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Inleiding 
Voor u ligt de Examinatorset CGI. In dit document vindt u informatie over het criteriumgericht 
interview (CGI). Het CGI is een aanvulling op een proeve van bekwaamheid (PvB) of praktijkexamen 
(PE).  

Inhoud CGI 
Voor het CGI wordt hetzelfde beoordelingsformulier gebruikt als voor het bijbehorende examen (PvB 
of PE). Het CGI wordt afgenomen om de criteria te beoordelen waarvoor de beoordelaars te weinig 
of geen informatie hadden om te kunnen beoordelen. Dat betekent dat de ontbrekende informatie 
de inhoud van het CGI bepaalt. De te gebruiken materialen (aangeleverde resultaten en 
bewijsstukken) en de tijdsduur van het CGI hangen hiermee samen. 
 

Organisatie 
• Selecteer bij voorkeur twee beoordelaars per kandidaat voor het CGI.1 Een van de 

beoordelaars moet een gespreksmethode als bijvoorbeeld STAR(R)(T) kunnen toepassen.  
• Bepaal in overleg met de beoordelaars van het praktijkexamen de volgende zaken per 

kandidaat of per klas. 
o De inhoud van het CGI 
o De benodigde materialen 

 Voor de beoordelaars 
 Voor de kandidaat 

o De tijdsduur. Houd hierbij rekening met de spanningsboog van de kandidaat en de 
inhoud. 

o Vul indien gewenst het servicedocument Examenafspraken CGI in. U kunt deze zaken 
ook op een andere manier met de kandidaat communiceren. 

• Deel het document Toelichting kandidaat minimaal één en maximaal twee weken 
voorafgaand aan het CGI uit aan de kandidaat. 

• Maak een planning voor de afname van het CGI. 
o Reserveer voldoende tijd voor de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van het 

CGI.  
o Houd de tijd tussen de PvB/het PE en het CGI beperkt, zodat de kandidaat zich de 

gemaakte keuzes, het eigen handelen, enzovoort goed kan herinneren. 
o Plan voldoende pauzes voor de beoordelaars. 
o Communiceer deze planning met de kandidaat en de beoordelaars. 

• Regel een geschikte ruimte voor het afnemen van het CGI. Regel indien gewenst ook 
opnameapparatuur. 

• Voorzie de beoordelaars tijdig van de benodigde informatie en materialen. 
• Verifieer zo nodig voorafgaand aan het CGI de authenticiteit van de door de kandidaat 

opgeleverde resultaten. 

                                                           
1 In deze instructie kan waar beoordelaars staat ook beoordelaar gelezen worden. Een school kan afwijken van 
deze instructie. Wel dient dan de objectiviteit van de beoordeling geborgd te worden op een andere manier. 
De school is eindverantwoordelijk voor de beoordeling. 
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Instructie beoordelaars 
Benodigde materialen 

• Examenafspraken  
• Beoordelingsformulier(en)  
• Opgeleverde resultaten kandidaat (indien van toepassing) 
• Opgeleverde extra bewijsstukken kandidaat (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 opdrachten, resultaten en extra 
bewijsstukken nodig is. 
 
Voorbereiding 

• Controleer welke criteria in het beoordelingsformulier nog beoordeeld moeten worden. 
• Neem de volgende documenten door. 

o Examenafspraken of examenopdrachten en bijlagen 
o Opgeleverde resultaten kandidaat (indien van toepassing) 
o Opgeleverde extra bewijsstukken kandidaat (indien van toepassing) 

• Bepaal welke informatie nodig is om de nog niet beoordeelde criteria te beoordelen. 
• Stel een gespreksleidraad op op basis van de doorgenomen criteria en documenten. 

o Selecteer geschikte vragen uit de lijst voorbeeldvragen (Bijlage 1). 
o Vertaal waar waar nodig zelf beoordelingscriteria naar inhoudelijke vragen en 

situaties om voor te leggen. 
o Zet vragen over hetzelfde onderwerp bij elkaar. 
o Breng een logische volgorde aan in de vragen. Te denken valt aan: 

 Chronologische volgorde 
 Opbouw in moeilijkheid 
 Prioritering qua onderwerp 

o Noteer bij elke vraag over welk resultaat of extra bewijsstuk de vraag gaat (indien 
van toepassing). 

o Controleer of met de vragen alle ontbrekende informatie voor de beoordeling 
achterhaald kan worden. Formuleer zo nodig meer vragen. 

o Controleer of alle vragen betrekking hebben op de te beoordelen criteria. Verwijder 
zo nodig vragen. 
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Uitvoering 
Een van de beoordelaars voert het gesprek met de kandidaat. De ander beoordeelt mee. 
 
Inleiding gesprek 

• Ontvang de kandidaat en stel de kandidaat op zijn gemak. 
• Bespreek het verloop van het CGI en bespreek welke onderwerpen aan bod komen. 
• Geef aan wat de uiterlijke eindtijd van het CGI is. 
• Geef aan dat de kandidaat als hij organisatorische vragen heeft, deze aan u kan stellen. 
• Overhandig (indien van toepassing) de benodigde materialen (zie eerdergenoemde lijst) aan 

de kandidaat. 
 
Informatiefase gesprek 

• Voer het gesprek volgens de opgestelde gespreksleidraad en aan de hand van een geschikte 
gespreksmethode zoals STAR(R)(T). 

• Neem een neutrale houding aan en voer het gesprek objectief. 
• Stem uw taalgebruik af op de kandidaat. 
• Stel de vragen duidelijk en licht ze zo nodig kort toe. 
• Vraag waar nodig door.  
• Zet op de juiste manier open en gesloten vragen in. 
• Geef de kandidaat tijd om antwoord te geven. 
• Maak aantekeningen van het gesprek en/of neem het gesprek op. 
• Houd u aan de tijd.  
• Geef aan het eind van deze fase een samenvatting van het gesprek en vraag of de kandidaat 

het hiermee eens is. 
 
Afronding gesprek 

• Ontvang (indien van toepassing) na afloop de resultaten, de gebruikte bijlagen en materialen 
van de kandidaat. 

• Sluit het CGI af. 
 

Beoordeling 
U beoordeelt het CGI met de beoordelingsformulieren van het praktijkexamen. Beoordeel de criteria 
die op basis van de PvB of het PE nog niet beoordeeld waren. Doe dit conform het betreffende 
beoordelingsvoorschrift. Tijdens het CGI neemt u waar en maakt u aantekeningen. Na het CGI 
doorloopt u de laatste vier stappen van de VROEG-WACKER methode. 
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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? 

 
Let op: Geef de kandidaat bij vragen over nieuwe situaties voldoende informatie om de vraag te 
kunnen beantwoorden. 
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