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Voorwoord 
 
 

Beste student, 
 
De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de 
onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In dit deel staat deze informatie 
van jouw opleiding. Algemene informatie over onderwijs en examinering is te vinden in het algemeen 
deel van de OER.   
 
Naast de OER (algemeen en specifiek) is er nog een aantal formele documenten die informatie 
verstrekken over het onderwijs en de examinering binnen Scalda.  
 

Klachtenregeling  In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een klacht kunt 
indienen. 
 

Regeling klachten, bezwaar en beroep 
examens 

In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een klacht kunt 
indienen als het gaat over de omstandigheden van 
examinering. Ook kun je hierin lezen hoe je bezwaar kunt 
maken tegen een beoordeling van je examen. 
 

Studentenstatuut Hierin staan jouw belangrijkste rechten en plichten.  
 

Examenreglement en het reglement van de 
commissie van beroep examinering 

Belangrijke regels voor de examens kun je hierin raadplegen. 
 

Reglement Preventie en bestrijding van 
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie 
en geweld 

Als je je geïntimideerd, bedreigd of gediscrimineerd voelt kun 
je hier lezen welke regels de school toepast. 
 

De onderwijsovereenkomst en de 
algemene voorwaarden 

Dit is de overeenkomst die je met de school aangaat over je 
opleiding. De algemene voorwaarden regelen de rechten en 
plichten in verband met het onderwijs. 
 

De praktijkovereenkomst en de algemene 
voorwaarden 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de onderwijsovereenkomst 
alleen dan betreft het de stage / BPV. 
 

 
De betreffende documenten zijn allen te vinden op www.scalda.nl  
 

Infogids college voor Techniek en Design 
en college voor Maintenance en 
procestechniek 

Hierin vind je alle praktische informatie die van belang is voor 
het volgen van onderwijs bij genoemde colleges. De infogids 
wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar digitaal 
verstrekt. 
 

 
Wij wensen je veel succes wensen met je opleiding. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
A. Versluys       
Directeur    

http://www.scalda.nl/
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1. Specifieke informatie over de opleiding 

1.1  Kwalificatie en kwalificatiedossier 
Een kwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen wanneer je gediplomeerd de opleiding 

verlaat en op de arbeidsmarkt start. De kwalificaties staan beschreven in het kwalificatiedossier. Het 

kwalificatiedossier kan je vinden op www.kwalificaties.s-bb.nl 

Elke kwalificatie bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. 

Basisdeel 

Het basisdeel bevat twee onderdelen:  

• De algemene basis. Dit is het generieke onderdeel. Hierin staan de eisen voor taal, rekenen 
en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of je nu fietsenmaker of 
kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk. 

• De beroepsgerichte basis. Dit is het beroeps specifieke onderdeel. Hierin staat de kerntaken 
en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in het kwalificatiedossier opgenomen - 
beroepen. 
 

Profieldeel 

Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen 

(kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het 

profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen. 

Keuzedeel 

Het keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan je jouw vakmanschap 

verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je opleiding. Deze drie 

delen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering. 
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1.2 Kerntaken en werkprocessen 
Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak hoort een aantal 

werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat beschreven over welke vakkennis en 

vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven resultaat te komen en welk gedrag daarbij 

nodig is (waar je goed in moet zijn op dit vak uit te kunnen oefenen). 

Het kwalificatiedossier Schilderen kent meerdere uitstroomprofielen. In deze OER vind je de 

informatie over het profiel Schilder. Dit profiel bestaat uit onderstaande kerntaken en 

werkprocessen. 

Basisdeel 

 

Profieldeel 

 

 

1.3 Keuzedelen 
Voor een niveau 2 opleiding dient 480 uur besteed te worden aan keuzedelen. Dit is ongeveer 15% 

van je opleiding. Keuzedelen kunnen zowel in de school, BPV of middels zelfstudie plaatsvinden. 

Keuzedelen worden afgesloten met een examen. Het resultaat telt nog niet mee voor diplomering. Je 

moet het examen wel gemaakt hebben. 

Het keuzedeel aanbod is voortdurend in ontwikkeling. De te kiezen keuzedelen en de wijze waarop 

voor de keuzedelen ingeschreven kan worden wordt tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij 

deze onderwijs- en examenregeling.  

1.4 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  
Het bereiken niveaus voor Nederlands en rekenen op niveau 2 is 2F.  

Loopbaan en burgerschap bestaat uit de onderdelen loopbaan, politiek-juridische dimensie, 

economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap.  

1.5 Branchevereisten 
In de verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Schilderen zijn geen branchevereisten 
opgenomen.  
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1.6 Beroepsgerichte moderne vreemde taal eis 
In de verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Schilderen zijn geen beroepsgerichte 
moderne vreemde taal eisen opgenomen.  
 

1.7 Beroepspraktijkvorming 
Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Alle kerntaken en 

werkprocessen worden in de BPV geoefend. Je werkt zo veel mogelijk mee in het bedrijf. Deze 

werkzaamheden worden bij aanvang van de BPV-periode vastgelegd in de BPV voortgangsplanning. 

Tijdens de BPV maak je 13 BPV-opdrachten en werk je aan leerdoelen (POP). De BPV-opdrachten 

worden beoordeeld door de BPV-begeleider en de BPV-docent. Meestal werk je vijf dagen per week 

bij het bedrijf en ga je in de winterperiode naar school (Scalda schildersvakopleiding Zuid-West). 

2 keer per jaar zal de BPV docent bij je op het werk langs komen om samen met jou en de 

praktijkopleider een BPV-beoordeling te maken. Het verslag van deze BPV bezoeken ontvang je in je 

mailbox en is terug te lezen in “Onstage” Ook je werkgever heeft zo meer zicht op wat je wel en niet 

beheerst en waar je het beste inzetbaar bent.  

Je wordt beoordeeld middels het BPV-beoordelingsformulier waarin de werkprocessen beoordeeld 

worden. Verder beoordeeld ook de instructeur van de Schildersvakopleiding Zuid-West op dezelfde 

wijze je voortgang. Ook de instructeur heeft inzage in “Onstage”. 

BOL opleiding 

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

1 BPV 
  

BPV 

2 BPV 
  

BPV 

 

BBL opleiding 

Voor de BBL vindt de BPV buitenom de 7 winterscholingsweken plaats. 
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2. Onderwijsprogrammering 

2.1 Onderwijsplan 
Het onderwijsplan bevat een specifieke uitwerking van de verdeling van kerntaken en werkprocessen 

over de onderwijsperiodes.  

De lesstof: 

Een combinatie van papier en online-materiaal in STUDEO: 

• Alle theorie + oefenvragen in Studeo (automatisch nakijken) 

• Voortgangstoetsen in Studeo  (automatisch nakijken) 

• Projectopdrachten in Studeo  (handmatig nakijken) 

• BPV-opdrachten op papier  13 stuks 

• Studeo faciliteiten voor voortgangsregistratie, docentenhandleiding, instructievideo’s etc. 

Didactisch concept opleiding 

Lesmateriaal:  Thematisch opgebouwd rondom 8 projecten en een keuzedeel per leerjaar. 

Theorie: Gebaseerd rondom basisdeel kerntaak 1 Voert Schilderwerk uit en de daarbij 

horende werkprocessen: 

B1-K1-W1 Bereidt schilderwerk voor 

B1-K1-W2 Bereidt ondergronden voor 

B1-K1-W3 Voert werkzaamheden uit 

B1-K1-W4 Levert werkzaamheden op 

Oefenvragen: Aan elk onderdeel van de theorie wordt een aantal meerkeuzevragen 

gekoppeld. 

BPV-opdrachten: Over de gehele opleiding worden 13 BPV-taken verspreid inclusief een BPV-

taak voor het keuzedeel. 

Projectopdrachten: Elk project bevat een projectopdracht met open vragen over de toepassing 

van de theorie. 

Voortgangstoetsen: Elk project wordt afgerond met een voortgangstoets met meerkeuzevragen.  
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2.2 Onderwijsprogrammering 
 

Verantwoording onderwijstijd bol opleiding 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Totaal Norm minimaal 
aantal uur 

Aantal uur 
BOT* 

587 587 1174 1250 

Aantal uur 
BPV 

816 816 1632 450 

Totaal 1403 1403 2806 2000 

 

In het eerste jaar moeten BOL-opleidingen minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen.  

Voor deze BOL-opleiding is een lager aantal BOT-uren aangevraagd bij het CvB en toegekend. 

 

Verantwoording onderwijstijd bbl opleiding  

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Aantal uur 
BOT* 

240  240  

Aantal uur 
BPV 

1232 1232 

Totaal 1472 1472 

 

Het aantal uren onderwijs voor de bbl is minimaal 850 uren per studiejaar. Hiervan zijn er minimaal 

200 voor les op school (BOT) en ten minste 610 uren voor les in de praktijk (BPV). De resterende 40 

uur kan ofwel door BOT ofwel door BPV worden ingevuld. 

 

Lessentabel 

Aan het begin van elke periode wordt de lessentabel via de roostersite aan jou bekend gemaakt.  
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2.3 Regels voor de voortgang 
 

2.3.1 Proces van bepaling voortgang op de opleiding1 

Je voortgang wordt gemonitord door middel van een voortgangsgesprek in je leerbedrijf en op 

school. D.m.v. het voorbereidingsformulier kan je je gesprek voorbereiden, dit wordt samen met de 

praktijkopleider besproken, je praktijkopleider beoordeelt jou met de voortgangsmeting leerbedrijf. 

Verder maak je samen met je praktijkopleider afspraken over onderdelen die extra aandacht nodig 

hebben (verslag). Als laatste onderteken samen met je praktijkopleider het verslag voor akkoord.  

De opleiding wil voorkomen dat je te veel gaat achterlopen op je opleiding en bouwt daarom op het 

einde van een bepaalde studieperiode een moment in waarop het docententeam bespreekt of de 

behaalde resultaten in combinatie met de geleverde inspanningen toereikend zijn. Dit leidt mogelijk 

tot een studie voortgangsgesprek (vastgelegd in Eduarte).  

Het studievoortgangsgesprek is een formeel gesprek waarbij vanuit de opleiding op basis van de 

behaalde resultaten en geleverde inspanningen advies gegeven wordt voor het volgen van een 

andere opleiding of een opleiding op een ander niveau. Ook kan het gesprek leiden tot mogelijk 

aanvullende afspraken voor continuering op de opleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een 

studie contract waar beide partijen voor tekenen. In het studiecontract staan afspraken waartoe jij 

en de opleiding zich verbinden met als doel de studieresultaten te verbeteren zodat het zicht op 

diplomering niet in gevaar komt.   

Indien je het niet eens bent met het voorgestelde studieadvies of de inhoud van het studiecontract 

kun je binnen 7 werkdagen een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider van de opleiding 

waarin je uitlegt waarom je het er niet mee eens bent. Er volgt dan een gesprek met de teamleider. 

Als je alsnog de opleiding wilt continueren, behoudt de opleiding het recht om alsnog een aanvullend 

studie contract op te stellen of om het reeds opgestelde studiecontract te handhaven.  

Indien de afspraken van het studiecontract binnen een redelijk gestelde termijn (1 onderwijsperiode) 

niet worden nagekomen of onvoldoende resultaat opleveren, kan de school besluiten tot beëindiging 

van de opleiding. Van dit voornemen word je schriftelijk in kennis gesteld per aangetekende brief. 

Ook hier kun je bezwaar tegen maken door middel van een schriftelijke brief binnen vijf werkdagen 

na dagtekening te sturen. Je kunt je laten bijstaan door een raadsman. De opleiding dient binnen 10 

werkdagen na dagtekening van de brief met voornemen een besluit te nemen en door middel van 

een schriftelijke motivering van het besluit je te informeren. Je kunt dan binnen 5 werkdagen na 

dagtekening nog beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor algemene schoolzaken 

(bijlage 3 van de klachtenregeling). De school mag je tijdens deze procedure van verwijdering de 

toegang tot de onderwijsinstelling ontzeggen. 

 

  

                                                           
1 Je kunt de basis van wat hier beschreven staat terugvinden in het document algemene voorwaarden bij de 
onderwijsovereenkomst dat je terug kunt vinden op de website van Scalda. 
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2.3.2 Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande de voortgang baseert 

Gedurende 2 jaar of korter wordt je ontwikkeling gevolgd. De resultaten worden vastgelegd in een 

voortgangsregistratie in KRD en Studeo. De voortgang van de BPV wordt vastgelegd in OnStage. 

In het voortgangsformulier zijn de onderstaande beoordelingspunten vastgelegd: 

- Sociaal communicatief 

- Cognitieve ontwikkeling 

- Studiehouding 

- Vakvaardigheid 

Hieraan gekoppeld worden verbeterpunten afgesproken. 

3. Examenprogrammering 

3.1 Beslisregels diplomering 
   

Examenonderdelen Beslisregels 

Beroepsgerichte 
examenonderdelen 
(kerntaken) 

Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende 
zijn afgerond. Compensatie is niet mogelijk.  

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden  

Nederlands lezen en luisteren 2F: centraal examen 
Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F: 
instellingsexamen. 
Reken 2F: centraal examen 
  
Eindcijfer voor Nederlandse taal ten minste een 5 
Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma. 2 

Loopbaan en 
burgerschap 

Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan 
alle onderdelen voldaan hebben.  

Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling 
(voldoende) zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf 
betrokken is. 

Beroepsgerichte MVT-
eisen  

Niet van toepassing 

Wettelijke vereisten Niet van toepassing 

Branche vereisten Niet van toepassing 

Keuzedelen Van de keuzedelen die deel uit maken van de keuzedeelverplichting 
moet er een examenresultaat aanwezig zijn. Het resultaat telt niet mee 
voor het behalen van het diploma. 

 

                                                           
2 De wetgeving omtrent Nederlands en rekenen is voortdurend in ontwikkeling. Eventuele wijzigingen met 
betrekking tot de eisen Nederlands en rekenen worden tijdig kenbaar gemaakt. 
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3.2 Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 

 
De praktijkopleider en BPV docent stellen vast wanneer je toegelaten wordt tot het examen.  
In het algemeen geldt: Ben je toelaatbaar tot de onderwijsperiode waarin de examinering 
(summatieve toetsing) plaatsvindt, dan mag je aan de, in die periode aangeboden examens, 
deelnemen.  
 

3.3 Het proces van examinering 

 
Er worden 3 exameninstrumenten gehanteerd. Een BPV-meting, een kennismeting en een Proeve 

van Bekwaamheid. Door middel van klassikale uitleg, een flyer en een moduleonderdeel krijg je uitleg 

over deze examens. Alle informatiedocumenten zijn ook te downloaden via www.savantis.nl 

BPV-meting: Dit examen vindt in de laatste drie maanden van de opleiding plaats in de BPV. Je wordt 

beoordeeld door de praktijkopleider. De beoordeling is zoveel mogelijk gebaseerd op de uitvoering 

van het werk tijdens de laatste maanden van de opleiding. Zo worden alle onderdelen in samenhang 

met elkaar getoetst. De praktijkbegeleider/docent kan de praktijkopleider bevragen op zijn 

beoordeling om de beoordeling te borgen. De docent beoordeelt niet mee. 

Kennismeting: Dit examen vindt in de vorm van een eindgesprek plaats op school. Twee 

examinatoren stellen aan de hand van een gespreksleidraad verschillende vragen op een beroeps 

bekwaam niveau. Zo beoordelen zij je op kennis en inzicht. De kennismeting duurt 45 minuten.  

Proeve van Bekwaamheid: Je mag pas deelnemen aan de Proeve van Bekwaamheid, als je een 

voldoende beoordeling hebt voor de overige examens. Binnen een gestelde tijd voer je in een 

gesimuleerde praktijkomgeving zelfstandig een praktische opdracht uit. De examinatoren beoordelen 

je aan de hand van een lijst met beoordelingscriteria. 

3.3.1 Herkansing  

Mocht het resultaat van een examen of examenonderdeel onvoldoende zijn of mocht je een examen 

of examenonderdeel hebben gemist, dan heb je recht op één herkansing.  

Generieke examenonderdelen  

Herkansing is mogelijk voor elke afzonderlijk examenonderdeel uit het examenplan. De omvang voor 

de herkansing is het volledige examen. 

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Als je een bepaald beroepsgericht examen niet behaalt, zal je de ontbrekende kennis en 

vaardigheden verder moeten ontwikkelen. Op een gegeven moment toon je tijdens een gesprek met 

je docent met bewijsstukken aan dat je de ontbrekende kennis en vaardigheden nu wel voldoende 

hebt ontwikkeld. Je komt dan in aanmerking voor herkansing.  
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Per afzonderlijk examen zijn er voor jou mogelijkheden tot herkansing. Als afzonderlijk examen wordt 

gezien:  

- een Proeve van Bekwaamheid als deelexamen 

- een Kennismeting (eindgesprek examen)  

Na gebruik van de herkansing telt het hoogst behaalde cijfer.  

In bijzondere gevallen kan een aanvraag voor een extra herkansing (derde poging) aangevraagd 

worden bij de examencommissie. De situaties waarvoor de examencommissie een extra poging mag 

goedkeuren zijn situaties waarin echt sprake is van aantoonbare overmacht.  Dit betekent concreet 

dat situaties waarin je je verslaapt, je de schoolmail niet hebt gecheckt, je kortdurend ziek was of 

individuele situaties waarin het (openbaar) vervoer verlaat was, niet automatisch redenen zijn voor 

de examencommissie om een verzoek in te willigen. 
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3.4 Examenplan: de examenonderdelen 

Beroepsgerichte examenonderdelen  

 

Code Examenvorm Exameninhoud3 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leveran-
cier 

Periode 
afname & 
Duur 
examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotoc
ol 

Kerntaak B1-K1 Voert schilderwerk en aanverwante werkzaamheden uit 

25589B1
K1-19 
B101 

Proeve van 
bekwaamheid 

B1-K1  
B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor 
B1-K1-W2 Bereidt ondergronden voor 
B1-K1-W3 Voert werkzaamheden uit 
B1-K1-W4 Levert werkzaamheden op 
 

Savantis 3x per 
schooljaar, 
7 uur 

Examen-
centrum 
of school 

Zie het examen-
document voor de 
beslisregels. Het 
behaalde 
eindresultaat moet 
minimaal 5,5 zijn.  

50% Het 
uiteindelijke 
cijfer per 
kerntaak 
wordt op een 
heel cijfer 
afgerond.  25589B1

K1-19 
B102 

Kennismeting B1-K1  
Alle vakkennis en de vaardigheid: Kan relevante 
projectinformatie, productinformatie en normen 
en richtlijnen lezen en interpreteren 
 

Savantis 45 
minuten 

School Zie het examen-
document voor de 
beslisregels. Het 
behaalde resultaat 
moet minimaal 5,5 
zijn. 

30% 

25589B1
K1-
19B103 

BPV meting B1-K1  
B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor 
B1-K1-W2 Bereidt ondergronden voor 
B1-K1-W3 Voert werkzaamheden uit 
B1-K1-W4 Levert werkzaamheden op 
 

Savantis 45 
minuten 

Bedrijf Zie het examen-
document voor de 
beslisregels. Het 
behaalde resultaat 
moet minimaal 5,5 
zijn. 

20% 

 

 

                                                           
3 Zie volgende bladzijden voor detailinformatie. 
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Beroepspraktijkvorming  

 

BPV-
onderdeel 

Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 

25589--BPV Gedrag en vaardigheden behorende bij de 
werkprocessen B1-K1 Voert schilderwerk en 
aanverwante werkzaamheden uit  

Gedurende de hele 
opleiding 

Gedurende de 
hele opleiding 

Je wordt door de praktijkopleider 
beoordeeld middels het BPV-
beoordelingsformulier waarin de 
werkprocessen beoordeeld worden.  

Voldoende / Onvoldoende 
 
Om in aanmerking te komen 
voor het diploma moet de 
BPV met een voldoende zijn 
afgesloten. 
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Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen 

 

 
Nederlands 2F 
 

Toets 
Code 
SNED2F--- 

Examenvorm Vaardigheid Leverancier 
Periode 
afname 

Duur examen Plaats afname 
Resultaat + 
weging 
(1 decimaal) 

Eind-
resultaat 
(geheel 
cijfer) 

NE01 Centraal Examen (digitaal) Luisteren en lezen College voor Toetsen 
en examens  

2e helft van 
de opleiding 

120 minuten 
Examencentrum  

  Cijfer 1x = 50% 
Eind- 

Cijfer 
NE02A Instellingsexamen Schrijven Uitgeverij Deviant Variabel 120 minuten School Cijfer 1x 

1 x = 
50% 

NE02B Instellingsexamen Spreken Uitgeverij Deviant Variabel 15 minuten School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren Uitgeverij Deviant Variabel 20 minuten School Cijfer 1x 

  

 

 
Rekenen 2F 
 

Toets 
Code 
SREK2F--- 

Examenvorm Vaardigheid Leverancier 
Periode 
afname 

Duur examen Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

RE01 Centraal examen (digitaal) 
Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde, 
Verbanden 

College voor 
Toetsen en 
examens 

2e helft van de 
opleiding 

120 minuten Examencentrum  Cijfer 
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Onderdelen loopbaan en burgerschap   

 

*In onderstaande tabel een overzicht van de activiteiten t.b.v. het portfolio voor loopbaan.  

Aangeboden 
begeleidings-
opleidingsactiviteit 

Loopbaancompetenties die getraind worden Fase opleiding Doelstelling activiteit Korte beschrijving  Resultaat / product voor 
portfolio Motieven 

reflectie 
Kwaliteiten 
reflectie 

Werk 
exploratie 

Loopbaan 
sturing 

Net 
werken 

Intake gesprekken 
en 
voorschakeltraject 

X X X X   Start van de opleiding 
Juni 

Juiste beroepskeuze? Wat zijn 
de verwachtingen? 

Gezamenlijke intake met 
Schildersvakopleiding 
"sollicitatie" met 
aansluitend 
voorschakelweken. 

Intake formulier. Plaatsing 
bij bedrijf en Scalda 

SLB voortgang 
gesprekken 

X X 
 

X X 2x tijdens schoolperiode Reflectie op afgelopen periode, 
motivatie, wensen en 
verbeterpunten. 

Gesprek 5 minuten Vastgelegd in verslag met 
eventueel actiepunten. 

BPV gesprekken en 
beoordeling 

X X X X X 2 x per jaar bedrijfs 
bezoek bij praktijk-
opleider en student. 

Groeimodel, op gebied van 
kerntaken, sociaal, 
communicatie en begeleiding 
binnen het bedrijf. 

Beoordeling samen met de 
erkend praktijkopleider en 
de student. 

BPV beoordelingsformulier 
met groeimodel. 
Opgeslagen in Onstage, 
gemaild naar bedrijf en 
student. 

POP gesprekken X X 
 

X   2 x per schoolperiode.   Reflectie op praktijkvakken Aandachtspunten, aanpak. Vastgelegd in POP map 
Vakcentrum 

 

Code Dimensies  Bewijsstuk Periode afname Plaats  Resultaat Eindresultaat  

LBD1 Dimensie Politiek-Juridisch Portfolio 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

Voldaan / Niet voldaan.  

Om in aanmerking te komen 
voor het diploma moet aan de 
inspanningsverplichting van alle 
onderdelen van loopbaan en 
burgerschap zijn voldaan. 

LBD2 Dimensie Economisch 
Deelname lessen, opdrachten uit werkboek en een toets 
of opdracht.  

Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD3 
Dimensie Sociaal-
Maatschappelijk 

Deelname lessen, opdrachten uit werkboek en een toets 
of opdracht.  

Gedurende 
opleiding School 

 Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD4 Dimensie Vitaal Burgerschap Leefstijltest 
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD5 Loopbaan Portfolio* 
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 


