
 

 

Projecten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad januari 2016 

Aanvragen vanuit de derde ronde 1 december 2015 

 

- Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap 

- Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging Body of Knowledge (BoK) Zorg, Welzijn en Sport 

- Verbetering aansluiting examens Mode (Handel) 

- Ontwikkelen examens MBO PET (ICT en creatieve industrie) 

- Samen werken aan kwaliteit examinering Analisten (Techniek en Gebouwde Omgeving) 

- Gezamenlijk de kwaliteit van de examens voor kleine opleidingen Bouw, Infra en 

Beschermingstechnieken borgen! (TGO) 

- Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (TGO) 

- Examinering van keuzedelen in de beroepspraktijk (Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem) 

- Portfolio-beoordelingsinstrument voor keuzedeel ‘Verrijking Leervaardigheden’ voor 

Entreeopleidingen.  

 

 

onderwerp Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap 

bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanchap 

contactpersoon Gert Gerding / g.gerding@mboraad.nl  

Beschrijving 

 

 

Bij de opleidingen Specialistische Vakmanschap kent een groot aantal vierjarige 

opleidingen waarvoor het aantal materiedeskundigen beperkt is en nauwelijks 

inkoopmogelijkheden voor examens zijn. Met dit project wordt voor zeven 

kwalificatiedossiers het examen voor een keuzedeel ontwikkeld, waarbij speciale 

aandacht is voor de beroepsgerichte, verdiepende, vakspecifieke keuzedelen, 

omdat deze uniek zijn voor deze BTG. 

Beoogde projectresultaten: 

 zeven keuzedeel-examens (theorie en praktijk); 

 examenplan, examenmatrijs, body of knowledge en plan voor borging; 

 de werkwijze en openbare gedeelten van de examens worden gedeeld. 

Looptijd januari 2016 – juli 2016 (afgerond) 

 

onderwerp Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging Body of Knowledge (BoK) 

Zorg, Welzijn en Sport  

bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 

contactpersoon Karin Lukassen / k.lukassen@mboraad.nl  
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beschrijving De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport, examenleveranciers en scholen 

hebben in 2015 een start gemaakt met de ontwikkeling van één gezamenlijke 

(digitale) kennistoetsenbank. Deze start omhelsde de ontwikkeling van een Body 

of Knowledge en de vertaling ervan richting kennistoetsenbank (start ontwikkeling 

kennistoetsenbank met content vanuit één kd/BoK). Deze Body of Knowledge is 

per kd volgens een eenduidig ontwikkelde systematiek beschreven voor acht kd’s 

binnen de sector ZWS. In dit project wordt de Body of Knowledge doorontwikkeld 

en compleet gemaakt voor alle kd’s binnen de sector. Tevens wordt een 

(validerings)proces opgezet waarmee de kwaliteitsborging en actualisatie van de 

Body of Knowledge binnen de sector (onderwijs en werkveld) plaats kan vinden. 

De ontwikkeling van een digitaal tool ter ondersteuning van dit (validerings)proces 

maakt onderdeel uit van dit project.  

Beoogde projectresultaten: 

 een body of knowledge voor het dossier Sport en Bewegen (en 

doorontwikkeling van de body of knowledge bij het kd Dienstverlening); 

 een digitaal, interactief tool (website) waarmee onderhoud en 

kwaliteitsborging kan plaatsvinden; 

 een valideringsproces t.b.v. de kwaliteitsborging van de BoK. 

looptijd december 2015 – juli 2016 

 

onderwerp Verbetering aansluiting examens Mode 

bedrijfstakgroep Handel 

contactpersoon Karin Geurts / k.geurts@mboraad.nl  

beschrijving De bedrijfstakgroep inventariseert hoe de opleidingen Mode nu examineren en 

wat hun wensen en behoeften zijn. Hiermee beoogt de BTG voldoende draagvlak 

en eigenaarschap te creëren om een gezamenlijk advies kan worden uitgebracht 

aan de examenleverancier ESS, waarin de richtlijnen zijn uitgewerkt waar aan de 

examenplannen en –producten moeten voldoen. Hierbij moet voldoende ruimte 

worden gelaten voor de creativiteit die de opleidingen kenmerkt. 

Beoogde projectresultaten: 

 een door scholen gedragen vernieuwd examenaanbod ESS voor de 

kwalificaties Mode, gericht op de herziene dossiers;  

 de resultaten van de inventarisatie worden gedeeld. 

looptijd december 2015 – juli 2016 

 

onderwerp Ontwikkelen examens MBO PET 

bedrijfstakgroep ICT en creatieve industrie 

contactpersoon Paul Dorsemagen / p.dorsemagen@mboraad.nl  

beschrijving De opleidingen Podium- en evenemententechniek (PET) gaan in dit project  

gezamenlijk exameninstrumenten ontwikkelen voor de scholen ontwikkelen voor 

vier kwalificaties. 

Beoogde projectresultaten: 
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 vier integrale examens voor de kwalificaties Podium- en 

Evenemententechniek en één vaardigheidsexamen;  

 professionalisering van de betrokken examenconstructeurs; 

 intensievere samenwerking tussen de scholen in het gezamenlijk 

onderwijsoverleg  

 examenproducten worden voor beheer en onderhoud ondergebracht bij een 

externe organisatie. 

Looptijd januari 2016 – juli 2016 

 

onderwerp Samen werken aan kwaliteit examinering Analisten 

bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving 

contactpersoon Sabine Mul / s.mul@mboraad.nl  

beschrijving In vervolg op het project ‘Samenwerken aan examen Laboratoriumtechniek’ willen 

de scholen gezamenlijk een register van geschikte examenlocaties aanleggen, 

waarin de kwaliteitsafspraken m.b.t. afname en beoordeling zijn vastgelegd. 

Hiervoor worden gezamenlijk de criteria in kaart gebracht, een procesbeschrijving 

voor het inrichten van het register ontwikkeld en worden scholen begeleid bij de 

inrichting van het register voor examenlocaties.  

Beoogde projectresultaten: 

 criteria en procesbeschrijving voor de inrichting van een register van 

examenlocaties. 

looptijd januari 2016 – augustus 2016 

 

onderwerp Gezamenlijk de kwaliteit van de examens voor kleine opleidingen  

Bouw, Infra en Beschermingstechnieken borgen! 

bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving 

contactpersoon Sabine Mul / s.mul@mboraad.nl  

beschrijving Het project beoogt een kwalitatief goed en duurzaam examenaanbod voor de 

verschillende opleidingen van BIB waarvoor (op dit moment) geen inkoop van 

examens mogelijk is. Om dit te realiseren wordt ingezet op een meer structurele 

samenwerking tussen scholen onderling en in samenwerking met relevante 

externe partners (examenleveranciers, bedrijven en brancheorganisaties). Als 

eerste stap wordt in dit project onderzoek gedaan naar de huidige stand van 

zaken rondom examenaanbod en naar de wensen en behoeften van scholen.  

Beoogde projectresultaten: 

 Beeld van beoogde examenproducten  

 Overzicht van de kwaliteit van huidige examenproducten  

 Plan van aanpak m.b.t. het construeren van examenproducten die nog 

ontbreken  

 Vastgestelde werkwijze voor borging van continuïteit en kwaliteit van de 

opgeleverde examenproducten 
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looptijd 1 februari 2016 – 1 augustus 2016 

 

onderwerp Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken 

bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving 

contactpersoon Sabine Mul / s.mul@mboraad.nl  

beschrijving Het projectdoel is concrete handvatten te ontwikkelen - in de vorm van één of 

meerdere instrumenten – op basis waarvan het onderwijscluster BIB een gerichte 

vraag m.b.t. examenproducten kan voorleggen, waarbij recht wordt gedaan aan 

kwaliteit in verscheidenheid. 

Beoogde projectresultaten: 

 Instrument bestaande uit concrete handvatten om te komen tot  

eenduidige goed onderbouwde vraagstellingen (vooraf/pro-actief)  

aan examenleveranciers (en/of exameninstellingen),  

waarin kwaliteitscriteria m.b.t. examenproces en –producten geborgd zijn. 

looptijd 1 februari 2016 – 1 augustus 2016 

 

onderwerp Examinering van keuzedelen in de beroepspraktijk 

bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem 

contactpersoon Nies Oostenbrink / n.oostenbrink@mboraad.nl  

beschrijving Doel van dit project is een aanpak te ontwikkelen waarmee instellingen de 

examinering van een keuzedeel valide kunnen afnemen in de beroepspraktijk 

zodat dit tegelijkertijd haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar en 

vergelijkbaar (HUBO) blijft. Hiervoor wordt een keuze gemaakt voor twee 

keuzedelen in de sector. 

Beoogde projectresultaten: 

 Vier scenario’s met randvoorwaarden en plan van eisen 

 Servicedocumenten gerelateerd aan de contexten voor het toetsen van 

kennis en / of vaardigheden 

 Verantwoordingsdocument over gemaakte keuzes in het project en 

uitgekozen scenario’s 

 Opdracht aan examenstichtingen en leveranciers met  eisen voor examinering 

en overdracht van de scenario’s, opdracht en verantwoordingsdocument naar 

de examenstichtingen (ESTEL, Stem), de digitale beoordelingstool en andere 

sectoren (Examenwerk) 

looptijd januari 2016 – juni 2016 

 

onderwerp Portfolio-beoordelingsinstrument voor keuzedeel ‘Verrijking 

Leervaardigheden’ voor Entreeopleidingen.  

bedrijfstakgroep Platform Entree 

contactpersoon Mieke de Haan / m.dehaan@mboraad.nl  

beschrijving De entreeopleidingen kennen het flexibel keuzedeel ‘Verrijking Leervaardigheden’ 
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waar 240 SBU door eenheden van 80 SBU worden ingevuld. De aard van die 

eenheden is afhankelijk van de behoeften van de student. Om dit op uniforme 

wijze te kunnen examineren wordt een portfolio-beoordelingsinstrument 

ontwikkeld en wordt aangegeven op welke wijze de beoordelaars en studenten dit 

beoordelingsportfolio kunnen vullen. 

Beoogde projectresultaten: 

 Format voor een portfolio-beoordelingsinstrument voor het keuzedeel Entree 

‘Verrijking leervaardigheden’ 

 Instructie voor beoordelaars en studentenvoor het gebruik van het portfolio-

beoordelingsinstrument van het keuzedeel Entree ‘Verrijking 

leervaardigheden’ 

Looptijd januari 2016 – april 2016 

 


