Planningstool Afstuderen Startbekwaam 2021-2022
Onderstaande overzichten bieden zowel studenten als hun begeleiders (IO’s) de mogelijkheid zowel
de assessmentles als de aanvraag te plannen. Het tweede overzicht biedt een gedetailleerde aanpak
voor het geven van feedback en de planning van het portfolio. De uiterste deadline om het CGI aan
te vragen is 3 juni 2022.
Tabel 1: start in verschillende blokken en richtlijnen voor assessmentles en aanvraag CGI, rekening
houdend met de periode van maximaal 10 weken tussen assessmentles en aanvraag CGI.
Start OP1

Start OP2

Start OP3

X
X
X

Assessmentles
uiterlijk
08-10-21
24-12-21
18-03-22

Aanvraag CGI
uiterlijk
24-12-21
18-03-22
03-06-22

In onderstaande tabel is de assessmentles geel gearceerd: de assessmentles kan later dan exact 10
weken voor de richtdatum van de CGI-aanvraag plaatsvinden als student al ver gevorderd is met het
portfolio. Dat betekent dat de IO er al feedback op heeft gegeven en het binnen de 10 weken
afgerond kan zijn. In de tabel is ook aangegeven dat de CGI’s lopen tot 5 weken na de richtdatum
voor de aanvraag van het CGI.
Met dit overzicht is het mogelijk eerder te starten met het werken aan het portfolio dan in blok 3.
Het is ook mogelijk met de richtdata de CGI’s gedurende het studiejaar te spreiden om werkdruk in
het laatste onderwijsblok voor de assessoren te verlichten. Daarnaast kan een student zien wanneer
hij onderdelen van het portfolio kan inleveren en wanneer hij feedback kan verwachten. Door dit te
spreiden, weet een student eerder waar hij aan toe is en spreidt de begeleider zijn feedback. Ook dit
heeft naar verwachting een positief effect op de werkdruk van de begeleider gedurende de periode
tot aan de aanvraag van het CGI door de student.
NB: studenten die in blok 3 starten hebben wel met een harde deadline te maken: die van 3 juni
2022. De assessmentles moet dan in of rond 18 maart uiterlijk plaatsvinden om te kunnen voldoen
aan de periode van 10 weken voorafgaand aan de aanvraag voor het CGI. Bij een No Go in maart (of
later), kan het afstuderen startbekwaam in de meeste gevallen niet meer afgerond worden in het
lopende studiejaar.
Bij afkeuring van het portfolio rond de uiterste deadline van 3 juni: opnieuw inleveren is dan in de
eerste weken van het volgende studiejaar, startend vanaf de nulweek (bijvoorbeeld als het een
laatste vak betreft).

Tabel 2: gedetailleerde beschrijving, op basis van de informatie in de handleiding Afstuderen
Startbekwaam
Lesweek/
inlevermoment

Welke
product
inleveren?

Wk 1 / OP1 START
Wk 3 / OP1 20-09-21

Plan casus 1
Casus 1

Wk 5 / OP1 04-10-21
Wk 5 / OP1 04-10-21
Wk 1 / OP2 22-11-21
Wk 3 / OP2 06-12-21
Wk 5 / OP2 20-12-21
CGI’s wk 6 - 10

Context visie

(peer) 27-0921
11-10-21

Casus 2
Casus 3

29-11-21
13-12-21

Wk 1/ OP2 START
Wk 3 / OP2 06-12-21

Plan casus 1
Casus 1

Wk 5 / OP2 20-12-21
Wk 5 / OP2 20-12-21
Wk 1 / OP3 07-02-22
Wk 3 / OP3 21-02-22
Wk 5 / OP3 14-03-22
CGI’s wk 6 - 10

Assessmentles

CGI
aanvraag
10 wkn na
ass.les

24-12-21
04-02-22

(peer) 13-1221
Context/visie 10-01-22
X Go/no Go
Casus 2
Casus 3

14-02-22
07-03-22
18-03-22
22-04-22

Plan casus 1
Casus 1

Wk 5 / OP3 14-03-22
Wk 5 / OP3 14-03-22
Wk 1 / OP4 25-04-22
Wk 3 / OP4 16-05-22
Wk 5 / OP4 30-05-22
CGI’s wk 6 -10

Casus 2
Casus 3

(peer) 07-0322
Context/visie 21-03-22
X Go/ No Go
09-05-22
23-05-22
03-06-22
08-07-22

(Herziene)
PF

05-09-22

23-09-22 of
30-09-22

CGI’s uitloop
No Go voor
assessmentles in
maart 22
Wk 5 / OP4
Wk 5 / OP1
CGI’s wk 6 - 10

CGI
afname
uiterlijk

X Go/ no Go

Wk 1 / OP3 START
Wk 3 / OP3 21-02-22

Uitloopmogelijkheid PF
niet afgemaakt in OP4
Wk 0 / OP5 29-08-22

Feedback
van peer of
IO

28-10-22

X Go/No Go
datum
datum

