Over werken met Examens Dienstverlening/ Vaststellingsformulier
Relevantie en betrouwbaarheid:
De examens zijn geconstrueerd door een constructiegroep van 7 roc’s en zijn vastgesteld door een vaststellingscommissie bestaande uit
vertegenwoordigers uit het SB-onderwijs en –werkveld.
Vaststelling op basis van heldere criteria:
 Toetstechnische kwaliteit
 Dekking van het kwalificatiedossier
 Cesuur
 Beoordelingswijze
 Transparantie
Per kerntaak is er een PVB (proeve van bekwaamheid) waarmee kan worden beoordeeld. De beoordeling is op basis van multidimensionaal meten en het
vierogenprincipe.
Continuïteit:
Jaarlijks vindt een update plaats op basis van opmerkingen van de inspectie en wensen van de licentiehouders.
Licentieovereenkomst:
Het gebruik van de examens is op basis van een licentieovereenkomst die u met ons afsluit. Als de school een licentie heeft, krijgt deze school het
gebruiksrecht van de PvB’s. De school ontvangt een inlogcode voor vijf personen die de PvB’s kunnen downloaden en printen. U kunt de PvB’s ook in
kleur geprint bij ons bestellen.
Handleiding gebruik landelijke examens:
Uit ervaring van gebruikers van de examenproducten blijkt dat niet altijd duidelijk is wat er nog geregeld moet worden door de opleiding of het ROC zelf.
Deze handleiding geeft duidelijkheid. Als uitgangspunt zijn het wettelijk toezichtskader en de standaarden genomen. U vindt de handleiding op
www.examensdienstverlening.nl.
Kwalificatiedossiers:
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle KD’s vanaf 2005:
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren

Vaststellingsformulier:
Het vaststellingsformulier kunt u gebruiken bij de vaststelling van de examens, u vindt deze op de volgende pagina’s

Opleiding:
Crebocode:
KT/WP:

Leerroute:

Naam opdracht en versienummer:
Constructeur:
Datum:

Vaststellingsformulier beroepsspecifiek examen
Administratieve informatie
JA

NEE

JA

Naam of namen examenopdracht(en):

Nummer:

Crebo en KD versie:

Cohort (start opleiding):

Kerntaak:

Leerroute:

Werkprocessen:

Constructeur:
Toetstechnische kwaliteit van het exameninstrumentarium

Dekking van het kwalificatiedossier
Per kerntaak wordt meer dan driekwart van de werkprocessen geëxamineerd.
De inhoud van de examenopdracht is gerelateerd aan de vereisten uit het
kwalificatiedossier.
In de examenopdracht is sprake van voldoende volledigheid en complexiteit, om de
beheersing van de werkprocessen in relatie met het niveau van de beginnende
beroepsuitoefening aan te tonen.
Kennis en vaardigheden worden in een goede balans passend beoordeeld.
Uitsluitend de competenties/prestatie-indicatoren, die behoren bij de werkprocessen
van dit examen, worden getoetst.
De toetsvorm sluit aan bij het beheersingsniveau en de wettelijke beroepsvereisten.

Beoordeling
JA

NEE

Opmerkingen

NEE

Opleiding:
Crebocode:
KT/WP:

Naam opdracht en versienummer:
Constructeur:
Datum:

Leerroute:

Cesuur

Beoordeling
NVT

JA

NEE

Opmerkingen

De examenopdracht is voorzien van een cesuur.
De cesuur doet recht aan de vereiste vakbekwaamheid.
Er is sprake van een evenwichtige niet oneigenlijke puntentoekenning die
recht doet aan het belang van kerntaken en werkprocessen.
Wanneer er sprake is van meerdere examenopdrachten voor één kerntaak,
moet er sprake zijn van een weging die geen afbreuk doet aan de
genoemde cesuur.
De bij de cesuur vermelde puntentoekenning is correct.

Transparantie
De examenopdracht is overzichtelijk en geeft een duidelijk beeld van het examen.
In de examenopdracht is aangegeven bij welk onderdeel welk werkproces wordt
getoetst.
In de examenopdracht staat de beschikbare tijd vermeld.
Er is beschreven wanneer tijdens de examinering de deelnemer wordt beoordeeld.
Er is beschreven waarop de deelnemer wordt beoordeeld.

Beoordeling
JA

NEE

Opmerkingen

Opleiding:
Crebocode:
KT/WP:

Leerroute:

Naam opdracht en versienummer:
Constructeur:
Datum:

Beoordeling

Toetstechnische kwaliteit

JA

NEE

Opmerkingen

De examenopdracht is specifiek en concreet.
De examenopdracht bevat geen hints voor een goede uitwerking.
De examenopdracht bevat geen onnodige of irrelevante informatie.
Het gehanteerde taalniveau sluit aan bij het niveau van de opleiding.
Er worden geen ingewikkelde zinsconstructies gebruikt.
Er worden geen onbekende woorden of termen gebruikt (vaktermen).
Er is sprake van grammaticaal correct taalgebruik.

Afnamecondities
Er is beschreven wat de deelnemer ter voorbereiding aan de
examenopdracht moet doen.

De context/setting van de examenopdracht is beschreven.
Voor de deelnemer en de beoordelaar zijn de toegestane hulpmiddelen
bekend.
De context komt zoveel mogelijk overeen met die van het toekomstige
beroep.

Beoordeling
NVT

JA

NEE

Opmerkingen

Opleiding:
Crebocode:
KT/WP:

Leerroute:

Naam opdracht en versienummer:
Constructeur:
Datum:

Beoordelingswijze

Beoordeling
JA

NEE

Opmerkingen

Het beoordelingsvoorschrift is voorzien van richtlijnen die leiden tot een
onafhankelijke beoordeling.
De prestatie-indicatoren (of vergelijkbare beoordelingscriteria) zijn herleidbaar in het
beoordelingsvoorschrift opgenomen.
Er is een correct antwoordmodel of beoordelingsschema beschikbaar.
De beoordelaar kan uit het beoordelingsvoorschrift opmaken welke (deel)waardering
aan een prestatie van een deelnemer gegeven moet worden.
De beoordelaar kan uit het beoordelingsmodel opmaken welke eindwaardering
gegeven moet worden.
De beoordelaar wordt geïnstrueerd om bij een onvoldoende waardering dit te
onderbouwen conform het beoordelingsvoorschrift.
Advies aan examencommissie :

Vaststeller:

Datum:

Vastgesteld:

Naam:

Datum:

