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1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve 
Industrie 
 
1.1  Inleiding 

De onderwijsinstellingen binnen de CI zien de noodzaak om gezamenlijk het niveau en de kwaliteit 

van het diploma te bewaken en te borgen en hebben hiervoor een aantal landelijke afspraken 

geformuleerd met betrekking tot: hoe het exameninstrument eruit ziet en hoe het 

exameninstrument ingezet gaat worden. Dit servicedocument helpt bij het gezamenlijk borgen van 

de kwaliteit van het exameninstrument, de afname en beoordeling en sluit daarmee aan op de 

processtappen Construeren en Vaststellen, Leren en Examineren van de Procesarchitectuur 

Examinering. Elke betrokken onderwijsinstelling zal ernaar streven zijn examinering in te richten 

volgens dit servicedocument en daarmee gezamenlijk de kwaliteit van examinering te borgen. 

 

De volgende checklisten zijn terug te vinden bij de volgende processtappen: 

A. Construeren en Vaststellen: 

o Checklist kwaliteitsborging besluit tot inkopen of zelf construeren 
o Checklist kwaliteitsborging examenconstructie 

B. Leren: 

     O  Checklist kwaliteitsborging examenniveau student bij aanvang van de examenperiode 

 

C. Examineren: 

o Checklist examinering in simulatie of examinering in de praktijk 
o Checklist kwaliteitsborging examenlocaties (afname-plaatsen)  
o Checklist kwaliteitsborging examenopdracht bij een praktijkexamen (kaderexamen) 

 

Er kan een onderscheid worden gemaakt binnen de verschillende checklisten. Sommige zijn bedoeld 

om beargumenteerde keuzes te kunnen maken met betrekking tot de inrichting van de examinering. 

Andere hebben betrekking op de afname en beoordeling. Dit brengt met zich mee dat ze op een 

ander niveau betrekking hebben op de borging; meer algemeen of meer op het niveau van de 
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student. In het beslismodel wordt daarom ook een ander gewicht toegekend aan de verschillende 

checklisten. Voorafgaand kan wel worden gesteld dat alle checklisten  volledig ingevuld moeten zijn 

(en positief beantwoord) om de kwaliteit van examinering zo goed mogelijk te borgen. 

1.2 Uitwerking checklisten 

In onderstaande paragrafen zijn de checklisten opgenomen die gehanteerd kunnen worden bij het 

borgen van de kwaliteit bij  de verschillende onderdelen binnen de procesarchitectuur examinering.  
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A. PROCESARCHITECTUUR: Construeren en vaststellen 

 

 

Checklist kwaliteitsborging besluit tot inkopen of zelf construeren  

Met deze checklist kunt u een weloverwogen afweging maken om exameninstrumenten in te kopen 

of de keuze te maken deze zelf (dan wel in samenwerking) te ontwikkelen. U ziet welke 

kwaliteitseisen  behoren bij de verschillende keuzemogelijkheden. Als u een keuze heeft gemaakt, 

moet u alle voorwaarden volgen. 

Stap 1: Omcirkel de gewenste keuze. 

Stap 2: Bepaal in welke mate de opleiding aan de gemaakte keuze voldoet.  

Stap 3: Omcirkel aan welke voorwaarden u voldoet én bepaal aan welke voorwaarden u niet voldoet.  

Beschrijf op welke wijze en op welke termijn u ervoor gaat zorgen dat wél aan die voorwaarden 

wordt voldaan. 
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Welke keuze 

wilt u maken?  

Zelf construeren 

binnen de eigen 

onderwijsinstelling 

Samenwerkings-

verband met andere 

onderwijsinstelling 

(en)  

Samenwerking 

tussen eigen 

onderwijsinstelling  

met 

examenleverancier 

tijdens constructie 

(niet zelf schrijven) 

Inkopen van 

examen bij een 

examenleverancier 
Voorwaarden 

m.b.t.: 

Toetsdeskundig-

heid 

Constructeur1 moet 

beschikken over 

toetstechnische 

deskundigheid  

(Et voor 

constructeur) 

Constructeur2 moet 

beschikken over 

toetstechnische 

deskundigheid  

(Et voor 

constructeur) 

Betrokkene hoeft niet 

te beschikken over 

toetstechnische 

deskundigheid 

Geen constructeur 

nodig 

Inhoudelijke 

deskundigheid 

Constructeur moet 

beschikken over 

inhoudelijke 

deskundigheid 

 

Constructeur moet 

beschikken over 

inhoudelijke 

deskundigheid 

 

Constructeur moet 

beschikken over 

inhoudelijke 

deskundigheid 

 

 

Geen constructeur 

nodig 

Schrijfvaardig-

heid  

Constructeur moet 

zelfstandig een 

betrouwbaar en 

transparant 

examen kunnen 

schrijven op het 

juiste taalniveau 

(of door een ander 

schrijfvaardig 

persoon laten 

uitvoeren)  

Constructeur moet 

zelfstandig een 

betrouwbaar en 

transparant examen 

kunnen schrijven op 

het juiste taalniveau 

(of door een ander 

schrijfvaardig 

persoon laten 

uitvoeren) 

Constructeur hoeft 

niet schrijfvaardig te 

zijn 

Geen constructeur 

nodig 

Peer review Constructeur moet 

kunnen sparren 

Constructeur moet 

kunnen sparren met 

Constructeurs sparren 

tijdens geplande 

Geen constructeur 

                                                            
1 Overal waar Constructeur staat in deze tabel, kan ook het meervoud gelden. Dit is afhankelijke van de 
onderwijsinstelling.  
2 Overal waar Constructeur staat in deze tabel, kan ook het meervoud gelden. Dit is afhankelijke van de 
onderwijsinstelling.  
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met andere 

toetstechnische en 

inhoudelijk 

deskundigen 

(binnen de eigen 

onderwijsinstelling

) 

andere 

toetstechnische en 

inhoudelijk 

deskundigen (binnen 

en buiten de eigen 

onderwijsinstelling) 

bijeenkomsten onder 

begeleiding van 

examenleverancier 

nodig 

Relatie met 

visie 

onderwijsinstel-

ling 

Ontwikkeld 

examen sluit 

naadloos aan op 

de visie en missie 

van de opleiding 

en het KD: 

examenopdrachte

n sluiten aan bij de 

situatie van de 

onderwijsinstelling 

Ontwikkeld examen 

sluit naadloos aan op 

de visie en missie 

van de betrokken 

onderwijsinstellingen 

en het KD: 

examenopdrachten 

sluiten aan bij de 

situatie van de 

betrokken 

onderwijsinstellingen 

Ontwikkeld examen 

sluit naadloos aan op 

de visie en missie van 

de opleiding en het 

KD: 

examenopdrachten 

sluiten aan bij de 

situatie van de 

onderwijsinstelling 

Ontwikkeld 

examen sluit aan 

bij het KD: 

examenopdrachten 

kunnen een format 

zijn dat nog moet 

worden ingevuld 

door de 

onderwijsinstelling 

Facilitering 

constructeur 

Constructeur wordt 

gefaciliteerd in tijd 

Constructeur wordt 

gefaciliteerd in tijd 

Constructeur wordt 

gefaciliteerd in tijd 

Geen constructeur 

nodig 

Facilitering 

onderhoud 

Er is tijd en geld 

beschikbaar voor 

onderhoud 

examens 

Er is tijd en geld 

beschikbaar voor 

onderhoud examens 

Er is tijd en geld 

beschikbaar voor 

onderhoud examens/ 

Er is geld beschikbaar 

voor licenties ed. 

Er is geld 

beschikbaar voor 

licenties ed. 

Betrokkenheid 

beroepenveld 

Validiteit wordt 

bewaakt door 

tijdens 

constructieproces 

het examen voor te 

leggen aan het 

beroepenveld 

Validiteit wordt 

bewaakt door tijdens 

constructieproces 

het examen voor te 

leggen aan het 

beroepenveld 

Validiteit wordt 

bewaakt door tijdens 

constructieproces het 

examen voor te 

leggen aan het 

beroepenveld 

Validiteit wordt 

bewaakt door 

tijdens 

constructieproces 

het examen voor te 

leggen aan het 

beroepenveld 

Vaststelling  Vaststelling moet 

(ook) extern 

gevalideerd 

worden 

Vaststelling door 

eigen vaststellings-

commissie  

Vaststelling door 

eigen vaststellings-

commissie instelling 

Vaststelling door 

eigen vaststellings-

commissie 

instelling 

Conclusie met betrekking tot voorgestelde keuze:  

Aan alle voorwaarden wordt voldaan: JA / NEE 

Indien NEE. Geef hieronder kort weer aan welke voorwaarde de opleiding niet voldoet én  beschrijf de 
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acties om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de gemaakte keuze (inclusief datum realisatie):  

- 

- 

- 

 

Datum 

Naam en handtekening  

Functie 

Alleen indien alles in deze checklist met JA is beantwoord, is het compleet en is het voldoende met 

betrekking tot de kwaliteitsborging. 
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Checklist kwaliteitsborging examenconstructie 

Als uw onderwijsinstelling besloten heeft om zelf exameninstrumenten te gaan construeren is het 

belangrijk om de kwaliteit van het exameninstrument (exameninstrumenten) te borgen. 

Onderstaande checklist is een hulpmiddel om tijdens het constructieproces de validiteit, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid te controleren. Het advies is om ook het vaststellingsdocument 

van de eigen onderwijsinstelling tijdens dit proces bij de hand te houden en te zorgen dat dit 

compleet is en met Ja beantwoord. 

 Stap 1: Neem het examen op hoofdlijnen door en controleer op volledigheid.  

1 Waar wordt het examen afgenomen? 
 

o In de praktijk  

o Op school 

o In simulatie 

2 Is er een beoordelingsmodel 0 aanwezig om te 
beoordelen of de context kan dienen als examenplaats? 
 

o Ja 

o Nee 
 

3 Is er een beoordelingsmodel voor de examenopdracht 
aanwezig? 

o Ja 

o Nee 

3 Zitten de volgende onderdelen in het examen? 
 

o Verantwoording 

o Toetsmatrijs 

o Instructie voor de organisator 

o Instructie voor de kandidaat 

o Instructie voor de beoordelaar 

o Instructie voor overige 
betrokkenen  

o Beoordelingsmodellen 

o Beslismodel 

o Opdrachten (kunnen los van de 
instructie voor de kandidaat zijn, 
maar hoeft niet) 

 

Opmerkingen/toelichting: 
 
Wordt aan bovenstaande criteria voldaan? JA / NEE 
 
Indien NEE. Geef hieronder kort weer aan welke kwaliteitscriteria het examen niet voldoet en beschrijf de 
acties om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de gemaakte keuze (inclusief datum realisatie): 
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Stap 2: Bekijk de beoordelingsmodellen en beslismodel en controleer op betrouwbaarheid en 

validiteit. 

4 Zijn de beoordelingscriteria duidelijk? 
voor praktijkbeoordelaar/voor schoolbeoordelaar*  

o Ja 

o Nee 

5 Vaak wordt onvoldoende, voldoende en evt. goed gebruikt in 
het beoordelingsmodel. Geven de beoordelingscriteria 
voldoende houvast om het resultaat (o-v-g, cijfer e.d.) te kunnen 
bepalen?  
 

o Ja 

o Nee 
 

6 Is het duidelijk wanneer een kandidaat is geslaagd voor een 
kerntaak? 
 

o Ja 

o Nee 

Opmerkingen/toelichting: 
 
Wordt aan bovenstaande criteria voldaan? JA / NEE 
 
Indien NEE. Geef hieronder kort weer aan welke kwaliteitscriteria het examen niet voldoet én  beschrijf de 
acties om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de gemaakte keuze (inclusief datum realisatie): 
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Stap 3: Controleer op validiteit en bruikbaarheid. Koppel ook de inhoud van het examen aan het 

kwalificatiedossier en de voorbereidende lessen. 

7 Zijn alle onderdelen van het examen gekoppeld aan kerntaken 
en werkprocessen? 
 

o Ja 

o Nee 

8 Is deze dekking volledig? Dat wil zeggen: komen alle kerntaken 
en werkprocessen die in het examenplan staan, terug in de 
examens? 
 
(eventueel aanvullend: is het examenplan dekkend voor alle 
kerntaken en werkprocessen die in het kwalificatiedossier 
staan?)  
 

o Ja 

o Nee 
 

o Ja 

o Nee 
 

9 Is de opdracht uitvoerbaar? (Denk aan tijd, bemensing, ruimte) o Ja 

o Nee 
 

10 Zijn alle door de kandidaat uit te voeren werkzaamheden tijdens 
het examen geoefend tijdens de opleiding? Heeft de kandidaat 
les gehad over de werkzaamheden (kennis, vaardigheden, 
gedrag)? 
 
 

o Ja 

o Nee 
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Opmerkingen /toelichting: 
 
Wordt aan bovenstaande criteria volstaan? JA / NEE 
 
Indien NEE. Geef hieronder kort weer aan welke kwaliteitscriteria het examen niet voldoet én  beschrijf de 
acties om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de gemaakte keuze (inclusief datum realisatie): 
 
 
 
 

Datum 
 
Naam en handtekening constructeur 

Alleen indien alles in deze checklist met JA is beantwoord, is het compleet en is het voldoende met 

betrekking tot de kwaliteitsborging.  
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B: Procesarchitectuur: LEREN 

 

Checklist kwaliteitsborging examenniveau student bij aanvang van de examenperiode 

Omdat de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk is voor de diplomering en het voor een 

onderwijsinstelling niet altijd mogelijk is bij alle beoordeelmomenten van de examens in de praktijk 

aanwezig te zijn, is het belangrijk om het niveau van de student voorafgaand aan de examinering te 

borgen. Onderstaande checklist kan hierbij helpen. De check dient plaats te vinden voorafgaand aan 

het examen en dient ook om het onderscheid onderwijs en examinering te borgen. 

 

 

GO-NO GO beslissing voor het beroepsgerichte examen 

De student heeft voldaan aan de voorwaarden voor deelname aan het examen. Kruis aan aan welke 

voorwaarde de student heeft voldaan: 

0 De student heeft onderwijs gehad op de betreffende kerntaken/ werkprocessen. 

0 De student heeft voldoende ervaring opgedaan van/in de beroepspraktijk. 

0 
De student heeft geen negatief studie-advies ontvangen van de 

Studieloopbaanbegeleider/Trajectbegeleider o.i.d. 

0 De student heeft de onderwijstijd volgens afspraken volbracht. 

0 
De student heeft voldaan aan de voorwaarden om de onderwijsperiode af te sluiten (voorwaarden zijn 

van te voren bekend gemaakt in de studiewijzer o.i.d.). 

0 De student heeft de goedkeuring van het team om te starten met de examenperiode. 

0 De student heeft een positieve beroepshouding laten zien. 

0 
Het niveau van de student lijkt voldoende te zijn om het examen te kunnen behalen (zelfstandig uit te 

voeren). 

0  (Overige criteria in te vullen door de opleiding) 

0  (Overige criteria in te vullen door de opleiding) 

 
Alleen indien aan de voorwaarden  in deze checklist is voldaan (volgens eisen onderwijsinstelling), is 

het compleet  en is het voldoende met betrekking tot de  kwaliteitsborging. 
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C: PROCESARCHITECTUUR: Examineren  

 

 

Checklist examinering in simulatie of examinering in de praktijk 

Sommige onderwijsinstellingen kiezen bewust voor examinering op school, andere 

onderwijsinstellingen juist voor examinering in de Beroepspraktijk. Beide opties zijn mogelijk en 

hebben voor- en nadelen. Belangrijk is wel om het beroepenveld zoveel mogelijk te betrekken bij de 

examinering. De onderwijsinstelling blijft hoe dan ook altijd eindverantwoordelijk voor de 

examinering. 

Om te komen tot een weloverwogen besluit, kan onderstaande checklist gebruikt worden voor een 

zo betrouwbare en valide mogelijke manier van examinering (zorg ervoor dat minimaal aan 

onderstaande criteria wordt voldaan). 

 

 

Welke keuze wilt u maken? 
-> 
 

Examinering in de praktijk 
 

Examinering in een simulatie/ op 
school: 

Criteria: 

Examenlocatie Controleer vooraf de 
Beroepspraktijk-plaats als geschikte 
examenlocatie (zie checklist 
kwaliteitsborging examenlocatie) 

Controleer vooraf de simulatieplaats 
als geschikte examenlocatie (zie 
checklist examenlocatie) 

Deskundigheid 
beoordelaar3 
 
 

Stel de deskundigheid van de 
praktijkbeoordelaar vast (CV, profiel, 
certificaat, deskundigheidsverklaring 
e.d.) 
 

Stel de deskundigheid van de 
schoolbeoordelaar vast (CV, profiel, 
certificaat, deskundigheidsverklaring 
e.d.) 
 

Check of de beoordelingscriteria Check of de beoordelingscriteria 

                                                            
3 Zie profiel in bijlage 
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duidelijk zijn voor de beoordelaar. 
Leg dit evt. vast. 

duidelijk zijn voor de beoordelaar. Leg 
dit evt. vast. 

Variatie aan beoordelaars Zorg dat je als onderwijsinstelling 
betrokken bent bij de beoordeling 
(mee-beoordelen of 2e beoordelaar 
is minimaal steekproefsgewijs) 

Zorg dat het beroepenveld betrokken 
is bij de beoordeling (mee-beoordelen 
of minimaal steekproefsgewijs) 

Zorg dat minimaal 1 
examenproduct/onderdeel ook door 
school wordt beoordeeld. 

Nodig het beroepenveld uit bij 
bijvoorbeeld eindpresentaties van 
werkstukken of exposities en laat hen 
een rol spelen bij de kwaliteitsborging 
(dus niet persé bij de beoordeling). 

Examenopdracht Als er gewerkt wordt met 
kaderexamens, laat de opdracht 
door de 
onderwijsinstelling/opleiding  
vaststellen en controleren op 
authenticiteit, betrouwbaarheid, 
validiteit (zie checklist 
kwaliteitsborging examenopdracht 
bij een praktijkexamen). 

Laat het beroepenveld de 
examenopdrachten vooraf 
formuleren of bekijken en controleren 
op authenticiteit , betrouwbaarheid 
en validiteit. Leg dit ook vast. 

Leg goed vast wie de opdracht 
vaststelt. Zorg dat deze persoon 
inhoudelijk deskundig4 is. 

Zorg ervoor dat deze taak bij een 
kleine groep ligt zodat zij de 
vergelijkbaarheid van de opdrachten 
kunnen borgen. 

Conclusie met betrekking tot voorgestelde keuze:  
 
Wordt aan bovenstaande criteria voldaan? JA / NEE 
 
Indien NEE. Geef hieronder kort weer aan welke kwaliteitscriteria de opleiding niet voldoet én  beschrijf de 
acties om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de gemaakte keuze (inclusief datum realisatie): 
 
 
 

Datum 
 
Naam en handtekening  
 
Functie 
 

Alleen indien alle criteria bij de betreffende  keuze in deze checklist met JA is beantwoord zijn,  is het 
compleet  en is het voldoende met betrekking tot de  kwaliteitsborging. 

                                                            
4 Zie profiel in bijlage 
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Checklist kwaliteitsborging examenopdracht bij een praktijkexamen (kaderexamen) 

Ingekochte examens zijn vaak zogeheten kaderexamens. In grote lijnen is beschreven hoe het 

examen afgenomen moet worden, maar de concrete opdracht, de specifieke inhoud moet op een 

later tijdstip geconcretiseerd worden door de onderwijsinstelling, de praktijkplaats of de student. Om 

te borgen dat de inhoud en kwaliteit van de examenopdrachten niet te veel verschillen van elkaar en 

van het juiste niveau zijn is het belangrijk dat ruim voor de afname van het examen, door een 

verantwoordelijke vanuit de onderwijsinstelling gecontroleerd wordt of de opdracht aan de criteria 

voldoet. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk en moet dus een laatste check doen op de 

zwaarte, complexiteit en niveau van de opdracht. Onderstaande checklist kan hierbij gehanteerd 

worden. 

 Naam bedrijf:  

Datum binnenkomst opdracht:  

Kerntaak en werkprocessen: 

 

 

 

Geplande datum uitvoering: 

 
 

 

Beoordelingscriteria examenopdracht Kruis aan: 

Ja Nee 

De examenopdracht is dekkend voor de werkprocessen die bij het 

praktijkexamen horen. 

  

De context in de opdracht is duidelijk: 

 De beschrijving van de situatie/omgeving van de opdracht is duidelijk 

beschreven 

 Het is duidelijk voor wie de opdracht wordt uitgevoerd 

 Het is duidelijk met wie moet worden samengewerkt of afgestemd 

 

  

De aanleiding van de opdracht is duidelijk omschreven   

De wensen/eisen van de klant/opdrachtgever zijn duidelijk omschreven   
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De doelstelling van de opdracht is duidelijk. Het is duidelijk wat het 

eindresultaat moet zijn. 

  

Er is een duidelijke koppeling gemaakt naar elk werkproces. Per werkproces 

zijn duidelijk: 

 De taken beschreven en van de juiste zwaarte 

 De taken passend bij het werkproces 

 De betrokkenen per werkproces aangegeven 

 

  

De tijdsplanning is uit te voeren binnen de gestelde examenperiode uit  het 

praktijkexamen. 

  

De opdracht is compleet. Indien er bijlages zijn en bijvoorbeeld checklisten, 

dan zijn deze toegevoegd aan de opdracht.  

  

De examenopdracht is van het juiste niveau d.w.z. dat de kandidaat kan 

laten zien dat hij een beginnend beroepsbeoefenaar ## is. De kandidaat kan 

(vul in): 

 brede en specialistische kennis en vaardigheden laten zien bij het 
ontwikkelen van een concept voor de opdrachtgever. 

 basisvaardigheden en brede kennis laten zien tijdens het uitvoeren 
van organisatorische werkzaamheden en financiële administratie. 
[Dit is bijvoorbeeld voor av specialist, voorstel is om in het format invulbaar te 

maken.] 

  

De examenopdracht is van de juiste complexiteit d.w.z. dat de kandidaat kan 

laten zien dat hij een beginnend beroepsbeoefenaar ## is. De kandidaat kan: 

  

 

  

De examenopdracht is vergelijkbaar met andere examenopdrachten in 

niveau, complexiteit en zwaarte. 

  

Het beroepenveld staat achter deze examenopdracht. Dit blijkt uit: 
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Alleen indien alle beoordelingscriteria zijn beantwoord met ‘JA’ is de opdracht geschikt voor het afnemen 

van dit praktijkexamen. U vult de naam van de kandidaat in die gekoppeld wordt aan deze opdrachtgever. 

Indien de opdracht niet geschikt is geeft u hieronder een motivering en gebruikt u de desbetreffende 

examenopdracht niet. U kunt bij uw motivatie voor afwijzing aangeven op welke punten de 

examenopdracht dient te worden verbeterd, voordat deze kan worden ingezet. Voor een aangepaste 

examenopdracht vult u deze checklist nogmaals in.  

Motivering afwijzing examenopdracht:  

 

Naam kandidaat/kandidaten  

 

Handtekening beoordelaar opdracht* 

Functie beoordelaar opdracht 

Datum beoordeling opdracht  

 

* Het dient de voorkeur de beoordeling van de opdrachten door dezelfde persoon/personen van de 

onderwijsinstelling te laten uitvoeren.
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Checklist kwaliteitsborging examenlocaties (afname-plaatsen) 

Omdat de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk is voor de examinering en diplomering is het 

belangrijk om de kwaliteit van de examenlocaties voor afname te controleren op geschiktheid. Ook 

als de examinering in een simulatie op school wordt uitgevoerd, is het aan te bevelen om de kwaliteit 

van de simulatie-plek vooraf te controleren. Onderstaande checklist kan hierbij helpen deze 

geschiktheid te controleren. Indien er deels in een simulatie en deels extern wordt geëxamineerd, 

worden er twee beoordelingsmodellen ingevuld.  

 

 

Beoordelingsmodel kwaliteit examenlocatie 

 

Naam examen  

Kwalificatienummer  

Opleiding   

Leerjaar en periode  

Cohort  

 

Kwaliteitseisen examensetting Ja nee 

Alle werkprocessen kunnen door de kandidaat op de examenlocatie worden 

uitgevoerd. 
  

Alle beoordeelpunten kunnen worden beoordeeld op de examenlocaties.   

Alle benodigde methoden, technieken, apparatuur, programma’s en/of 

beroepsproducten zijn op de examenlocatie aanwezig. 
  

Er is een onafhankelijk en deskundige beoordelaar aanwezig. Dit blijkt uit (vul in): 

-  

- 

 

  

Er zijn afspraken gemaakt over het toezicht houden en de beoordeling 

(bijvoorbeeld door examencommissie, docent e.d.), nl. (vul in): 

- 

 

- 

 

 

  

Beslissing  

De examenlocatie is conform de gestelde kwaliteitseisen examensetting en kan worden 

gebruikt bij de uitvoering van de proeve door de kandidaat voor de gestelde kerntaken en/of 

werkprocessen.  

ja / nee 
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Indien de examenlocatie niet conform de gestelde kwaliteitseisen examensetting zijn, geeft u een korte 

toelichting voor de afwijzing van de examensetting en benoemd u de actiepunten. De examensetting wordt tot 

die tijd niet gebruikt voor de afname van het desbetreffende examen.  

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening onafhankelijke en deskundige beoordelaar: 

 

 

 

Naam en handtekening onderwijsinstelling: 
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BESLISMODEL KWALITEITSBORGING EXAMINERING: 

 

Checklist Volledig 
ingevuld? 
(datum) 

Conclusie en 
actie 
(bij ‘nee’ ook 

de actie 

overnemen uit 

de checklist) 

Externe partij 
betrokken? 
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Kwaliteitsborging besluit 
tot inkopen of zelf 
construeren 

   indien eerder reeds een 
beargumenteerde keuze is 
aangetoond, dan hier 
toevoegen. 

Kwaliteitsborging 
examenconstructie 

    

Examinering in simulatie 
of examinering in de 
praktijk 

   deze checklist MOET positief 
beantwoord zijn.  

Kwaliteitsborging 
examenniveau student 
bij aanvang van de 
examenperiode 

    

Kwaliteitsborging 
examenlocaties 
(afname-plaatsen) 

   deze checklist MOET positief 
beantwoord zijn.  

Kwaliteitsborging 
examenopdracht bij een 
praktijkexamen 
(kaderexamen) 

    

De kwaliteit van de examinering is geborgd indien alle checklists positief zijn beoordeeld en door een 

externe partij (van buiten de opleiding) zijn doorlopen/beoordeeld. 

Beslissing (kruis aan en 
beschrijf het besluit) 

□ Alle checklisten zijn positief beoordeeld en door een externe partij (van buiten 
de opleiding) doorlopen/beoordeeld. 
 
 

 □ Niet alle checklisten zijn positief beoordeeld (maar wel doorlopen/beoordeeld 
door een externe partij). 
Toelichting: 
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1.  

BIJLAGE:  

Profiel deskundigheid externe beoordelaar (lees ook: praktijkbeoordelaar/-

assessor/- examinator): 

0 Minimaal 2 jaar werkervaring in de branche (aangetoond door middel van cv etc.) 

0 Minimaal hetzelfde opleidingsniveau als de te beoordelen student ( bij voorkeur een niveau hoger) 

0 Minimaal 2 jaar ervaring met beoordelen binnen MBO (evt. toetsen of Beroepspraktijk) 

0 Bekend met de te beoordelen kwalificatie en het kwalificatiedossier 

0 Bekend met de wet- en regelgeving voor examinering MBO met betrekking tot afname en 

beoordelen 

0 Voor beoordeling in de beroepspraktijk: 

 Scholing beoordelaar gevolgd (volgens Et)  

 of 

 Voor beoordeling in de school: duidelijke instructies vanuit onderwijsinstelling ontvangen 

0 Minimaal 1 maal geobserveerd door onafhankelijke schoolbeoordelaar 

 

Profiel deskundigheid interne beoordelaar (lees ook: schoolbeoordelaar/-

assessor/-examinator): 

0 Minimaal 2 jaar ervaring met examenkandidaten 

0 Minimaal 2 jaar ervaring met beoordelen binnen MBO (evt. toetsen of Beroepspraktijk) 

0 Bekend met de te beoordelen kwalificatie en het kwalificatiedossier 

0 Bekend met de wet- en regelgeving voor examinering MBO 

0 Bekend met het beroepenveld/werkveld 

0 Scholing gevolgd voor beoordelaar (volgens Et) 

0 Minimaal 1 intervisie-bijeenkomst gevolgd 

 

Profiel inhoudelijke deskundigheid vaststeller: 
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0 Bekend met het beroepenveld 

0 Minimaal 2 jaar ervaring met examinering binnen MBO (evt. toetsen of BPV-beoordelingen) 

0 Bekend met de te beoordelen kwalificatie en het kwalificatiedossier 

0 Bekend met de wet- en regelgeving voor examinering MBO 

0 Toetstechnische deskundigheid aangetoond door middel van scholing gevolgd voor vaststeller 

(volgens Et) 

 


