laat het dan weten!

Met vriendelijke groet,

Team Entree Opleiding,

(Trajectbegeleider)

Telefoon: 088 - 657 (
E-mail:

)
@davinci.nl





Uitnodigingsbrief voor Studieadviesgesprek 3

(zonder contract)

Week 30

datum betreft:

Studieadviesgesprek 3

ons kenmerk: uw kenmerk:

Beste student,

Sinds het begin van de Entree opleiding heb je een aantal studieadviesgesprekken gehad, waarin je
voortgang en allerlei gedragsaspecten zijn besproken. Steeds is de uitkomst ervan bevestigd per brief

We willen graag met jou en evt. je ouders / verzorgers opnieuw in gesprek gaan, waarin we gaan
bespreken of je mag deelnemen aan het examen. We gaan het nu ook over je toekomst gaan hebben.
Het is immers belangrijk om na te gaan of je na deze opleiding gaat werken of dat je misschien wel
een niveau 2 opleiding kunt gaan volgen. We noemen dit het doorstroomadvies.

Het gesprek zal plaatsvinden op en met:

Met vriendelijke groet,

Team Entree Opleiding,
........ (Trajectbegeleider)

Telefoon: 088 - 657 (... .)
E-mail: ...@davinci.nl





Beoordeling Studievoortgang (BSA 3) - Entree opleiding

NAW student

Datum gesprek:

Startdatum

Groep

Arra ngement Passend Onderwijs:

N.v.t. / Arrangement:

Besprekinq studievoo rtoono / ao-bepolínq voor exqme ndeelname & ofspraken

N.a.v. formatieve toets/prestatie blok 1

N.a.v. formatieve toetsen blok 1- t/m 3



Voor Proeve van Bekwaamheid

Beoordeling gedragsaspecten in relatie tot studievoortgang

afgesproken arrangementen en/ of gemaakte

afspraken.

N.v.t. / Goed / Voldoende / Mat¡e /
Onvoldoende

Toelichting

situaties zelfstandig informatie verwerken en

vaardigheden tonen.

Goed / Voldoende / Matig / Onvoldoende

Toelichting:



voldoende aanwezig en komt op tijd.

Goed / Voldoende / Matig /Onvoldoende

Toelichting:

op voor de student zelf en voor zijn omgeving.

Geen gevaa¡ = goed / Gedragskaart gedrag

A = voldoende / Gedragskaart gedrag B =

voldoende / Gedragskaart gedrag C =

onvoldoende / Gedragskaart gedrag D =

verwijdering

Toelichtíng:

Beoordeling 1" Go I no go voor

examendeelname

o Ja, student heeft alles afgerond

o Nee, student moet nog onderdelen

afronden (zie afspraken

hierboven/. lndien onderdelen níet

worden afgerond, volgt

uitschrijving

o Nee, echter student voldoet aan

verlengingscriteria en levert

verlengingsaanvraag uiterlijk in

week 30 in bíj profielteamtrekker

Doorstroomadv¡es (vaste criteria) o Richting werk

o Richting niveau 2

Handtekening Student en evt. ouders / verzorgers Handtekeningen Trajectbegeleider





Bevestigingsbrief BSA 3 metlzonder contract wk30

betreft:

studieadviesgesprek
datum

ons kenmerk:

datum

ons kenmerk:

Beste

uw kenmerk:

betreft:

studieadviesgesprek 3

uw kenmerk:

Onlangs hebben we met elkaar opnieuw een studieadviesgesprek gevoerd. Hieronder staat de
schriftelijke bevestiging van de gezamenlijke conclusie en de eventueel gemaakte afspraken:

Het besluit uit de Examenvergadering (wordt na blok 1/m 3 bepaald):

Je wordt op grond van de Go -No-Go regeling toegelaten tot de Entree examens. Je hebt erg

hard gewerkt om hier te komen! Gefeliciteerd!!!

Je hebt op dit moment nog niet voldaan aan de Go - No Go regeling. Dit betekent dat je
straks een kleinere kans hebt om je diploma te behalen. Wil je die kans vergroten? Dan heb je
tot 18 mei 2015 de tijd om alsnog te voldoen aan de Go - No Go regeling.

Je voldoet aan de verlengingscriteria. Je moet hiervoor onmiddellijk een aanvraag indienen bij

de profielteamtrekker d.m.v. motivatiebrief.

Het definitieve doorstroomadvies uit de profielteamvergadering is

o Doorstroomadvies: richting werk

o Doorstroomadvies: richting een niveau 2 opleiding

lndien er naar aanleiding van deze brief nog vragen ziin,laat het dan weten!

Met vriendelijke groet,

Team Entree Opleiding,
. .. (Trajectbegeleider)

Telefoon: 088 - 657 (....)
E-mail: ... @davinci.nl

o

o




