
 

 

Studievoortgangscriteria  
 
Deze studievoortgangscriteria gelden voor de opleiding verkoper niveau 2, bol-opleidingsvariant locatie 

Spinozaweg. Je kan door met je opleiding – je krijgt een positief bindend studieadvies – indien je aan al de 

volgende voorwaarden hebt voldaan:  

 

Voorwaarden 1-jarig traject  

 Je hebt voor alle vakken, per onderwijsperiode, een cijfer (van een 1 t/m een 10; de vermeldingen 
0,1 of 0,2 zijn géén cijfers).  

 Van de 8 vakken die je krijgt BVO / L&B / BPV / NED / REK / SPORT / Keuzedeel 1 / Keuzedeel 2 
moeten er minstens 6 voldoende zijn afgesloten na onderwijsperiode 1 (3 maanden).  

 
Voorwaarden 1,5-jarig traject  

 Je hebt voor alle vakken, per onderwijsperiode, een cijfer (van een 1 t/m een 10; de vermeldingen 
0,1 of 0,2 zijn géén cijfers).  

 De beoordeling van de BPV kerntaak 1 is voldoende.  

 Van de 8 vakken die je krijgt BVO/ L&B / BPV / NED / REK / SPORT / Keuzedeel 1 / Keuzedeel 2 
moeten er minstens 6 voldoende zijn afgesloten na onderwijsperiode 2 (6 maanden).  

 
Voorwaarden 2-jarig traject  

 Je hebt voor alle vakken, per onderwijsperiode, een cijfer (van een 1 t/m een 10; de vermeldingen 
0,1 of 0,2 zijn géén cijfers).  

 De beoordeling van de BPV aan het eind van leerjaar 1 is voldoende.  

 Van de 8 vakken die je krijgt BVO/ L&B / BPV / NED / REK / SPORT / Keuzedeel 1 / Keuzedeel 2 
moeten er minstens 6 voldoende zijn afgesloten.  

 
LET OP VOOR ALLE TRAJECTEN GELDT HET VOLGENDE: 
 

 Heb je 4 of 5 vakken voldoende dan worden jouw resultaten besproken in het zogeheten studenten 
overleg. Op basis van jouw resultaten, verslagen van de gesprekken met jouw SLB’er e.d. wordt 
bepaald of jij een positief of negatief bindend studieadvies krijgt.  

 Wanneer je minder dan 4 vakken voldoende hebt behaald krijg je een negatief bindend studieadvies.  

 een onvoldoende is een cijfer lager dan 5,5. Bij afronding geldt: 5,49 wordt een 5,4, dus 
onvoldoende!  

 

In het eerste studiejaar ontvangt iedere student een bindend studieadvies. De voortgangscriteria van leerjaar 

1 naar leerjaar 2 zijn het uitgangspunt bij de voortgangsgesprekken met de student en zijn bepalend voor het 

bindend studieadvies.  


