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Aanwezig: Koen Francissen, Jes Hernandez; Frank Barendsen, Jasper Raap,Joost de Vries, , 
Koen Stroo, Peter Opheij, Bert Geenen, Peter Stokvisch en Nathalie de Weerd. 
Afwezig: Jes Hernandez 
 
Agenda: 
Andere vorm van examineren i.c.m. nieuwe KD Sport en Bewegen 2023. 
 
In oktober 2018 is de eerste bijeenkomst geweest met het onderwijscluster om examineren 
op een nieuwe wijze vorm te geven. In maart 2020 is hier in een landelijke S&B bijeenkomst 
over gebrainstormd met alle opleidingen.  Hieruit kwamen vooralsnog geen grote 
wijzigingen op het gehanteerde format 
 
Door via het Paragin de examens digitaal af te nemen is er al een vermindering in 
druk/administratieve last bij de examens komen te liggen. Maar de vraag is of de examens 
zelf ook minder uitgebreid vorm gegeven kunnen worden. Het nieuwe KD geeft in ieder 
geval zelf ook al een vermindering van de examenlast. 
 
De basiskerntaken in nieuwe vorm moeten voor september 2023 gereed zijn.  
 
Aanpassingen in de examens: 
 

o Werklast per examen moet minder worden.  
o De algemene items die steeds weer in elk examen voorkomen, halen we uit de 

examens en zetten we in het verantwoordingsdocument. Zo worden de boekjes 
dunner.  

o De taal van de werkprocessen moeten we blijven hanteren omdat we anders met 
interpretatie te maken hebben.  

o Doorlooptijd van de examinering, we streven naar een verkorting tot maximaal 8 
weken 

o Scheiding onderwijs & examinering, de school bepaalt de scheiding en wat in het 
onderwijsdeel dient te gebeuren  

o Waar kan er in de beoordelingssystematiek winst behaald worden?  
o Evalueren is een apart werkproces, dat is makkelijker om te examineren, want maar 

één keer per kerntaak.  
o Evalueren kan schriftelijk en of mondeling. Dat is aan de opleiding. 
o Go/No-go uit het examen.   
o Talentherkennig is geen onderdeel meer van het KD, dus daar komt geen gesplist 

examen meer voor. 
o Blauwe stukken (project) in examens kunnen weg, want projectmatig werken is uit 

het KD.  
o Kennis & Vaardigheden komen lang niet allemaal terug in het examen. Dat is aan het 

onderwijs.  
o Doorlooptijd kan uit examens, maar bij de basiskerntaken wel een voorbeeldplanning 

opnemen, met de nadruk op voorbeeld dus geen verplichting om die te volgen.  



 
 
Vervolgafspraken:  
Koen Francissen praat René Immers bij 
27.09 Jasper Raap vertelt in onderwijscluster Sport en Bewegen over deze veranderingen, bij 
afwezigheid van Koen Francissen. 
Vervolg bijeenkomst in november: Peter/Nathalie/Bert komen graag op uitnodiging langs bij 
het cluster Sport en Bewegen  om concept te bespreken.  
 
Peter Opheij verlaat de CG ivm pensioen. Er zal een oproep voor een nieuw lid worden 
gedaan en Peter kijkt hiervoor binnen zijn instelling . 
 
 
Bert Geenen komt met een voorstel voor B1-K1 en B1-K2. De hele CG zal dit voorstel ook 
met hun achterban bespreken en dat wordt in de eerst volgende CG-vergadering besproken. 
 
Eind november vervolgsessie. 
 
 


