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Certificeringstraject van de beoordelaar 2017-2018 
 
In de beoordelaarstraining van Stichting Praktijkleren heeft u kennisgemaakt met de 
rol en taak van beoordelaar en beheerst u de basiskennis en -vaardigheden van de 
beoordelaar. Voor deelname aan het certificeringstraject van de beoordelaar 
beschikt u over het bewijs van deelname aan de beoordelaarstraining. Het bewijs 
van deelname is actueel (niet ouder dan twee jaar).  
Stichting Praktijkleren heeft voor de certificering van uw bekwaamheid als 
beoordelaar het Consortium Beroepsonderwijs in geschakeld. Zo blijven 
leren/trainen en certificeren/diplomeren ook bij ons gescheiden trajecten. 
Het Consortium Beroepsonderwijs beoordeelt uw ingezonden uitwerkingen van de 
certificeringsopdracht en verzorgt de evaluatiedag. 
De geldigheid van het behaalde certificaat is vier jaar. 
 
Het certificeringstraject van de beoordelaar bestaat uit: 

• de certificeringsopdracht,  
• de feedbackfase en  
• de certificering.  

 
De feedbackfase en de certificering vinden plaats tijdens de evaluatiedag. Dit is een 
verplicht onderdeel van het certificeringstraject. De certificeringsopdracht is een 
individuele opdracht. Deze levert u in volgens de instructie in de bijlage. De 
beschrijving van de certificeringsopdracht volgt hieronder. Indien uw uitvoering van 
de certificeringsopdracht aan de voorwaarden voldoet bent u welkom tijdens de 
evaluatiedag van het certificeringstraject. Tijdens deze dag presenteert u enkele van 
uw bewijsstukken en verantwoordt u u handelen. U ontvangt en geeft persoonlijke 
feedback van en aan de andere deelnemers en van de trainer. Na afloop ontvangt u 
via de e-mail het certificaat ‘Beoordelaar’ van Stichting Praktijkleren en het 
Consortium Beroepsonderwijs.  
 
Uw professionele bekwaamheid in de rol van beoordelaar zult u voortdurend verder 
ontwikkelen in de praktijk van de examinering. Ten behoeve van de borging van uw 
kwaliteit als beoordelaar kunt u daartoe een portfolio aanleggen. Het behaalde 
certificaat en de schriftelijke feedback kunnen u gebruiken als (eerste) 
bewijsstukken in dit portfolio. 
Door u blijvend te professionaliseren kunt u op deze wijze altijd aantonen dat u een 
actueel competente beoordelaar bent. U waardeert de geldigheid van het certificaat 
op door periodieke deelname aan de training Nascholing beoordelaar. 
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Certificeringsopdracht beoordelaar 
 
De certificeringsopdracht is een individuele opdracht en bestaat uit het uitvoeren 
van een authentiek examen in de rol van beoordelaar en het actief bijwonen van de 
evaluatiedag. De certificeringsopdracht is geënt op de examentaak mbo: Afnemen 
en Beoordelen (Servicepunt Examinering MBO). 
 
De certificeringsopdracht 
U beoordeelt als beoordelaar een examenkandidaat met een examenvorm van het 
beroepsgericht examen. U kunt kiezen uit de drie onderstaande opdrachten: 

1. examineren van gedrag; 
2.  examineren van een product of een examenverslag of een 

examenpresentatie; 
3. examineren van een examengesprek. 

 
De beoordeling van de examenkandidaat is gebaseerd op het kwalificatiedossier van 
de betreffende beroepsopleiding. 
 
Examineer samen met een tweede beoordelaar een examenkandidaat. 
 
Voor de borging van de authenticiteit van het door u ingeleverde materiaal, kiest u 
het examenwerk van een andere examenkandidaat dan uw collega’s die meedoen 
aan dit certificeringstraject. Het gekozen product uit opdracht 2 verschilt van dat 
van uw collega’s in opleiding, opleidingsniveau of opdracht.  
 
Uw certificeringsopdracht wordt beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar 
van het Consortium Beroepsonderwijs. De beoordelaar beoordeelt het door u 
geleverde resultaat van de certificeringsopdracht op volledigheid, 
waarneembaarheid, adequaatheid van de prestatie en authenticiteit. 
Als de door u ingeleverde opdracht voldoet aan de pre-condities ontvangt u een 
schriftelijke uitnodiging voor de evaluatiedag. 
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U voert onderstaande opdrachten uit in een zo authentiek mogelijke examensituatie. 
Wanneer de huidige context de uitvoering van het methodisch beoordelen volgens 
de VROEG-WACKER methodiek niet toelaat, past u de examencondities aan of voert 
u de opdracht in simulatie uit. 
 
Opdracht 1:  Examineren van gedrag  
Examineer samen met een tweede beoordelaar een examenkandidaat in een 
authentieke beroepssituatie of zo nodig in simulatie. Beoordeel het gedrag van de 
kandidaat volgens de VROEG-WACKER-methodiek aan de hand van de 
beoordelingscriteria of prestatie-indicatoren behorend bij minimaal één werkproces 
of maximaal drie werkprocessen van een gedragsbeoordeling van een 
beroepsgericht examen. 
Evalueer het proces van afname en beoordelen en reflecteer op uw eigen handelen 
in de rol van beoordelaar. 
Informeer de examencommissie volgens het protocol van uw opleidingsinstituut. 
 
U toont met onderstaande bewijsstukken uw bekwaamheid in het methodisch 
beoordelen: 
 
 VROEG-WACKER’EN’ 

methodiek: 
Soort 
bewijsstuk 

Beschrijving bewijsstuk: 

1 Verifiëren Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar over uit te voeren examen 
2 Regelgeving Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar over van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving 
3 Overleg Filmopname* 

 
 
2 Documenten 

• Overleg met tweede beoordelaar over afnamecondities, 
uitvoering, taakverdeling, tijdschema, planning 

• Planningsformulier van afname en beoordeling  
• Verantwoording van afname en beoordeling 
 

4 Eenduidigheid  Filmopname* 
 
Document 

• Overleg met tweede beoordelaar om te komen tot 
eenduidigheid 

• Beoordelingsschema  
5 Gebruiksklaar Document Afnamecondities 
6 Waarnemen en 

Aantekeningen 
 

Document  Scan van handgeschreven aantekeningen van uw observatie. 
Het werken met een gestandaardiseerde observatielijst is 
toegestaan, mits de opmerkelijke waarneming met de hand 
is bijgeschreven. 

7 Classificeren  Document  Scan van zichtbaar geclassificeerde aantekeningen. 
8 Kwalificeren  Document  Scan van zichtbaar gekwalificeerde aantekeningen. 
9 Evalueren Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar t.a.v. de definitieve 

beoordeling van het examen  
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 VROEG-WACKER’EN’ 
methodiek: 

Soort 
bewijsstuk 

Beschrijving bewijsstuk: 

10 Rapporteren  2 Documenten  • Ingevuld beoordelingsformulier van het examen met 
onderbouwde beoordeling 

• Proces-verbaal van het examen gericht aan de 
examencommissie 

11 Evalueren beoordeling Document Evaluatie van het proces van afname / beoordelen en 
reflectie op uw eigen handelen in de rol van beoordelaar 

12 Naslag examencie. Document Verslag aan examencommissie waarin vermeld, indien van 
toepassing: 
• advies kwaliteitsverbetering; 
• uw persoonlijke scholingsbehoefte. 

* De filmopname is een mp4 opname en afspeelbaar binnen een Windowsomgeving met bijvoorbeeld  

Windows Media Player of VLC media player. De duur van de film is maximaal 30 minuten.  

 
 

 
Opdracht 2:  Examineren van een product of een examenverslag of een 
examenpresentatie 
Examineer samen met een tweede beoordelaar  

• of een bewijsstuk / resultaat van een werkproces met een productbeoordeling  
• of een examenverslag 
• of een examenpresentatie  

met behulp van een bijbehorende observatielijst.  
Het te examineren bewijsstuk heeft minimaal vier beoordelingscriteria en is 
gekoppeld aan een werkproces. 
Ontwikkel indien nodig vooraf een observatielijst met daarin vermeld waarneembare 
producteigenschappen van het bewijsstuk of waarneembare toegepaste kennis van 
het examenverslag of waarneembare toegepaste kennis van de examenpresentatie.  
Evalueer het proces van afname / beoordelen en reflecteer op uw eigen handelen in 
de rol van beoordelaar. 
Informeer de examencommissie volgens protocol. 
 
U toont met onderstaande bewijsstukken uw bekwaamheid in het methodisch 
beoordelen: 
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 VROEG-WACKER’EN’ 

methodiek: 
Soort 
bewijsstuk 

Beschrijving bewijsstuk: 

1 Verifiëren Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar over uit te voeren examen 
2 Regelgeving Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar over van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving 
3 Overleg Filmopname* 

 
 
2 Documenten 

• Overleg met tweede beoordelaar over afnamecondities, 
uitvoering, taakverdeling, tijdschema, planning 

• Planningsformulier van afname en beoordeling  
• Verantwoording afname en beoordeling 

4 Eenduidigheid  Filmopname* 
Document 

• Overleg met tweede beoordelaar om te komen tot 
eenduidigheid 

• Beoordelingsschema  
5 Gebruiksklaar Document Afnamecondities 
6 Waarnemen en 

Aantekeningen 
Document  Scan van ingevulde observatielijst met aantekeningen van 

afwijkende observaties.  
7 Classificeren  Document  Scan observatielijst met zichtbaar geclassificeerde 

observaties  
8 Kwalificeren Document  Scan observatielijst met zichtbaar gekwalificeerde 

observaties 
9 Evalueren Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar t.a.v. de definitieve 

beoordeling van het examen  
10 Rapporteren 2 Documenten  • Ingevuld beoordelingsformulier van het examen met 

onderbouwde beoordeling 
• Proces-verbaal van het examen gericht aan de 

examencommissie 
11 Evalueren beoordeling Document Evaluatie van het proces van afname / beoordelen en 

reflectie op uw eigen handelen in de rol van beoordelaar 
12 Naslag examencie. Document Verslag aan examencommissie waarin vermeld, indien van 

toepassing: 
• advies kwaliteitsverbetering; 
• uw persoonlijke scholingsbehoefte. 

* De filmopname is een mp4 opname en afspeelbaar binnen een Windowsomgeving met bijvoorbeeld  

Windows Media Player of VLC media player. De duur van de film is maximaal 30 minuten.  

 
 
Opdracht 3: Examineren van een examengesprek  
Examineer een examenkandidaat met een examengesprek in de rol van eerste 
beoordelaar samen met een tweede beoordelaar.  
U beoordeelt één werkproces met relevante beoordelingscriteria. 
Neem waar en maak aantekeningen in de rol van tweede beoordelaar tijdens een 
examengesprek van een andere examenkandidaat. 
Evalueer het proces van afname / beoordelen en reflecteer op uw eigen handelen in 
de rol van beoordelaar. 
Informeer de examencommissie volgens protocol. 
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 VROEG-WACKER’EN’ 

methodiek: 
Soort 
bewijsstuk 

Beschrijving bewijsstuk: 

1 Verifiëren Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar over uit te voeren examen 
2 Regelgeving Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar over van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving 
3 Overleg Filmopname* 

 
 
2 Documenten 

• Overleg met tweede beoordelaar over afnamecondities, 
uitvoering, taakverdeling, tijdschema, planning 

• Planningsformulier van afname en beoordeling  
• Verantwoording afname en beoordeling 

4 Eenduidigheid  Filmopname* 
Document 

• Overleg met tweede beoordelaar om te komen tot 
eenduidigheid 

• Beoordelingsschema  
5 Gebruiksklaar Document • Afnamecondities 
6 Waarnemen Filmopname* • Examengesprek 
7 Aantekeningen 2 Documenten 

 
• Scan van de handgeschreven aantekeningen van de 

tweede beoordelaar.  
• Scan van uw handgeschreven aantekeningen van het 

examengesprek van een andere examenkandidaat, waarin 
u de rol van twee beoordelaar heeft.  

Het werken met een gestandaardiseerde observatielijst is 
toegestaan, mits de opmerkelijke waarneming met de hand 
is bijgeschreven. 

8 Classificeren  Document  Scan van de zichtbaar geclassificeerde aantekeningen van 
de tweede beoordelaar. 

9 Kwalificeren  Document  Scan van de zichtbaar gekwalificeerde aantekeningen van 
de tweede beoordelaar. 

10 Evalueren Filmopname* Overleg met tweede beoordelaar t.a.v. de definitieve 
beoordeling van het examen  

11 Rapporteren  2 Documenten  • Ingevuld beoordelingsformulier van het examen met 
onderbouwde beoordeling 

• Proces-verbaal van het examen gericht aan de 
examencommissie 

12 Evalueren beoordeling Document Evaluatie van het proces van afname / beoordelen en 
reflectie op uw eigen handelen in de rol van beoordelaar 

13 Naslag examencie. Document Verslag aan examencommissie waarin vermeld, indien van 
toepassing: 
• advies kwaliteitsverbetering; 
• uw persoonlijke scholingsbehoefte. 

* De filmopname is een mp4 opname en afspeelbaar binnen een Windowsomgeving met bijvoorbeeld  

Windows Media Player of VLC media player. De duur van de film is maximaal 45 minuten.  
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Procedure inleveren en beoordeling certificeringsopdracht 
 

1. Elk bewijsstuk van de certificeringsopdracht voorziet u van uw naam en e-mail 
adres.  

2. De gehele certificeringsopdracht voorziet u van 
• uw naam; 
• de school/instelling/bedrijf waaraan u verbonden bent; 
• het schooljaar waarin u de beoordelaartraining heeft gevolgd; 
• uw telefoonnummer;  
• uw e-mailadres. 

3. De certificeringsopdracht stuurt u met WeTransfer (eventueel in een 
Zippbestand) naar de afdeling Training & Advies van Stichting Praktijkleren: 
trainingen@stichtingpraktijkleren.nl 

4. Minimaal 5 werkweken voor de evaluatiedag levert u de certificeringsopdracht 
bij ons in. 

5. Een onafhankelijke beoordelaar van het Consortium beoordeelt de 
bewijsstukken van de certificeringsopdracht op pre-condities.  

6. Om deel te kunnen nemen aan de evaluatiedag voldoet de 
certificeringsopdracht aan de pre-condities. U ontvangt een week van tevoren 
een uitnodiging voor de evaluatiedag met daarin het programma en een 
gerichte opdracht ter voorbereiding. 

7. Als de certificeringsopdracht niet voldoet aan de pre-condities, ontvangt u een 
verantwoording hiervan per e-mail.  

8. In geval uw werk nog niet voldoet aan de pre-condities heeft u één 
herkansingsmogelijkheid om uw werk aan te vullen volgens de richtlijnen van 
de beoordelaar.  

9. Na de evaluatiedag ontvangt u per e-mail het certificaat Beoordelaar 2017-
2018. 

10. De beoordelaarstraining en het certificeringtraject zijn gevalideerd door het 
Registerleraar (www.registerleraar.nl ). 

 

mailto:trainingen@stichtingpraktijkleren.nl
http://www.registerleraar.nl/
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Criteria feedbackformulier certificeringstraject beoordelaar  
Examentaak mbo: Afnemen en Beoordelen (Servicepunt Examinering MBO) 
 

PLAN 
Deeltaak 1.1 Voorbereiden van de afname en beoordeling van examens 
1.1.1 Verzamelen en lezen van exameninstrument; 
1.1.2 Verzamelen en lezen van examenreglement, handboek examinering, kwalificatiedossier en overige relevante 
bronnen en documenten; 
1.1.3 Afstemmen met (mede)beoordelaars over afname en beoordeling;  
1.1.4 Controleren van de afnamecondities voorafgaand aan het examen;  
1.1.5 Informeren van de examenkandidaat over afname en beoordeling van het examen. 
Deeltaak 1.2 Opstellen van een planning voor afname en beoordeling van examens 
1.2.1 Opstellen van een planning voor afname en beoordeling van examens op basis van vastgesteld examenplan en 
exameninstrument. 

DO 
Deeltaak 2.1 Afnemen en beoordelen van het examen 
2.1.1 Afnemen van het examen volgens voorgeschreven afnamecondities en examenmethodiek.  
2.1.2 Beoordelen volgens het voorgeschreven beoordelingsprotocol en beoordelingscriteria.  
2.1.3 Formuleren van een onderbouwing van de beoordeling volgens instructie.  
2.1.4 Inleveren van een compleet ingevulde beoordeling bij de examencommissie. 
Deeltaak 2.2 Signaleren en handelen bij fraude en onregelmatigheden. 
2.2.1 Signaleren van fraude en onregelmatigheden en handelen volgens de procedure.  
2.2.2 Melden van gesignaleerde fraude en onregelmatigheden bij de examencommissie. 

CHECK 
Deeltaak 3.1 Evalueren van de eigen beoordeling 
3.1.1 Evalueren van eigen werkwijze en planning;  
3.1.2 Evalueren van eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid. 

ACT 
Deeltaak 4.1 Formuleren van een advies en verbetervoorstellen 
4.1.1 Adviseren examencommissie over het proces van afname en beoordeling op basis van evaluatie eigen 
functioneren.  
4.1.2 Signaleren van scholingsbehoefte voor verdere eigen professionalisering en communiceren aan management.  

 


