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Onderdeel diploma + 
beroepshouding 

Nominale lijn 
eind P1 

Nominale lijn 
eind P2 

Nominale lijn 
eind P3 (BSA) 

Nominale lijn 
eind P4 

1 Kerntaken kwalificatiedossier Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Electrotechniek 

 Smeersystemen 

 Banden en wielen 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Remmen 

 In- en uitlaatsystemen 

 Wielophanging en vering 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Accu en laadsystemen 

 Verlichting 

 Koelsystemen 

 
 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Carrosserie 

 Motormechanische 

componenten 

 Distributie en kleppen 

 Veiligheid en gereedschap 

 

PvB onderhoud behaald 

2 Beoordeling van de BPV    Examenopdrachten BPV moeten zijn 
behaald: 

 onderhoud 

3 Beroepsvereisten     

4 Keuzedelen 
 

keuzedeel gestart 50% voortgang 75% voortgang Keuzedeel  
behaald 

5 Loopbaan en Burgerschap  Competentiegroei op 
min. 4 dimensies/gebieden 

 Competentiegroei op  
min. 6 dimensies/gebieden 

6 Beroepshouding   
 

  

7 Nederlands 0-meting NL 
gedaan 

1 Instellingsexamen  
afgerond 

2 Instellingsexamens  
afgerond 

3 Instellingsexamens  
afgerond 

8 Rekenen 0-meting Rek 
gedaan 

  Formatieve toets min. 2 domeinen 
behaald 

9 Engels – generiek 0-meting LLA Engels 
gedaan 

1 Instellingsexamen  
behaald 

2 Instellingsexamens  
behaald 

Centraal Examen gedaan of 
opgegeven, 3 Instellingsexamens  

behaald 

Datum meting     

Aantal onderdelen behaald 
(groen) 

    

Aantal onderdelen niet behaald 
(oranje) 

    

Naam student + nr.:   

Crebo: 25249 Team:  Motorvoertuigen 

Naam kwalificatie: Technisch specialist personenauto 

Cohort: C19 Leerweg: BOL - BBL Niveau: 4 

 niet op schema 

 wel op schema 

 (nog) niet van toepassing 

 in te vullen door team 
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50% of minder op groen = bespreekgeval team 

 

Onderdeel diploma + 
beroepshouding 

Nominale lijn 
eind P5 

Nominale lijn 
eind P6 

Nominale lijn 
eind P7 

Nominale lijn 
eind P8 

1 Kerntaken kwalificatiedossier Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Electrotechniek 2 / Hybride 

 Startsystemen 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Transmissie 

 Benzine- en 

ontstekingssystemen 

 Wielgeometrie en besturing 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Netwerk, comfort en veiligheid 

 Alternatieve 

brandstofsystemen 

 
 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Dieselsystemen 

 Veiligheidssystemen remmen 

 

Examens: 

 Centrale eindtoets behaald 

 PvB Accessoires, aanpassing en 
leveringsklaar behaald 

 PvB reparatie behaal 

2 Beoordeling van de BPV    Examenopdracht BPV moeten zijn 
behaald: 

 Accessoires, aanpassing en 
leveringsklaar 

 Reparatie 

3 Beroepsvereisten     

4 Keuzedelen Keuzedeel gestart 50% voortgang 75% voortgang Keuzedeel behaald 

5 Loopbaan en Burgerschap     

6 Beroepshouding     

7 Nederlands Voorbereiden Centraal Examen   Centraal Examen afgelegd 

8 Rekenen Formatieve toets min. 4 domeinen 
afgerond 

  Centraal Examen afgelegd 

9 Engels – generiek     

Datum meting 
 

    

Naam student + nr.:   

Crebo: 25249 Team:  Motorvoertuigen 

Naam kwalificatie: Technisch specialist personenauto 

Cohort: C19 Leerweg: BOL - BBL Niveau: 4 
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Aantal onderdelen behaald 
(groen) 

    

Aantal onderdelen niet behaald 
(oranje) 

    

50% of minder op groen = bespreekgeval team 
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Onderdeel diploma + 
beroepshouding 

Nominale lijn 
eind P9 

Nominale lijn 
eind P10 

Nominale lijn 
eind P11 
 

Nominale lijn 
eind P12 

1 Kerntaken kwalificatiedossier Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 EOBD 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Motormanagement benzine 

 Comfortsystemen HVAC 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Electrische en alternatieve 

aandrijving 

 Motormechanische systemen 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Motormanagement diesel 

 

2 Beoordeling van de BPV     

3 Beroepsvereisten     

4 Keuzedelen Keuzedeel gestart 50% voortgang 75% voortgang Keuzedeel behaald 

5 Nederlands     

6 Rekenen     

7 Loopbaan en Burgerschap     

8 Engels – generiek     

 Beroepshouding     

Datum meting 
 

    

Aantal onderdelen behaald 
(groen) 

    

Aantal onderdelen niet behaald 
(oranje) 

    

50% of minder op groen = bespreekgeval team 

 

 

Naam student + nr.:   

Crebo: 25249 Team:  Motorvoertuigen 

Naam kwalificatie: Technisch specialist personenauto 

Cohort: C19 Leerweg: BOL - BBL Niveau: 4 
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Onderdeel diploma + 
beroepshouding 

Nominale lijn 
eind P13 

Nominale lijn 
eind P14 

Nominale lijn 
eind 15 
 

Nominale lijn 
eind P16 

1 Kerntaken 
kwalificatiedossier 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 EOBD specialist 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Motormanagement benzine 

specialist 

 Comfortsystemen HVAC 

specialist 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Electrische en alternatieve 

aandrijving specialist 

 Motormechanische systemen 

specialist 

Toetsen en praktijk-opdrachten 
gemaakt en voldoende: 

 Motormanagement diesel 

specialist 

 

Examens: 

 PvB mechanisch behaald 

 PvB elektronisch behaald 

 Theorietoets behaald 

2 Beoordeling van de BPV    Examenopdracht BPV moeten zijn 

behaald: 

 Diagnose 

3 Beroepsvereisten     

4 Keuzedelen Keuzedeel gestart 50% voortgang 75% voortgang Keuzedeel  
behaald 

5 Loopbaan en Burgerschap     

6 Beroepshouding     

7 Nederlands     

8 Rekenen     

9 Engels – generiek     

Datum meting 
 

    

Naam student + nr.:   

Crebo: 25249 Team:  Motorvoertuigen 

Naam kwalificatie: Technisch specialist personenauto 

Cohort: C19 Leerweg: BOL - BBL Niveau: 4 
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Aantal onderdelen behaald 
(groen) 

    

Aantal onderdelen niet behaald 
(oranje) 

    

50% of minder op groen = bespreekgeval team 

 

 

 

 

 

Invulhulp team: 
 
 Per onderdeel wordt de nominale lijn1 (zie formatief toetsplan of benoem welk tussendoel kan worden verwacht van de student op weg naar het 

einddoel) ingevuld door het team. 
 Definitie van studievoortgang: de persoonlijke voortgang ten opzichte van de nominale lijn. 
 Het BSA-formulier kan worden gecombineerd met de binnen het college geplande studievoortgangsgesprekken. 
 Per student onderbouwt het team de keuze voor oranje (niet op schema/niet behaald) of groen (op schema/behaald) met de eigen systematiek of  

voortgangsrapportages. 

 

 

 

                                                           
1 Nominale lijn wordt ook wel uitgedrukt als het gemiddelde tempo van de gemiddelde student. 


