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Een CGI in coronatijd 
Als door de recente ontwikkelingen reguliere examinering niet mogelijk is en als een alternatieve 
examenlocatie ook niet tot de mogelijkheden behoort, kan het CGI (Criterium gericht interview) 
wellicht een oplossing bieden.  
 
De mogelijkheden 
Volgens de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit1 kan er in deze situatie op twee manieren 
worden vastgesteld of een student aan de kwalificatie-eisen voldoet: met alternatieve 
examenvormen en met formatieve bewijzen. Hierbij heeft de eerste optie de voorkeur boven de 
tweede. Alleen als optie 1 niet mogelijk is, dan kan gekozen worden voor optie 2. Bij 
praktijkexamens2 vormt het CGI de afronding, het examenmoment. Onderstaande tabel geeft dit 
weer. 
 

 Optie 1: alternatieve examenvorm3 Optie 2: formatieve bewijzen4 
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• Portfolio-examen 
• Verslag  
• Presentatie 

Voorbeelden 
• Vanuit praktijk: praktijkverklaring 
• Vanuit school: portfolio, formatieve 

toetsen 

Afronding 
• CGI 

Afronding 
• CGI 
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• Openboekexamen 
• Opdracht  
• Mondeling examen 

Voorbeelden 
• Leermiddel doorlopen + proeftoets 

Afronding 
• Geen CGI 

Afronding 
• CGI 

 
Hoewel de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit hier geen uitspraak over doet, kunnen we ons 
voorstellen dat in de praktijk het combineren van optie 1 en optie 2 in bepaalde gevallen wellicht een 
oplossing biedt. Voor het ene werkproces kan bijvoorbeeld optie 1 gekozen worden en voor het 
andere werkproces optie 2. 
 
Hierna wordt de inzet van het CGI bij praktijkexamens van de kwalificatie en praktijkexamens van 
keuzedelen beschreven. Voor de inzet van het CGI bij theorie-examens is nog geen instrument 
beschikbaar. 
 

                                                                 
1 Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Handreiking Verantwoord Diplomabesluit, versie 1.0 d.d. 27 
maart 2020 
2 In de handreiking wordt het CGI ook in combinatie met theorie-examens genoemd. Het door Stichting 
Praktijkleren ontwikkelde CGI is niet van toepassing op theorie-examens. 
3 Stap 3 uit de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit 
4 Stap 4 uit de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit 
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Praktijkexamens van de kwalificatie 
Het uitgangspunt bij het inzetten van een CGI is dat het reguliere examen (het oorspronkelijke 
examen) en het examen dat wordt afgerond met een CGI gelijkwaardig zijn. Een examen dat 
afgerond wordt met een CGI is geen verlichte vorm van examinering, maar gelijkwaardig aan de 
oorspronkelijke praktijkexaminering. De onderliggende documenten bij het oorspronkelijke examen 
blijven dan ook van toepassing: de inhoud van het examen blijft gebaseerd op de examenmatrijs en 
er wordt beoordeeld op basis van de beoordelingsformulieren en het beoordelingsvoorschrift (met 
daarin onder meer de VROEG-WACKER-methode). 
 
Documenten van het CGI 
Om u te ondersteunen, heeft Stichting Praktijkleren voor de praktijkexamens waarbij een CGI wordt 
ingezet de volgende documenten ontwikkeld. Deze documenten kunnen worden ingezet om de 
criteria te beoordelen waarvoor de beoordelaars te weinig of geen informatie hadden om te kunnen 
beoordelen. In principe is het CGI een aanvulling op een examen dat niet tot voldoende informatie 
heeft geleid. In de coronasituatie is het echter mogelijk om het CGI voor een hele werkprocessen of 
een hele kerntaak in te zetten. 

• Examinatorset: in dit document staat informatie over de organisatie en beoordeling van het 
CGI. Ook staan er voorbeeldvragen in die tijdens het gesprek gesteld kunnen worden. 

• Examenvoorbereiding kandidaat: dit document geeft de kandidaat handreikingen om zich 
voor te bereiden op het CGI.  

• Examenafspraken: in dit servicedocument kunnen concrete informatie over de inhoud en 
praktische aspecten van het CGI worden vastgelegd. 

 
De CGI-documenten kunnen worden ingezet om het praktijkexamen af te ronden. Het is hierbij van 
belang dat in beeld is en gecommuniceerd wordt welke exameneisen in het examen aan bod komen, 
evenals de resultaten en bewijzen die als input voor het gesprek dienen. 
 
Let bij het bepalen van de inhoud op het volgende. 

• In het CGI komt de inhoud (van een deel van) van het examen aan bod dat niet op reguliere 
wijze geëxamineerd kon worden. Dit kan een hele kerntaak zijn, maar ook een deel daarvan 
zoals een werkproces, taak, opdracht of criterium. 

• De gekozen inhoud dient geschikt te zijn om te worden beoordeeld met een CGI. Dat wil 
zeggen dat het niet nodig is om handelingen daadwerkelijk uit te voeren om ze te kunnen 
beoordelen. 

• In de beschikbare tijd kan een beperkte inhoud worden beoordeeld. Beperk daarom de te 
beoordelen inhoud of neem een steekproef. 

• Er kan overwogen worden om representatief examineren in te zetten. De Handreiking 
Verantwoord Diplomabesluit noemt dit als mogelijkheid. Het is niet altijd noodzakelijk om 
alle onderdelen te examineren. Als bijvoorbeeld een bepaald gesprek of handeling diverse 
keren genoemd wordt, kan in bepaalde gevallen volstaan worden met het één keer voeren 
van het gesprek of het één keer uitvoeren van de handeling. De Handreiking representatief 
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examineren5 van het Kennispunt MBO biedt handvatten. Een uitwerking die toegespitst is op 
de exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren volgt. Kiest u voor representatief 
examineren, dan kan Stichting Praktijkleren u ondersteunen bij het aanpassen van de 
normering. Neem hiervoor contact op via alternatiefexamineren@stichtingpraktijkleren.nl. 

 
Let bij het bepalen van de bewijzen op het volgende. 

• Op basis van de inhoud van het CGI wordt vastgesteld welke bewijzen nodig zijn om aan te 
tonen dat de kandidaat beschikt over de betreffende inhoud. 

• De kandidaat heeft mogelijk niet alle benodigde bewijzen. Wanneer de student onvoldoende 
onderliggende bewijzen heeft, zullen aanvullende bewijzen verzameld moeten worden. Dit 
kan bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende opdracht.  

• Het servicedocument Examenafspraken kan gebruikt worden om vast te leggen welke 
bewijzen aangeleverd moeten worden. 

• De servicedocumenten Het samenstellen van een portfolio en Afspraken portfolio kunnen 
worden gebruikt als er gekozen wordt voor een portfolio. 

 
Opstellen van de vragen 
In de Examinatorset staan opleidingsoverstijgende voorbeeldvragen die gesteld kunnen worden 
tijdens het gesprek. Een deel van de opleidingsgebieden zal, in samenwerking met docenten, deze 
voorbeeldvragen aanvullen met opleidingsspecifieke vragen voor de kerntaken. De aangevulde sets 
zullen op de pagina van het betreffende opleidingsgebied beschikbaar gesteld worden. 
 
Platform 
Om scholen te ondersteunen, onderzoekt Stichting Praktijkleren momenteel hoe per 
opleidingsgebied ideeën, tips, ervaringen en opdrachten gedeeld kunnen worden. Ook worden er 
regelmatig online bijeenkomsten georganiseerd om informatie te delen. 
 
Hierna worden de twee opties uit het schema op pagina 1 toegelicht. 
 
Optie 1 – alternatieve examenvorm 
Voorbeelden van alternatieve examenvormen zijn een verslag en een presentatie. Het is afhankelijk 
van de situatie van de kandidaat en de inhoud van het examen, welke alternatieve examenvormen 
het meest geschikt zijn. De ene exameneis of context zal andere mogelijkheden bieden dan de 
andere exameneis of context. Een deel van de criteria uit het beoordelingsformulier is mogelijk al 
eerder beoordeeld en een deel zal op basis van het CGI beoordeeld worden. De mogelijke 
opdrachten zijn daarmee erg divers.  
 
De alternatieve examenvorm dient afgesloten te worden met een CGI om te borgen dat de kandidaat 
niet alleen het vereiste niveau beheerst, maar ook begrijpt wat hij doet en waarom. 
 
  

                                                                 
5 https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/2018.10-Handreiking-representatief-examineren-even-
spieken.pdf  

mailto:alternatiefexamineren@stichtingpraktijkleren.nl
https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/2018.10-Handreiking-representatief-examineren-even-spieken.pdf
https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/2018.10-Handreiking-representatief-examineren-even-spieken.pdf
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Alternatieve examens construeren 
De alternatieve examens worden geconstrueerd door de school. De volgende documenten bieden 
ondersteuning bij het construeren van alternatieve examens. 

• Handreiking examinering keuzedelen: de MBO Raad omschrijft concreet relevante 
examenvormen en de voordelen en beperkingen van deze examenvormen. 

• Stappenplannen en handreikingen: het Kennispunt MBO geeft uitgebreide informatie over 
het construeren van examens. 

Alternatieve examens vallen onder route 2. 
 
Unieke variant 
Naast eerdergenoemde opties zoals het portfolio, kan een school een eigen, unieke variant op een 
examenproject construeren. De bestaande examenmatrijzen en de bestaande 
beoordelingsformulieren vormen dan het uitgangspunt. Ter inspiratie kunnen bijvoorbeeld PvB’s en 
PE’s die al deels gemaakt zijn door de kandidaat, PvB’s die in het verleden gemaakt zijn en de 
opbouw/globale inhoud van examenprojecten dienen. Concrete onderdelen uit examenprojecten 
zoals specifieke bijlagen, uitwerkingen en beoordelingsonderleggers van examenprojecten mogen 
niet gebruikt worden i.v.m. fraudegevoeligheid. 
Bij het construeren dienen de richtlijnen in de volgende documenten in acht genomen te worden.  

• Instructies aanpassen examenopdracht (volgt) 
• Producteisen norm valide exameninstrumenten 

De unieke variant dient zorgvuldig en op zeer beperkte schaal ingezet te worden i.v.m. mogelijke 
fraude. De unieke variant kan onder route 1 blijven vallen als de Instructie aanpassen 
examenopdracht gevolgd wordt. 
 
Optie 2 – formatieve bewijzen 
Zijn alternatieve examenvormen niet mogelijk, dan kan een set formatieve bewijzen samengesteld 
worden die samen en in combinatie met een CGI het niveau van de kandidaat aantoont. Mogelijke 
bewijzen zijn een praktijkverklaring, BPV-verslagen en formatieve toetsen. Ook kunnen resultaten die 
zijn gemaakt tijdens de BPV en gemaakte opdrachten uit bijvoorbeeld de leermiddelen van Stichting 
Praktijkleren als bewijs dienen. Op basis van de formatieve bewijzen moet bepaald kunnen worden 
of de student voldoet aan de eisen. 
 
Voorbeelden van formatieve bewijzen 
De resultaten die studenten behaald hebben bij het maken van de leermiddelen van Stichting 
Praktijkleren, kunnen ingezet worden als formatieve bewijzen. De mogelijkheden per 
opleidingsgebied verschillen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een combinatie van verslagen, 
tussentijdse toetsen en oefentoetsen. Ook kunnen resultaten die behaald zijn op andere wijze, zoals 
in de stage, ingezet worden als formatieve bewijzen. Een deel van de opleidingsgebieden ontwikkelt 
een voorbeeld een van set van bewijzen en andere opleidingsspecifieke tips en handreikingen. Dit 
wordt via de opleidingspagina van de website van Stichting Praktijkleren beschikbaar gesteld. 
Daarnaast kunnen nieuwe oefentoetsen ontwikkeld worden door de school. Hiertoe stelt Stichting 
Praktijkleren, daar waar mogelijk, formatieve toetsen beschikbaar. Ook worden bij bepaalde 
opleidingsgebieden examens ‘opgeofferd’ om te dienen als input voor formatieve toetsen. Stichting 
Praktijkleren zal via de opleidingsspecifieke coronapagina’s communiceren als hiervan sprake is. Deze 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/handreiking_keuzedelen_examineren_-_c._naslagwerk_examenvormen_mbo_-_versie_1.0.pdf
https://pe.onderwijsenexaminering.nl/pe20/construeren/construeren-examens/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/route-2-zelf-construeren/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/wp-content/uploads/2018/07/Norm-producteisen-exameninstrument-inclusief-instructie-Def.pdf
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/route-1-inkopen/
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beschikbare opdrachten kunnen dienen als input voor nieuwe formatieve toetsen en kunnen 
aangevuld worden met eigen opdrachten van de school. 
Let op: summatieve examens mogen nooit als formatief bewijs ingezet worden. 
 
De samengestelde set formatieve bewijzen dient aan de volgende eisen te voldoen. 

• Intersubjectiviteit: verschillende partijen leveren de bewijzen aan. 
• Diversiteit: er is sprake van een mix van soorten bewijzen zoals toetsen en (stage)verslagen. 
• De formatieve bewijzen moeten aansluiten op de betreffende (delen van de) 

beoordelingsformulieren. 
 
Bij het inzetten van formatieve bewijzen dient rekening gehouden te worden met het volgende. 

• Als wordt gekozen voor formatieve bewijzen die in het verleden zijn ontstaan, is de tijd 
tussen het ontstaan van het formatieve bewijs en het voeren van het CGI mogelijk vrij lang. 
Hierdoor worden gemaakte keuzes en onderbouwingen daarvan mogelijk minder goed 
herinnerd door de kandidaat. Daarnaast was het voor de student voorafgaand aan het 
maken van het formatieve bewijs niet duidelijk dat hetgeen gemaakt is, onderdeel uit ging 
maken van het eindcijfer. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van het resultaat. 

• Als wordt gekozen om nieuwe bewijzen te laten maken, is sprake van het omgekeerde: de 
tijd tussen het ontstaan van de bewijzen en het CGI is kort en het onderscheid tussen leren 
en examineren is duidelijker. Daar staat echter tegenover dat de authenticiteit lastiger vast 
te stellen is. De fraudemogelijkheden zijn groter. 

 
Als gekozen wordt voor het zelf construeren/samenstellen van oefentoetsen, raden we aan de 
Producteisen norm valide exameninstrumenten als uitgangspunt te nemen. 
 
Voor het opstellen van de praktijkverklaring verwijzen we naar de modelverklaring van de S-BB. 
 

Praktijkexamens van keuzedelen 
De Handreiking Verantwoord Diplomabesluit6 stelt dat, als uiterste redmiddel, ervoor gekozen kan 
worden om examens van keuzedelen geen doorgang te laten vinden. De ervaring tot dusverre is dat 
veel scholen dit uiterste redmiddel niet graag inzetten en de inzet van de studenten daar waar 
mogelijk willen honoreren. Examinering van de keuzedelen lijkt daarmee veelal wel plaats te vinden. 
Hetgeen op voorgaande pagina’s beschreven is, is ook van toepassing op keuzedelen. Daarbij is het 
goed om aan te geven dat de drie valideringsroutes niet van toepassing zijn op keuzedelen.7 Er is 
daarmee meer ruimte om aanpassingen te maken in materiaal en er is meer ruimte voor het zelf 
construeren van examens. Daarnaast is het, in tegenstelling tot de kwalificatie-examinering, niet 
noodzakelijk om een oordeel per kerntaak te geven. Er kan ook gekozen worden voor een oordeel 
over het gehele keuzedeel. 
 

                                                                 
6 Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Handreiking Verantwoord Diplomabesluit, versie 1.0 d.d. 27 
maart 2020 
7 https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/veelgestelde-vragen/  

https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/wp-content/uploads/2018/07/Norm-producteisen-exameninstrument-inclusief-instructie-Def.pdf
https://www.s-bb.nl/mbo-verklaring
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/veelgestelde-vragen/
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Tot slot 
Aangepaste examens en alternatieve vormen van examinering moeten altijd door de 
examencommissie van het roc worden vastgesteld, voorafgaand aan het examen. De kwaliteit blijft 
daarmee geborgd.  
 
Voor het verantwoorden van keuzes kan gebruikgemaakt worden van het Exceldocument 
Verantwoording keuzes examinering in coronatijd. Dit document is te vinden op de 
opleidingsspecifieke coronapagina’s van Stichting Praktijkleren. 
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