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Proeve van Bekwaamheid in coronatijd 
Voor het afnemen en beoordelen van de Proeve van Bekwaamheid is het door de huidige 
coronamaatregelen een uitdaging goed te borgen dat de afname en de beoordeling onder de 
vereiste afnamecondities tot stand komen.  
 
Afnamelocatie 
Is een leerbedrijf niet geopend? Dan zijn onderstaande opties wellicht mogelijk. 

• Te denken valt aan het gebruiken van één examenlocatie waar meerdere studenten op 
verschillende momenten terecht kunnen om de proeve af te leggen. Daarbij zou de eigen 
praktijkbeoordelaar aanwezig kunnen zijn en een schoolbeoordelaar die op afstand (door 
videobellen) kan volgen wat de student uitvoert. 

• Mochten er geen externe examenlocaties beschikbaar zijn, dan is de school mogelijk ook een 
alternatief. De student kan dan een al eerder vastgestelde examenopdracht uitvoeren in de 
kantooromgeving van de school. Daarbij komt er een aanpassing in de context van de 
examenopdracht en een nieuwe vaststelling. Mogelijk kunnen algemene documenten uit 
examenprojecten van Stichting Praktijkleren hierbij van dienst zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
procedures, bedrijfsformats, sjablonen en formulieren (zoals telefoonnotitie en offerte) en 
documenten die ook in de leermiddelen gebruikt worden. Concrete, inhoudelijke, 
examenspecifieke bijlagen mogen niet gebruikt worden. Voorbeelden daarvan zijn een 
draaiboek, een afwezigheidsoverzicht, offertes en facturen. 

 
Examenvorm 

• Kan een Proeve van Bekwaamheid niet of niet in z’n geheel afgenomen worden, dan kunnen 
aanvullende examenvormen zoals een CGI (Criterium Gericht Interview) in combinatie met 
een portfolio ingezet worden. Op de coronapagina van Stichting Praktijkleren zijn 
servicedocumenten en richtlijnen beschikbaar voor een CGI en een portfolio. 

• Een ander alternatief is het overschakelen naar het afnemen van examenprojecten. Mogelijk 
kunnen deze wel op school afgenomen worden. Er kan ook een unieke variant geconstrueerd 
worden. Een instructie daarvoor staat ook op de coronapagina. De unieke variant kan 
eenmalig afgenomen worden. 

 
Andere oplossingen 

• Er kunnen formatieve bewijzen ingezet worden om aan te tonen dat de kandidaat aan de 
kwalificatie-eisen voldoet. Voorbeelden zijn een BPV-verslag, logboek en praktijkverklaring. 
Er wordt dan afgerond met een CGI.  

• Niet alle kwalificatie-eisen hoeven geëxamineerd te worden. U kunt daarom ook denken aan 
representatief examineren. De richtlijnen voor representatief examineren staan op de 
coronapagina van Stichting Praktijkleren. 

 
Fysieke aanwezigheid praktijkbeoordelaar 
Het is nu niet altijd haalbaar om direct en uitgebreid betrokken te zijn bij de uitvoering van de Proeve 
van Bekwaamheid. Online vergadertools als Skype of Zoom of filmopnamen kunnen hier een 
uitkomst bieden: wel erbij, maar niet fysiek. Wel is het in verband met de authenticiteit gewenst dat 
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een praktijkbeoordelaar op gepaste afstand aanwezig is/meekijkt. Betrek de praktijkbeoordelaar ook 
bij de alternatieve examenvormen, zowel bij de uitvoering als bij de beoordeling.  
Een extra check op de afnamecondities is aan te raden door een ingevulde checklist1 toe te voegen. 
Mocht uit de ingevulde checklist blijken dat er bepaalde zaken op de examenlocatie niet op orde 
waren, dan is het van belang de student en de organisator te informeren over eventuele 
consequenties hiervan. 
 
Andere of aanvullende mogelijkheden om tot een betrouwbare beoordeling te komen, zijn het goed 
laten onderbouwen van de beoordeling of het toevoegen van meerdere examenmomenten. 
 
Maatregelen na afloop van het examen op afstand 
Om na het examen zicht en grip te houden op de examinering zijn de maatregelen die hiervoor 
kunnen zorgen, niet anders dan de procedures die al geadviseerd worden bij examineren in de 
beroepspraktijk. 

• Controleer de resultaten en de onderbouwing van het examen (als de schoolbeoordelaar niet 
betrokken is geweest bij de afname en de beoordeling). 

• Verzamel logboeken van studenten of checklists van de examensetting. 
• Vraag de gevolgde werkwijze na bij de student. Controleer of de procedures juist gehanteerd 

zijn. Doe dit ook bij de praktijkbeoordelaar (verificatiegesprek). 
• Analyseer de beschikbare gegevens en stel vast of het oordeel op juiste gronden tot stand is 

gekomen. Deze informatie kan gebruikt worden om gemaakte keuzes met betrekking tot het 
examen te verantwoorden. 

 
De examencommissie dient ervoor in te staan dat het examen op de juiste wijze en onder de juiste 
condities is afgenomen, óók als het gaat om examens afgelegd op afstand. 

                                                           
1 Checklist examensetting en afnamecondities: https://pe.onderwijsenexaminering.nl/pe20/examineren 
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