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Mbo advies

De beste examenmix voor jou!
→ Nieuwe kwalificatiedossier
→ Onderwijsvernieuwing en flexibilisering
→ Evaluaties examenplan en examens

-

examenmix
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Een goed begin is het hele werk
Handreiking examinering voor scholen 

- stand van zaken scholen 
- oplossingsrichtingen
- wet- en regelgeving
- landelijke trends
- andere sectoren

Op basis van:
- gesprekken met scholen
- gesprekken met examenleveranciers
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Vijf thema’s

1. theorie-examens

bewuste keuze
anders examineren

ontwikkelingsgericht toetsen

examenplanning
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Vijf thema’s

1. theorie-examens

2. praktijkexamens
grotere exameneenheden

organiseer slim
kader-examens



Mbo advies

Vijf thema’s

1. theorie-examens

2. praktijkexamens

3. examinering in de beroepspraktijk
scheiding onderwijs en examinering

examenlocatie

praktijkexaminator

risico’s
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Vijf thema’s

1. theorie-examens

2. praktijkexamens

3. examinering in de beroepspraktijk

4. constructie van examens
maak eigen keuze

professionaliseer
participeer
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Vijf thema’s

1. theorie-examens

2. praktijkexamens

3. examinering in de beroepspraktijk

4. constructie van examens

5. flexibilisering van examinering
portfolio-beoordeling

onderwijs én examinering
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Aan welke knoppen draai jij?
En waarom?
En blijft de examenmix dekkend en valide?

1. theorie-examens
2. praktijkexamens
3. examinering in de beroepspraktijk
4. constructie van examens
5. flexibilisering van examinering

Aan de slag
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- Toetsen i.p.v. examens
- Spreiding examens
- Digitalisering examens
- Theorie toegepast examineren
- Niet op elk niveau theorie-examens 

Meerdere keuzes zijn goed, 
zolang het examenplan in totaliteit maar dekkend blijft 
én het onderwijsteam achter de gemaakte keuze staat. 

1. Theorie-examens
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- Op school of bij een bedrijf?
- 100% of 50% bij bedrijf 
- Informeren of trainen praktijkexaminator
- Inzet schoolexaminator (steekproef)
- Functie en inzet validatiegesprek

Een opleiding: 
• heeft risico’s in beeld 

en weet hoe hiermee wordt omgegaan
• kiest altijd voor een geheel van maatregelen 

en onderbouwt de gemaakte keuzes

3. Examinering in de beroepspraktijk
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Aanbevelingen (1)
Examenmix en examenvorm
Maak als onderwijs team bewuste keuze 
voor een dekkende examenmix.

Examinering in de beroepspraktijk
Bewaak evenwicht ‘dichtbij’ en ‘ver weg’ 
en zorg voor passende maatregelen.

Examenplanning- en organisatie
Organiseer slim, gespreid en haalbaar.
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Aanbevelingen (2)
Professionalisering
Zorg dat het onderwijsteam 
deskundig is m.b.t. examinering. 
Agendeer examinering.

Onderwijs én examinering
Start met een eigen (onderwijs) visie 
en maak op basis daarvan keuzes voor examinering.
Betrek examinering integraal bij het herontwerpen van 

het onderwijs.
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Tot slot

Onderwijsteams aan zet:
Een goed begin is het hele werk!

Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

BORGING EN AFSLUITING (BA) 
BA1. Borging en diplomering
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 
BA2. Afsluiting 
De opleiding onderbouwt dat de student voldaan heeft aan de voorwaarden 
voor het diploma, een certificaat of instellingsverklaring. 


