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Inleiding 
Er wordt een criteriumgericht interview (CGI) bij je afgenomen. Dit is een gestructureerd 
vraaggesprek met een of twee beoordelaars. Je krijgt vragen over onderdelen die niet in een examen 
in de beroepspraktijk of in een simulatie te beoordelen waren. 
 
In dit document vind je informatie over het CGI en hoe je je kunt voorbereiden. 
 

Inhoud CGI 
De examinator geeft aan over welke onderwerpen of onderdelen het gesprek gaat. De beoordelaar 
kan vragen stellen over de opdracht(en) die je hebt uitgevoerd, maar kan ook vragen stellen over 
nieuwe situaties. Verderop in dit document staat een uitleg over hoe je je kunt voorbereiden. 
 

Materialen 
In de voorbereiding en tijdens het CGI mag je het volgende gebruiken. De examinator geeft aan wat 
je zelf mee moet nemen. 
 

• Examenafspraken van het examen (bijvoorbeeld PvB) 
• Beoordelingsformulier(en) 
• Opgeleverde resultaten van het examen (indien van toepassing) 
• Opgeleverde extra bewijsstukken van het examen (indien van toepassing).  

Bijvoorbeeld: 
o Logboek 
o Portfolio 
o Video 
o Paraaf 

• Hulpmiddelen (indien van toepassing) 
 
Het is afhankelijk van de inhoud van het CGI welk deel van de materialen van toepassing is. 
 

Planning 
De examinator geeft aan wanneer en waar het gesprek plaatsvindt. Daarnaast geeft de examinator 
aan hoelang het gesprek duurt. 
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Verloop CGI 
Eén beoordelaar voert het gesprek met jou. Daarnaast kan er nog een beoordelaar aanwezig zijn bij 
het gesprek. Soms wordt het gesprek opgenomen om later te kunnen beoordelen.  
 
Het CGI verloopt volgens een vaste structuur: 

• Inleiding 
De beoordelaar heet je welkom en bespreekt het verloop van het gesprek met je. 

• Informatiefase 
In deze fase stelt de beoordelaar vragen over de opdrachten die je hebt uitgevoerd of over 
nieuwe situaties.  

• Afronding 
De beoordelaar sluit het gesprek af.  

 
Na het gesprek vult de beoordelaar het beoordelingsformulier in. Hierbij ben je niet aanwezig. 
 

Beoordeling 
Voor dit CGI wordt hetzelfde beoordelingsformulier gebruikt als voor het bijbehorende examen. Een 
deel van de criteria is dus al beoordeeld. Het CGI wordt afgenomen om de criteria te beoordelen 
waarvoor de beoordelaars te weinig of geen informatie hadden om te kunnen beoordelen.  
 

Voorbereiding 
Je kunt je op de volgende manier voorbereiden op het CGI. 
 

• Lees de benodigde materialen door. 
• Probeer te bedenken welke vragen een beoordelaar kan stellen. In Bijlage 1 staan 

voorbeeldvragen. Let op: niet elke vraag is van toepassing op jouw CGI. Daarnaast kunnen 
ook andere vragen gesteld worden. 

• Bedenk mogelijke antwoorden.  
• Oefen het gesprek met andere studenten. 
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Bijlage 1: Voorbeeldvragen 
 
Vragen naar beschrijvingen 

• Wat was de aanleiding? 
• Wat was je opdracht? 
• Hoe zag de situatie eruit? 
• Met wie had je te maken tijdens de opdracht? 
• Welke rol(len) heb jij vervuld in de groep? 
• Wat waren jouw verantwoordelijkheden/taken? 
• Wat deed het bedrijf met jouw plan, draaiboek, advies, voorstel, enzovoort? 
• Wat heb je gezegd of gedaan in situatie x? 
• Hoe gebruikte je de aanwezige middelen? 
• Hoe heb je ervoor gezorgd dat de planning werd gehaald? 
• Welke keuzes heb je gemaakt? 
• Hoe heb je je aangepast in situatie x? 
• Hoe heb je situatie x opgelost? 
• Wat is het resultaat van jouw aanpak? 

 
Vragen naar onderbouwingen 

• Waarom heb je keuze x gemaakt? 
• Waarom heb je optie x gekozen, in plaats van optie y? 
• Waarom heb je zo gereageerd op de situatie? 
• Waarom heb je zo gehandeld? 

 
Vragen over nieuwe situaties 

• Stel de situatie was anders verlopen, namelijk [situatieschets]. Hoe zou je reageren? 
• Stel x was uit de evaluatie van het project komen. Wat zouden je aanbevelingen zijn? 
• Je hebt nu gekozen voor optie x. Wat waren andere geschikte opties?  
• Wat zou je doen in situatie x? 
• Hoe zou je je opstellen in situatie x? 
• Hoe zou je situatie x oplossen? 
• Kun je voordoen hoe je zou reageren? 
• Hoe zou x er in een ideale situatie uit zien? 
• Op welke dingen zou je letten in situatie x? 
• Wat zou het effect zijn geweest als je situatie x op manier x had aangepakt? 
• Wat zou je bij een vergelijkbare opdracht hetzelfde aanpakken? 
• Wat zou je achteraf anders doen? 
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