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Na de zomervakantie is het zover, we gaan 
starten met de nieuwe Retailopleidingen. 
Het was voor velen geen gemakkelijk schooljaar, 
we hadden te maken met achterstanden door 
lockdowns, studenten die het niet makkelijk 
hadden, we zijn intussen aan het herontwerpen 
en bouwen aan nieuwe opleidingen. Uitgevers 
en examenleveranciers die ook volop aan het 
ontwikkelen zijn en proberen zo goed mogelijk 
in te spelen op de wensen van de scholen. Dat is 
niet eenvoudig want we merken steeds grotere 
verschillen ontstaan in de vormgeving van de 
opleidingen. Teams maken keuzes op basis van 
studentenaantallen en de mogelijkheden in hun 
regio. 

Er zijn scholen die al herontwerpen voor het 
gehele economische domein en zij gaan meestal 
uit van het ontwikkelen van modulair onderwijs 
om zo te proberen wat meer flexibiliteit in 
leerroutes te creëren. Dat is een uitdaging want 
kwalificatiedossiers bestaan meestal niet uit 
eenheden die rechtstreeks te vertalen zijn in 
modulen. Het is dan zaak om te bekijken wat 
logische eenheden zijn, denkend in thema’s 
bijvoorbeeld.

Hoe gaat het onderwijs er straks uitzien? 
In ieder geval zal er inhoudelijk meer aandacht 
zijn voor onderwerpen als de klantreis, 
hospitality, digitalisering, de inzet van nieuwe 
technologieën en e-commerce. Ontwikkelingen 
in de Retail gaan snel. Het internet is niet meer 

weg te denken en multi-channel en omni-
channel is voor veel retailers essentieel.
Voor wat betreft de vormgeving zien we dat 
scholen meer kiezen voor projecten, challenges 
en ook steeds meer hybride vormen van 
onderwijs. Samen met de praktijk opleiden is 
immers een goede manier om aan te sluiten bij 
de wensen en behoeften van de beroepspraktijk.

Dat we nog een aantal jaren zullen 
herontwerpen is zeker, we hopen u met 
de herontwerpmagazines te informeren 
en ook te inspireren. In dit magazine staan 
we stil bij toetsing en beoordeling. Wat 
bieden leveranciers, wat zijn de trends en 
ontwikkelingen, waar moet u rekening mee 
houden? En wellicht heel herkenbaar, een 
kijkje achter de schermen van zomaar een 
examencommissie!

In dit magazine vindt u volop informatie. 
We hebben examenleveranciers ESS en Stichting 
Praktijkleren gevraagd een bijdrage te leveren, 
deze bijdrages zijn integraal overgenomen.

Voor meer informatie over dossiers, 
scholingsmogelijkheden, servicedocumenten 
kunt u terecht op: www.herontwerphandel.nl

Voorwoord
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Tijdpad en invoeringsdatum
• Dossiers Retail (niveau 2,3,4): Invoering augustus 2022
• Dossier Interieuradviseur: Invoering augustus 2022
• Dossier Commercie: Invoering augustus 2023
• Ondernemer Handel: Invoering augustus 2023

Update kwalificatiedossier Commercie 
Intussen is er een 95% versie van het dossier Commercie. Er wordt nog volop geschaafd aan kennis 
en vaardigheden, het afstemmen van de profielen op elkaar en het consequent gebruiken van 
bepaalde terminologie. Inzet is validering in de sectorkamervergadering van september 2022 zodat 
invoering in augustus 2023 kan plaatsvinden. 

Het dossier omvat de volgende kwalificaties: 
• Commercieel medewerker
• Consulent commerciële arbeidsbemiddeling
• E-commerce specialist
• Junior accountmanager
• Junior manager groothandel
• Junior manager internationale handel 

De profielen leiden op voor functies/beroepen in het commerciële werkveld.  
Vastgestelde uitgangspunten zijn:
• Het gaat om handel op het terrein van B2B (business to business)
• Bedrijven handelen veelal in een internationale context
• Handel kent vrijwel altijd een e-commerce component
• In de werkomgeving staan het contact met klanten/accounts, de ‘customer journey’, en
• bieden van toegevoegde waarde van de organisatie centraal 

Ondernemer Handel
Ook Ondernemer Handel is de afrondende fase, er wordt nog volop feedback verwerkt van experts 
maar ook het scholenveld.

Een vijftal scholen voert al in het schooljaar 2022-2023 een pilot uit met deze opleiding. Deze pilot 
geeft SBB de gelegenheid te bezien wat de impact is van de nieuwe kwalificatie op de BPV. 
 
Het gaat hierbij om vragen als:
• Past het nieuwe dossier bij de reeds erkende leerbedrijven voor de oude kwalificatie?
• Welke nieuwe/potentiele leerbedrijven kunnen erkend gaan worden?
• Welke kennis hebben de praktijkopleider van het leerbedrijf en praktijkbegeleider van het ROC 

nodig om studenten inhoudelijk goed te kunnen opleiden in de beroepspraktijk?

De scholen pakken het heel verschillend aan. Eén conclusie kunnen we al wel trekken: het dossier 
verschilt behoorlijk van het huidige dossier Ondernemer Retail. Voor veel scholen de kans om de 
opleiding echt heel anders in te richten. Een mooie uitdaging!

Nieuwe dossiers: stand van zaken
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Docentendag 13 oktober 2022
De docentendag van de Btg Handel is op 13 oktober op 
Papendal in Arnhem. Het programma is nog volop in 
ontwikkeling. We verwachten dat u na 1 september kunt 
inschrijven.

 Save the date!

[ 5 ] 



De eindsprint!
Beslommeringen aan het einde van het schooljaar 
van een lid van zomaar een examencommissie

De afgelopen weken hebben we de docenten 
over de gangen zien lopen: druk met de laatste 
examens, studenten die in opeens weer op school 
verschijnen na maandenlang ‘ziek’ te zijn geweest 
en collega’s die hun laatste energie gebruiken om 
vervolgens aan een welverdiende zomervakantie te 
beginnen. En dat allemaal voor dat ultieme mo-
ment: 
de diploma-uitreiking van de examenkandidaten 
met natuurlijk de afsluitende borrel.

Wat hebben we de afgelopen periode alles rondom 
corona ‘vervloekt’. De online-lessen, het leren 
werken met Teams, het online vergaderen….maar 
zoals Johan Cruijff altijd zei: ‘elk nadeel heb zijn 
voordeel’ en dat is hier ook het geval. Het regende 
bij de examencommissie verzoeken om extra her-
kansingen vanwege corona en quarantaine. Ach, en 
ook al voel je aan je water dat 50% van deze ver-
zoeken niets met de corona te maken heeft gehad, 
kennen we ze toch maar toe. En de corona-vrijstel-
lingen voor keuzedelen…voor corona bezorgden de 
keuzedelen veel onderwijsteams al kopzorgen, nu 
diplomeren voor 1 oktober en hoppa…vrijstelling 
voor de keuzedelen. En oh ja….rekenen kan dan 
ook meegenomen worden in deze corona-vrijstel-
lingsmogelijkheid.  

Onze secretaris wist niet wat haar overkwam door 
deze explosie aan te behandelen verzoeken. Maar 
het is gelukt en iedere student heeft zijn vrijstel-
lingsbrief ontvangen. Ondertussen zijn ook de 
diplomeringsvergaderingen geweest en kan de 
steekproef op alle diplomadossiers door ons uitge-
voerd worden. Here we come!

De tijd van verwarring breekt voor ons als examen-
commissie aan. Het onderwijsteam heeft toch van 
alles afgesproken en waar zien we dat terug?
Vier-ogen-principe: Ja, ik weet wel dat we dat 
afgesproken hebben maar er staat maar één hokje 
voor een handtekening op het materiaal van onze 
examenleverancier dus dan hoeft dat toch niet? 
Afsprakenformulier voor praktijkexaminering? 

We spreken dat gewoon mondeling af dus 
waarom nog een handtekening? En waarom 
moet de student nog tekenen?

Examens maken op het daarvoor bestemde 
format? Ja, dat hebben we wel afgesproken 
maar dat doen we toch niet…de student vindt 
dat erg onhandig. En dat je dan niet kunt zien 
welk examen en welke versie…boeien…en een 
datum? Ach….wat maakt dat uit dat er geen 
datum op het afgenomen werk staat?
Even een donderpreek, docenten die weer in 
de dossiers moeten duiken om handtekeningen 
toch voor elkaar te krijgen en daarna zuchtend 
de ruimte te verlaten….Wij zijn toch geen admi-
nistrateurs?

Dan breekt de tijd aan dat het onderwijsteam 
ongeduldig wordt: “Examencommissie, schiet 
eens op! Wij willen onze studenten bellen dat 
ze definitief geslaagd zijn (en stiekem heeft 
het onderwijs dat al mondeling toegezegd..). 
Maar help…. 8 onderwijsteams die allemaal op 
dezelfde maandag de diplomeringsvergadering 
hebben, de dinsdag de studenten toegezegd 
hebben om te bellen dus examencommissie, 
schiet eens op met die steekproef. Jullie ver-
trouwen ons toch wel? En ach, die spullen die 
ontbreken dat is toch niet zo erg”. Gedoe over 
en weer, hard werken voor iedereen die hier-
mee bezig is en ach…dan is het toch eindelijk 
zover. De handtekeningen zijn gezet, de diplo-
ma’s zijn geprint en ondertekend en het feest 
kan gevierd worden: de diploma-uitreiking! 

We proosten, lachen en drinken en zijn met 
ons hoofd al een klein beetje met de vakantie 
bezig. En ach…volgend jaar zal het allemaal 
veel beter gaan. We maken de planning ruimer, 
we hebben onze lessen geleerd en oh ja…zei-
den we vorig jaar niet hetzelfde? Volgend jaar 
zal het allemaal veel beter gaan… ;-)
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1 >  Theorie-examens
Theorie-examens van de handelsopleidingen is een veelbesproken onderwerp. Scholen ervaren de 
theorie-examens als veel en soms moeilijk. Ook worstelen zij met de vraag of elke opleiding alle theorie-
examens moet inzetten. Het blijkt dat scholen verschillende oplossingsrichtingen kiezen, zoals het 
formatief toetsen van theorie, theoretische kennis toegepast examineren of niet bij elk niveau theorie-
examens in het examenplan op te nemen.

Meerdere keuzes zijn goed, zolang het examenplan in totaliteit maar dekkend voor het kwalificatiedossier 
blijft én het onderwijsteam achter de gemaakte keuze staat. De gemaakte keuze heeft immers invloed op 
het onderwijs, planning, didactiek en organisatie van de examens.

2 >  Praktijkexamens
Bij de praktijkexamens leidt de geringe omvang van een aantal examens tot een omvangrijk diploma- 
of examendossier met veel verschillende beoordelingsformulieren. Ook blijkt het verantwoordings- of 
verificatiegesprek voor scholen soms lastig te organiseren en is de functie niet altijd helder. 

Het bewust kiezen voor passende praktijkexamens, het duidelijk vastleggen van de taken van de 
verschillende actoren (onderwijs: praktijkopleider van het bedrijf en praktijkbegeleider van school, 
examinering: praktijkexaminator en schoolexaminator) én het maken van een haalbare routing en 
communicatie voor de valideringsgesprekken is een manier om de examinering te optimaliseren.  

3 >  Examinering in de beroepspraktijk
Een belangrijk onderwerp is de examinering in de beroepspraktijk, bij de bedrijven. Voor het mbo is dit 
uniek en kenmerkend. Feit is echter dat hoe authentieker en meer divers de beroepspraktijk is, des te 
lastiger het voor opleidingen is de examinering gelijkwaardig en betrouwbaar te krijgen (en te houden). 
Opvallend is het verschil in de mate waarin de scholen zicht hebben op de examinering in de praktijk. 
Advies is om zicht te hebben (en houden) op de risico’s. Wanneer je een groot deel van je examens laat 
afnemen in de beroepspraktijk, moet je als school zorgen dat je hier maximaal grip op hebt. Dit betekent 
dus investeren (in deskundigheid) en faciliteren van begeleiders, praktijk- en schoolexaminatoren. Zoek 
hiervoor het gesprek op met de examencommissie en kijk wat voor hen voldoende zicht geeft op de 
examenkwaliteit.

Wat speelt er op het gebied van 
examinering in de Handelsopleidingen? 
We vroegen expert Marleen van de Wiel in 2021 een onderzoek voor de Btg Handel uit te voeren. 
De samenvatting uit dit onderzoek vindt u hieronder. De hele rapportage vindt u op 
www.herontwerphandel.nl.

In het rapport wordt de examinering van de handelsopleidingen aan de hand van 
vijf thema’s beschreven.
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4 >  Inkoop van examens
‘Inkopen tenzij’ is voor veel mbo-scholen het devies wanneer het gaat om examens. Veel scholen ervaren 
de inkoop van examens als ‘gedwongen winkelnering’ en zij vinden de examens soms te weinig maatwerk. 
Het inkopen van examens heeft echter veel voordelen. Door samen met examenleveranciers examens te 
ontwikkelen wordt expertise op het gebied van examinering gebundeld en kunnen meer verschillende 
soorten examens worden ontwikkeld.

Examenleveranciers geven aan dat scholen zelf een keuze kunnen maken uit het examenaanbod van 
de leverancier, maar merken dat scholen onvoldoende bekend zijn met deze mogelijkheden. Voor alle 
opleidingen zijn verschillende examenplannen (examenmix) en examens beschikbaar en kunnen scholen 
kiezen welke examens zij inkopen en op welke wijze zij deze examens inzetten.

5 >  Flexibilisering van examinering
Veel scholen hebben aangegeven de komst van de nieuwe kwalificatiedossiers aan te grijpen om het 
onderwijs én de examinering te willen flexibiliseren. Doel is het onderwijs meer waarderend te maken, 
meer maatwerk leveren en beter aan te sluiten op de wensen van de student en het bedrijfsleven.
Meerdere scholen willen beoordelingsportfolio’s inzetten om op die manier de examinering meer 
flexibel en praktijkgericht te maken. Scholen maken hierbij gebruik van de examenopdrachten van de 
examenleveranciers of opdrachten uit de praktijk. Ook zoeken zij naar mogelijkheden om formatieve 
toetsen te kunnen inzetten.
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Aanbevelingen 
Examenmix en examenvorm
Maak als onderwijsteam een bewuste keuze voor een dekkende examenmix 
(examenplan). Kies hierbij voor een passende mix van praktijkexamens (proeven van 
bekwaamheid) en zet theorie-examens in daar waar het noodzakelijk of wenselijk is. 

Examinering in de beroepspraktijk
Bewaak het evenwicht tussen examinering ‘dichtbij’ (school) en ‘ver weg’ 
(beroepspraktijk) en zorg voor passende maatregelen om betrouwbaar 
en gelijkwaardig te kunnen examineren. Check of de examenlocatie of 
examenopdrachten kunnen worden uitgevoerd en informeer praktijkexaminator.

Examenplanning en -organisatie
Breng de onderwijs- en examenplanning in evenwicht en voorkom een examendruk 
aan het einde van de opleiding. Organiseer de examinering slim. Maak duidelijke 
afspraken over wanneer het onderwijs stopt en wanneer een examen mag beginnen. 
Leg deze afspraken per student vast.

Professionaliseer
Zorg dat je als onderwijsteam deskundig bent en blijft op het gebied van 
examinering. Agendeer examinering en zorg dat je een deskundige gesprekspartner 
bent voor de examencommissie en de examenleverancier.

Onderwijs én examinering
Start met een eigen (onderwijs) visie en maak op basis daarvan onderbouwde keuzes 
voor examinering. Benut hierbij de mogelijkheden van examenleveranciers en betrek 
de examencommissie bij het herontwerp van onderwijs én examinering. 
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Vanaf 1 augustus 2021 werkt de Inspectie van het Onderwijs met een herzien onderzoekskader 
voor het mbo. Wat betreft examinering en diplomering zijn de standaarden gewijzigd.  
Dit roept vragen op zoals: Wat houden de wijzigingen precies in? Verandert hiermee de borgende 
rol van examencommissies? Afsluiten op bewijzen, willen we hiermee als onderwijsteams mee 
aan de slag en waarom? Het kennispunt heeft een infographic en bijbehorende gesprekkaart 
ontwikkeld om scholen hierbij te ondersteunen.

Voor wie is de tool bedoeld?
De digitale tool is vooral ontwikkeld voor onderwijsteams en examencommissies. Het biedt 
hen gesprekvragen aan, op basis waarvan zij samen kunnen bekijken wat de impact van het 
herziene kader is voor de examinering, afsluiting en de kwaliteitsborging daarvan. Welke 
nieuwe mogelijkheden biedt het kader, welke keuzes kunnen we maken en hoe nemen we onze 
verantwoordelijkheid?

Wat is de opzet van de tool?
Hoe de nieuwe standaard eruit ziet, en wat de belangrijkste wijzigingen zijn, zie je in de 
infographic. Voor de vragen die het gewijzigde kader mogelijk oproept heeft het kennispunt een 
bijbehorende gesprekskaart ontwikkeld. Deze kaart helpt onderwijsteams en examencommissies 
bij het voeren van het gesprek over de mogelijke betekenis van de gewijzigde aspecten van het 
onderzoekskader. 

Ga direct naar de tools.

Herzien onderzoekskader 
Inspectie van het onderwijs

[ 10 ] 

https://my.visme.co/view/6xy3gzmr-kpoe-borging-en-afsluiting
https://my.visme.co/view/6xy3gzmr-kpoe-borging-en-afsluiting
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/onderzoekskader-2021-infographic-en-bijbehorende-gesprekkaart/


Herzien onderzoekskader Inspectie van het onderwijs
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De laatste jaren wordt er steeds kritischer 
gesproken en geschreven over toetsen. 
Daarbij gaat het vooral over de vraag 
wat een toets nu precies zegt over het 
niveau van een student of in hoeverre 
het bijdraagt aan het leren of dat het 
dat juist, mede door de bijkomende 
stress, in de weg zit. Toetsen zouden 
een duidelijke meerwaarde moeten 
hebben (betekenisvol moeten zijn) en een 
onderdeel van het leerproces moeten 
zijn.

Het gesprek is onderdeel van een breder 
maatschappelijke gesprek over onderwijs, 
waarbij de focus steeds meer komt te 
liggen op het leren als continue proces, in 
plaats van het beoordelen en becijferen 
van dat leren. Zo gaat het bijvoorbeeld 
steeds meer over het belang van 
heldere doelen, succescriteria, feedback 
en hulp bij de vervolgstappen van de 
leerlingen of student (feedup, feedback 
en feedforward): een programma vol 
met toetsen geeft hier weinig ruimte 
voor en kan zelfs een negatieve werking 
hebben op het leerrendement. Ook zou 
onderwijs meer ruimte moeten bieden 
aan individuele verschillen, oftewel een 
meer gepersonaliseerd (gedifferentieerd) 
aangeboden moeten 

Programmatisch toetsen, wat is dat?

Programmatisch toetsen gaat uit van 
de gedachte dat de student tijdens zijn 
opleiding complexe vaardigheden en 
competenties ontwikkelt, die hij nodig 
heeft op de arbeidsmarkt. Deze complexe 
vaardigheden zijn niet in één toets te vatten 
en vragen om een bredere kijk. Daarbij is 
het zo dat bij de traditionele manier van 
toetsen een zak- of slaagregeling hangt 
aan iedere toets. Bij programmatisch 
toetsen zijn toetsen onderdeel van het 
leerproces van de student en gebruik 
je deze om te sturen en stimuleren, en 
om beslissingen over de voortgang te 
onderbouwen. Er wordt daarbij uitgegaan 
van langere leerlijnen en veel verschillende 
toetsmomenten. Deze momenten zijn 
bedoeld om feedback te geven en het zo tot 
een leermoment te maken. 

Meer concreet gaat het er bij 
programmatisch toetsen om dat je als 
docent(en) uiteindelijk een beslissing 
neemt (beoordeling geeft) op basis van 
verschillende informatie (data). Deze 
data is als het goed is veelzijdig en tot 
stand gekomen door een leerproces waar 
feedback een cruciaal onderdeel van is 
geweest. Het beoordelingsmoment zegt dus 
als het goed is veel over de competenties 
van de student.

In het beroepsonderwijs is een nieuwe vorm van toetsen in opkomst: 
programmatisch toetsen. Een vorm van toetsen en leren met als 
doel om breder te kijken naar de student als geheel, om zo een 
valide oordeel te vellen over de competenties van de student. 
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ESS: Flexibilisering in examinering 

Nieuwe kwalificatiedossiers zorgen altijd voor veel reuring in het onderwijs, zoals dit jaar bij 
retail en logistiek. Op de scholen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het bouwen van 
de opleidingen op basis van de nieuwe dossiers. 

En ook wij hebben niet stilgezeten. Samen met experts uit het onderwijs hebben we voor elke 
opleiding een nieuw productaanbod en nieuwe examenplannen, examentermen en examen-
matrijzen gebouwd. Ook deskundigen uit het bedrijfsleven hebben met ons meegedacht. 

En met resultaat! Want de proeven zijn al beschikbaar, vastgesteld en wel. En na de zomer 
volgt er meer: theorie-examens, oefenbanken en proefexamens, proeven met casussen,  
proeven met portfolio’s, etc.

Wat kun je zoal van ons verwachten?

> Proeven van bekwaamheid in meerdere varianten zoals; 
• met werkprocesbeoordeling
• met voorwaardelijke meting
• met portfolio’s
• met geïntegreerde taalexaminering 
• met een casus

> Theorie-examens die je flexibel kan inzetten zoals; 
• per kerntaak of op onderwerp
• in modulaire eenheden

> Proefexamens en oefenbanken

> Werkstukken en onderzoeksopdrachten

Maar er zijn natuurlijk meer zaken die we hebben aangepakt. De invoering van een nieuw  
dossier is ook hét moment om andere zaken weer eens onder de loep te nemen. We hebben 
de boel dus weer even lekker opgefrist en opgeschud. En daarbij hebben we goed geluisterd 
naar de scholen, naar jullie dus.

Maak je eigen examenplan: kom shoppen in ons aanbod!
Samen met je docententeam kies je welke examens je inzet en op welke manier. Zo stel je een 
examenmix samen die past bij de visie van de school, bij je team en bij de studenten. 
We hebben al met veel scholen mee kunnen denken over de inrichting van hun examenplan-
nen en de nieuwe producten. Zit jij nog met vragen rondom de producten of wil je dat we eens 
met je meedenken? Neem dan gerust contact met ons op. 
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Portfolio-examens 
We horen steeds vaker dat scholen op zoek zijn naar een andere manier om de 
diplomabeslissing te onderbouwen. Hierbij vallen termen als modulair onderwijs, 
gepersonaliseerd onderwijs en programmatisch toetsen. Daarbij hoort een flexibel examen 
waarin de ontwikkeling van de student een grotere rol speelt en meegenomen kan worden in 
de eindbeoordeling, net als bijvoorbeeld bewijzen vanuit de stage. 

Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Een eerste opzet van hoe deze examinering eruit 
kan zien is de proeve met examenportfolio. Hierin verzamelt de student tijdens de opleiding 
informatie over de eigen ontwikkeling. Ervaringen en concrete producten worden verzameld in 
een examenportfolio. 

Kwaliteit, hoeveelheid en diversiteit van de bewijzen zijn hierbij belangrijk. Op basis van zoveel 
mogelijk verschillende informatie krijg je een goed beeld van wat de student kan. 
Zo goed, dat je uiteindelijk op basis van die informatie kunt beslissen of een student kan slagen.

Hiervoor is wel goede afstemming nodig tussen onderwijs en toetsing. We werken aan een 
flexibel basisportfolio dat in overleg met scholen aangepast kan worden aan de specifieke 
wensen van de opleiding.
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Digitale examens 
De meeste scholen maken gebruik van onze digitale theorie-examens. Deze overstap vraagt wel 
wat van scholen, maar is zeker de moeite waard. De scholen die al zijn overgestapt op digitaal 
examineren zijn heel tevreden. Vooral verlichting van werkdruk en de mogelijkheid om flexibel 
na te kijken horen we vaak terug als voordelen. 

Met het digitaal examineren in de praktijk worden nu de eerste ervaringen opgedaan. 
Wil je weten hoe andere scholen omgaan met digitaal examineren? Hou dan onze website 
in de gaten. Lees bijvoorbeeld de testimonials van gebruikers waarin zij vertellen over hun 
ervaringen. 

En dan...
De komende tijd realiseren wij:
• een continue uitbreiding van ons aanbod voor de opleidingen retail, commercie, logistiek, 

luchtvaart, mode, wonen en de twee specialistenopleidingen
• een eerste reeks proeven met examenportfolio 
• een digitaal portfoliosysteem om portfolio-examens af te nemen

Meer weten?
Wil je hier een keertje met ons over sparren over de portfolio-examens? Of heb je 
ondersteuning nodig bij het digitaal examineren? Neem dan contact op met één van onze 
onderwijskundigen of stuur een mailtje naar info@essmbo.nl.
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U kent ze wel: de flexibele klokken van Salvador Dali. 
Hoewel hij ze bijna honderd jaar geleden schilderde, 
illustreren ze juist nu heel mooi de tijdgeest als het gaat 
om het examenlandschap. Als er één term centraal staat 
tegenwoordig, dan is het wel flexibiliteit. 

Door examinering flexibel in te steken, kunnen scholen 
tegemoet komen aan een scala aan uitdagingen die recente 
ontwikkelingen met zich mee brengen. We noemen er een 
enkele.

Leven Lang Ontwikkelen
Neem Janneke uit het voorbeeld in het kader hieronder. 
Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het 

belangrijk dat zij zich blijft ontwikkelen. Een hele opleiding met een volledig examen is 
echter veel te uitgebreid. Janneke kan met een portfolio-examen perfect aantonen dat ze de 
leerdoelen heeft gehaald.

Gepersonaliseerd leren
Een ander voorbeeld is gepersonaliseerd leren. Een 
student doorloopt op zijn eigen tempo en aan de hand 
van een persoonlijk leerplan de opleiding. Een docent, 
wellicht dekt de term ‘coach’ beter de lading, begeleidt 
deze student bij het maken van de juiste keuzes. Zo 
kan deze student desgewenst versnellen of ergens 
wat meer tijd voor nemen. Ook als (elementen van) 
dit onderwijsconcept worden ingezet, biedt flexibele 
examinering mogelijkheden. Statische, kerntaakdekkende, 
examinering in een beperkt aantal examenweken zouden 
het proces onnodig kunnen blokkeren.

Hybride leren
Er is de laatste jaren een steeds sterkere drive om in de 
echte praktijk te leren en te examineren. Een heel mooie 
en logische ontwikkeling. Niet bij alle bedrijven komen 
echter alle werkprocessen voldoende aan bod. Het is dan 
heel mooi als dat wat wel in de praktijk geëxamineerd 
kan worden, daar ook geëxamineerd wordt. En dat wat 
niet voldoende aan bod komt, op een andere manier, 
bijvoorbeeld in een simulatie, afgetoetst wordt. Ook een 
situatie dus waarin flexibel examineren uitkomst biedt.

Stichting Praktijkleren: Tijd voor flexibiliteit

Janneke verzorgt al decen-
nialang etalages. Door het 
veranderende winkelaanbod 
in de binnensteden, is er 
voor haar minder werk. Ze 
leest over het STAP-budget 
en besluit bij het roc in haar 
stad een module Visual mer-
chandising te volgen waarbij 
ze leert over het digitaal 
etaleren van producten. Ze 
kan met de opgedane kennis 
meteen aan de slag met de 
webshops van een aantal 
bestaande klanten.
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Flexibel examenaanbod
Bij Stichting Praktijkleren merken we dat de vraag naar flexibilisering van het examenaanbod 
groot is. In het Fieldlab FEnEX zijn we daarom samen met roc’s op zoek naar nieuwe vormen 
van het evalueren van leren, toetsen en examinering. Het Fieldlab is zo opgezet dat we in een 
relatief korte tijd, nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en testen. Vorig schooljaar is er met tien 
roc’s gewerkt aan het vormen van een gedeelde visie op evalueren en examineren, natuurlijk 
mét ruimte voor individuele verschillen. De resultaten zijn samengevat in onderstaande 
afbeelding.

Dit schooljaar hebben we samen, met inmiddels 18 roc’s, gewerkt aan evaluatie-, toets- 
en examenvormen die aansluiten bij deze nieuwe visie. De praktijkexamens van Stichting 
Praktijkleren bestaan inmiddels uit vier examenvormen. Doordat dezelfde examenmatrijs en 
beoordelingsformulieren als basis dienen, zijn ze onderling uitwisselbaar en kunnen daarmee 
flexibel, meestal op werkprocesniveau, ingezet worden. 

Naast de welbekende examenprojecten (volledig uitgewerkte simulaties), contextvrije 
examenprojecten en proeven van bekwaamheid bieden we nu ook de optie ‘examenportfolio’. 
Er wordt bij deze examenvorm een set documenten geleverd die voldoende body hebben voor 
validering. Zo is er in de documenten en procedures aandacht voor authenticiteit en dient een 
beschreven examenopdracht als referentie.

Inmiddels wordt er door diverse opleidingsgebieden gepilot. De eerst reacties zijn positief. 
Wordt zeker vervolgd dus!

Op dit moment worden een ontwikkelingsgericht portfolio en ontwikkelingsgerichte rubrics 
ontwikkeld. Ben je benieuwd naar het vervolg en/ of wil je aansluiten bij FEnEX? 
Stuur een mail naar fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl. 
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Tenslotte...
Als u nog eens naar de onderstaande afbeelding kijkt zult u zich wellicht realiseren dat er best 
veel (denk)werk is verricht het afgelopen schooljaar. Het is spannend om het vernieuwde 
onderwijs te gaan uitvoeren: hoe zal het in de praktijk gaan werken? Wat hebben we goed 
ingeschat en wat ook misschien helemaal niet goed?

Herontwerpen blijft steeds doorontwikkelen, uitproberen, evalueren, verbeteren. Eén ding in het 
mbo onderwijs is zeker: het is nooit af!

Wie
• Studenten
• Kenmerken

Wat
• Opleidingsaanbod
• Portfolio mogelijkheden

Waarvoor
• Beroepen
• Functies

Waarom
• Ontwikkelingen sector
• Ontwikkelingen omgeving
• Instroom

Hoe
• Pedagogisch didactische uitgangspunten
• Organisatie

Kaders
• School
• Wettelijk

Omgeving
• Bedrijven
• Regio

2    Globaal ontwerp

3    Detail ontwerp

4    Realiseren

5    Implementeren

6    Evalueren

Visie en uitgangspunten1    
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