Verslag constructiegroep Sportexamens 09.09.2019
Tijd: 15-17.00 uur
Locatie: Beukenlaan CIOS Arnhem
Aanwezig: Bert Geenen, Jasper Raad, Joost Philipsen, Frank Bartensen, José Hernandez, Peter Opheij;
Nathalie de Weerd
Afwezig: Ap te Winkel, Koen Francissen.
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Opening
Examens:
Algemeen:
Algemene discussie over: voortijdig afbreken van een examen. Conclusie het is niet
aan ons om schoolregels op te stellen, bv een 1. Advies van ons: wij gaan ervan uit
dat er geen resultaat is indien een examen voortijdig afgebroken is.
Eindbeoordeling op 3 en 4-puntschaal. Hoe te doen in Paragin? Verdeling aan de
school. Dus alleen tabel plaatsen → overal uit de examens halen.
Eindbeoordeling examen: hier moet een cijfer komen uit de tabel.
Werkprocessen: daar de beschrijving van woorden in de tabel laten staan.
Leeuwenborgh → Vista college op alle examens zetten.
Conclusie: aanpassen van ALLE examens en in map 2019 maken.
a. Bewegen in de buurt
Koppeling met 25411 BOS is er niet;
Eindbeoordelaar: student handtekening p21
p6: e → kan in zijn geheel weg.
p7: op basis van deze gegevens stel (ipv spel); nummering aanpassen. 5) het
werkplan (ipv) planningsverslag
Algemeen; gedragen plan, wat ook door iemand anders uitgevoerd kan worden staat
nergens in uitwerking en beoordeling terug. Kern is samenwerking met andere
partijen een gedragen werkplan. Criteria aanscherpen? Bv W3: toont interesse en
begrip voor de standpunten van anderen.

b. Beachsporten
Aanbod bestaat uit verschillende producten. Is de uitvoering één of meerdere
producten?
Stuk nalopen of het idd één sport is. Soms wordt er wel gesproken over meerdere
sporten bv kitesurfen.
Aanbod: minimaal 2.

Het kan gaan om één of meerdere beachsporten→ het kan gaan om twee of
meerdere beachsporten.
Feitelijke efficiëntie? Hier kerntaak 1 en 2 deel ook afgenomen? Komt later terug.
c. Doorstroom naar niveau 4
Algemeen: waarom is dit nodig? Op aanvraag van scholen.
P13: plannen (ipv pannen)
P7: tot slot etc. rapporteer (ipv rapporteert)
P6 punt 5 hoeft er niet in; punt 6: opdracht 1a → 1. Stappenplan niet alleen voor
opdracht 1 maken; maar bij 6 staat je moet alles inleveren. Hier goed naar kijken.
P9: hier geen overlapsgebieden; maar de beschrijvingen van de punten kunnen weg.
Er moet even gekeken naar het beoordelingsprotocol; en extra werkproces??
d. Sportmassage versie 2 K1110
Alleen uren zijn aangepast?
Keuzedeel van 240 gaat verdwijnen.
K-nummer aanpassen.
En opmerkingen Bert doorvoeren.
(Onbekende) cliënt, veranderen in cliënt. In dossier wordt ook cliënt genoemd.
AVG komt hier ook naar voren. Hier ergens opnemen? Is niet nodig bij de
beoordeling.
Kleur roze moet blauw zijn? Consequent in ook alle examens?
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Route 2 examens/ Aanpassingen van examens op scholen
Wij moeten zorgen dat we nogmaals communiceren dat het een aanpassing van een
examen niet mogelijk is. Indien ze aanpassingen doen moeten ze zelf valideren etc.
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Bespreekpunten gebruikersbijeenkomsten
a. Talentherkenning → afgerond
b. reduceren van aantal handtekeningen → er moet traceerbaar zijn wie dat oordeel
heeft gegeven. Student niet laten tekenen op elk werkproces? Alleen bij het totaal
laten staan. CHECKEN is al weg bij sportmassage.
c. gebruik van ‘criteriumgericht interview’ → verantwoordingsgesprek neerzetten.
wat voor cijfer invoeren in dien student voortijdig examen afbreekt,
Examen voortijdig afronden; 3.0 ipv 3,0; verder aan de examencommissie.
d. B1-K1 … 4 lessen voorbereiden, twee tot vier uitvoeren, één beoordelen. De
meerderheid wil gewoon naar één uitvoeren en beoordelen,
Oude discussie; opnieuw in vaststellingcommissie bespreken; Iets doen met
feedback, niet de eerste etc.
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Laten terugkomen op de gebruikersdag. Lessenreeks ontwerpen.
NIET aanpassen.
e. B1-K3: noodzaak van portfolio om deel te mogen nemen aan de evaluatie.
Laten staan: portfolio kan ook altijd later door een student aangevuld worden; het
evaluatiegesprek kan worden uitgevoerd.
Taskforce
Digitaliseren Sportexamens
Nubico: nieuwe aangepaste examens worden opgeslagen. ExamenWerk werkt hier ook
mee.
Vacature
WVTTK en Rondvraag

