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Doel en opbrengst van de
b¡jeenkomst

.Doel :

Uitwisseling van de wijze waarop de verschillende
instellingen de procedure studieadvies hebben
vormgegeven

.Opbrengst:

Een samenvatting (door MBO-raad) met daarin per
onderwerp de belangrijkste uitkomsten

<WEEKDAG DAG MAAND JMR> < DOMEIN > 2



TUMJNCt

Besch i kba re docu menten

o Procedurebeschrijving Gids ttstudieadvies en Entree"
o Observatieformulier b¡j eerste 15 weken (LE 1 t/m 3)
o Formulier Gesprek Studieadvies

at aa

<WEEKDAG DAG MMND ]AAR> < DOMEIN > 3
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op basis waarvan wordt het advies
gegeven?

Ontwikkeling Nederlands en rekenen
- Afwezigheid

Houding en inzet

ao aa

<WEEKDAG DAG MMND JAAR> < DOMEIN > 4
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Wie voeren het gesprek?

. SLB-er
o Praktijkinstructeur
o Evt. de trajectbegeleider

<WEEKDAG DAG MMND JAAR> <DOMEIN> 5



r[JmJNe[

Welke "sooften"advies worden gegeven

0 Het gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je naar een
vervolgopleiding op niveau 2

0 Het gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je na je
diploma gaan werken

0 Je moet deze opleiding verlaten.

aa aa

6



ta aa

r[JmJRtet

Consequenties b¡ndend stud¡eadvies

Per direct stoppen met de opleiding

B¡j 18+: 2 jaar geen toegang tot Entree Rijn lJssel

B¡j 1B-: melden b¡j leerplicht, 2 jaar geen toegang tot
Entree

7
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Bezwaar maken

Via klachtenprocedure Rijn lJssel

<WEEKDAG DAG MAAND JAAR> <DOMEIN> B
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Gem ¡ddelde t¡jdsi nvesteri ng

Inclusief voorbereiding ca. 2 uur per advies

<WEEKDAG DAG MAAND JMR> <DOMEIN> 9
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Eruari ngen van studenten
Geen verrassing , zê zijn voorbereid.
Bij 'tegenvallend'advies gaan de ogen pas open als ze

d¡t advies daadwerkelijk krijgen
Soms als verwacht soms met verzet

- Vaak herkenning en soms teleurstelling, heel soms zijn
ze het er niet mee eens



TUMJNCI

Eruaringen van docenten

-B¡nnen 4 maanden is meestal wel duidelijk wat een
student tin huis heeft

tr aa

<WEEKDAG DAG MMND JAAR> <DOMEIN> 11
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Is er sprake van een andere
begeleid¡ng nu het stud¡eadvies
wettel ¡j k is voorgesch reven?

-Niet wezenlijk anders.

Meer focus op duidelijkheid en het vastleggen van
objectieve criteria

aa aa

<WEEKDAG DAG MAAND ]AAR> < DOMEIN > L2
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Hoeveel studenten hebben een
b¡ndend stud¡eadvies gekregen?

5- 10o/o





Naam:

Groep / Klas:

Gesprek door:

Studentnummer:

Datum gesprek

Gegevens

fUruJßCT

Formulier Gesprek Studieadvies

Je laat

Je laat

aen door de docent Nederlands)

door de docent rekenen)Rekenen

0 Het gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je naar een vervolgopleiding op niveau 2

0 Het gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je na je diploma gaan werken

0 Je moet deze opleiding verlaten. Zie formulier'Bindend Studieadvies Entree'

Welke ontwikkeling moet je de komende tijd laten zien? úe studieloopbegeleider heeft deze afspraken SMART geformuleerd):

Studieadvies (dit formulier heeft betrekking op het voorlopig studieadvies en is gebaseerd op een momentopname)

Niveau Nederlands uit de intaketoets (0-meting):

Lezen:
Spelling:
stijr:
Woordkennis:
Luisteren:

<1F I 1F.',t I 1F.2 I 2F I 2F.1t 2F.2 I 3F
<1F I 1F.1 I ',tF.2 I 2F I 2F.1t 2F.2 I 3F
<1F I 1F.1 I lF.2 l2F l2F.1l 2F.2 I 3F

1F I 1F.1 I ',tF.2 t2F I 2F.11 2F.2 l3F
<1F I 1F.1 I ',tF.2 t2F I 2F.1t2F.2 l3F

N¡veau Nederlands uit de tussentijdse meting:

Lezen: <1F I 1F.1 I 1F.2 l2F l2F.1l 2F.2 I 3F
Spelling: <1F11F.1 11F.2 l2Fl2F.1l 2F.2 l3F
Stijl: <1F I 1F.1 I 1F.2 l2F l2F.1l 2F.2 I 3F
Woordkennis: 1Fl 1F.1 I 1F.2 l2F l2F.1l 2F.2 I 3F
Luisteren: <1F I 1F.1 I 1F.2 l2F l2F.1l 2F.2 l3F

Onvoldoende

N¡veau Rekenen uit de intaketoets:

Getallen: <'lF I 1F.1 I '1F.2 I 2F 12F.112F.2 l3F
Verhoudingen: <'lF l1F.'l 11F.2 l2F l2F.'ll2F.2 l3F
Meten/meetkunde:<1F / 1F.1 I '1F.2 l2F l2F.1l 2F.2 l3F
Verbanden: <1F I '!F.1 I 1F.2 l2F 12F.112F.2 l3F

Niveau Rekenen uit de tussentijdse meting:

Getallen: <1F I 1F.1 I 1F.2 I 2F l2F.1l 2F.2 l3F
Verhoudingen: <1F I 1F.1 I 1F .2 I 2F I 2F.11 2F.2 I 3F
Meten/meetkunde:<1 F / 1F .1 I 1F.2 I 2F I 2F.'ll 2F .2 I 3F
Verbanden: <1F I 'lF.'l I 1F.2 l2F l2F.'ll 2F.2 l3F
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persoonlijkheid

De AMN lntaketest geefr inzicht in jouw capaciteiten, ¡nz¡cht in de (intrinsieke) motivatie, een advies over de begeleidingsstül.
Resultaten hebben een geldigheid van maximaal 2 jaar.

De resultaten van de AMN (door je studieloopbaanbegeleider gekn¡pt en geplakt u¡t de AMN):

Waren deze omschrijvingen herkenbaar in de afgelopen leereenheden op school?

Welke invloed heeft dit op het studie advies?

De conclus¡e uit het formulier procestaken (EA-match) oriëntatiefase zijn met je besproken. Je docent heeft ze u¡tgeprint en
aan je meegegeven.
Daaruit blijkt:

Je laat ontwikkeling zien op de werkprocessen en motivatie, houding/inzet:

Toelichting:

Uitstekend

riiniincer

Presentie

Je bent de afgelopen lijd .......% añivezig geweest, waarvan.........% ongeoorloofd (bron:Comtak)
Je meldt je wel/niet af volgens de regels als ie niet kan komen.

Zijn er bÜzondere afspraken gemaakt ¡n de bülage behorende bij de onderwijsovereenkomst? JalNee

Zo ja: zi¡n d¡e nagekomen?...........

Hierbij verklaren studieloopbaanbegeleider, ouders en student dat het gesprek heeft plaatsgevonden-

Naam studieloopbaanbegeleider: Naam student:

Handtekening studentHandtekening:

Bü student jonger dan 18: handtekening ouder/wettelijk
verzorger

Handtekeningen

24-11-2015



Begeleidingsdocument Oriëntatiefase (week I Um l5)

Afname door:

Studentennummer:
Klas/groep:
Datum afname:
Naam



1.1 Inzicht in de leerstof

pu
lk begrijp niet hoe ik de stof moet leren. lk snap niet waar het nou precies over gaat. lk
zie niet dat de verschillende vakken wat met elkaar te maken
+ - (2 punten)
lk kan de stof wel leren, maar ik weet vaak niet waar het precies over gaat. lk begrijp

de verschillende vakken met elkaar te maken
+ (3 punten)
lk weet waar de leerstof over gaat en ik kan het goed leren. Toch zie ik nog niet wat de

met elkaarte maken hebben.

*Zet je paraaf in het vakje van je score

3 = score docent + score prakt¡jk¡nstructeur + score

= score docent + score praktijkinstructeur + score studentNa LEH 2

a LEH I = score docent + score nstructeur

lnzicht in de leerstof:

LEH I

.. x 0,6

Aantal
punten

.. x 0,5

LEH 2

score
Afgeronde

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

LEH I

..x 0,4 x..0,4

LEH2

+ I

x..0,4

LEH 3

Praktijkinstructeur*

LEH I

+

.. x 0,1

LEH 2

.. x 0,2

LEH 3

Student*

2



1.2 lnzicht bij de praktijkopdrachten

- (l punt)
tk niets van de lk weet nooit wat ik moet doen

+ - (2 punten)
lk snap een beetje wat ik moet doen voor de praktijkopdracht. lk weet niet hoe ik het

moet doen.
+ (3 punten)
lk snap wel wat ik moet doen voor de praktijkopdracht. lk weet hoe ik moet beginnen,

ik steeds vast met de

Zet je paraaf in het vakje van ¡e score

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score student

Na LEH 2 = score docent + score praktiJkinstructeur + score student

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

lnzicht bij de praktijkopdrachten:

.. x 0,6

LEH I

Aantal
punten

LEH 2

.. x 0,5

score
Afgeronde

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

LEH I

..x 0,4

-

x..0,4

LEH 2

+-

LEH 3

Praktiikinstructeur"

x..0,4

LEH I

+

LEH 2

.. x 0,1 ..x0r2

LEH 3

Student*

3



1.3 lnzicht in de

- (f punt)
lk kan of durf niet te laten zien wat ik heb geleerd. lk wacht af tot ik aan het werk wordt

punten
lk weet wel wat ik heb geleerd, maar ik kan of durf het niet te laten zien. lk vraag wel

wat ik moet doen ik
+
lk kan laten zien wat ik geleerd heb in het uitvoeren van taken. lk vraag wel wat ik moet
doen ik weet het zelf niet

*Zet je paraaf in het vakje van je score

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score student

2 = score docent + score p r + score student

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

lnzicht in de BPV

.. x 0,0

LEH I

Aantal
punten

LEH2

.. x 0,5

score
Afgeronde

3
LEH

Docent*

..x
0,4

..x 0,4

LEH 1 LEH 2

x..0,4

+ -

x'.0,4

LEH 3

Praktijkinstructeur*

LEH 1

.. x 0,1

LEH 2

+

..x012

LEH 3

Student*

4



2. Gedrag

+ (3 punten)
lk luister wanneer ik word aangesproken op mijn gedrag.
Het lukt me niet mijn gedrag te veranderen in ander,
beter gedraq.

+ - (2 punten)
lk probeer te luisteren wanneer ik word aangesproken

op miin oedmq. lk kan miin oedraq niet veranderen.

- (l punt)
lk luister niet wanneer ik word aangesproken op mijn

gedrag. lk ga er tegen in en ga door met hetzelfde
qedraq.

2.1 Aanspreekbaarheid op gedrag

LEH 1

x 0,6 .. x 0,4

LEH 2 LEH 3

Docent*

.. x 0,4

+ score prakt'rjkinstructeur + score mede-student +Na LEH 3 = score docent
score student

+ score mede-student +
score student

2 = score docent + score

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

Aanspreekbaarheid op ged rag

.. x 0,4

LEH 1

Aantal
Punten

.. x 0,4

LEH 2 LEH 3

Praktijkinstructeur*

x 0,3

scorê
Afgeronde

LEH I LEH 2

.. x 0,1 .. x 0,1

LEH 3

Mede-student*

+

LEH 1

.. x 0,1

LEH 2

+

.. x 0,2

LEH 3

Student*

5



+ (3 punten)
lk kom afspraken en beloftes meestal na. lk zeg op tijd af

waarom het me niet lukt.

+- (2 punten)
lk kom afspraken en beloften niet altijd na. Het gaat beter

herinnert wordt.

- (1 punt)
lk kom afspraken niet na. lk vezin smoesjes overwaarom
ik de niet ben

2.2 Betrouwbaarheid

.. x 0,6 .. x 0,4 .. x 0,4

3

Docent"

x 0,4

LEH I

.. x 0,4

LEH 2

.. x 0,3

LEH 3

Praktijkinstructêur*

.. x 0,1 .. x 0,1

LEH 3

Mede-student*

LEH I LÊH2

.. x 0,1 xO,2

Student*

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score +
score student

2 = score docent + score praktijkinstructeur + score mede-student +Na LEH
score student

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

Betrouwbaarheid Aantal
Punten score

Afgeronde +- +

6



+ (3 punten)
Meestal sta of zit ik wel rechtop tegenover mensen. lk wend me naar
mensen toe en maak oogcontiact. Als ik me niet zeker voel bij mensen
kan ik wel eens een beetie onqeinteresseerd overkomen.

+- (2 punten)
Bij mensen die ik niet ken sta of zit ik wel eens in elkaar gezakt. lk
vind het dan ook moeilijk om oogcontact te maken. Daardoor kom ik
misschien wel eens over alsof ik oeen interesse heb.

- (1 punt)
lk zit of sta vaak in elkaar gezakt tegenover iemand. Het is lastig voor
mij om oogcontiact te maken. Het kan misschien overkomen alsof ik
qeen interesse heb.

2.3 Gedragshouding

.. x 0,6

LEH f

.. x 0,4

LEH 2

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score mede-student +
score student

Na LEH I = score docent + score prakt¡jkinstructeur

Gedragshouding

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

Aantal
punten

.. x 0,4

LEH 1 LEH 2

.. x 0,4

score
Afgeronde

.. x 0,3

LEH 3

Praktijkinstructeur*

LEH 1

-

.. x 0,1

LEH 2

+-

.. x 0,1

LEH 3

Mede-student*

LEH I

+

LEH 2

x 0,1

LEH 3

Student*

.. x 0,2

7



lk weet dat ik zelf mijn doel kan bereiken en ik probeer
oplossingen te zoeken, maar vraag soms wel hulp/bevestiging

+ punten)

over mezelfanderen. lk ben

lk weet dat ik ook wel dingen goed kan, maar anderen zijn vaak
beter. lk zeg nog wel eens dat ik het niet kan of durf. lk
proberen zelf mijn doel te bereiken, maar vraag soms wel hulp

di

lk ben onzeker en denk negatief over mezelf. lk heb anderen
nodig om een doel te bereiken. lk zeg vaak'ik kan het nief of ik
durf het niet'.

2.4Zelfveftrouwen

LEH I

.. x 0,6 .. x 0,4

LEH 2

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

LEH I

.. x 0,4 .. x 0,4

LEH 2

Praktijkinstructeur*

.. x 0,3 .. x 0,1

LEH 3

Mede-student"

.. x 0,1

LEH I

.. x 0,1

LEH 2

NaLEH3=score
score student

+ score praktijkinstructeur + scorê mede-student +

Na 2 = score docent + score nstructeur + score mede-student +
score student

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

Zelfvertrouwen Aantal
Punten

Afgeronde
sGore

+- +

..x0,2

Student"

I



- (l punt)
lk ben met andere dingen bezig tijdens de lessen. lk luister niet
goed naar de docent. Als ik het niet begrijp ga ik het echt niet
direct vragen.

2.5 Werkhouding

+ (3 punten)
lk let bij de meeste lessen goed op. lk doe alleen mee als ik het
interessant vind. Als ik iets niet snap vraag ik dat meestal aan
een medestudent.

+. (2 punten)
Bij de lessen die ik leuk vind let ik wel op. Als het niet
interessant is, zet ik me ook niet in. Vraqen stellen doe ik soms.

.. x 0,6

LEH 1 LEH 2

.. x 0,4

NaLEH3=score
score student

docent + score prakt¡jk¡nstructeur + score +

= score docent + score praktijkinstructeur + score mede-student +Na LEH
score student

Na LEH I =scoredocent +score p kinstructeur

Werkhouding

LEH 3

Docent *

.. x 0,4 .. x 0,4

LEH I

Aantal
DUnten

LEH 2

.. x 0,4

score
Afgeronde

.. x 0,3

LEH 3

Praktijkbegeleider*

LEH 1 LEH 2

.. x 0,1

+-

.. x 0,1

LEH 3

Medestudent"

LEH I

+

LEH 2

.. x 0,1

LEH 3

Student*

..x012

9



3. Denkprocessen

lk vind het belangrijk om te studeren en/of stage te lopen, het is leezaam
voor later.

punten)

Matig (2 punten)
lk vind studeren en/of stage lopen belangrijk, maar het kost mij wel veel tijd
en ik ook

lk zie geen nut in studeren en/of stage lopen. Het voelt als een verplichting.
andere

Onvoldoende (l

3.1

.. x 0,6 .. x 0,5

LEH 2

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

..x 0,4

2

x..0,4 x..0,4

LEH 3

Praktijkinstructeur*

LEH I

.. x 0,1

3 = score docent + score r + score med +
score student

Na LEH 2 = score docent + score praktijkinstructeur + score mede-student +
score student

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

Motivatie Aantal
punten

Afgeronde
score

+- +

..x0,2

10



Na LEH 3 = score docent + score nstructeur + score student

Na LEH 2 = score docent + score praktijkinstructeur + score student

LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

'. x 0,6 .. x 0,5 .. x 0,4 ..x 0,4 x..0,4 x..0,4

lnzicht in eigen Afgeronde
score

- +-

+ (3 punten)
lk heb een goed beeld van mijn sterke- en verbeterpunten, zonder mijzelf te
onder- of overschatten. lk vind het lastig om deze kennis in te zetten bij het
studeren, de stage en miin sociale omoevinq.

+- (2 punten)
lk heb al een beter beeld van mijn sterke- en verbeterpunten. Toch onder-
of overschat ik miizelf soms noq wel.

- (l punt)
lk heb niet een goed beeld van mijn sterke- en verbeterpunten. lk onder- of
overschat miizelf in hoe ik het dinqen doe.

3.2 lnzicht in eigen functioneren

LEH I

Docent

LEH 2 LEH 3 LEH 1

Praktijkinstructeur

LEH 2 LEH 3 LEH I

Student

.. x 0,1

+

LEH 2

..x0r2

LEH 3

11



3.3 Flexibel in denken

-(l punt)
lk vind het erg vervelend als er iets plotseling verandert lk kan daar niet
tegen, ga tegenwerken en kan mij niet goed aanpassen aan de nieuwe

punten)+-

Als er iets plotseling verandert vind ik dat vervelend. lk vind het moeilijk en ga
I er tegen in , maar ik werk wel mee. Toch kan ik mij nog niet helemaal

aan de nieuwe
+ (3 punten
Het is niet leuk als er iets plotseling verandert. lk geef aan dat ik het
vervelend vind, maar werk wel mee. lk denk te weten hoe ik het kan oplossen,

lukt me niet.

.. x 0,6

LEH 1

3 = score docent + score prakt¡jk¡nstructeur + scoreNa

+ score praktijkinstructeur + score studentNaLEH2=scorê

LEH I = score docent + score praktijkinstructeurNa

Flexibel in denken Aantal
DUnten

.. x 0,5

LEH 2

score
Afgeronde

LEH 3

Docent*

.' x 0,4 .x 0,4

LEH 1

x..0,4

LEH 2

+-

x..0,4

LEH 3

Praktijkinstructeur*

+

LEH I

.. x 0,1

LEH 2

..x012

LEH 3

Student*

12



4. Aanpak

+- +
nten score

Na LEH I = score docent + score p kinstructeur

2 = score docent + scorê praktijkinstructeur + score +
score student

Na LEH 3 = score docent + score
score student

+ score medestudent +

+ (3 punten)
lk maak een planning, maar het is niet haalbaar om me aan
de olannino te houden bii het studeren en/of de staoe.

+- (2 punten)
lk probeer een planning te maken. Het lukt me niet om alles
van het studeren en/ofde staqe in te plannen.

- (l punt)
lk maak geen planning. lk weet niet precies wat ik moet doen
voor het studeren en/of de staqe.

4.1 Plannen

x 0,6

LEH I

Docent*

.. x 0,4

LEH2

.. x 0,4

LEH 3

.. x 0,4

LEH I

Praktijkinstructeur*

.. x 0,4

LEH 2

.. x 0,3

LEH 3 LEH
1

Medestudent*

.. x 0,1

LEH 2

x 0,1

LEH 3 LEH I

Student*

.. x 0,1

LEH 2

.. x 0,2

LEH 3

l3



+ (3 punten)
lk kan al beter samenwerken. lk kan al beter naar anderen
luisleren en/of zelf iets inbrengen in het groepje. lk maak de
samenwerking op een leuke manieraf.

+ - (2 punten)
lk probeer om met anderen samen te werken. lk vind het nog
wel moeilijk om naar anderen te lulsteren enlol zetÍ inbreng te
hebben in hetgroepje. Ook algaat de samenwerking niet leuk,
lk maak hetwel af.

- (l punt)
lk heb moeite om met anderen samen te werken. lk vind het
moeilijk om naar anderen te luisteren en/of zelf iets ¡n te brengen
in het groepje. lk stop de samenwerking vaak tijdens een
opdracht

4.2 Samenwerken

.. x 0,ô

LEH I

.x0,4

LEH 2

3 = score docent + score praktük¡nstructeurNa
student

++ scone

+ score medestudent +

Na LEH 2 = score docent + score prakt¡j
soore student

+ score praktÜk¡nstructeurI = score docent

Samenwerken

..x 0/f

LEH 3

Docent*

.. x 0,4

LE}I I

Aantal
punten

x0'4

LEH 2

s00rê
Afgeronde

.' x 0,3

LEH 3

Praktijkinstruc,teur*

LEH 1

.. x 0,1

LEH 2

+

.. x 0rl

LEH 3

iledestudent*

+

LEH I

.. x 0,1

LEH 2 LEH 3

.. x 0,2

Student*

14



Begeleidingsbehoefte Aantal Afgeronde
score

+- +
a LEH 1 = score docent + score praktijkinstructeur

Na LEH 2 = score docent + score
score student

nstructeur + score medestudent +

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score medestudent +
score student

+ (3 punten)
lk probeer altijd zelf uit te vinden wat ik moet doen en hoe ik
moet beginnen. Als het niet lukt vraag ik eerst een medestudent
en anders miin beqeleider(s).

+ - (2 punten)
lk weet meestal niet wat ik moet doen of waar ik moet beginnen.
lk probeer eerct te kijken of ik het zelf op kan lossen, maar
anders vraao ik hulo aan miin beoeleiderls) of medestudenten.

-(1 punt)
lk weet niet wat ik moet doen of waar ik moet beginnen. lk vraag
meestal direct en veel hulo bii miin beoeleider(s).

4.3 Begeleidingsbehoefte

.. x 0,6

LEH 1

Docent*

x 0,4

LEH 2

.' x 0,4

LEH 3

.' x 0,4

LEH I

Praktijkinstructeur*

.. x 0,4

LEH 2

.. x 0,3

LEH 3 LEH I

Medestudent*

.. x 0,1

tEH 2

.. x 0,1

LEH 3 LEH 1

Student*

'. x 0,1

LEH 2

.. x0,2

LEH 3
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lk heb mijn opdrachten af binnen de tijd die eryoor staat. lk ben
niet meer tijd dan andere studenten kwijt aan het leren van de
lesstof.

+ punten)

lk heb meestal mijn opdrachten
niet altijd. lk denk dat ik wet iets

binnen de tijd af, maar het lukt
meer tijd dan andere studenten

aan het leren van lesstof

+- (2

lk heb veeltijd nodig om een opdracht af te werken. lk heb meer
tijd nodig dan er voor een opdracht staat. Vergeleken mijn
medestudentee besteed ik meer tiid aan het leren van de lesstof

- (l punt)

4.4 Werktempo

.. x 0,6

LEH I

.. x 0,4

kinstructeur + score

Na

+

+

Na LEH = score docent + score

I = score docent + score praktij kinstructeu r

LEI{ 2 = score docent + score

Werktempo

nstructeurf score

score student

score student

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

x 0,4 .. x 0,4

LEH 2

score
Afgeronde

.. x 0,3

3

Praktijkinstructeur*

LEH 1

¡

.. x 0,1

LEH 2

+ ¡

.. x 0,1

Medestudent*

LEH 1

+

.. x 0,1

2

..x0,2
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Matig (2 punten)
lk kan mij welconcentreren op iets, maar ik hou dit niet lang vol

eens de lessen en het werken.

Het lukt mij niet om me te concentreren, zeker niet om mijn
concentratie een tijdje vol te houden, want ik ben erg snel
afgeleid in de lessen en tijdens het werken.

4.5 Concentratie

Goed (3 punten)
Het lukt mijom me te concentreren op iets, dit kan ik een tijdje
volhouden. Soms ben ik nog wel eens afgeleid tijdens de lessen
of het

.. x 0,6

LEH 1 LEH 2

.. x 0,4

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score
score student

+

Na LEH 2 = score docent + score praktijkinstructeur + score mêdestudent +
score student

+ score praktijki nstructeu rNaLEHI=score

e

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

.. x 0,4

Aantal

.. x 0r4

sGore
Afgeronde

.. x 0,3

Praktijklnstructeur*

-

.. x 0,1

2

+

3

Medestudent*

.. x 0,1

+

LEH I LEH 2

.. x 0,1

LEH 3

x 0,2
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lk wacht liever af wat anderen doen. Als ik bij mensen
ben die ik langer ken en vertrouw durf ik soms wel iets

lk durf wel dingen voor te stellen en actie te
ondememen, maar ik wacht liever af tot anderen

moet

punten)+
voor

+- (2pu

lk wacht af wat anderen voorstellen en doen en sluit
me daar dan liever bij aan. lk durf niet goed voorstellen
te doen.

-(l punt)

4.6 lnitiatief tonen

.x0,6

LEH 1

.. x 0,4

2

.' x 0,4

LEH 3

Docent*

NaLËH2=score
score student

docent + score prakt¡jk¡nstructeur + score medestudent +

LEH 1 = score docent + score

3 score docent + score praktijkinstructeur + score medestudent +

I

Na
score student

tonen

.. x 0,4

1

.. x 0,4 .. x 0,3

LEH

Praktijkinstructeur*

sGore
Afgeronde

LEH I

.. x 0,1

-

x 0,1

LEH 3

Medestudent*

+-

LEH I

+

'. x 0,1 .' x 0,2

LEH

Student*
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Onvoldoende (1 punt)
Het lukt mij niet om een opdracht goed uit te
voeren. Het gaat daarbij om de competenties:
Samenwerken en overleggen, Leren, Kwaliteit
leveren, lnstructies en procedures opvolgen,
Omoaan met veranderino en aanoassen

5.2 Werkproces: Uitvoeren

Goed (3 punten)
lk kan een opdracht goed uitvoeren, en dit lukt
meestal ook. Het gaat daarbij om de
competenties: Samenwerken en overleggen,
Leren, Kwaliteit leveren, lnstructies en
procedures opvolgen, Omgaan met verandering
en aanpassen

Matig (2 punten)
lk kan een opdracht wel goed uitvoeren, maar dit
gaat lang niet altijd goed. Het gaat daarbij om de
competenties: Samenwerken en overleggen,
Leren, Kwaliteit leveren, lnstructies en
procedures opvolgen, omgaan met verandering
en aanpassen

LEH I

.. x 0,6

LEH 2

.. x 0,4

LEH 3

Docent*

.' x 0,4

Na LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score medestudent
+ score student

Na LEH 2 = score docent + score praktijkinstructeur + score
medestudent + score student

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

Afgeronde
score

Werkproces: Uitvoeren NVOLDOENDE MATIG GOEDAantal UITSTEKEN

LEH I

.. x 0,4

LEH 2

.. x 0,4

LEH 3

Praktijkinstructeur*

.. x 0,3

LEH I LEH 2

.. x 0,1

LEH 3

Medestudent*

.. x 0,1

LEH I LÊH 2

.. x 0,1

LEH 3

Student*

..x0,2
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Uitvoeren Aantal
punten + +

score

Na LEH I = score docent + score praktijkinstructeur

Na LEH 2 = score docent + score praktij
medestudent + score student

+ score

LEH 3 = score docent + score praktijkinstructeur + score
medestudent + score student

Goed (3 punten)
lk kan een opdracht goed afrnelden, en dit lukt
meestal ook. Het gaat daarbij om de
competenties:
Samenwerken en overleggen, Formuleren en
rapporteren, I nstructies en procedures opvolgen

Matig (2 punten)
lk kan een opdracht wel goed afrnelden, maar dit
gaat lang niet altijd goed. Het gaat daarbij om de
competenties: Samenwerken en overleggen,
Formuleren en rapporteren, lnstructies en
procedures opvolgen

Onvoldoende (l punt)
Het lukt mij niet om een opdracht goed af te
melden. Het gaat daarbij om de competenties:
Samenwerken en overleggen, Formuleren en
rapporteren, I nstructies en procedures opvolgen

.. x 0,6

LEH I

.. x 0,4

LEH 2

.. x 0,4

LEH 3

.. x 0,4

LEH 1

..x
0'4

LEH
2

.. x 0,3

LEH 3 LEH I

.. x 0,1

LEH 2

.. x 0,1

LEH 3 LEH I

.. x 0,1

LEH 2

..x0r2

LEH 3
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5,3 Werkproces: Afmelden
5.2 Werkproces: UiWoeren
5.1 Werkproces: Voorbereiden
4.6 Initiatief tonen
4.5 Concentratie
4,4 WerKempo
4.3 Beqeleidinqsbehoefte
4.2 Samenwerken
4.1 Plannen
3.3 Flexibel in denken
3.2 Inzicht in eiqen functioneren
3,1 Motivatie
2,5 Werkhoudinq
2.4 Zelfueftrouwen
2.3 Gedraqshoudinq
2.2 Betrouwbaarheid
2.1 Aansoreekbaarheid oo qedrao
1.3 Inzicht in de BPV

1.2 Inzicht in de oraktiikoodrachten
1.1 Inzicht in de leerstof

Na LEH I
+

Na LEH 2
+ +

Na LEHS
+

Gonclusie
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