
BASIS- en PROFIELDEEL

(kerntaken en werkprocessen)

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN KEUZEDEEL BPV LOOPBAAN &

BURGERSCHAP

Markiezaat

BEROEPSHOUDING TALEN 

(Nederlands)

Markiezaat

REKENEN

Markiezaat

PORTFOLIO

gestart met keuzedeel 1
▼

examen keuzedeel 1 afgelegd 1 instellingsexamen gedaan

▼

gestart met keuzedeel 2

▼

examen keuzedeel 2 afgelegd 3 instellingsexamens gedaan

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Eind PvB of som van meerdere PvB's n.v.t. Examen per gevolgd keuzedeel Lijn 2 BPV (export SVM) Groepsrapport L&B (export SVM) Groepsrapport L&B (export SVM)

Taalexamen

Centraal landelijk (2 gebieden) + 

instellingsexamens (3 gebieden) 

Rekenexamen

Centraal landelijk (4 domeinen)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

a. Voldaan aan 

eisen

basis- en profieldeel

n.v.t. c. Voldaan aan eisen keuzedeel d. Voldaan aan BPV-eisen
e. Voldaan 

aan eisen L&B

e. Voldaan 

aan eisen beroepshouding
f. Voldaan aan taaleisen g. Voldaan aan rekeneisen

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

gestart minimaal 0%

minimaal 100%

minimaal 66%

minimaal 22%

(portfolio)voortgangsgesprek

nvt

Centraal examen gedaan

Centraal examen gedaan en 2 

instellingsexamens gedaan

nvtnvt

nvt

Resultaten van de 

formatieve toetsen 

komen in het 

ontwikkelings-

portfolio.

Periodiek wordt, 

tijdens het (portfolio)-

voortgangsgesprek, 

de studievoort-gang 

op alle examenonder-

delen met de student 

besproken.(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies

▼

(portfolio)voortgangsgesprek 

(portfolio)voortgangsgesprek + eindgesprek

nvt

nvt

nvt

nvt

Theorietoetsen LM B1-K1 basis  

hoofdstuk 1 t/m 5 in Eduhint 

50% en hoger met voldoende afgerond

Theorietoetsen LM B1-K1 basis  

hoofdstuk 6 t/m 13 in Eduhint 

50% en hoger met voldoende afgerond

Theorietoetsen LM B1-K1 basis  

hoofdstuk 14 t/m 15 en LM B1-K2 

hoofdstuk 1 t/m 5 in Eduhint 50% en 

hoger met voldoende afgerond

Theorietoetsen LM B1-K3 basis  

hoofdstuk 1 t/m 3 in Eduhint 

50% en hoger met voldoende afgerond

Minimaal 3 bewijskaarten afgerond

Minimaal 6 bewijskaarten afgerond

3

2
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leerjaar en 

periode

1

1

▼
▼

▼

4

Minimaal 9 bewijskaarten afgerond

Minimaal 12 bewijskaarten afgerond

Competentiegroei op min. 6 

dimensies/gebieden

Competentiegroei op min. 3 

dimensies/gebieden

9 dimensies/gebieden ieder minimaal 

op 60%

nvt


