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Wat komt er aan bod

• Representatief examineren 

• Nieuw kwalificatiedossier, nieuwe examens?

• Examenmatrijzen en rubrics

• Nieuwe beoordelingstool



Representatief examineren

…wat is dat (ook alweer)?



Representatief examineren - aanleiding

• Examendruk

– Duur examens

– Organiseerbaarheid examens



Representatief examineren – wat is het?

• “Representatief examineren betekent nadrukkelijk niet dat er een 

willekeurige keuze wordt gemaakt uit wat er wel en niet 

geëxamineerd wordt.” (Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, 

2017)

Wat betekent het dan wel?

• Keuzes maken in examinering

• Examineren wat belangrijk is voor het uitoefenen van het beroep 

als beginnend beroepsbeoefenaar

• Niveau, inhoud en complexiteit

• Alles blijft in het onderwijs aan bod komen.



Representatief examineren – wat is het?

• Met het bedrijfsleven en onderwijs de opvatting van het 

beroep afstemmen:

– welke kwalificatie-eisen worden bij iedere kandidaat 

geëxamineerd;

– welke overige keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld het 

steekproefsgewijs examineren van bepaalde vakkennis.



Representatief examineren – als oplossing

• Verlichting van examendruk

• Er wordt minder geëxamineerd…

• … maar alles blijft in onderwijs aan bod komen.

• De essentie van het beroep





SEAC
‘sectorale examenadviescommissie’



• Uitgangspunt: kandidaat weet niet wat er niet geëxamineerd 
wordt

• Project RE: SPL maakt keuze

• Drie vormen van inhoud:

– Altijd in examen

– Nooit in examen

– Wel in variant A, niet in variant B (en andersom)

‘Steekproefsgewijs’



• Uitgangspunt: kandidaat weet niet wat er niet geëxamineerd 
wordt

• Project RE: SPL maakt keuze

• Drie vormen van inhoud:

– Altijd in examen

– Nooit in examen

– Wel in variant A, niet in variant B (en andersom)

‘Steekproefsgewijs’



• Office- en managementsupport

• Belangrijkste wijzigingen:

– Naam

– K2-W5 ‘Regelt reizen en accommodaties’ vervalt

• Valt mee, maar toch een flinke klus.

• Meteen revisieslag

Nieuw KD



Van nieuw KD naar examen



• Uitgangspunt: huidige examens + leermiddelen

• Waarom nieuwe examens?

– Nieuw KD

– Representatief examineren

– Feedback

– Verbeterslag

Nieuwe examens



Examenmatrijzen + rubrics

• Grootste wijziging: afwisselen bepaalde opdrachten

• Puntenaantal per examenvariant gelijk

• Rubrics veranderen inhoudelijk én qua vorm:

– Minder lang

– Één beoordeelaspect per regel

– Minder papierwerk

– Minder handtekeningen

• Nieuwe beoordelingstool



• Nog in ontwikkeling

• Gaat ingezet worden bij nieuwe examenprojecten

• Een tipje van de sluier

‘Praktijkmeter’



• Een kijkje vóór de publicatie

• Examenmatrijs

• Beoordelingsformulier (nog in oude stijl)

• Beknopte beschrijving examenopdrachten

Nu in ontwikkeling: EP 1 (B1-K1, n3)



a.schoonewelle@stichtingpraktijkleren.nl

Vragen?



Contact

Stichting Praktijkleren

Disketteweg 11

3821 AR Amersfoort

033-470 99 30

a.schoonewelle@stichtingpraktijkleren.nl

www.stichtingpraktijkleren.nl
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