
roc teraa helmond
middelbaar
beroepsonderuijs

Entree opleiding cohort 20L5 -20L6

Opleid i ngsovereen komst en (bindend ) stud ieadvies



Hieronder een overzicht van de periodes, met daarbij belangrijke datums.

Periode 1 : Van 31 aug t/m 13 nov
lntroductieweek Van 31 aug t/m 4 sept
Lesweek L

Lesweek 2

Lesweek 3

Lesweek 4

Lesweek 5

Lesweek 6

Lesweek 7

Lesweek 8

Lesweek 9

Lesweek 10 Voortgangsgesprek 2 + voorlopig bindend studieadvies

Van 16 nov t/m 5 febPeriode 2

Lesweek L

Lesweek 2

Lesweek 3

Lesweek 4

Lesweek 5

Lesweek 6

Lesweek 7

Lesweek 8

Lesweek 9

Lesweek l-0

Start stage

Periode 3: Van 15 feb t/m 22 april
Lesweek 1

Lesweek 2

Lesweek 3

Lesweek 4

Lesweek 5

Lesweek 6

Lesweek 7

Lesweek 8

Lesweek 9

Lesweek 10 Voortgangsgesprek 5 + stappen vervolgopleiding of werk

Periode 4: Van 25 april t/m 8 iuli
Lesweek 1

Lesweek 2

Lesweek 3

Lesweek 4

Lesweek 5

Lesweek 6 Examenweek

Lesweek 7

Lesweek 8

Lesweek 9

Lesweek 10 Diploma uitreiking

Voortgangsgesprek 1 + voorlopig bindend studíeadvies

Voortgangsgesprek 3 + definitief bindend studieadvies

Voortgangsgesprek 4



Opleidingsovereenkomst

De opleidingsovereenkomst wordt tijdens de intake opgesteld. ln de opleidingsovereenkomst komen

afspraken over:

- Je inzet en studieresultaten
- De lessen op school

- Verschillende afspraken over stage

- Je aanwezigheid en gedrag

- De inzet van je school

De afspraken worden in de overeenkomst vastgelegd en ondertekend door jou, de school en door je

ouders / verzorgers. Als je meerderjarig bent kun je ervoor kiezen dat de school je ouders niet

betrekt bij de voortgang op school. Als je hiervoor kiest willen we dit schriftelijk van je ontvangen

met een handtekening erop.

Tijdens het eerste studieadvies wordt er gekeken naar het nakomen van je afspraken en je

studieresultaten.



Opleid inesovereenkomst roc teraa helmond
middelba¿r

Gegevens beroepsondenrriijs

Naam leerling:

OV Nr:

lngevuld door(inta ker)

Richting:

Datum:

Afspraken
Aanwezigheid Aanvullende afspraken

Je spant je in om alle lessen te volgen
Je meldt je bij ziekte / afwezigheid volgens de regels af
Je komt op t¡jd

Gedrag en inzet
Je toont ínzet
Je stelt je leerbaar op
Je overlegt met anderen
Je volt instructies en procedures op
Je bent rustig en netjes naar anderen

Studieresultaten en voortgang
Loopbaan en Burgerschap
Je volgt de lessen en doet mee aan de discussies.

Je maakt de bijbehorende opdrachten.
Theorielessen
Je volgt de lessen en maakt de opdrachten.
Praktijklessen
Je volgt de lessen.

Je maakt de opdrachten.
Bij te veel afwezigheid ziekte vraag je een vervangende
opdracht.
Nederlands
Je bereidt je werk goed voor.
Je doet alle opdrachten mee.
Rekenen

Je doet de gezamenlijke uitleg en herhaling mee.
Elke week heb je een hoofdstuk af .

Stage

Je bent bezig met het zoeken naar een geschikte

stageplaats
Je houdt een lijst met daarop de inspanningen om stage
te vinden
Vrijlezen en Prokrant
Je doet geconcentreerd mee.

Sport
Je volgt alle lessen en doet goed mee

Getallen IF / tF en2F

Studievaardigheden
Je hebt een agenda
Je neemt je spullen mee die je nodig hebt.



Je houdt je aan de gemaakte afspraken.
Je reageert netjes en correct als je aangesproken wordt
Je vraagt uitleg als je iets niet begrijpt.

Studieloopbaan
Je hebt een duidelijk beeld van je toekomstige beroep
en opleiding.
Je bent op de hoogte van het bindend studieadvies
Je weet het verschil tussen een diploma arbeid en plus.

Bijzonderheden

Afspra ken o nderwijsondersteu ning

De Entree opleiding van het ROC Ter AA biedt je de volgende
begeleíding aan:

- Je zit in een groep met maximaal L5 leerlingen
- We hebben aandacht voor jou als individu en richten op

het vergroten van jouw mogelijkheden en het
bevorderen van jouw zelfredzaamheid.

- We werken met elkaar aan een prettige veilige
leeromgeving.

- De lessen hebben een duidelijke structuur.
- We betrekken je ouders/ verzorgers bij je opleiding
- Onze docenten zijn professioneel, kunnen omgaan met

de verschillen in de klas en hebben tijd om jou extra te
begeleiden in je studie.

- Je hebt een mentor met wie je regelmatig gesprekken

voert. Je mentor is ook de persoon die je vragen kunt

stellen over de opleiding, dit geldt natuurlijk ook voor je

ouders f verzorgers.

Aanpassingen op school of BPV

ln de omgeving/ begeleiding of
anders:

Aanpassingen bij toetsing/
examinering (denk aan extra tijd
/grotere letters/ anders):

Evaluatie opleidingsovereenkomst
Het gesprek is in week: (school)

Voorkeur dag: 

-(ouders 

/ verzorgers)

Onderte kening opleidingsovereenkomst

Handtekening leerling

Handtekening ouder:

Handtekening intaker / mentor



Studieresultaten en bindend studieadvies

ln het begin krijg je elke 5 weken een gesprek met je studieloopbaarbegeleider / mentor. Tijdens dit
gesprek voer jij een gesprek met je mentor. Je ouder(s) / verzorger(s) worden hierbij uitgenodigd,

maar het gesprek is voornamelijk met jou.

ln het voortgangsgesprek wordt gekeken hoe het gaat met je studieresultaten en voortgang. Het

eerste voortgangsgesprek wordt de opleidingsovereenkomst met je doorgenomen. Je kunt zelf dus

altijd nakijken welke afspraken met je gemaakt zijn aan het begin van de opleiding.

ln het voortgangsgesprek worden de afspraken geëvalueerd en worden er nieuwe afspraken

gemaakt. Je rapport wordt bijgewerkt en je krijgt een voorlopig bindend studieadvies.

Tijdens het voortgangsgesprek begin december krijg je het definitieve bindend studieadvies. Je

bindend studieadvies kan niet meer wijzigen, of je moet hierop direct bezwaar aantekenen.

Uitslagen bindend studie-advies:

Optie 1: Entree Arbeid advies: Je kunt de opleiding afmaken en stroomt uít met een diploma niveau

1. Hierna kun je niet verder naar niveau 2, je gaat op zoek naar een passende baan.

Optie 2: Entree Plus advies: : Je kunt de opleiding afmaken en stroomt uit met een diploma niveau L.

Je kunt je aanmelden voor een vervolgopleiding niveau 2.

Optie 3: Negatief advies: Je opleiding stopt.



Voo rtgangsgesprek - Persoo n lijk ontwikkelingspla n ( PO P)

Naam student :

Datum:

1) Zijn de afspraken vorige gesprek nagekomen? (let op, ook intake afspraken)

2l Wat gaat er nog niet goed?

3) Wat gaat er goed?

4l Afspraken volgende periode:

5) Rapport is ingevuld en (voorlopig) bindend studíe advies is besproken.

Handtekening student Handtekening docent:



Beste ouders /verzorgers,

Uw zoon/dochter heeft vandaag een voortgangsgesprek gehad en een

rapport meegekregen. Wij houden deze voortgangsgesprekken iedere 5 weken. De ene keer met de

student alleen en de andere keer ontvangt ook u hier een uitnodiging voor.

ln deze gesprekken bespreken wij de schoolresultaten, studiehouding en het voorlopig bindend

studieadvies.

We hopen u met deze verslaglegging duidelijk te informeren over de ontwikkeling van uw

zoon/dochter.

ln deze map komen achtereenvolgens de rapporten van de komende periodes.

Wij vragen u of u dit formulier wilt ondertekenen wanneer u het rapport samen met uw

zoon/dochter bekeken en besproken heeft.

Ha ndtekening ouders/verzorgers,

Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen hebben, kunt u altijd contact met de mentor
opnemen.

Namens,

Team Entree

0492-sO7900



rocteraa helmond
m idd elbaar
beroepsonderwijs

STUDIEADVIES

ROC Ter AA,
Vertegenwoordigd door: Mark van Knegsel

Functie: Teamleider

Geeft hierbijaan: Naam
lngeschreven bij opleiding: Entree, profiel Kies een item

Het volgende Kies een item. studieadvies:

Kies een item

Mogelijke opmerkingen en vervolgafspra ken :

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Ondertekening:
Plaats: Helmond
Datum: 5 januari 2016

ondertekend door:

ROCTeT AA Student:

Vertegenwoordigd door:
Mark van Knegsel

Functie:

Teamleider

Naam
in geval van minderjarigheid

(naa m ouder en / of wettelijke ve rtegenwoord igi ng

Handtekening: StudentHandtekening:

Handtekening ouder





Naam leerling:
Naam mentor:

Bijzonderheden

roc teraa helrnond

Datum

Datum:

Voorlopig bindend stud¡eadvies

Advies:

Advies:

Datum:

Definitief bindend studieadvies
Advies:

A'lt5432tAanwezigheid

Je spant je in om alle lessen te volgen

Ziekte/afwezigheid meld je af volgens de regels

Je komt op t¡jd
IIIIIIIII

A¡r54321Studie vaardigheden

Je neemt de spullen mee die je nodig hebt, ook agenda

Je houdt je aan de gemaakte afspraken

Je vraagt uitleg als je iets niet begrijpt

Je reageert correct als je aangesproken wordt
Je ligt op schema bij Nederlands

Je ligt op schema bij Rekenen

Je zoekt een stageplaats en je noteert alle sollicitaties

LB, je doet mee aan de discussies en maakt opdrachten

Je doet goed mee met de theorielessen

Sport je volgt alle lessen en doet goed mee

Je zet je goed in bij de praktijklessenA*54321Gedrag en ¡nzet

Je toont inzet en stelt je leerbaar op

Je houdt je aan de regels

Je overlegt met anderen

Je volgt instructies en procedures op

Je bent netjes en rustig naar anderen

A*54321Rekenen

Getallen

Verhoudingen

Meten en meetkunde

Verbanden

A*54321Studie loopbaan

Je hebt een duidelijk beeld van je toekomstige

beroep en opleiding

Je bent op de hoogte van het bindend studieadvies.

Je weet het verschil tussen een diploma arbeid en plus

A*54321Nederlands

Spreken

Gesprekken voeren

Lezen

Luisteren

Sch rijven/ta a lverzorgi ngA*5432IStage/praktijk

Schema stage - uren ( niet van de student)

Daadwerkelijk gelopen uren stage

Uren stage o-v-g

stagebeoordeling

IIIIIIIIIIII
A* Staat voor onderdeel afgerond, alleen voldoende mits klaar voor examinering

nìid<l(ìtbåar
beroeÞso n d erwi i$




