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Uitslag Evaluatie  

Werkconferentie 17 maart 2015 

 

Na afloop van de Werkconferentie op 17 maart 2015 in Wageningen, zijn er naar alle aanwezigen per 

mail een digitale evaluatie verzonden. Van de 90 personen die deze digitale evaluatie ontvangen 

heeft, hebben we 39 reacties ontvangen. Hieronder lees je de uitkomst van de evaluatie. 

 

Vraag 1 

Wat omschrijft volgens u het best de sfeer van de werkconferentie? 

Beantwoord: 38 Overgeslagen: 1 

 

 

 

 

Vraag 2 

Wat is u het meest bijgebleven van de werkconferentie?  

Zou u dit in één zin willen omschrijven? 

Beantwoord: 39 Overgeslagen: 0 

 

 De meeste aanwezigen waren oudere docenten. Weinig jonge teamleiders en docenten. Deze zijn 

wel belangrijk voor de toekomst. BTG/handel zou nadrukkelijker deze groep moeten betrekken bij 

het ontwikkelen van de examen instrumenten. Er worden nu nog teveel stokpaardjes bereden. 

 Dat mode verdeeld is. Mindset. Opfrissen doel van samenwerken als scholen. 
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 In beleving weer een stapje dichterbij de nieuwe dossiers en de examinering ervan. 

 Uitwisseling van ervaringen op het gebied van examinering. 

 Actief samenwerken mbt examens. 

 Kennisdeling in belang van en voor de toekomst. 

 E=K+A (korter lukt niet) 

 De middagsessie over wat goed is en wat misschien verandering behoeft bij ESS. 

 De bereidheid om te zoeken naar examens die voor vele ROC’s aansluiten bij hun visie op 

onderwijs en het zoeken naar verschillende modellen. 

 To the point. 

 De presentatie van bureau Kaats. 

 Examinering is geen losstaand onderdeel van een opleiding. Het moet aansluiten op het 

onderwijsconcept van een opleiding. Hier ligt nog een uitdaging. 

 Middagprogramma, bespreking actuele zaken met ESS, BTG-handel. Open overleg over zaken 

waar wij tegenaan lopen. Zeer nuttig. 

 De lezing van ’s middags en de structuur van het morgenprogramma. 

 Het luisterend oor van ESS. 

 Werkgroepen, samen praten over, voor mijn idee wordt er vooral veel gepraat door heeeeeel veel 

personen en moet er eerder knopen doorgehakt worden, door mensen die weten wat er belangrijk 

is. 

 Er is heel veel besproken maar het viel mij echt op dat velen zeer veel aversie hebben tegen het 

functioneren van de inspectie. 

 Interactie tijdens de werksessies. 

 Nuttig maar toch nog veel vraagtekens mbt examinering. 

 Het overleg in de workshop in de middag. 

 De angst voor de inspectie. 

 Alle neuzen (ESS, BTG en ROC’s) dezelfde kant uit richting examinering herziene KD’s 2016. 

 Constructief nadenken over examinering in de toekomst. 

 De constructieve sfeer bij de sessie mode in de middag en de growth en fixed system daaraan 

voorafgaand. 

 De betrokkenheid en de werksfeer tijdens de werksessies. 

 Nuttige informatie en gesprekken met collega’s van andere scholen. 

 Concrete zaken duidelijk geformuleerd, zeker vanuit de ESS. 

 De positief kritische sfeer en de concrete werkgroep opdrachten. 

 Contact met collega’s. Kennis delen met elkaar. 

 Constructief, meedenken en vooral ook nog samen zoeken naar oplossingen. 

 Dat er met betrekking tot de nieuwe kwalificatiedossiers nog heel hard gewerkt moet worden om 

alles op het gebied van de examens op tijd in orde te krijgen. 

 De bereidwilligheid van de dames die voor de toetsing zorgen om opmerkingen, aanvullingen en 

wijzigingen te verwerken op een zeer constructieve manier. 



 

Uitslag evaluatie Werkconferentie   Definitief 
Maart 2015  ©ESS 

 Energie van gekregen en goede contacten gelegd. 

 Door samenwerken kun je invloed uitoefenen in de te ontwikkelen “producten”. 

 De werksessie waar de verschillende kennis en vaardigheden in de piramide moesten worden 

gehangen, leuke opdracht. 

 Samen kijken naar wat gaat komen en wat oplossingen kunnen zijn. 

 De eerste workshop. Indeling van de indicatoren. 

 Goede contacten, mbo raad presentie, energie en inzage in proces van examinering. 

 

Vraag 3 

Wilt u betrokken blijven bij de vervolgstappen in de ontwikkeling 

van de examinering van de herziene dossiers? Zo ja, geef kort aan 

waar u bij betrokken zou willen worden en waarom. 

Beantwoord: 34 Overgeslagen: 5 

 

 Vaststellingscommissie examens ondernemerschap 

 Ja, maar gedelegeerd aan anderen. Hoe en wat precies is nog niet duidelijk. Op dit moment 

heb ik geen formatie beschikbaar, maar volgend schooljaar hoop ik mensen vrij te maken 

voor ontwikkeltaken tav examens mode. 

 Vooral van de ontwikkeling van praktijktoetsen zou ik graag op de hoogte blijven. Borging en 

objectief toetsen zijn gelijke thema’s. 

 Ja, ik zou graag betrokken willen blijven, omdat ik zo het gevoel heb een bijdrage te kunnen 

leveren. 

 Vaststelling toetsen. 

 Ja, ik wil graag meedenken over verschillende examenmixen. Inhoudelijk kan in een later 

stadium wellicht een docent uit mijn team verdere input leveren. 

 Examinering interieuradviseur 

 Dit gaat bij onze school via het aanspreekpunt en dat is Freek Dijkstra (MBO Amersfoort) 

 Bij het keuzeproces van de aan te bieden examens. Op welke wijze wordt er invulling 

gegeven aan de methodemix, hoeveelheid examens en de borging van de toetskwaliteit. 

 Weet ik nu even niet. Iets met betrekking tot BPV is voor eventueel zinvol. 

 Betrokkenheid op afstand, per mail. 

 Bij ontwikkeling van examens en alles wat met bpv te maken heeft. 

 Nee, ik zou niet betrokken willen blijven, omdat het proces van werkelijk concreet doorpakken 

te lang duurt. 

 Ja, het liefst over de logistieke dossiers. 

 Ja, maar ik ben momenteel ook vaststeller voor ESS. Ik kan dus alleen bij de eerste stappen 

betrokken zijn, maar niet bij de inhoudelijke invulling. 

 Jazeker, bij het dossier commercie blijf ik graag betrokken. 
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 Ik wil mij graag aanmelden voor een werkgroep Retail. Ik heb 16 jaar praktijkervaring in Retail 

en 15 jaar ervaring in het Retail onderwijs, met name met BBL studenten. Ik zou een grote 

bijdrage kunnen leveren. 

 Ja, ik wil graag mijn expertise inzetten bij het vaststellen en organiseren van examens. 

 Welke nieuwe examenvormen gaan we inzetten? Welke faciliteiten zijn daarbij nodig en hoe 

organiseer je die? 

 Ik wil graag betrokken blijven bij de voortgang en de vorderingen zodat wij de tijd hebben voor 

de vertaling naar onze eigen school. Wij hebben een klein team waarmee wij de klus moeten 

klaren. 

 Ik heb mij op de dag aangemeld voor deelname bij vaststellen retail niveau 1 t/m 4. Het 

betreft dan geen talen examens want van huis uit ben ik docent economische vakken. 

 Ontwikkeling van examens DHK niveau 1-2. 

 Ik wil graag betrokken blijven. Vooral bij het opstellen en vaststellen van de toetstermen. 

 Ik wil betrokken blijven bij examinering omdat dit een belangrijk onderdeel is binnen de 

opleiding en de kijk op mijn/onze perspectieven te vergroten. 

 Ja, ik wil graag op de hoogte/betrokken blijven. Alle dossiers van Detailhandel en het dossier 

Commercie (wat gaat er gebeuren met Junior Accountmanager??? Gaat ESS dit ook 

aanbieden?). 

 Aan het eind van deze conferentie heb ik mij opgegeven voor de ontwikkeling van de 

examinering voor het dossier Assistent Manager Internationale Handel (specifiek dit dossier). 

 I.v.m. de drukke baan die ik op dit moment heb, wil ik e.e.a. alleen vanaf de zijlijn 

bekijken…sorry. 

 Ontwikkeling examenplannen tot ontwikkeling toetsen. 

 Graag wil ik betrokken blijven bij de vervolgstappen als het gaat om de dossiers Verkoper, 

Verkoopspecialist en Manager Retail. Met name ook bij de examinering in de BPV. Dit 

vanwege mijn rol binnen onze opleidingen: opleidingsverantwoordelijke en BPV coördinator. 

 Ontwikkeling bij detailhandel en commercieel. 

 Ja, ik wil graag zien hoe examenplannen en toetstermen van niveau 4 FM eruit gaan zien. Dit 

omdat ik voor deze opleiding binnen onze school readers construeer. 

 Ik wil graag betrokken blijven bij het proces examinering. Ik bied mijzelf aan om betrokken te 

zijn bij de constructieve van examens en met name examenmatrijzen. 

 Ja, ik wil wel betrokken blijven bij de herziening. Dan doel ik op de vorming van de examens, 

keuzedelen, praktijkexamens. Wel een slag om de arm gezien mijn werkzaamheden in de 

nabije toekomst en na de grote vakantie. 

 


