Beste student,
Welkom op het Florijn College. Je bent op 1 augustus 2019 aan de opleiding klantmedewerker bancair of klantmedewerker schadeverzekeringen (25544 / 25546) begonnen.
We gaan ervan uit dat jij alles eraan zult doen om je diploma te halen. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om je daarbij te helpen. Gedurende het schooljaar wordt jouw
studievoortgang op verschillende manieren gemeten. De manier waarop we dit doen, is te vinden op Itslearning. We zullen jouw voortgang bijhouden en met jou bespreken.
Verschillende toetsen en opdrachten tellen mee voor het (bindende) studieadvies. Op basis hiervan ontvang je een bindend studieadvies in de laatste periode van dit
schooljaar. Om ervoor te zorgen dat jouw bindende studieadvies niet onverwacht komt, ontvang je minimaal éénmaal (route A en B) en maximaal tweemaal (route C) een
voorlopig studieadvies. Zie in het schema hieronder op welke momenten je zo’n studieadvies kunt verwachten. Indien je een negatief advies ontvangt, dan maken we afspraken
met elkaar over hoe je dit negatieve advies kan omzetten naar een positief advies. Een bindend negatief studieadvies betekent dat je de opleiding moet verlaten en moet gaan
zoeken naar een andere opleiding. Dit onderstaande overzicht, vind je ook op onze website: Florijn College, studie-info, regeling en procedures, onderwijs- en examenregeling
cohort 2019. Jouw studieloopbaanbegeleider zal dit verder inhoudelijk toelichten. Mocht je vragen hebben over het (bindend) studieadvies, vraag dit dan aan je
studieloopbaanbegeleider.

Moment

Periode 1
is er nog
geen
studieadvies

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)

KEUZEDEEL

 BSA-toets basis
 BSA-toets
schade
particulier
 Alle opdrachten
BIT
periode 1
 Werkstuk BE
 DIVA, twee
onderdelen

NVT (keuzedelen
worden niet
aangeboden in
leerjaar 1)

BPV

NVT (geen BPV in
leerjaar 1)

 Toetsen 5,5 of
hoger
 Alle opdrachten
BIT gedaan en
voldaan
 Werkstuk BE
voldaan
 Onderdelen
DIVA behaald
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LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NVT

NEDERLANDS
(generiek)

ENGELS
(generiek)

REKENEN
(generiek)

BEROEPSHOUDING

Toets presenteren
2F

Toets luisteren /
lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling

2F hoofdstuk 1 t/m
14

Beoordeling
beroepshouding
(itslearning)

Gemiddelde
voldoende, weging:
Lezen / Luisteren 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: 2x

Hoofdstukken
helemaal afgerond

Resultaat minimaal
2F

Minimaal 75%
voldoende

Conclusie
periode

Ongeveer 3
weken na
de
toetsweek
periode 1
heb je een
voortgangsgesprek
(deze
periode
ontvang je
geen
studieadvies)

Eerste
advies
Deadline
7.2.20

 BSA toets Basis
 BSA toets
schade
particulier
 Alle opdrachten
BIT tot nu toe
 Werkstuk BE
 DIVA vier
onderdelen
 Elke toets
minimaal een
5,5
 Alle opdrachten
BIT gedaan en
voldaan
 Werkstuk BE
voldaan
 Onderdelen
DIVA behaald

NVT

NVT
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Examen sociaal
maatschappelijke
dimensie

Toets lezen 2F
Toets schrijven 2F
Toets gesprekken
voeren 2F

Toets luisteren /
lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling

2F hoofdstuk 1
t/m 28

Beoordeling
beroepshouding
(itslearning)

Alle toetsen tot nu
toe minimaal 2F

Gemiddelde
voldoende, weging:
Lezen / Luisteren 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: 2x

Hoofdstukken 2F
helemaal
afgerond

Minimaal
75%
voldoende

Loopbaanleren:
opdracht
kwaliteitenreflectie
en gesprek
Sociaal
maatschappelijke
dimensie voldaan
Opdracht en
gesprek
kwaliteitenreflectie
voldaan

Ongeveer 3
weken na de
toetsweek
periode 2 heb je
een voortgangsgesprek en
ontvang je een
voorlopig
studieadvies.*
Positief is route
A
Indien negatief
advies (is route
B):
Je hebt tot 29
mei 2020 om
volgens afspraak
(zie EOL) je
resultaten te
verbeteren en
afspraken na te
komen.

Eventueel
bijgesteld
advies

Deadline
17.4.20

 BSA toets Basis
 BSA toets
Schade
Particulier
 Alle opdrachten
BIT tot nu toe
 Werkstuk BE
 DIVA 6
onderdelen

NVT

NVT

 Toetsen
minimaal een
5,5
 Alle opdrachten
BIT tot nu toe
gedaan en
voldaan
 Werkstuk BE
voldaan
 DIVA 6
onderdelen
behaald
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Soc. maats.
dimensie voldaan.

Toets schrijven 2 /
2F
Toets luisteren 2F
Toets
taalverzorging 2F

Toets luisteren /
lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling

3F: hoofdstuk Beoordeling
1 t/m 7 gedaan beroepshouding
(itslearning)

Beide onderdelen
Alle toetsen tot nu
motievenreflectie + toe minimaal 2F
kwaliteitenreflectie
voldaan

Gemiddelde
voldoende, weging:
Lezen / Luisteren 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: 2x

3F
hoofdstukken
1 t/m 7
voldaan

Loopbaanleren:
opdracht + gesprek
motievenreflectie +
voorgaande
periode LOB
behaald

Minimaal
75%
voldoende

Ongeveer 3 weken
na de toetsweek
periode 3 heb je
een voortgangsgesprek en
ontvangen de
studenten die
periode 2 een
positief advies
hadden, maar
waarbij de
resultaten van
periode 3
tegenvallen
eventueel een
negatief
studieadvies.*
Indien negatief
advies (is route C)
Je hebt tot 19 juni
2020 om volgens
afspraak (zie EOL)
je resultaten te
verbeteren en
afspraken na te
komen.

Bindend
studieadvies
Deadline
route A
+B
29.5.20
Deadline
route C
19.6.20

 Alle opdrachten
BIT tot nu toe
 Alle toetsen tot
nu toe
 Werkstuk BE
 DIVA 6
onderdelen
 Alle opdrachten
BIT gedaan en
voldaan
 Alle toetsen tot
nu toe behaald
met minimaal
een 5,5
 Werkstuk BE
voldaan
 DIVA 6
onderdelen
behaald

NVT

NVT

Examen soc maats
gedaan
Onderdelen LOB
(kwaliteiten en
motieven) gedaan
Examen soc maats
voldaan
Onderdelen LOB
voldaan

Alle toetsen
minimaal 2F

Toets luisteren /
lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling

3F: hoofdstukken Beoordeling
1 t/m 14 af
beroepshouding
(itslearning)

Gemiddelde
voldoende, weging:
Lezen / Luisteren 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: 2x

Hoofdstukken 3F
1 t/m 14

Minimaal
75%
voldoende

Positief of
negatief bindend
studieadvies*
Dit ontvang je bij
route A en B
uiterlijk 29 mei
2020.
Bij route C
ontvang je dit
uiterlijk 19 juni
2020, afhankelijk
van het vorige
advies. Zie tekst
hierboven.

* Meer dan de helft van de van toepassing zijnde onderdelen dient met een voldoende beoordeeld te zijn, voor een voldoende studieadvies. Bij de helft voldoende, bepaalt het
onderwijsteam het studieadvies. Bij minder dan de helft van de onderdelen voldoende ontvang je een negatief advies.
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