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1. Opening en mededelingen
2. Nieuw onderzoekskader en standaarden
3. Examens keuzedelen (o.a. topsportvaardigheden, weerbaarheid, fitnesstrainer
oncologie)
4. Examens crossovers
5. Opmerkingen, ervaringen, inspectiebezoek
6. Digitaal beoordelen in Paragin (door Bastiaan Verhage van Paragin)

Ad 1 Opening en mededelingen 
Peter Stokvisch opent als tijdelijk vervanger van Nathalie de Weerd de vergadering en 
heet iedereen welkom. 

De websites sportexamens.nl en examensdienstverlening.nl zullen worden opgeschoond 
en worden in het najaar gemigreerd naar een nieuwe omgeving. Voorstel is om de 
examens met jaargang cohort 2014 versie 2017 en cohort 2015 versie 2017, net als de 
examens Dienstverlening versie 2015 en 2016 te verwijderen. De aanwezigen krijgen 1 
week om hierop te reageren, bij geen reactie zal deze opschoonactie door Boom 
beroepsonderwijs doorgevoerd worden.  

Bij de audit door Hobeon in 2021 is Boom Beroepsonderwijs weer voor 3 jaar 
geaccrediteerd als examenleverancier sportexamens en keuzedelen. Het certificaat staat 
op de website. 

De aanwezigen worden opgeroepen om zich te melden bij Boom beroepsonderwijs als ze 
belangstelling hebben voor een plaats in de constructiegroep of vaststellingscommissie.   

Naar alle waarschijnlijkheid komt er een nieuw KD sport per 1 oktober 2022. 
Wij zullen de examens voor niveau 3 bij de start van dit nieuwe cohort in 2023 klaar 
hebben, de examens voor niveau 4 zullen dan in januari 2024 klaar zijn. 

Ad 2  Kwaliteitsgebied borging en afsluiting 
• Borging diplomering (veel verantwoordelijkheid examencommissie)

De examencommissie borgt deugdelijke diplomering = standaard
De examinering is afgestemd op de kwalificatie-eisen wanneer het gaat om
diplomering. Dit is inclusief de keuzedelen en de eisen ten aanzien van generieke
examenonderdelen. De examinering is valide en betrouwbaar.

• Afsluiting (diploma, certificaat, instellingsverklaring)
De opleiding onderbouwt dat de student voldaan heeft aan de voorwaarden voor het
diploma, een certificaat of een mbo-verklaring = standaard

• Consequenties examens. Instellingen krijgen de mogelijkheid om op andere manieren
te examineren, dan zal uiteraard altijd borging door de examencommissie moeten
plaatsvinden.

Ad 3 Examens keuzedelen 
De volgende examens zullen in de constructiegroep van 11 mei aanstaande worden 
besproken: 
• Instructeur Athletic Skills Model
• Instructeur weerbaarheid
• Fitnesstrainer oncologie
• Trainer-coach gymsport
Het examen TC Gymsport is enigszins afwijkend (leeruitkomsten als uitgangspunt) van
de andere TC examens omdat hierover intensief overleg met de KNGU heeft
plaatsgevonden en wij tot overeenstemming zijn gekomen. Hiermee is dit keuzedeel
goed afgestemd op de eisen vanuit de KNGU.



• Topsportvaardigheden (pilot examen) 
Dit examen is door ROCvA en Flevoland ontwikkeld en kan ingezet worden voor 
representatief examineren. Het hele keuzedeel wordt gevolgd, maar niet alle onderdelen 
hoeven geëxamineerd te worden. In dit geval is er voor gekozen om wel alle 
werkprocessen te beoordelen, maar alleen de meest essentiële beoordelingsaspecten 
(bijvoorbeeld: vakdeskundigheid toepassen). Hierbij wordt een CGI ingezet. Er wordt 
opgeroepen om op meer scholen na goedkeuring van dit examen deze versie in te gaan 
zetten en te inventariseren wat de ervaringen zijn. 
 
In ontwikkeling:   
• Instructeur Yoga (K1308) 
• Vechtsporttrainer en –pedagoog (K1314) 

 
Deze keuzedelen zijn in april gepubliceerd en de examens gaan hiervoor ontwikkeld 
worden. Alle examens met een link naar sport zullen sowieso door ons ontwikkeld 
worden.  
    
Dan volgt nog een oproep voor diegenen die een nieuw keuzedeel aanvragen:  Belang 
van goede keuzedeelbeschrijving, omschrijf goed in het keuzedeel wat je werkelijk bij de 
student terug wilt zien! 
 
Ad 4 Examen Crossovers 
Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen (26030) 
• vrijwel volledige B1-K1 en B1-K2 
 
Voeding- en leefstijladviseur (26024) 
• vrijwel volledig SBG kerntaak 1 (P3-K1)  

 
Beide examens zullen nadat ze in de constructiegroep zijn besproken en zijn vastgesteld 
door de vaststellingscommissie op de website komen.  
 
De pilot voor crossovers loopt nog ongeveer 3 jaar en worden daarna ondergebracht bij 
een bestaande opleiding. Het ziet er naar uit dat kinderopvang, onderwijs en bewegen 
ondergebracht wordt bij Sport en Bewegen. Onder ander Novacollege werkt met deze 
crossover. 
Bij Voeding- en leefstijladviseur wordt vooral het aspect coaching dat hierin is 
toegevoegd toegejuicht. Voor deze crossover is nog geen plaats in een KD voorzien. Er 
wordt mee gewerkt door Deltion, Summa college en Citaverde. 
 
Ad 5 Opmerkingen, ervaringen inspectiebezoek 
Opmerkingen over fouten, onduidelijkheden in examens blijven welkom en mogen naast 
naar Boom beroepsonderwijs ook rechtstreeks naar Bert Geenen: 
bertgeenen@zeelandnet.nl. 
 
Keuzedelen: indien de voorbereiding onvoldoende is, kan de student niet door naar de 
uitvoering. Hier wordt naar gekeken, want een student mag door de compensatieregeling 
een onvoldoende halen (4 of 5) voor een keuzedeel. Het gaat om het gemiddelde van 
een zes.  
 
Onduidelijkheid bij o.a. P5-K1 (trainer-coach) … verantwoording. Wordt door de 
constructiegroep naar gekeken.  
 
In het nieuwe dossier zou het kunnen dat WP 4 en 5 van de profielkerntaak geïntegreerd 
worden in WP 1 t/m 3.  
 
  



Ad 6 Digitaal beoordelen in Paragin 
Enkele nieuwe ontwikkelingen die nu al beschikbaar zijn of die beschikbaar komen 
worden door Bastiaan Verhagen van Paragin besproken. 
 
Ontwikkelingen op korte termijn beschikbaar: 
 
• Vrijgeven resultaten 

Afgeronde examens komen in aparte soort tussenbak. De school bepaald welk (deel 
van een) examen voor de student beschikbaar komt. 

• Deactiveren opleiding 
Hiermee kan het overzicht voor school en student vergroot worden 

• Examen en deelnemer naam bij plannen 
Er komt een extra regel voor welk examen bij welke student 

• Onder de motorkap 
Er wordt voortdurend achter de schermen gewerkt aan verdere verbeteringen van het 
examenplatform 
 

Ontwikkelingen op langere termijn beschikbaar: 

• Plannen 
Er komt een module capaciteit plannen aan 

• Cesuur 
Voor het beter bepalen van de examenresultaten worden de voorwaardelijkheden 
uitgebreid 

• Koppelingen 
Er wordt intensief overlegd met leveranciers van leerlingvolgsystemen om een 
koppeling te realiseren. 

• Onder de motorkap 
De mogelijkheden van examenbeheer worden uitgelegd, hiermee moet in de 
toekomst nog meer kunnen. 

 

Examens met 1 of met 2 examinatoren 
Er wordt uitgelegd wat het systeem aan mogelijkheden biedt bij de keus voor 1 of 2 
examinatoren. Bij examens met een go/no go kan het resultaat van de externe 
examinator bij de optie 2 examinatoren niet voor afloop van het examen en als alle 
beoordelingen ingediend zijn verkregen worden en daarmee de go/no go bepaald 
worden. Dat wordt als lastig ervaren, mogelijke oplossing is bericht via mail, of inzet van 
optie met 1 examinator samen met bedrijfsbezoek om de go/no go te bepalen. 
De go/no go wordt nog eens in de constructiegroep bekeken. 
 

Voor het werkproces EHBO in KT3 is vaak een koppeling met een externe examinator 
nodig, veel scholen laten dit werkproces op een ander moment afnemen dan de rest van 
het examen. 
 

Alleen bij de optie met een schoolexaminator in de lead is het mogelijk om de externe 
examinator te overrulen, dus niet bij de optie 2 examinatoren. 
 

De scholen krijgen de mogelijkheid om te reageren of ze alle examens keuzedelen in de 
2 examinatoren variant willen krijgen, bij voldoende reactie zal Boom beroepsonderwijs 
die beschikbaar maken.   

 
 




