
 
 

 

 

Programma Themabijeenkomst ELO en toolkit Online leeromgeving voor praktijkbeoordelaar. 

Datum:  woensdag 3 april 2019 
Locatie:  MBO Raad, Houttuinlaan 6, Woerden 
 
Thema 
Voor verschillende opleidingen binnen de sector Techniek en Gebouwde Omgeving zijn online 
leeromgevingen voor praktijkbeoordelaars gemaakt: Laboratoriumtechniek, Hout & Meubel, Metaal-
/Elektro- en Installatietechniek, Bouw-/Infra- en Beschermingstechnieken, Proces- en Operationele 
Techniek.  
 
Binnen deze leeromgevingen kunnen praktijkbeoordelaars met drie modules hun deskundigheid op 
gebied van het afnemen en beoordelen van examens vergroten. De modules gaan over: de 
verschillen tussen begeleiden en beoordelen, het examenproces en de rol van de beoordelaar, het 
beoordelingsformulier en het beoordelen zelf. 
 
In deze themabijeenkomst laten we u de online leeromgevingen zien. We gaan in op manieren 
waarop u de modules kunt inzetten als leermiddel voor uw praktijkbeoordelaars. Daarnaast 
presenteren we een Toolkit voor de online leeromgeving. Met de instrumenten in deze Toolkit kunt u 
de leeromgeving binnen uw eigen instelling implementeren.  
 
We raden u aan om uw eigen laptop mee te nemen naar de bijeenkomst. Op deze manier kunt u 
direct zelf aan de slag! 
 
Voor wie?  
Deze bijeenkomst is voor examencommissies, docenten en beheerders die al actief met de modules 
bezig zijn, maar zeker ook voor medewerkers die er nog mee willen starten (maar niet zo goed weten 
op welke manier).  
 
We zien uit naar uw komst! 
 
Muriel Jansen, projectleider online leeromgevingen voor praktijkbeoordelaars (Open View Consult) 
Sabine Mul, MBO Raad, beleidsadviseur btg TGO 
Duco Hoep, MBO Raad, beleidsadviseur btg TGO  
 
12.30 – 13.00 uur: Inloop met koffie en thee 
13.00 – 13.05 uur: Welkom en korte introductie door Muriel Jansen (Open View Consult) 
13.05 – 14.00 uur: Aan de slag met praktijkbeoordelaar.nl 
14.00 – 14.30 uur: Presentatie van de Toolkit: een aanpak voor de implementatie 

(conceptontwerp) 
14.30 – 14.55 uur: Wrap up: 

Ophalen van suggesties voor de Toolkit: van concept naar definitief 
ontwerp 

14.55 – 15.00 uur Afsluiting 
 

 


