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Voorwoord 

 

Voor u ligt het projectplan Examinering keuzedelen, dat geschreven is ten behoeve van de uitvoering van 

een van de projecten vanuit de BTG ZDV en de MBO Raad in het kader van professionalisering van de 

examinering. In dit projectplan zijn de doelen, opzet en bijbehorende kosten en fasering van het project 

Examinering keuzedelen opgenomen. Stichting Praktijkleren is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

project en voor de oplevering van de projectresultaten, conform de in dit plan beschreven afspraken. 

 

De BTG ZDV, de MBO Raad en Stichting Praktijkleren beogen met dit project bij te dragen aan een 

verbeteringsslag voor de examinering in het mbo! 

 

 

Plaats: Amersfoort Datum: 15-02-2016  

 

Naam: Leontine Derks  
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Aanleiding en doel, activiteiten en resultaten van het project  

 

In augustus 2016 wordt de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd. 

Een bijzonder aspect van deze herziening is de invoering van keuzedelen. Op de website van de 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt op het moment van het schrijven 

van dit plan de volgende toelichting gegeven ten aanzien van het fenomeen keuzedelen. 

 

Een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer keuzedelen. Het keuzedeel is een verrijking 

van de kwalificatie. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een 

verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. De student doet examen voor het keuzedeel maar kan hier 

(nog) niet op zakken. De minister van OCW  heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken 

voor diplomering. 

Een keuzedeel kan een regionale inkleuring krijgen, zodat een student zijn arbeidsmarktpositie versterkt voor 

sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld voor de havens in Rotterdam of de 

watersportindustrie in Friesland. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroom naar een hoger niveau 

binnen het mbo of naar het hbo. 

 

Inmiddels is bekend geworden, dat de keuzedelen vanaf cohort 2018 inderdaad onderdeel gaan uitmaken 

van de zak-/slaagregeling. Scholen zijn zich hier steeds meer van bewust en houden zich actief bezig met het 

plannen van keuzedelen in het curriculum. Daarmee gepaard denkt men na over de inhoudelijke invulling 

van de keuzedelen, van de vraag ‘welke keuzedelen gaan we bieden’ tot de vraag ‘op welke manier geven 

we het onderwijs en de examinering van deze keuzedelen vorm’. 

 

Wat betreft die laatste vraag bestaan nog weinig handvatten. Een keuzedeel lijkt op een kwalificatiedossier; 

het is volgens hetzelfde format opgebouwd. Niet alles is echter altijd (op dezelfde manier) ingevuld. Dat 

impliceert, dat er in elk geval goed naar de inhoud van elk keuzedeel gekeken moet worden en een 

interpretatieslag naar onderwijs en examinering moet plaatsvinden die mogelijk andere (soorten) resultaten 

oplevert dan de interpretatieslag vanuit de kwalificatiedossiers. De inhoud van elk keuzedeel zal bepalen in 

welke vorm onderwijs en examinering gegoten zullen worden. 

 

Stichting Praktijkleren zal deze exercitie ten behoeve van dit project uitvoeren voor twee keuzedelen. Op 

het moment van het schrijven van dit plan is reeds bepaald dat dit gedaan zal worden voor de keuzedelen 



 
 

 Projectplan Examinering keuzedelen Btg ZDV  5 

Duits in de beroepscontext A2 en Duits in de beroepscontext B1. Deze keuzedelen zijn gekoppeld aan alle 

kwalificatiedossiers die vallen onder de Btg ZDV.  

Naar verwachting zullen veel scholen deze twee keuzedelen opnemen in hun (verplichte) aanbod.  

 

Het doel van het project is als volgt te formuleren. Er zal een overdraagbare werkwijze (inclusief formats en 

voorbeeldexamens) ontwikkeld worden voor het construeren van examens voor keuzedelen MVT in het 

algemeen, geschikt voor elk mogelijk gekoppeld kwalificatiedossier. Deze werkwijze zal recht doen aan de 

inhoud, aan alle kwaliteits- en toetstechnische eisen en aan de belevingswereld van de doelgroep. Met 

behulp van deze werkwijze kunnen anderen efficiënt aan de slag met het zelf ontwikkelen van examens 

voor keuzedelen MVT. 

Met behulp van deze werkwijze zullen daarnaast voor de keuzedelen Duits in de beroepscontext A2 en Duits 

in de beroepscontext B1 examens geconstrueerd worden voor de kwalificatiedossiers die vallen onder de 

Btg ZDV. 

 

Projectactiviteiten 

Om het bovengenoemde doel te bereiken worden de volgende projectactiviteiten geformuleerd. 

 Het opstellen van een uniform format voor de benodigde examenmatrijzen, zodanig dat dit gedeeld 

kan worden met en als voorbeeld kan dienen voor andere keuzedelen MVT binnen en buiten de Btg 

ZDV; 

 Het interpreteren van de te examineren inhoud van de twee gekozen keuzedelen, met een concrete 

uitwerking in de benodigde examenmatrijzen; 

 Het opstellen van een uniform format voor de examens zelf, zodanig dat dit gedeeld kan worden met 

en als voorbeeld kan dienen voor andere keuzedelen MVT binnen en buiten de Btg ZDV; 

 Het ontwikkelen van voorbeeldexamens voor de keuzedelen MVT, zodanig dat deze gedeeld kunnen 

worden voor andere keuzedelen MVT binnen en buiten de Btg ZDV; 

 Het ontwikkelen van examens voor de keuzedelen Duits A2 en B1 voor de kwalificatiedossiers binnen 

de Btg ZDV; 

 Het organiseren van een nader te bepalen aantal bijeenkomsten met (en/of terugkoppelingsmomenten 

naar) een klankbordgroep van inhoudsdeskundigen; 
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Verwachte projectresultaten  

De volgende projectresultaten zullen worden opgeleverd. 

 Er is een overdraagbare werkwijze (methode) opgesteld voor het ontwikkelen van examens voor 

keuzedelen MVT, inclusief alle benodigde formats en inclusief voorbeeldexamens. Dit zal gedeeld 

worden met alle roc’s bij de MBO Raad via de website iHKS. 

 Voor de keuzedelen Duits in de beroepscontext A2 en Duits in de beroepscontext B1 zijn gevalideerde 

examens ontwikkeld voor de kwalificatiedossiers binnen de Btg ZDV. Deze zullen gepubliceerd worden 

op de website van Stichting Praktijkleren en alleen toegankelijk zijn voor de scholen die lid zijn. 

 Er is een eindrapportage opgeleverd met daarin de eindevaluatie van dit project. Dit zal gedeeld 

worden met alle roc’s bij de MBO Raad via de website iHKS. 

De verwachte eindoplevering van de projectresultaten is in de zomer van 2016.  

 

Randvoorwaarden 

Onderstaande randvoorwaarden zijn van belang. 

 Stichting Praktijkleren is verantwoordelijk voor het benaderen van de benodigde 

inhoudsdeskundigen als het gaat om: 

o Het bemensen van de projectgroep; 

o De constructie van de examens (constructeurs, screeners, adviseurs vanuit het 

bedrijfsleven, vaststellers); 

o Het bemensen van de klankbordgroep. 

 Stichting Praktijkleren is verantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten van de 

klankbordgroep. 

 Inhoudsdeskundigen worden  uit zowel de scholen als uit het bedrijfsleven betrokken. 

 De betrokken inhoudsdeskundigen kennen de inhoud van de keuzedelen MVT en de inhoud van het 

ERK, kennen de praktijk in scholen/bedrijven en weten wat er verwacht wordt van een 

examenkandidaat (beginnend beroepsbeoefenaar) en van een examinator en beoordelaar. Op 

basis van hun expertise kunnen ze in de vorm van constructiewerk, feedback en/of advies een 

relevante bijdrage leveren aan de op te leveren resultaten in dit project. 

 De activiteiten passen binnen het projectbudget. 
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Opzet van het project 

 

Projectinrichting 

Voor het project is een projectleider aangewezen en zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht.  

 

De stuurgroep bestaat uit: 

 Een afgevaardigde van de kerngroep Btg (Ton Paffen (Nova College), voorzitter); 

 De beleidsadviseur van de Btg ZDV (Yvon van der Steenhoven); 

 De manager exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren (Maria Wessels). 

 

De taken van de stuurgroep zijn: 

 Adviseren van de projectleider over het plan van aanpak; 

 Vaststellen van het projectplan; 

 Beoordelen van de behaalde (tussentijdse) resultaten, doelstellingen en knelpunten. 

 Bijsturen aan de hand van de bevindingen en opgeleverde resultaten na of tijdens elke projectfase; 

 Beoordelen of het project de resultaten heeft behaald aan de hand van de eindrapportage. 

 

De projectleider is: 

 Een projectleider van Stichting Praktijkleren (Leontine Derks). 

 

De taken van de projectleider zijn: 

 Opstellen van het projectplan; 

 Voorbereiden van alle projectfases; 

 Zorgen voor interne en externe communicatie gedurende het project; 

 Bijdragen leveren aan het organiseren en uitvoeren van het project: 

o Het constructieproces begeleiden 

o Bijeenkomsten met de klankbordgroep begeleiden 

o Verwerken van feedback en resultaten 

o Terugkoppelen van feedback en resultaten; 

 Bijdragen leveren aan de op te leveren producten. 
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De projectleider zet een projectgroep in. De leden (Annette Thijs, Femmy Eerden en Jürgen Verbaarschott) 

vervullen tevens de rol van constructeur. 

 

De taken van de projectgroep zijn: 

 Bijdragen leveren aan het voorbereiden van alle projectfases; 

 Formats ontwikkelen; 

 Inhoud interpreteren; 

 Examens construeren; 

 Bijdragen leveren aan het organiseren en uitvoeren van de andere onderdelen van het project: 

o Bijeenkomsten met de klankbordgroep begeleiden 

o Verwerken van feedback en resultaten 

o Terugkoppelen van feedback en resultaten; 

 Bijdragen leveren aan de op te leveren eindproducten (werkwijze en eventueel eindrapportage). 

 

Projectfasering 

Het project wordt uitgevoerd in zes stappen: 

1. Inhoud onderzoeken en formats opstellen 

2. Examenmatrijzen ontwikkelen 

3. Interpretatiebijeenkomst met klankbordgroep organiseren 

4. Examens ontwikkelen 

5. Werkwijze opstellen 

6. Eindrapportage opstellen 

 

De stappen worden als volgt uitgewerkt. 

 

Stap 1: Inhoud onderzoeken en formats opstellen 

De projectgroep onderzoekt de inhoud van de keuzedelen MVT ten behoeve van de examinering en stelt 

formats op voor de te ontwikkelen examens. Dit houdt het volgende in. 

 Bij het onderzoek naar de inhoud van de keuzedelen beantwoorden de leden drie vragen: 

o In welke context is de beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam? 

o Wat doet de beginnend beroepsbeoefenaar concreet in dit keuzedeel? 

o Welke en hoeveel examens zijn nodig voor een keuzedeel, op basis van de inhoud?  
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 Op basis van het onderzoek naar de inhoud, en op basis van eerder ontwikkelde taalexamens 

(landelijke examens, maar ook door Stichting Praktijkleren) wordt een voorstel gedaan voor de 

inrichting van een format voor de examenmatrijzen en voor de bijbehorende exameninstrumenten. 

 Ook wordt een voorstel voor een dekkings- en examenoverzicht opgesteld. 

 De projectgroep houdt bij de ontwikkeling van de formats rekening met het gevraagde 

overstijgende en overdraagbare karakter van de te construeren examens. Ten behoeve van dit 

karakter worden ook de andere keuzedelen MVT bekeken, evenals de inhoud van (een aantal) 

andere kwalificatiedossiers buiten de Btg ZDV, waaraan ook keuzedelen MVT gekoppeld zijn. 

 Mogelijk wordt in deze of in een van de volgende stappen aansluiting gezocht met de werkgroep 

Ler(n)ende Euregio, die zich bezighoudt met het op de kaart zetten van Duits in het mbo. 

 De ontwikkelde formats en instructies worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

 

Resultaat: overdraagbare formats voor de examenmatrijzen en de bijbehorende exameninstrumenten. 

 

Stap 2: Examenmatrijzen ontwikkelen 

De projectgroep ontwikkelt een voorstel voor de invulling van de formats van de examenmatrijzen voor de 

keuzedelen MVT. Dit houdt het volgende in.   

 De projectgroep zorgt ervoor dat in de examenmatrijzen (de blauwdruk en tevens verantwoording 

van de examens) de onderzochte inhoud vanuit de keuzedelen vertaald wordt naar concrete en 

heldere handvatten voor constructeurs en voor examinatoren. 

 In de matrijzen wordt de vraag beantwoord welke onderdelen de kandidaat moet uitvoeren, wat 

ermee gemeten wordt, hoe lang het examen duurt en indien nodig welke randvoorwaarden gelden. 

 Bij de invulling van deze examenmatrijzen wordt rekening gehouden met het overstijgende 

karakter. 

 De examenmatrijzen worden gescreend door inhoudsdeskundigen. 

 De examenmatrijzen worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

 

Resultaat: ontwikkelde examenmatrijzen voor de keuzedelen MVT. 
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Stap 3: Interpretatiebijeenkomst met klankbordgroep organiseren 

De projectgroep organiseert een bijeenkomst met een klankbordgroep van inhoudsdeskundigen. Dit houdt 

het volgende in.  

 De klankbordgroep wordt door de projectgroep samengesteld uit inhoudsdeskundigen vanuit de 

volgende groepen: 

o Docenten Duits; 

o Vakdocenten van (een aantal) kwalificatiedossiers binnen en buiten de Btg ZDV; 

o Personen uit het bedrijfsleven die op de hoogte zijn van bedrijfscultuur m.b.t. een of meer 

van de MVT’s. 

 Tijdens de bijeenkomst worden de tot nu toe ontwikkelde voorstellen voorgelegd en besproken. De 

input vanuit de groep wordt verzameld. 

 Twee of meer leden van de projectgroep begeleiden de bijeenkomst(en) met de klankbordgroep. 

Resultaten in de vorm van feedback en advies vanuit de bijeenkomst(en) worden door de 

projectgroep verwerkt in de onderdelen die de groep beoordeeld heeft. Deze resultaten worden 

nog een keer teruggekoppeld naar de klankbordgroep. 

 

Resultaat: georganiseerde interpretatiebijeenkomst met externe inhoudsdeskundigen, vastgelegd in een 

verslag van de resultaten. 

 

Stap 4: Examens ontwikkelen 

De projectgroep ontwikkelt de voorbeeldexamens en examens voor de Btg ZDV. Dit houdt het volgende in. 

 De examens worden ontwikkeld conform de examenmatrijzen en het format. 

 De voorbeeldexamens worden gescreend door inhoudsdeskundigen. 

 De examens voor de Btg ZDV volgen hetzelfde proces van constructie, screenen en vaststellen 

(valideren) zoals gebruikelijk bij en vastgelegd in de afspraken rondom kwaliteitseisen van Stichting 

Praktijkleren. 

 De ontwikkelde examens worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

 

Resultaat: ontwikkelde voorbeeldexamens voor de keuzedelen MVT en ontwikkelde examens voor de 

keuzedelen Duits A2 en B1 voor de Btg ZDV. 
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Stap 5: Werkwijze opstellen 

De projectgroep stelt een werkwijze, in de vorm van een instructie, op voor het ontwikkelen van examens 

voor keuzedelen MVT. Dit houdt het volgende in. 

 De opgestelde werkwijze bevat de benodigde stappen. 

 De benodigde stappen zijn in opzet helder uitgewerkt, zodanig dat anderen ermee aan de slag 

kunnen. 

 De opgestelde werkwijze wordt voorgelegd aan de stuurgroep.  

 

Resultaat: opgestelde werkwijze voor het ontwikkelen van examens voor keuzedelen MVT. 

 

Stap 6: Eindrapportage opstellen 

De projectleider schrijft de eindrapportage, eventueel met input van de projectgroep. Deze eindrapportage 

wordt (nogmaals) samen met de projectresultaten aangeboden aan de stuurgroep. In de eindrapportage 

worden de volgende onderdelen verwerkt.  

 Een evaluatie van het verloop van het proces van dit project; 

 De (inhoudelijke) bevindingen met betrekking tot het ontwikkelen van examens voor keuzedelen 

MVT in het algemeen, en voor Duits in het bijzonder; 

 Een conclusie ten aanzien van de gehanteerde werkwijze. 

 

Resultaat: een eindrapportage ten aanzien van de behaalde projectresultaten, inclusief evaluatie en 

conclusie. 

  

 


