
 

Stroomschema beoordeling wpl 2, leerjaar 3 

Studiejaar 2020-2021 

Studenten wpl 2, leerjaar 3 hebben op verschillende (summatief of formatief) manier wpl 2, leerjaar 

2 afgerond. Daarnaast zijn er grote verschillen in wat een student heeft kunnen doen tijdens wpl 2, 

leerjaar 2. Dit maakt dat we te maken hebben met verschillende wijzes waarop wpl 2, leerjaar 3 nu 

wordt afgerond.  

In dit document wordt aangeven welke mogelijkheden er zijn. 

Student behaalt niveau wpl 2  

a. Student had al summatieve beoordeling wpl 2, leerjaar 2  

➢ Dan rondt de student wpl 2, leerjaar 3 regulier af. 

IO/ IPD stuurt het beoordelingsformulier naar het loket. Het loket draagt zorg voor 

afhandeling van de cijfers en archivering in Handin.  

  

b. Student had alleen formatieve beoordeling wpl 2, leerjaar 2 (wpl2a) 

➢ Student rondt nu in één keer, met één beoordeling wpl 2, leerjaar 2 en leerjaar 3 af. Het 

cijfer voor leerjaar 2 en 3 is gelijk. 

IO/ IPD stuurt het beoordelingsformulier naar het loket, en geeft daarbij aan dat hiermee 

ook aan de eisen voor wpl 2, leerjaar 2 wordt voldaan. Het loket draagt zorg voor 

afhandeling van de cijfers en archivering in Handin.  

Student behaalt niveau wpl 2 niet 

a. Student heeft wel niveau wpl 2, leerjaar 2 

➢ Begeleiders vullen beoordelingsformulier wpl 2, leerjaar 2 in en student verzilvert 

studiepunten. 

➢ Voor het behalen van wpl 2, leerjaar 3 zijn er verschillende routes. We streven hierin naar 

maatwerk, zo goed mogelijk passend bij de student en situatie. Mogelijkheden: 

o Student verlengt stage naast minor en neemt periode 3 en 4 om wpl 2, leerjaar 3 af 

te ronden. Dit in overleg met student 

o Student begint later met zelfstandige stage en rondt in de periode sept-okt 2021 wpl 

2 af.  

o … 

 

b. Student behaalt ook niet wpl 2, leerjaar 2 

➢ Indien dit met een korte verlenging wel behaald kan worden: student verlengt stage met 

enkele weken en rond wpl 2, leerjaar 2 volgens bovenstaande procedure. 

➢ Indien er te weinig ontwikkeling is haalt de student de stage niet. Er vindt wel een 

beoordeling plaats: student haalt een onvoldoende en samen met de opleiding wordt 

gekeken op welke wijze de student wpl 2, leerjaar 2 opnieuw gaat doen. 

  



 

Inleverprocedure 

io=instituutsopleider, owk=onderwijskundige, ipd=instituutspracticumdocent 

 student werkplekbegeleider (wpb) io/ipd* loket 

Voor het 

gesprek 

Bereidt het 

gesprek/presentatie voor. 

Vult het 

beoordelingsformulier 

(Word) in. 

  

Tijdens het 

gesprek 

Eventuele aanpassingen worden gedaan in het beoordelingsformulier.  

 

Na het 

gesprek 

Doet een 

beoordelingsverzoek 

‘integraal handelen 1/2/3 of 

praktijkbeoordeling wpl2 

leerjaar 2’ in Handin en 

voegt het 

beoordelingsformulier toe 

aan Bulb. 

Stuurt per mail (vul de 

velden in deze link in**) het 

beoordelingsformulier incl. 

formatieve tussenevaluatie 

(Word) naar de io/ipd* 

Stuurt het 

beoordelingsformulier 

(Word) incl. de formatieve 

tussenevaluatie per mail 

door naar: beoordeling-wpl-

ae@han.nl 

Voegt beide 

formulieren aan 

Handin toe en het 

cijfer in Alluris in.  

* Ipd in het geval van een stageschool. 

**Bij sommige computers werkt de link niet omdat Outlook niet als standaardprogramma wordt gebruikt. Geef in dat geval in het onderwerp van de mail 

duidelijk aan om welke student, opleiding, stagetype het gaat inclusief het cijfer.  
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