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1 Inleiding 
Conform de afspraken binnen route 1 van de afspraken van de drie routes naar valide 
exameninstrumenten1 zet een instelling een ingekocht examenproject ongewijzigd in. Daarmee heeft 
de instelling een valide exameninstrument. Door de huidige omstandigheden is het echter niet altijd 
mogelijk om een ingekocht examen ongewijzigd in te zetten. Het ministerie van OCW biedt daarom 
de mogelijkheid om alternatieve examens in te zetten2. Een voorbeeld van een alternatief examen is 
een unieke variant van een examen. Een school kan een examen van Stichting Praktijkleren dusdanig 
aanpassen, dat er een unieke variant ontstaat. In deze instructie wordt beschreven hoe een examen 
op de juiste wijze aangepast wordt zodat er een unieke variant ontstaat.  
 
Neemt u, voordat u kiest voor de unieke variant, de Proeve van Bekwaamheid in overweging. Voor 
een aantal opleidingsgebieden zal deze examenvorm geschikter zijn en eenvoudiger om in te zetten. 
De PvB’s staan bij de opleidingsgebieden, op het reguliere deel van de website. Informatie over het 
inzetten van de PvB in coronatijd staat op de coronapagina van Stichting Praktijkleren. 
 
1.1 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd. 

1. De unieke variant geeft niet te veel informatie over het oorspronkelijke examen prijs. Mocht 
de unieke variant lekken, dan moet het oorspronkelijke examen inzetbaar blijven.  

2. De volgende onderdelen dienen daarom altijd vervangen te worden. 
a. Concrete, inhoudelijke, examenspecifieke bijlagen. Voorbeelden hiervan zijn een 

draaiboek, een afwezigheidsoverzicht, offertes en facturen.  
Uitzondering: algemene bijlagen kunnen wel behouden worden. Voorbeelden 
hiervan zijn procedures, bedrijfsformats, sjablonen en formulieren (zoals 
telefoonnotitie en offerte) en documenten die ook in de leermiddelen gebruikt 
worden. 

b. De beoordelingsonderleggers (specificering van criteria, voorbeelduitwerkingen en 
uitwerkingen).  
Uitzondering: delen van beoordelingsonderleggers die zo algemeen geformuleerd 
zijn dat ze op meerdere varianten van het examenproject van toepassing zijn. 

3. De oorspronkelijke examenmatrijzen en de oorspronkelijke beoordelingsformulieren blijven 
ongewijzigd van toepassing. 

4. De examencommissie van de school beoordeelt of het aangepaste examenproject in route 1 
of route 2 valt. 

5. De unieke variant dient zorgvuldig en op zeer beperkte schaal ingezet te worden i.v.m. 
mogelijke fraude. 

6. Het is van belang dat de authenticiteit van de resultaten geborgd is. Dit kan bijvoorbeeld 
door het examen af te ronden met een CGI. Zie hiervoor de documenten op de website van 
Stichting Praktijkleren. 

                                                                 
1 Document Toepassing valide exameninstrumenten van www.stichtingvalideringexamensmbo.nl 
2 Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Handreiking Verantwoord Diplomabesluit, versie 1.0 d.d. 27 
maart 2020 

https://www.stichtingpraktijkleren.nl/examineren/examineren-in-coronatijd/
https://www.stichtingpraktijkleren.nl/examineren/examineren-in-coronatijd/
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7. De unieke variant wordt alleen ingezet in coronatijd. Als de coronamaatregelen niet meer 
van kracht zijn, wordt weer op reguliere wijze geëxamineerd. 

 
1.2 Randvoorwaarden aanpassing 
Aanpassen van een of meerdere examenopdrachten in een examenproject is alleen toegestaan als 
aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan. 

1. De procedure zoals beschreven in dit document wordt exact gevolgd. 
2. De aanpassing beperkt zich tot een of meer van de volgende onderdelen. 

a. Context 
b. Examenopdracht 
c. Examenduur 

3. De examenmatrijs en het beoordelingsformulier worden inhoudelijk ongewijzigd ingezet.  
4. Het aangepaste examenproject mag enkel kwalificerend worden ingezet. 

 
1.3 Procedure aanpassing 
Wanneer een instelling met de instructie een examenopdracht gaat aanpassen, dan verandert 
tijdelijk de waarde van het exameninstrument. Het instrument wordt ‘valide onder voorbehoud’. De 
instelling kan het instrument weer valide maken door: 

• bij het aanpassen van de examenopdracht deze instructie te volgen; 
• de examencommissie te laten verifiëren dat de aangepaste examenopdracht tot stand is 

gekomen conform instructie; 
• de examencommissie te laten verifiëren of er wederom sprake is van een instrument dat aan 

de producteisen3 uit de norm voor valide exameninstrumenten voldoet. 
 
1.4 Aanvragen Worddocumenten 
Om een examenproject aan te passen, heeft u Worddocumenten van het betreffende examenproject 
nodig. Deze kunnen door een examenfunctionaris van uw instelling worden aangevraagd via 
examinering@stichtingpraktijkleren.nl o.v.v. ‘Aanvraag examenproject voor constructie unieke 
variant’ en de examencode. De documenten worden binnen een week verstrekt. Digitale 
examenprojecten kunnen niet in Word aangeleverd worden. Wel kunt u de teksten zelf kopiëren en 
op basis daarvan een unieke variant construeren. 
 
1.5 Terugkoppeling aanpassing 
Als het examenproject weer valide is, dient u de aanpassingen en bijbehorende onderbouwing te 
melden bij Stichting Praktijkleren. Op die manier kan Stichting Praktijkleren in de toekomst hier 
mogelijk rekening mee houden bij de productie van nieuwe examens, en blijft zij op de hoogte van de 
examens die in route 1 ingezet worden.  
U kunt de aanpassingen doorgeven via examinering@stichtingpraktijkleren.nl o.v.v. ‘Melding unieke 
variant’ en de examencode.  
Stichting Praktijkleren biedt een platform waarop examens die geconstrueerd zijn n.a.v. de 
coronamaatregelen gedeeld worden met andere scholen. Wilt u uw unieke variant delen, dan wordt 
dat erg gewaardeerd. Wilt u dit melden? U wordt verzocht de unieke variant niet te mailen, maar te 
verzenden via bijvoorbeeld WeTransfer. 

                                                                 
3 Document De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten van www.stichtingvalideringexamensmbo.nl 

mailto:examinering@stichtingpraktijkleren.nl
mailto:examinering@stichtingpraktijkleren.nl
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2 Instructie voor het aanpassen van een 
examenopdracht 

2.1 Algemeen 
Bij aanpassing van een examenopdracht dient een onderbouwing meegeleverd te worden aan de 
examencommissie. Zorg er daarnaast voor dat voor de examencommissie zichtbaar is (bijvoorbeeld 
door te arceren) welke aanpassingen zijn gedaan ten opzichte van het ingekochte examenproject. Als 
u iets aanpast, dient u overal in alle documenten de examencode aan te vullen met de naam of 
afkorting van uw school (bijvoorbeeld: IB_IM16-EP1_B1-K1_1A1_ROC X). 
 
Als een onderdeel uit een examenopdracht wordt aangepast, is het vaak nodig om ook op een 
andere plaats in het examen iets aan te passen. Neem daarom bij een aanpassing de hele instructie 
door om te controleren welke aanpassingen mogelijk nog meer nodig zijn. Hiermee zorgt u ervoor 
dat het examen uiteindelijk een consistent geheel vormt.  
 
In dit hoofdstuk zijn alle onderdelen opgenomen waar een aanpassing mogelijk is. Niet elk onderdeel 
hoeft voor uw situatie van toepassing te zijn. 
 
2.2 Examenmatrijs 

1. Wijzig, indien dit voor de borging van de complexiteit nodig is, de examenduur in de 
examenmatrijs.  

2. Zorg ervoor dat de nieuwe (totale) examenduur in verhouding is met de te examineren 
inhoud. Het aanpassen van de examenduur kan effect hebben op de zwaarte van de 
examenopdracht t.o.v. andere examenopdrachten (zowel binnen het exameninstrument als 
tussen exameninstrumenten).  

 
2.3 Set examenopdrachten 
Dekking en complexiteit examenopdracht 

1. Dek met de examenopdracht de in de examenmatrijs genoemde taken met bijbehorend 
gekoppeld gedrag, resultaat en vakkennis en vaardigheden af. 
Als er sprake is van representatief examineren, wat inhoudt dat er een steekproef is 
genomen uit de kwalificatie-eisen, dan houdt u dezelfde steekproef aan. U wijzigt dus niks in 
de keuze voor geëxamineerde werkprocessen, opdrachten en/of taken uit de examenmatrijs. 
In de examenmatrijs ziet u of er bij het betreffende examen sprake is van een steekproef. 

2. Vraag met de examenopdracht niet meer of minder dan wat er in de examenmatrijs is 
beschreven.  

3. Zorg ervoor dat de complexiteit gelijkwaardig is aan de complexiteit van de ingekochte 
examenopdracht. 

4. Schrijf de examenopdracht dusdanig dat: 
a. deze recht doet aan de volgende vereisten uit het kwalificatiedossier (beginnend 

beroepsbeoefenaar); 
i. complexiteit 
ii. mate van verantwoordelijkheid 

iii. zelfstandigheid 
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iv. cognitief niveau 
b. deze de wettelijke beroepsvereisten examineert (indien van toepassing); 
c. deze passend is bij de inhoud van het beroep; 
d. er op de criteria uit het beoordelingsformulier beoordeeld kan worden; 
e. de prestaties van de individuele kandidaat beoordeeld kunnen worden. 

 
Formulering en vorm examenopdracht 
Aanpassing van de examenopdracht is mogelijk op verschillende onderdelen. De volgende tekst volgt 
de vaste onderdelen van de examenopdracht. 
 
Naam examenopdracht en examenduur 

1. Pas indien nodig de naam van de examenopdracht aan. 
2. Indien de totale examenduur van het examen in de examenmatrijs is gewijzigd, pas dan in de 

tabel op de voorpagina met algemene informatie de examenduur aan. 
3. Geef aan hoelang de examenopdracht duurt. Alle examenopdrachten en het startgesprek 

samen moeten net zo lang duren als de examenduur die genoemd is in de examenmatrijs. 
 
Situatie 

1. Zorg ervoor dat deze tekst geen overlap heeft met de informatie uit de Examenvoorbereiding 
kandidaat. 

2. Verwijder dit kopje en stukje tekst als de situatiebeschrijving niet nodig is. Verwijder in dit 
geval ook het kopje Opdracht. 

 
Opdracht 
Inleidende zin 

1. Formuleer in de jij-vorm een korte inleiding van één tot drie zinnen. 
2. De inleiding vertelt in hoofdlijnen wat de kandidaat gaat doen. 

a. Bijvoorbeeld: Je gaat vandaag . . . 
b.  

Instructies 
1. Geef korte instructies en formuleer deze actief en in gebiedende vorm. 

a. Bijvoorbeeld: Vul het format in. 
2. Neem één handeling op per instructiepunt in de opsomming. 
3. Groepeer instructies in logische onderdelen. 
4. Voorzie de onderdelen van een passende korte naam, beginnend met een werkwoord. 

a. Bijvoorbeeld: Voorbereiden telefoongesprek 
5. Gebruik maximaal vijf instructiepunten per kopje. 

 
Taalkundig 

1. Schrijf de examenopdracht in correct Nederlands en op een passend taalniveau. 
a. Hanteer voor niveau 2 en 3 als richtlijn maximaal niveau 2F. 
b. Hanteer voor niveau 4 als richtlijn maximaal niveau 3F. 

2. Zorg ervoor dat de examenopdracht qua structuur bij de doelgroep past. 
3. Gebruik enkelvoudige zinnen. 
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4. Schrijf de examenopdracht zodanig dat deze: 
a. maar voor één uitleg vatbaar is; 
b. voldoende richting geeft aan de uitvoering door de kandidaat; 
c. bondig en zonder herhaling is. 

5. Vermijd in de examenopdracht normatieve elementen zoals ‘goed’. 
 
Resultaten 

1. Som de resultaten op. Dit kunnen zowel tastbare resultaten als activiteiten zijn. 
a. Bijvoorbeeld: Gesprek 

2. Formuleer de resultaten kort en krachtig. 
3. Vermeld geen eisen in de resultaten. 

 
Bijlagen 

1. Noem de bijlagen die de kandidaat nodig heeft om de examenopdracht te maken. 
2. Zorg ervoor dat de hier genoemde namen gelijk zijn aan de (digitale) bestandsnamen. 
3. Verwijder dit kopje en deze tabel als er geen bijlagen/werkbestanden zijn. 

 
2.4 Examenvoorbereiding kandidaat 
Aanpassing van de Examenvoorbereiding kandidaat is mogelijk op verschillende onderdelen. De 
volgende tekst volgt de vaste onderdelen van de Examenvoorbereiding kandidaat. 
 
Examenduur 

1. Indien de totale examenduur van het examen in de examenmatrijs is gewijzigd, pas dan in de 
tabel op de voorpagina met algemene informatie de examenduur aan. 

 
Context 

1. Zorg ervoor dat de complexiteit van de aangepaste context gelijkwaardig is aan de 
complexiteit van de context in het ingekochte exameninstrument. 

2. Beschrijf kort de situatie waarin het examenproject zich afspeelt. 
3. Gebruik geen bestaande bedrijfsnamen en/of bekende persoonsnamen, tenzij hiervoor 

toestemming is gegeven van de betrokkenen. 
4. Beschrijf het bedrijf/de organisatie waarin de kandidaat actief is. Dit kan bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van een organigram. 
5. Beschrijf de functie en globale werkzaamheden van de kandidaat. 
6. Gebruik indien nodig subkoppen voor de overzichtelijkheid. 
7. Beschrijf alleen relevante informatie. 

 
Betrokkenen en opdrachten 

1. Beschrijf de functie/rol van de eventuele rolspeler(s). 
2. Pas indien nodig in de tabel de naam van de examenopdracht aan. 

 
Materialen 

1. Geef aan welke materialen nodig zijn om het examen uit te voeren. 
2. Maak eventueel subkopjes om de materialen te groeperen.  
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3. De materialen die opgenomen worden, moeten overeenkomen met de genoemde 
materialen in de examinatorset. 

 
Resultaten 

1. Neem hier per examenopdracht de resultaten over zoals opgenomen in de 
examenopdrachten. 

2. Veralgemeen een resultaat als dit het antwoord weggeeft. 
 
2.5 Examinatorset 
Aanpassing van de Examinatorset is mogelijk op verschillende onderdelen. De volgende tekst volgt de 
vaste onderdelen van de Examinatorset. 
 
Examenduur 

1. Indien de totale examenduur van het examen in de examenmatrijs is gewijzigd, pas dan in de 
tabel op de voorpagina met algemene informatie de examenduur aan. 

 
Documenten en opdrachten 

1. Vul de namen van de digitale bijlagen in.  
a. Zorg ervoor dat de genoemde namen gelijk zijn aan de digitale bestandsnamen. 

2. Vul de tabel in conform de examenmatrijs, examenopdrachten en rolbeschrijving(en). 
 
Randvoorwaarden 

1. Geef aan welke materialen nodig zijn om het examen uit te voeren. 
2. Maak eventueel subkopjes om de materialen te groeperen.  
3. De materialen die opgenomen worden, moeten overeenkomen met de genoemde 

materialen in de examenvoorbereiding kandidaat. 
 
Rolspelers 

1. Neem per rolspeler de inhoudelijke eigenschappen op waarover deze moet beschikken.  
a. Bijvoorbeeld: Heeft kennis van en inzicht in … 

2. Neem alleen eigenschappen op die strikt noodzakelijk zijn om de rol te vervullen. 
3. Vul ‘Geen specifieke eigenschappen’ in, indien een rolspeler geen specifieke eigenschappen 

nodig heeft. 
 
Organisatie 

1. Beschrijf chronologisch de examenspecifieke stappen die gezet moeten worden om het 
examenproject voor te bereiden/klaar te zetten voor de kandidaat. 

2. Zorg ervoor dat de stappen niet overlappen met stappen uit de Algemene handleiding. 
3. Gebruik indien nodig de kopjes Overige tips en Tips voor het gelijktijdig examineren van meer 

kandidaten. 
 
Informatie rolspeler(s) 
Naam en functie 

1. Kies een sekseneutrale, onbekende naam. 
a. Bijvoorbeeld: K. Draaier 
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2. Beschrijf kort en zakelijk contextinformatie die relevant is voor een goede afname van het 
examenproject. Let op: zorg ervoor dat er geen overlap is met informatie in de 
Examenvoorbereiding kandidaat. 

a. Bijvoorbeeld: K. Draaier is [functie]. In deze functie . . .  
 
Benodigde materialen 

1. Beschrijf alle materialen die de rolspeler nodig heeft voor de uitvoering van zijn rol, inclusief 
relevante randvoorwaarden. 

2. Noem hier geen beoordelingsformulieren of beoordelingsonderleggers. 
 
Uitvoering 

1. Beschrijf per ‘examenonderdeel’ actief en puntsgewijs wat de rolspeler moet doen. 
 
Beoordelingsonderleggers 
Specificering criteria beoordelingsformulier 

1. Specificeer indien nodig op criteriumniveau resultaten of onderdelen van resultaten.  
a. Bijvoorbeeld:  

i. In de beoordelingstabel staat als criterium ‘Werkvoorbereiding’. Een van de 
beschrijvingen: ‘De materialen zijn op enkele na volgens de opdracht 
gekozen’.  

ii. Specificeer hier dan de materialen. 
o De correcte materialen zijn: 

• […] 
• […] 

2. Neem als titel de naam van het criterium uit het beoordelingsformulier over. 
3. Mocht een specificering van criteria uit het beoordelingsformulier niet nodig zijn, verwijder 

dan de kop. 
4. Neem alleen specificeringen van de criteria op. Neem geen aanvullende eisen op. 

 
Voorbeelduitwerkingen/uitwerkingen 

1. Neem indien van toepassing een voorbeelduitwerking of een uitwerking op. 
a. Bijvoorbeeld een opgestelde factuur. 

2. Neem als titel het resultaat over zoals deze geformuleerd is in de Opdrachtenset. 
3. Neem alleen een voorbeelduitwerking/uitwerking op als dit nodig is voor de beoordeling van 

een criterium. 
4. Mocht een voorbeelduitwerking/uitwerking niet nodig zijn, verwijder dan de kop. 
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3 Borging producteisen 
Bij aanpassing van de examenopdracht verifieert de examencommissie aan de hand van de volgende 
tabel en hoofdstukken 1 en 2 van dit document of het aangepaste exameninstrument valide is. Het 
aangepaste exameninstrument krijgt alleen opnieuw de status ‘valide’ als het antwoord op alle 
vragen ‘ja’ en/of ‘niet van toepassing’ is. 
 

Controlepunt Ja/nee/n.v.t. Toelichting 
 

Is de examenopdracht binnen de gestelde 
randvoorwaarden aangepast?  
1. De beschreven procedure is exact gevolgd. 
2. De aanpassing beperkt zich tot de context, 

examenopdracht en/of examenduur. 
3. De examenmatrijs en het 

beoordelingsformulier zijn inhoudelijk 
ongewijzigd ingezet. 

4. Het aangepaste examenproject wordt enkel 
kwalificerend ingezet. 

  

Is er een onderbouwing gegeven voor de 
aanpassingen? 

  

Is overal in alle documenten de examencode 
aangevuld met de naam/afkorting van de school? 

  

Is de examenduur in de examenmatrijs aangepast 
conform de instructie Examenmatrijs? 

  

Is de examenopdracht aangepast conform de 
instructie Set examenopdrachten? 
1. Dekking en complexiteit examenopdracht 
2. Formulering en vorm examenopdracht 

a. Naam examenopdracht en 
examenduur 

b. Situatie 
c. Opdracht 

i. Inleidende zin 
ii. Instructies 

iii. Taalkundig 
iv. Resultaten 
v. Bijlagen 

  

Is de examenopdracht aangepast conform de 
instructie Examenvoorbereiding kandidaat? 
1. Examenduur 
2. Context 
3. Betrokkenen en opdrachten 
4. Materialen 
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5. Resultaten 
Is de examenopdracht aangepast conform de 
instructie Examinatorset? 
1. Examenduur 
2. Documenten en opdrachten 
3. Randvoorwaarden 
4. Rolspelers 
5. Organisatie 
6. Informatie rolspeler(s) 

a. Naam en functie 
b. Benodigde materialen 
c. Uitvoering 

7. Beoordelingsonderleggers 
a. Specificering criteria 

beoordelingsformulier 
b. Voorbeelduitwerkingen/uitwerkingen 

  

Voldoet het aangepaste exameninstrument 
opnieuw aan de producteisen uit de norm voor 
valide exameninstrumenten4? 

  

 

                                                                 
4 Document De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten van www.stichtingvalideringexamensmbo.nl 
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