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Richtlijnen representatief examineren  

in coronatijd 
De coronamaatregelen kunnen gevolgen hebben voor examinering. Mocht reguliere examinering 

(deels) niet mogelijk zijn, dan kan representatief examineren in de afwegingen meegenomen 

worden.1 

 

Er kunnen diverse keuzes gemaakt worden met betrekking tot representatief examineren. Deze 

worden hieronder beschreven. 

 

Representatief examineren 

Een representatieve keuze betekent dat er geëxamineerd wordt wat belangrijk is voor het uitoefenen 

van het beroep als beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

Criteria 

Als er representatief wordt geëxamineerd, gelden de volgende criteria. 

 De keuzes komen in afstemming tussen onderwijs en beroepenveld tot stand. 

 Het examen geeft een juiste indicatie van het (toekomstige) beroep wat betreft niveau, 

inhoud en complexiteit.  

 Er zijn twee opties: kwalificatie-eisen kunnen niet geëxamineerd of steekproefsgewijs 

geëxamineerd worden. Deze opties kunnen gecombineerd ingezet worden. 

o Voorwaarden voor het niet-examineren van kwalificatie-eisen: 

 Er moet per kerntaak een oordeel komen. Een kerntaak wordt daarom altijd 

geëxamineerd.  

 Er kan wel worden besloten om een deel van de volgende kwalificatie-eisen 

niet te examineren: werkprocessen, kennisaspecten, vaardigheden, 

resultaten, gedragingen, situaties, handelingen en beroepscontexten. 

o Voorwaarden voor het steekproefsgewijs examineren van kwalificatie-eisen: 

 De kwalificatie-eisen waaruit een steekproef wordt getrokken zijn 

gelijkwaardig. 

 De steekproef kan niet uit kerntaken getrokken worden. 

Vertaald naar de situatie van de examens van Stichting Praktijkleren, 

betekent dit dat er een steekproef getrokken kan worden uit het volgende.  

 Kennis- en vaardigheidsexamens: toetstermen of een deel daarvan 

(bijvoorbeeld twee in plaats van drie vragen bij een toetsterm). 

 Praktijkexamens: werkprocessen, opdrachten en taken (en de 

daarmee samenhangend resultaat, gedrag, vakkennis- en 

vaardigheden).  

 De steekproef is onvoorspelbaar voor de deelnemer. 

                                                                 
1 Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Handreiking Verantwoord Diplomabesluit, versie 1.0 d.d. 27 
maart 2020 
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 De omvang van de steekproef voor deze kwalificatie-eisen geeft de juiste 

indicatie van het (toekomstige) beroep wat betreft niveau, inhoud en 

complexiteit. Dit bepaalt het aantal examenonderdelen. 

 Het uitgangspunt dat Proeven van Bekwaamheid en examenprojecten uitwisselbaar zijn, 

blijft van kracht. Keuzes m.b.t. representatief examineren die gemaakt worden voor 

praktijkexamens gelden voor alle vormen van praktijkexamens. 

 

Verantwoording 

Keuzes worden verantwoord naar de examencommissie. In het servicedocument Verantwoording 

keuzes examinering in coronatijd kan worden aangegeven dat representatief examineren is 

toegepast. U kruist ‘Alternatieve examenvorm’2 aan en licht uw keuze toe in de kolom ‘Toelichting’. 

Neem hier ook op hoe het beroepenveld betrokken is geweest.  Het servicedocument staat op de 

opleidingsspecifieke coronapagina’s. Heeft een andere wijze van verantwoorden uw voorkeur, dan 

kan daar ook voor gekozen worden. 

 

Meer informatie 

Zie voor meer informatie de Handreiking Representatief Examineren van het Kennispunt MBO. 

                                                                 
2 Er is gekozen voor de kolom ‘Alternatieve examenvorm’, omdat de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit 

representatief examineren noemt bij stap 2. Stap 2 is de stap waar de alternatieve examenvormen centraal 
staan. 

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

