Statusformulier assessment startbekwaam 2021-2022
Dit formulier is als wordbestand te downloaden op https://husite.nl/stage-enafstudeerinformatie/assessment-ia/
LET OP: De Studie en Werkbegeleider uploadt dit (ingevulde en ondertekende) formulier in
Onstage, pas daarna kan de student deelnemen aan het assessment
NB:. Dit formulier is geen kwalitatieve checklijst, maar louter een controle op voorwaarden, vorm en
compleetheid. De student is eindverantwoordelijk voor het portfolio.
naam student:
studentnummer:
vak:
studievorm (voltijd, deeltijd, kopopleiding, tweede bevoegdheid, bi-diplomering):
Osiriscode module Studie en Werk – Assessment (selecteer de juiste code):
OAR-HSW4BASSK-21
OAR2-HSW4BASK-21
OAR3-HSW4BASK-21
datum:
naam Studie en werkbegeleider:
handtekening Studie en Werkbegeleider:

1. De student voldoet aan de eisen m.b.t. behaalde studiepunten en inschrijving:
o In Osiris zijn 225 ec uit het examenprogramma afgetekend. Behalve Studie en Werk 4B –
Assessment Startbekwaam en evt. de landelijke kennistoets staan er geen vakken tussen
haakjes of bij overig (zie handleiding assessment startbekwaam, bijlage 1)
o student staat ingeschreven voor het assessment in Osiris en heeft zich aangemeld voor
deelname via OnStage.
2. De student voldoet aan de eisen m.b.t. het werkplekleren:
o deeltoets 1 is met Voldaan beoordeeld in Osiris.
3. In het portfolio van de student zijn opgenomen:
o een compleet studievoortgangsoverzicht
o het door de student ingevulde en ondertekende formulier authenticiteitsverklaring
o de Praktijkbeoordeling van de werkplekbegeleider uit de stage van Studie en Werk 4B
o de ontwikkelingsgerichte feedback op een les (lesobservatie met b.v. DOT tijdens Studie en
Werk 4B)

4. De student voldoet aan de eisen m.b.t. portfolio (inclusief bewijsstukken en videofragmenten):
□ het portfolio is compleet, zie checklist handleiding assessment startbekwaam §3,1
□ al het materiaal is te lezen/bekijken in 90 minuten
□ het materiaal voldoet aan de vormeisen aan bestanden voor het inleveren, zie handleiding
assessment startbekwaam §3,1:
1 hoofddocument, 1 archiefmap met bewijsstukken en 1 videobestand
OF 1 hoofddocument met interne links naar bewijsstukken en filmfragmenten
OF 1 worddocument met daarin een link naar een direct toegankelijk digitaal portfolio
□ portfolio en bewijsstukken voldoen aan niveau 4F van het referentiekader taal
□ de videofragmenten hebben voldoende beeld- en geluidskwaliteit
5. Bijzonderheden:
□ er is sprake van een bijzondere omstandigheid (besluit via examencommissie): uitspraak is
toegevoegd
□ anders, nl:

