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Even voorstellen

Presentator
Presentatienotities
Naam, roc, ervaring met EP / PvB en is er een concrete vraag?



Totstandkoming formulier

Criteria

VROEG-WACKER

Handleiding

Veel gestelde vragen

Uitleg voor praktijkbeoordelaars

Inhoud

Presentator
Presentatienotities
Deze presentatie gaat niet de diepte in; daarvoor is de tijd te kort.Het doel van de presentatie is kennismaken met het beoordelingsformulier van praktijkexamens.Verschillende onderwerpen worden uitgelicht; om op een later moment er nog eens bij te pakken, of om tijdens een (in-house) training mee aan de slag te gaan. 



Beoordelingsformulier vorig KD

 

NAAM: LEERLINGNUMMER: 

Kwalificatie Marketing medewerker 

Kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid 

Werkproces 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan 

Gewenst resultaat Alle relevante informatie is beschikbaar. Beoordeling werkproces 

  Onvoldoende  

  Voldoende 

  Goed 

Beoordelingsindicatoren 

1. Interpreteert de opdracht en vraagt indien nodig om verduidelijking van de informatiebehoefte. 

2. Kiest de juiste informatiebronnen en zoekt met behulp van traditionele en digitale media  grondig naar relevante informatie. 

3. Selecteert voldoende en relevante informatie. 

4. Stelt (een) bruikba(a)r(e)  informatie(pakket) samen. 

Ruimte voor onderbouwing oordeel door de schoolexaminator: 
Het werkproces is met een ……………………………. beoordeeld, omdat: 

Ruimte voor onderbouwing oordeel door de praktijkbeoordelaar/2e beoordelaar: 
Het werkproces is met een ……………………………. beoordeeld, omdat: 

Presentator
Presentatienotities
Deze afbeelding is een voorbeeld van het vorige beoordelingsformulier. Dit gaf weinig houvast. De ‘nieuwe’ beoordelingssystematiek is ontstaan vanuit feedback vanuit scholen.Vraag om meer handvatten bij beoordelen praktijkexamensVraag om heldere koppeling beoordelingsformulieren - antwoordmodellenVraag om cijfergeven bij praktijkexamensNieuwe situatie (KD 2016 en verder): praktijkexamens beoordelen via rubrics



Taken in examenproject 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 
in examen R G V 

T1  De kandidaat gaat na wat de opdracht is en 
controleert of deze duidelijk en uitvoerbaar 
is. 

1 1 1,2,3,4 1 

T2 De kandidaat zoekt informatie in interne 
en/of externe bronnen ten behoeve van 
het operationeel plan. 

1 1 1,2,3,4,5 1 

T3 De kandidaat analyseert de gevonden 
informatie en legt zijn bevindingen vast. 

2 1,2 1,2,3 1 

T4 De kandidaat legt zijn bevindingen ter 
goedkeuring voor aan zijn leidinggevende. 

2 2 1,2,3 1 

 

Basis voor beoordelingsformulieren 
KD 2016 e.v.

Presentator
Presentatienotities
De taken uit de examenmatrijs vormen de basis voor dit beoordelingsformulier, zowel voor de examenprojecten als de Proeven van bekwaamheid.



Opbouw beoordelingstabel
B1-K1-W1: Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze

Presentator
Presentatienotities
Hoe ziet een beoordelingsformulier van Stichting Praktijkleren eruit? -   Globaal alle onderdelen benoemen + werking formulier uitleggenDe beoordelaar kiest de beschrijving die het dichtst bij de uitvoering van de kandidaat ligt.Geïntegreerd beoordelenDezelfde criteria worden gehanteerd ongeacht de variant van een examenproject of ProeveInhoudelijke handvatten per beheersingsniveau (van niet-bekwaam tot expert op niveau van beginnend beroepsbeoefenaar)Onderbouwde beoordeling per criteriumCijfergeven mogelijkTransparantie Ook formatief in te zettenOnderbouwingBeoordelingsonderlegger in examenprojectenCesuur



Presentator
Presentatienotities
Ursus Wehrli



Presentator
Presentatienotities
Voorbereiding op beoordelen



• Uitleg beoordelingsformulier
• Beoordelingsvoorschrift examenproject /
• Beoordelingsvoorschrift Proeve van Bekwaamheid

Ondersteunende documenten



VROEG-WACKER-methode

Activiteit Beschrijving 
Verificatie Verifiëren van het examen met de beoordelingscriteria en het 

examendoel. 
Regelgeving Zich op de hoogte stellen van de geldende wet- en regelgeving met 

betrekking tot de examinering. 
Overleg Overleggen t.a.v. uitvoering, tijdsbewaking, taakverdeling en 

samenwerking. 
Eenduidigheid Tot een eenduidige interpretatie van de beoordelingscriteria komen. 
Gebruiksklaar Gebruiksklaar maken van de examenruimte, documenten en andere 

praktische zaken.  
Waarnemen Observeren zonder te interpreteren. 
Aantekeningen maken Opschrijven van waargenomen gedrag, concreet en feitelijk. 
Classificeren Aantekeningen koppelen aan criteria. 
Kwalificeren Oordeel vellen per criterium en werkproces. 
Evalueren Vergelijken van het individueel oordeel met de medebeoordelaar(s) en 

vaststellen van een gezamenlijk oordeel. 
Rapporteren Invullen en onderbouwen van de beoordeling op het 

beoordelingsformulier. 
 

Presentator
Presentatienotities
In een training wordt er verder ingegaan op deze methode.



Uitleg voor praktijkbeoordelaars

Presentator
Presentatienotities
Ook bij de vroeg stappen is het voor een Proeve van bekwaamheid belangrijk de praktijkbeoordelaars mee te nemen. Op de website staat informatie voor praktijkbeoordelaars.https://www.stichtingpraktijkleren.nl/docent/marketing-communicatie-en-evenementen/proeven-van-bekwaamheid/Onder het kopje Informatie en scholing voor de praktijkbeoordelaarsNieuw: online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars:www.praktijkbeoordelaar.nlRegistreren met behulp van een vouchercode, die scholen kunnen opvragen via trainingen@stichtingpraktijkleren.nlVoor Stichting Praktijkleren zelf is de vouchercode: ANR760 Misschien wel leuk om even te laten zien.





Beoordeling opdracht 2

Taak Criterium 0 1 2 3

T1, T2, T3 Doelstelling De doelstelling sluit 
niet aan op de 
opdracht en/of is niet 
SMART geformuleerd.

De doelstelling sluit 
aan op de opdracht 
en is enigszins
SMART 
geformuleerd.

De doelstelling sluit 
aan op de opdracht 
en is grotendeels
SMART 
geformuleerd.

De doelstelling sluit 
aan op de opdracht en 
is SMART 
geformuleerd.

Inhoud voorstel Het voorstel sluit niet
aan op de doelstelling.

en/of

Het voorstel is 
onvoldoende 
realistisch, 
onderbouwd en bevat 
onvoldoende 
relevante 
keuzemogelijkheden.

Het voorstel sluit 
aan op de 
doelstelling.

Het voorstel is 
enigszins realistisch, 
onderbouwd en 
bevat verschillende 
relevante 
keuzemogelijkheden
.

Het voorstel sluit aan 
op de doelstelling.

Het voorstel is 
grotendeels
realistisch, 
onderbouwd en 
bevat verschillende 
relevante 
keuzemogelijkheden.

Het voorstel sluit aan 
op de doelstelling.

Het voorstel is 
realistisch, 
onderbouwd en bevat 
verschillende relevante 
keuzemogelijkheden.

Presentatie 
voorstel

De presentatie is te 
weinig begrijpelijk, 
beknopt en 
overtuigend.

De presentatie is 
enigszins
begrijpelijk, beknopt 
en overtuigend.

De presentatie is 
grotendeels
begrijpelijk, beknopt 
en overtuigend.

De presentatie is 
begrijpelijk, beknopt 
en overtuigend.

Waar beoordelaars tegen aan lopen…

Presentator
Presentatienotities
Bij MCE is vaak sprake van een product als resultaat. U hoeft niet met het beoordelingsformulier rond te lopen, wanneer de kandidaat een marketingplan aan het opstellen is als examen. U beoordeelt alleen het resultaat. Hiervan moeten aantekeningen gemaakt worden om het oordeel te kunnen vergelijken met een tweede beoordelaar en voor een duidelijke onderbouwing.Woorden als meestal, enigszins, nauwelijks zijn geen harde criteria. Kwantitatieve criteria worden niet gebruikt, omdat er verschillende examensituaties zijn. Verschillende examenprojecten en verschillend bedrijven waar de PvB wordt uitgevoerd. Een vakdeskundig beoordelaar kan met deze algemene beschrijvingen een concrete beoordeling geven. Een beoordelaar vinkt per criterium het vakje aan van de beschrijving die het dichtst in de buurt ligt van de prestaties van de kandidaat. De omschrijvingen geven een weergave van een resultaat dat 0,1,2, of 3 punten waard is.  



Beoordeling opdracht 2
Taak Criterium 0 1 2 3
T1, 2, 3 Inhoud

crossmediaal 
product*

De mediaproducten 
sluiten inhoudelijk 
niet of nauwelijks 
aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

De mediaproducten 
sluiten inhoudelijk 
voor een klein deel 
aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

De mediaproducten 
sluiten inhoudelijk 
grotendeels aan op 
de boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

De mediaproducten 
sluiten inhoudelijk 
volledig aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

Taal Het taalgebruik is 
niet of nauwelijks 
passend, doelgericht 
en correct.

Het taalgebruik is 
voor een klein deel 
passend, doelgericht 
en correct.

Het taalgebruik is 
grotendeels passend, 
doelgericht en 
correct.

Het taalgebruik is 
volledig passend, 
doelgericht en 
correct.

Vorm crossmediaal 
product

De vormgeving is 
niet of nauwelijks 
verzorgd.
En/of
De vormgeving sluit 
niet of nauwelijks 
aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

De vormgeving is 
grotendeels verzorgd 
en sluit voor een 
klein deel aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

De vormgeving is 
grotendeels verzorgd 
en sluit grotendeels 
aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep.

De vormgeving is 
volledig verzorgd en 
sluit aan op de 
boodschap/het 
verhaal, het doel en 
de doelgroep. 

Waar beoordelaars tegen aan lopen…

Presentator
Presentatienotities
Een veel gestelde vraag: hoeveel taalfouten mag een kandidaat maken voor 1 of 2 punten?Deze vraag is niet vooraf te beantwoorden, want onder andere afhankelijk van de lengte van de tekst die opgeleverd wordt.En nog belangrijker: er wordt een beroepsproduct beoordeeld; niet op Nederlands.



Zelf aan de slag

Criterium 0 1 2 3

Bron

gebruik

De bronnen zijn 
niet betrouwbaar 
en actueel en/of 
er zijn te weinig 
verschillende 
bronnen gebruikt.

Niet alle bronnen 
zijn betrouwbaar 
en actueel.

Er zijn genoeg 
verschillende 
bronnen gebruikt.

De bronnen zijn 
betrouwbaar, maar 
niet alle bronnen 
zijn actueel.

Er zijn genoeg 
verschillende 
bronnen gebruikt.

De bronnen 
zijn 
betrouwbaar 
en actueel.

Er zijn genoeg 
verschillende 
bronnen 
gebruikt.

Presentator
Presentatienotities
Opdracht en voorbeelduitwerkingen uitdelen



Tot slot

Presentator
Presentatienotities
Praktijkexamens zijn géén kennisexamens.Ongeacht de vorm van het beoordelingsformulier, is een praktijkexamen minder zwart/wit dan een kennisexamen.Zijn de eventuele concrete vragen van de deelnemers beantwoord?Het volgende is aangestipt:opbouw van beoordelingsformulierHoe een beoordeling voor te bereidenDe beoordelingHet doel van de presentatie is u een globaal beeld geven van het beoordelingsformulier voor praktijkexamens en het uitvoeren van de beoordeling.Hopelijk gaat u samen met uw team tijd maken om de beoordeling voor te bereiden.U kunt bijvoorbeeld aan de slag met een concrete kerntaak met het team, al-dan-niet onder begeleiding van een trainer van Praktijkleren



Contact

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort
033-470 99 30

e.merkus@stichtingpraktijkleren.nl
www.stichtingpraktijkleren.nl

mailto:e.merkus@stichtingpraktijkleren.nl
http://www.stichtingpraktijkleren.nl/
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