Verslag gebruikersbijeenkomst examens 27 maart 2019 te Utrecht
1. Vragen en wensen van de gebruikers
• Consequent hanteren de versies van het KD op het titelblad van de examens.
• P5-K1-W4: Wat te doen met het werkproces talentherkenning? Voor elke student binnen
hetzelfde profiel dient de regel hetzelfde gehanteerd te worden. Daar waar bij een tak van
sport sprake is van talentherkenning, dient dit werkproces in het examen meegenomen te
worden. Uitzondering vormen bijvoorbeeld buitensport en fitness.
• De beoordelingsprotocollen staan apart op de website, maar graag het laatste blad
(eindbeoordeling) als éérste blad.
• Beperk het aantal handtekeningen (met name te zetten door de student) tot het wettelijk
minimum.
• Examinering buitenland: Staat prima beschreven in notie (Onderwijs, beroepspraktijkvorming
en examinering in het buitenland Een publicatie van het Servicepunt examinering mbo gevalideerd
door het ministerie van OCW Juli 2016).

•
•
•
•

Wij zien nog steeds geen aanleiding om op grond van het huidige KD voor niveau 4 aparte
examens te maken.
De constructiegroep kijkt nogmaals naar het gebruik van het woord ‘criteriumgericht
interview’.
Wat voor cijfer voor je in, indien de student het examen voortijdig afbreekt? Dit wordt onder
de aandacht van de constructiegroep gebracht.
Wat te doen indien de twee beoordelaars niet tot een compromis kunnen komen? Niet
opnemen in het examen, maar dit dient elke opleiding zelf te ondervangen (naar analogie
van wat te doen bij een herkansing). Het merendeel van de opleidingen heeft hier een apart
document voor. Bij CIOS Arnhem wordt dit een servicedocument genoemd.

2. Examens keuzedelen
• Aan Edu’Actief de vraag om de keuzedeel-examens te ordenen op basis van de code.
• Het keuzedeel doorstroom naar niveau 4 staat niet op de site. Bij nader onderzoek blijkt dit
examen ook nog niet te bestaan. Wel doorstroom HBO en doorstroom naar niveau 3. Dit
keuzedeel wordt in september ontwikkeld, zodat het voor het volgend studiejaar nog
beschikbaar is.
• Task forcegroep is bezig om de keuzedeel examens meer HUBO te krijgen. Oplossing wordt
op de korte termijn vooral gezocht bij het laten beoordelen door de praktijkbegeleider en het
ruim interpreteren van het 4-ogen principe.
• Keuzedeel LSR: geen koppeling. Belevingsgericht werken is goed alternatief.
3. Vaststelling door ROC’s
• Eén interpretatie blijkt lastig. Dit komt ook naar voren bij het inspectiebezoek.
• De discussie omtrent het voorbereiden van 4 lessen en het uit moeten voeren van 2 tot 4
lessen bij de B1-K1 wordt opnieuw gevoerd. Meerderheid neigt naar gewoon uitvoeren van
één les en vindt dat hierdoor de kern van het beroep niet aangetast wordt.
• De constructiegroep buigt zich ook over de noodzaak van het portfolio als voorwaarde voor
deelname aan gesprek voor werkproces 9 bij de B1-K3.
4. Uitwisseling ervaringen inspectiebezoek
• Inspecteurs blijken het op prijs te stellen (en zelfs te eisen) dat er een toelichting wordt
gegeven bij de scores. Een onvoldoende score moet al toegelicht worden, maar een
toelichting op de score 5 is zeer aan te bevelen. De tekst in het examen wordt wat
dwingender om dit ook daadwerkelijk te doen.

5. Nieuwe examens
• Examen keuzedeel beachsporten verschijnt dit jaar nog.
• Indien er een verzoek van meerdere ROC’s komt voor een examen voor een bepaald
keuzedeel en er is een sprake van koppeling aan het KD sport en bewegen, dan wordt in
principe een examen gemaakt.
6. Digitale beoordeling
• Helaas is de pilot gestopt om dat het systeem toch nog iets te onbetrouwbaar is.

