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1. Aanleiding en opdracht 

BTG Handel en Mode en ESS examenservices hebben het project ‘afstemming en ontwikkeling 

examineringsaanbod op werkwijze en wensen scholen in de Handel en Mode sector’ gestart. De 

aanleiding daarvoor is de keuze van de scholen voor ESS als standaard examenleverancier.  

 

BTG Handel en Mode en ESS examenservices hebben bij de aanvang van het project een grote 

werkconferentie voor alle scholen georganiseerd waarin een eerste aanzet heeft plaatsgevonden. 

Daarna is een vijftal werkgroepen gestart, bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen en 

onder leiding van een externe voorzitter, die adviezen voor het examenaanbod hebben uitgewerkt. 

Een van deze werkgroepen was de werkgroep Wonen, die zich gebogen heeft over het dossier1 

Interieuradvies (kwalificatie Interieuradviseur). Zie in bijlage 1 een overzicht van de leden van de 

werkgroep Wonen. 

 

In een tweetal werkgroepbijeenkomsten in mei en juni heeft de werkgroep Wonen zich samen met 

vertegenwoordigers van ESS - gebogen over de volgende zes kernvragen: 

 

1. Als u kijkt naar het huidige aanbod voor de kwalificatie waarover bent u dan tevreden en over 

welke aspecten bent u minder tevreden (en waarom). Dit kan zowel betrekking hebben op de 

vorm als de inhoud. 

2. Welke examenvorm(en) zou(den) wat u betreft (gezien de visie in de ROC’s op opleiden en 

examineren) passen bij de kwalificaties? Kan hierbij nog een onderscheid gemaakt worden in de 

niveaus? Wanneer theorie-examinering wenselijk wordt geacht kunt u dan uitspraken doen over 

de omvang? 

3. Aan welke eisen (organisatie, logistiek, taal etc.) zou dit moeten voldoen? 

4. Welke voorkeur is er vanuit de werkgroep over examenlocaties (ROC/BPV/simulatie)? 

5. Voor welke keuzedelen zou er wat u betreft een aanbod moeten komen en welke vorm geniet 

hierbij de voorkeur? 

6. Welke wensen zijn er verder nog? Is het bijvoorbeeld gewenst dossier overstijgende aspecten te 

examineren (bijv. marketing)? 

 

In deze rapportage worden het gevolgde proces en de antwoorden van de werkgroep Wonen 

weergegeven.  

 

2. Belangrijkste prioriteit naar aanleiding van werkgroepadvies  

Op basis van de bijeenkomsten is geconcludeerd dat bepaalde onderdelen van het KD nader 

uitgewerkt dienen te worden door een (of meerdere) nog op te richten werkgroep.  

Dit kan als volgt:  

1. Ontwikkelen van een beknopt Servicedocument voor Wonen waarin de kennis- en 

vakvaardigheden m.b.t. het dossier verder zijn uitgewerkt, zodat onderwijs, uitgevers en 

examenleveranciers vanuit dezelfde blik kunnen gaan werken (beoordelaarstransparantie).  

                                                            
1 Voor het dossier Woningstofferen is een apart overleg georganiseerd door ESS met de onderwijsinstelling die 
de kwalificaties uit dit dossier aanbiedt. 
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2. Uitwerken en definiëren van Kerntaak B1-K3-W3: Presenteert het bedrijf.  

Er is onduidelijkheid ten aanzien van de betekenis van dit werkproces en dus niet mogelijk om op 

dit moment examenproducten te ontwikkelen.  

3. Op hoofdlijnen criteria vaststellen voor hoe op te leveren producten (per werkproces) eruit moet 

zien of wat de verschillende onderdelen zijn (bijvoorbeeld klantdossier, logistiek dossier, 

opleverlijst etc.). 

4. Ontwikkelen van een Rubric voor de praktijk (praktijkopleiders) zodat duidelijk is wat er wordt 

verwacht van een deelnemer. 

 

3. Advies per kernvraag 

In dit adviesdocument worden de uitkomsten van deze bijeenkomst per kernvraag samengevat. 

Aanvullende informatie op dit advies kan gevonden worden in de verslagdocumenten van de 

bijeenkomsten op 29 mei en 19 juni 2015. 

 

Kernvraag 1: Evaluatie huidige aanbod 

Tevreden over Verbeterkansen voor 

 Inspectieproof: goede borging van KD.  

 De ESS-instrumenten zijn compact. 

 Kerntaken zijn duidelijk afgebakend. 

 Verdeling tussen bpv/pvb examinering. 

 Een (relatief) objectieve beoordeling en 

gedetailleerd. 

 Duidelijke beoordelingscriteria, helder voor 

studenten. 

 Biedt ruimte voor flexibiliteit en vrijheid 

voor eigen indeling, omdat nog niet alles is 

dichtgetimmerd. 

 Gegeven cijfer op basis examenproduct vaak 

congruent met wat beoordelaar zelf al had 

ingeschat. 

 Arbeidsintensiviteit qua bemensing en 

logistiek (specifiek Kerntaak 1). 

 Tijdsinvestering hoog om alle studenten op 

alle werkprocessen te beoordelen. 

 Een specifiek examen voor de praktijk en 

een specifiek examen voor de simulatie. 

 Waak voor gedetailleerdheid; Dit zorgt dat 

school in keurslijf zit.  

 Minder afvinklijstjes. 

 Vaststellen objectiviteit van de beoordeling 

in de stage en eventueel instrument aan 

koppelen. 

 Sommige criteria subjectief benoemd in 

examenproduct (niet observeerbaar). 

 Soms meerdere criteria per 

beoordelingspunt (niet observeerbaar). 

 Lay-out van examens verbeteren 

(overzichtelijk). 

 Optimaliseren beoordeling van trendboek 

en definitief ontwerp conform criteria KD.  
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Kernvraag 2: Examenvormen passend bij het herziene kwalificatiedossier 

Advies geldend voor het gehele dossier Interieuradviseur: 

1. Per werkproces een examenopdracht maken. 

2. Elke examenopdracht zo formuleren dat de opdracht op school of op de werkvloer uitgevoerd kan 

worden. In een bijlage aangeven hoe de examenopdracht eruit kan zien bij uitvoering op school 

en bij uitvoering op de werkvloer. 

3. Scholen willen zelf casuïstiek kunnen opstellen. Wel belangrijk om een handvat toe te voegen bij 

het examenproduct, om te bepalen waar de casus minimaal aan moet voldoen 

(kwaliteitsbewaking beoordelingscriteria KD).  

4. De mogelijkheid behouden om (een deel van) het product te beoordelen conform de eisen van de 

school. 

5. Per werkproces kan een waardeoordeel (onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed) gegeven 

worden, maar het zou mooi zijn als dit waardeoordeel per werkproces ook omgezet kan worden 

naar een cijfer, zodat ze een cijfer kunnen geven voor de onderdelen die op school zijn uitgevoerd 

en de onderdelen die op de werkvloer zijn uitgevoerd. Er moet worden uitgezocht of en hoe dit in 

het beoordelingsinstrument verwerkt kan worden. 

6. Zorg ervoor dat de opdrachten dusdanig zijn geformuleerd dat de eindproducten (rapportage, 

verslag, presentaties e.d. ) ook te gebruiken zijn voor de beoordeling Nederlands voor de 

vaardigheden schrijven en/of spreken en gesprekken. 

7. Geef richtlijnen voor de presentaties en voor rapportages die opgeleverd moeten worden. Waar 

moeten presentaties en rapportages aan voldoen? Zorg dat punten toegekend voor een 

presentatie in verhouding staan met andere onderdelen van de examenopdracht (kan minder / 

weging). 

 

Advies met betrekking tot theorie-examen 

1. Er is behoefte aan een theorie-examen. 

2. De onderwijsinstelling moet zelf kunnen bepalen of ze dit theorie-examen formatief of summatief 

gaan inzetten.  

3. Onderwerpen voor een theorie-examen zijn: kleuren, materialenkennis en interieurstromingen en 

-stijlen.  

4. Het onderwerp ‘service’ verwerken in de proeve/praktijkexamen en niet in een theorie-examen. 

5. Voor kerntaak 3 is geen apart theorie-examen nodig. De onderliggende vakkennis en 

vaardigheden kunnen goed geïntegreerd worden in de praktijkexamens/proeves. Het is wel van 

belang dat in een servicedocument de onderliggende (specialistische) vakkennis wordt 

uitgewerkt. 

 

Advies voor kerntaak B1-K1: Adviseert, ontwerpt en verkoopt 

B1-K1-W1: Benadert de klant, inventariseert klantwensen en adviseert over de inrichting 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgevoerd kan worden op school of op de werkvloer. 

- In het kd staat: ‘legt contact met de klant’. Dit betekent niet dat de deelnemer acquisitie moet 

plegen. In een winkel kan dit betekenen dat de deelnemer op een klant afstap en vraagt of hij 

ergens mee kan helpen. Op school kan dit betekenen dat de deelnemer zich in een klaslokaal 

voorstelt aan de klant of de klant telefonisch of via de e-mail benadert om een afspraak te 

maken of te bevestigen. 
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 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

De deelnemer voert een gesprek met een klant (klantgesprek) om de wensen van de klant te 

achterhalen. Dit leidt tot: 

- het aanmaken van een klantdossier (onderdelen van klantdossier nader definiëren, 

bijvoorbeeld het logistiek dossier onderdeel van klantdossier); 

- een vastlegging van de gemaakte afspraken.  

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Nederlands gesprekken voeren, stappenplan, stijlen, trends, bedrijfsvoering, kennis van het 

assortiment. 

 

B1-K1-W2: Maakt een voorlopig ontwerp voor de inrichting 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgevoerd kan worden op school of op de werkvloer. 

- In het kd staat: ‘Laat in zijn ontwerp zien dat hij beschikt over creativiteit en originaliteit 

(eigenheid)’. Dit is de wow-factor.  

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- een voorlopig ontwerp 

- een voorlopige offerte 

- een rendementsberekening 

- een bijgewerkt klantdossier 

Gemaakte keuzes: 

- In het kd staat ‘kostenraming’. In de examenopdracht spreken we over een voorlopige offerte. 

- In het kd staat ‘rendementsberekening’. In de examenopdracht spreken we ook over een 

rendementsberekening. Dit kan zijn verkoop – inkoop (berekening) of een honorariumvoorstel. 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Alle vaktheorie van kleur tot rekenen.  

 

B1-K1-W3: Bespreekt het voorlopig ontwerp met de klant 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgevoerd kan worden op school of op de werkvloer. 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- De deelnemer bespreekt het voorlopige ontwerp + de offerte met de klant. Dit leidt tot: 

- een verslag van het gesprek 

- een bijgewerkt klantdossier 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Nederlands gesprekken voeren, bedrijfsvoering, alle vaktheorie. 

 

B1-K1-W4: Maakt het ontwerp definitief en stelt de offerte op 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgevoerd kan worden op school of op de werkvloer. 

- Definitief ontwerp (DO) inhoudelijk beoordelen (waardering product). 

- Beoordelen van het proces (van vlekkenplan → schets → voorlopig ontwerp → definitief 

ontwerp), beoordeling van het lichtplan/perspectief, WAZ. 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- een definitief ontwerp 
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- een definitieve offerte  

- een bijgewerkt klantdossier 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Alle vaktheorie, bedrijfsvoering. 

 

B1-K1-W5: Handelt de verkoop af en maakt vervolgafspraken 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgevoerd kan worden op school of op de werkvloer. 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

De deelnemer voert een gesprek met een klant. Dit leidt tot: 

- een getekende overeenkomst 

- een bijgewerkt klantdossier 

 

Advies voor kerntaak B1-K2: Regisseert en bewaakt de uitvoering van het ontwerp 

Algemene opmerkingen: 

 Studenten mogen werkprocessen (en handelingen) van deze kerntaak vaak niet zelfstandig 

uitvoeren in de ‘echte’ praktijk. Hier dient rekening mee gehouden te worden met betrekking tot 

examinering.  

 Vandaar per werkproces het advies om: 

- Examenopdracht algemeen te formuleren, zodat de opdracht in beide contexten 

(school/werkvloer) uitgevoerd kan worden. 

- Een casus/simulatie aan te leveren, die gebruikt kan worden voor uitvoering op school.  

- Wanneer het werkproces wel in de praktijk uitgevoerd kan worden dan verdient dit de 

voorkeur. De school maakt dan zelf een casusopdracht die aansluit bij de werkvloer.  

- Hiervoor eventueel checklist met criteria nodig. 

 

B1-K2-W1: Bereidt de uitvoering van het ontwerp voor 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgaat van een casus klant/simulatie. 

- Criteria voor de beoordeling van de op te leveren werkplanning vaststellen (servicedocument). 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- De deelnemer levert (naast een werkplanning) ook een Proces verslag op, waarin 

afstemmingsmomenten, voorbereiding en administratieve handeling worden beschreven. 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Niet nader bepaald. 

 

B1-K2-W2: Coördineert en bewaakt de uitvoering van het ontwerp 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgaat van een casus klant/simulatie. 

- Het betreft een realistische casus (simulatie) met daarin opgenomen bedrijf,- veiligheid en 

milieunormen op basis waarvan opdracht moet worden uitgevoerd. Dit biedt ruimte voor het 

introduceren van afwijkingen en knelpunten (zoals in KD genoemd). Door bv milieunormen te 

introduceren kun je kennis van rechten en plichten toetsen (zie KD). 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 
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- De deelnemer levert een procesverslag op, waarin beschrijving van acties m.b.t. coördineren 

en bewaken uitvoering van het ontwerp en ruimte voor onderbouwing eigen handelen. 

 Examenvorm:  

- Mondeling op basis van procesverslag. 

 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Communicatieve vaardigheden(spreken en gesprekken voeren)  

 

B1-K2-W3: levert het ontwerp op en adviseert over onderhoud en gebruik 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgaat van een casus klant/simulatie. 

- Criteria voor de beoordeling van de op te leveren opleverlijst vaststellen (servicedocument?). 

- Criteria voor de beoordeling van de klanttevredenheid vaststellen - max 5 vragen? 

(servicedocument?). 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- Opleverlijst (nader definiëren door werkgroep). 

- De deelnemer kan een filmfragment aanleveren waarin oplevering getoond wordt. 

- De deelnemer levert een procesverslag op. 

 Examenvorm:  

- Beoordeling opleverlijst en mondeling op basis van procesverslag en filmfragment. 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Materialenkennis. 

- Communicatieve vaardigheden(spreken en gesprekken voeren).  

 Theorietoets materialen en onderhoud  

- Vanuit de casus, een beschrijving van materialen en het daarbij behorende onderhoud. 

 

B1-K2-W4: Handelt de uitvoering van het ontwerp administratief af 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgaat van een casus klant/simulatie. 

- Criteria voor de beoordeling van de op te leveren eindfactuur vaststellen. 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- Eindfactuur en administratieve afronding van het dossier. 

- De deelnemer levert een procesverslag op. 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Orders, offertes, dossiervorming. 

 

B1-K2-W5: Handelt klachten af 

 Welke soort examenopdracht past bij dit werkproces? 

- Een examenopdracht die uitgaat van een casus klant/simulatie. 

- Criteria voor klacht vaststellen (zwaarte schaal 1-10). 

 Wat moet de deelnemer opleveren/ Wat is de output? 

- De deelnemer levert een procesverslag op waarin klachtafhandeling is beschreven en 

onderbouwd. De deelnemer kan filmfragment aanleveren. 

 Welke theorie past er bij deze examenopdracht? 

- Communicatieve vaardigheden - verkooptechnieken.  
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Advies voor kerntaak B1-K3: Bevordert de verkoop 

Algemene opmerkingen: 

 In deze kerntaak draait het om ‘Ik (= de deelnemer) ben een professional in de woonbranche!’. De 

werkgroep adviseert om in de examenopdrachten de focus te leggen op de situatie van “een 

medewerker binnen organisatie met collega’s. De situatie van de zzp’er komt in een keuzendeel 

aan bod. 

 Voor werkproces 1 en 2 aparte opdrachten maken, zodat een deelnemer die de opdracht voor 

werkproces 1 niet goed uitwerkt, daar geen directe hinder van ondervindt bij de uitwerking van 

werkproces 2. 

 

B1-K3-W1: Houdt trends en ontwikkelingen bij 

 Welk soort examenopdrachten passen bij dit werkproces? 

- Een trendboek waarin de deelnemer 4 trends uitwerkt. Tijdens het opleidingsproces kan een 

aantal keer een trendboek gemaakt worden op basis van 1 trend, maar het examen moet 

bestaan uit een trendboek met meerdere trends.  

- De opdracht moet duidelijk beschreven worden via een stappenplan dat de deelnemer moet 

volgen. Daarbij wordt ook richting gegeven voor de informatiebronnen die geraadpleegd 

kunnen worden, zoals verschillende websites, blogs en Pinterest. 

- In de opdracht moet de deelnemer beargumenteren wat de verschillende trends betekenen 

voor de verschillende segmenten (laag-midden-hoog) binnen de woonbranche.  

- In de opdracht zijn zowel het creatieve component (keuze van beelden, lay-out, opmaak) als 

het commerciële component (aansluiting bij gekozen bedrijf en/of de verschillende 

segmenten) verweven. Beide componenten worden afzonderlijk beoordeeld en daarbij kan 

ook de WOW-factor goed beoordeeld worden.  

 School of praktijk? 

- De opdracht kan zowel op school als in de praktijk worden uitgevoerd. Er zal in ieder geval 

altijd een duidelijke link met de praktijk gelegd moeten worden. 

 Casus: ja of nee? 

- Deze opdracht kan goed uitgewerkt en afgebakend worden. Het schrijven van een casus door 

de afzonderlijke opleidingen is dus niet nodig. 

 

B1-K3-W2: Doet creatieve voorstellen ter verbetering van het bedrijfsresultaat 

 Welk soort examenopdrachten passen bij dit werkproces? 

- De deelnemer schrijft en presenteert een voorstel om het bedrijfsresultaat te verbeteren. 

Daarbij doorloopt hij de volgende stappen: 

a. Informatie verzamelen 

Dat kan op basis van klachten en/of vragen van klanten, een vraag vanuit de organisatie, 

een vraag vanuit de medewerker of op basis van een eigen observatie door de deelnemer. 

b. Analyse en interpretatie van de verzamelde informatie 

c. Verbetervoorstel schrijven 

Voorwaarden in de opdracht opnemen waaraan dit verbetervoorstel moet voldoen. 

d. Presentatie van het verbetervoorstel + conclusies trekken 

Voorwaarden in de opdracht opnemen waaraan de presentatie moet voldoen. 

- De vier stappen zorgen voor meer complexiteit in de opdracht. Aangezien de deelnemer zelf 

een vraag moet destilleren (zie stap 1), is het handig om een stroomschema op te nemen om 
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te kunnen toetsen of de vraag complex genoeg is (dit kan de deelnemer zelfstandig doen en/of 

samen met zijn praktijkopleider/praktijkbegeleider). 

- Het is belangrijk om in deze opdracht steeds in het achterhoofd te houden ‘Wat betekent dit 

verbetervoorstel voor het bedrijfsresultaat?’ 

- In de gedragsindicatoren staat ‘Presenteert enthousiast…’ Dit enthousiasme uit zich met name 

in het geloof in het eigen verhaal en de onderbouwing die daarbij hoort, een open houding, 

oogcontact maken e.d. 

 School of praktijk? 

- De opdracht kan zowel op school als in de praktijk worden uitgevoerd. Er zal in ieder geval 

altijd een duidelijke link met de praktijk gelegd moeten worden. 

 Casus: ja of nee? 

- Deze opdracht kan goed uitgewerkt en afgebakend worden. Het schrijven van een casus door 

de afzonderlijke opleidingen is dus niet nodig. 

 

B1-K3-W3: Presenteert het bedrijf 

- Er is nog geen concrete opdracht geformuleerd voor dit werkproces. Dat heeft vooral te maken 

met de onduidelijkheid ten aanzien van de betekenis van dit werkproces. In de groep die het 

servicedocument gaat schrijven moet aan dit werkproces zeker aandacht worden besteed. 

- We zijn wel tot de conclusie gekomen dat dit werkproces draait om ‘Je bent medewerker én 

hebt collega’s’ (dus het heeft geen betrekking op zzp’ers).  

- Het idee is dat in de examenopdracht een opdracht wordt geformuleerd die altijd wordt 

uitgevoerd op school. 

- De uitwerking van de opdracht kan vanuit drie invalshoeken worden aangevlogen: 

o vanuit de retail 

o vanuit een advies-/ontwerpbureau 

o vanuit een bpv-plek (met toestemming van school d.m.v. een stroomschema) 

- In de opdracht zal het gaan om de visie van de gekozen organisatie en waarom doet de 

organisatie wat ze doet en wat betekent dat voor jou als medewerker. 

- Afhankelijk van de betekenis van dit werkproces wordt gedacht aan het maken van een 

marktbewerkingsplan, de online-presentatie van de organisatie, de invulling van de 

marketingmix. 

 

Kernvraag 3: Eisen voor organisatie, logistiek en taal 

 Compacte examenproducten. 

 Bij het vormgeven van de examens is het belangrijk dat de criteria vanuit het KD dusdanig worden 

‘vertaald’ dat ze voor de deelnemer ook leesbaar en begrijpelijk zijn.  

 Zoveel mogelijk dezelfde bewoordingen (definiëring) hanteren als in het KD  

 In het kd wordt steeds gesproken over ‘het dossier’. In de examenopdrachten spreken we over 

een klantdossier. Klantdossier = verzameling van alles wat relevant is voor de klant. 

 Eén criterium per beoordelingspunt (en niet meerdere zoals nu soms gebeurd)  

 Overzichtelijke en eenduidig hanteerbare beoordelingsformulieren.  

 Niet teveel verschillende gespreksonderdelen inbouwen in 1 examenproduct (of alternatieven 

aanreiken voor contactmomenten met klant/opdrachtgever, zoals mail of telefonisch 

contactmoment). 
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Kernvraag 4: Advies over examenlocaties 

Praktijkomstandigheden variëren sterk, afhankelijk van het type bedrijf (vergelijk bijvoorbeeld een 

retailketen of een interieuradviesbureau) en ontwikkelingen in de markt.  

Goede studenten worden soms overvraagd en lopen het risico handelingen uit te (moeten) voeren 

die buiten de examenopdrachten vallen en weer andere studenten mogen werkprocessen (en 

handelingen) vaak niet zelfstandig uitvoeren in de ‘echte’ praktijk.  

 

Hier dient rekening mee gehouden te worden met betrekking tot examinering. Vandaar per 

werkproces het advies om: 

 Elke examenopdracht zo te formuleren dat de opdracht op school of op de werkvloer uitgevoerd 

kan worden. 

 In een bijlage aangeven hoe de examenopdracht eruit kan zien bij uitvoering op school en bij 

uitvoering op de werkvloer (checklist met criteria). 

 Een casus/simulatie (een ‘algemene casus die in een gesimuleerde setting (op school) gebruikt 

kan worden) aan te leveren bij de examenopdracht.  

 

(Wanneer het werkproces wel in de praktijk uitgevoerd kan worden dan verdient dit de voorkeur). 

 

Kernvraag 5: Wensen met betrekking tot aanbod keuzendelen 

Binnen de meeste onderwijsinstellingen wordt de keuze gemaakt om een beperkt aantal keuzedelen 

ROC-breed in te zetten. Daarvoor worden dan standaardlesprogramma’s en examens (passend op 

meerdere opleidingen) ontwikkeld.  

 Examens vanuit ESS bij de keuzedelen lijken (voor nu) niet noodzakelijk. 

 

Kernvraag 6: Overige wensen  

 Generieke vakken, zoals Nederlands (spreken-gesprekken) inbouwen in de nieuwe 

praktijkexamens.  

 Opzetten Casus Databank waarin oude casussen uitgewisseld kunnen worden. 

Er is geen behoefte aan uniforme cases of gestandaardiseerde piketpalen voor casuïstiek. Wel is 

er behoefte aan uitwisseling, maar men heeft uitgesproken dat dit alleen werkt als iedereen een 

(gelijke) bijdrage levert (en niet alleen haalt). De vraag is of ESS hierin initiatiefnemer moet zijn. 

 Er zijn onderwijsinstellingen die zich binnen de opleiding focussen op de commerciële aspecten 

uit het dossier en er zijn onderwijsinstellingen die zich binnen de opleiding focussen op de 

creatieve aspecten uit het dossier. Dit heeft geen consequenties voor de examens/meetlat.  
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Bijlage 1 - Deelnemerslijst werkgroep Wonen 

 

Naam Organisatie 29 mei 2015 12 juni 2015 

Wilma Lautenbach Arcus College aanwezig aanwezig 

Jan (Wouter) Visser Nova College aanwezig aanwezig 

Brenda Hilbrink Aventus aanwezig afwezig 

Lien Ruttyn Koning Willem I College aanwezig aanwezig 

Liesbeth van Velze Jan de Bouvrie College aanwezig aanwezig 

Ingrid Damen Jan de Bouvrie College aanwezig aanwezig 

Juul Boxman Deltion College aanwezig aanwezig 

Roosanne Kerkhof ESS aanwezig aanwezig 

Andrea Wolse ESS aanwezig aanwezig 

Saskia Helfensteijn Kaats! aanwezig aanwezig 

 

 

 


