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Toelichting processtappen 

 

Inleveren AO, 

verantwoordingsverslag 

en deel 1 PP Portfolio* 

Conform de jaarplanning lever jij je AO en je verantwoordingsverslag 

in via OnStage, de dlwo en in viervoud in hardcopy bij het 

bedrijfsbureau. Tegelijkertijd lever je deel 1 PP Portfolio 

Eindassessment* via OnStage en tweemaal in hardcopy in bij het 

bedrijfsbureau. In principe vindt twee weken later je AO gesprek 

plaatst en vijf weken later het Eindassessment.  

 

(*Deel 1 PP Portfolio Eindassessment is het gedeelte waarin jij je 

competent beroepsmatig handelen aantoonbaar maakt, zie opbouw 

portfolio Eindassessment). 

Beoordeling AO en 

verantwoordingsverslag 

Een onafhankelijke eerste examinator en je begeleider van de 

afstudeeropdracht als tweede examinator beoordelen binnen 10 

dagen je AO en verantwoordingsverslag. Je ontvangt via de HvA-mail 

een ingevuld beoordelingsformulier AO. Dit betekent op de dinsdag 

inleveren AO (en deel 1 PP portfolio), vrijdag de week erop de 

beoordeling van je AO.  

Onvoldoende AO en 

verantwoordingsverslag 

Bij onvoldoende AO en verantwoordingsverslag gaat het AO gesprek 

en het PP eindassessment niet door. In de volgende ronde van 

afstuderen kun je op voor een herkansing. 

Voldoende AO en 

verantwoordingsverslag 

Bij voldoende AO en verantwoordingsverslag wordt je de woensdag 

erop ingedeeld voor het AO gesprek. De ontvangen beoordeling en 

feedback van je AO, schriftelijk en mondeling, verwerk je vervolgens in 

je Reflectieverslag ten behoeve van je PP eindportfolio.  

AO gesprek Je AO gesprek vindt plaatst met je begeleider en eerste beoordelaar. 

Bij dit gesprek kan een gecommitteerde aanwezig zijn. Direct na het 

gesprek hoor je of je de beoordeling. 

Check PP deel 1 op 

passend en kloppend 

Na ontvangst van deel 1 PP Portfolio checken de PP-assessoren of de 

inhoud van deel 1 passend en kloppend is. Dit betekent dat er 

bekeken wordt of de complexiteit van de beroepshandelingen die je 

gebruikt passen bij het gevraagde eindniveau en of je beschrijving 



 
 

klopt bij de competentie(s) die je aan wilt tonen. Je competent 

beroepsmatig handelen wordt niet beoordeeld.  

Deel 1 PP Portfolio niet 

passend en kloppend 

Indien de inhoud van deel 1 portfolio Eindassessment niet passend en 

kloppend is krijg je uiterlijk 3 dagen na inleveren via OnStage bericht 

en een uitnodiging voor een mondeling dan wel telefonisch 

feedbackgesprek. Het feedbackgesprek heeft uitsluitend tot doel je 

inzicht te geven hoe de inhoud van deel 1 PP portfolio te verbeteren. 

 

Bij een onvoldoende voor je AO en verantwoordingsverslag heb je tot 

de volgende ronde de mogelijkheid om deel 1 PP portfolio 

Eindassessment aan te passen, je eindassessment gaat dan immers 

niet door. 

 

Bij een voldoende voor je AO, verantwoordingsverslag en AO gesprek 

heb je 2 weken, gerekend vanaf AO eindgesprek, de tijd om je 

portfolio aan te passen en af te maken en je volledige portfolio 

Eindassessment in te leveren via OnStage.  

Deel 1 PP Portfolio wel 

passend en kloppend 

Indien de inhoud van deel 1 portfolio Eindassessment passend en 

kloppend is krijg je ook binnen 3 dagen via HvA mail bericht.  

Inleveren volledige PP 

Portfolio 

Een week (7 dagen) voor het Eindassessment lever jij je volledige PP 

portfolio Eindassessment (zie inhoud portfolio Eindassessment) via 

OnStage, de DLWO en in hardcopy in viervoud in bij het 

bedrijfsbureau. Je hoeft je AO en verantwoordingsverslag niet 

wederom in te leveren, ook niet als bijlage.  

Eindassessment Het Eindassessment is het allerlaatste eindgesprek met twee PP 

assessoren en eventueel een gecommitteerde. Direct na het 

Eindassessment hoor je de beoordeling. 

 

Bij een onvoldoende krijg je een herkansing.  

 

Direct na het gesprek ontvang je het ingevulde beoordelingsformulier.  


