
 
 

 
  
 

 
 
Examinering in het mbo 
Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van 
groot belang. De verenigde mbo-scholen (MBO Raad)  investeren daarom veel in de kwaliteit van 
examinering en hebben hiervoor met de NRTO en het ministerie van Onderwijs de Examenagenda mbo 
2015-2020 opgesteld. In deze agenda staan afspraken over:  
1.de verbetering van exameninstrumenten;  
2.de versterking van de kwaliteitsborging van examenprocessen door examencommissies;  
3.een investering in de professionaliteit van betrokkenen bij examinering. 
 
Techniek en Gebouwde Omgeving  
De bedrijfstakgroepen (btg’s) bij de MBO Raad werken aan de kwaliteit van de examinering. Zij leveren 
hiervoor examenproducten voor hun specifieke bedrijfstak. In de bedrijfstakgroep Techniek en 
Gebouwde Omgeving (TGO), zijn hiervoor onder andere de ‘Uitgangspunten examinering voor 
Analisten opgeleverd.’ 
 
Samenvatting ‘Uitgangspunten examinering Analisten’  
De werkgroep Analisten heeft een aantal uitgangspunten voor examinering geformuleerd om de 
kwaliteit van examineren te verbeteren. Deels op basis van de huidige examenaanpakken en deels 
naar aanleiding van het herziene kwalificatiedossier. De uitgangspunten gaan over het instrumentarium 
en over de manier waarop het examen uitgevoerd wordt. 
 
Uitgangspunt kwaliteit: 
1. De toets-technische kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie zijn leidend. Deze eisen worden 

verwerkt in een methode met een mix van beoordelingsvormen. Het examenprofiel PMLF* is 
hierbij kaderstellend. Dit profiel beschrijft de afspraken over de inrichting en de manier waarop 
het bedrijfsleven betrokken wordt. (*PMLF was het platform van de scholen in de sector fotonica, 
proces-, milieu- en laboratoriumtechniek. Dit platform is opgegaan in de Bedrijfstakgroep SV) 
 

Uitgangspunten herziene kwalificatiedossier: 
2.   De kwalificatie ‘allround laborant’ (niveau 3) bestaat alleen uit het basisdeel. De algemene 

examenopdrachten bestaan vooral uit routinematige analyses.  
 
3. Er worden separate kaderexamens (met algemene examenopdrachten) gemaakt voor de 

chemisch-fysisch analist en de biologisch medisch analist (niveau 4). Voor de basisdelen van 
deze profielen gelden extra eisen op het gebied van de complexiteit van de handeling, de mate 
van zelfstandigheid/ verantwoordelijkheid en het niveau (vakkennis, vaardigheden en gedrag) van 
de beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom wordt het basisdeel van de chemisch-fysisch analist 
en de biologisch medisch analist zo veel mogelijk profielgericht geëxamineerd. 

 
4. De kerntaken van de basis- en profieldelen van de chemisch-fysisch analist en de biologisch 

medisch analist kunnen gelijktijdig worden geëxamineerd. Hiervoor wordt – waar mogelijk - één 
kaderexamen (met algemene examenopdrachten) ontwikkeld. De beoordelingsformulieren en  
-criteria zullen wel verschillen.  



 
Uitgangspunten beoordelingsvormen: 
5. Het examen bestaat uit een kaderexamen met algemene examenopdrachten. De school kleurt de 

algemene examenopdrachten verder in en gebruikt hiervoor een afsluitingsplan. Deze specifieke 
inkleuring wordt vastgesteld door de examencommissie van de school. van de Het kaderexamen 
wordt voorzien van referentieopdrachten (voorbeeldopdrachten) zodat duidelijk is hoe complex en 
van welk niveau een opdracht moet zijn.  

 
6.  De volgende mix van beoordelingsvormen wordt zoveel mogelijk gehandhaafd: 

gedragsobservatie (procesbeoordeling), productbeoordeling, (verantwoordings-)verslag en 
beoordelingsgesprek.  

 
7. De ontwikkelaars bepalen welke aanvullende beoordelingsvormen nodig zijn. De gekozen 

beoordelingsvorm past bij datgene wat beoordeeld wordt.  
 
Uitgangspunten examenlocatie: 
8.       De examens vinden plaats in de beroepscontext, bij voorkeur in de beroepspraktijk.  
 
9. Iedere school houdt een register bij van bedrijven met geschikte examenlocaties en 

beoordelaars. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van dit register. In het 
register wordt duidelijk welke kerntaken/werkprocessen beoordeeld kunnen worden en wie de 
examens mogen beoordelen.  

 
10. Examineren op de locatie van de beroepspraktijk heeft de voorkeur. Als de kwaliteit hiervan niet 

gegarandeerd kan worden zijn simulaties met échte opdrachten uit de praktijk een goed 
alternatief.  

11. Scholen controleren de manier waarop het examen is uitgevoerd bij 10% van alle examenlocaties 
(vooral bij nieuwe examenlocaties en locaties waar twijfel is over de manier waarop het 
examenproces uitgevoerd wordt).  

 
Uitgangspunten examineren vakkennis en –vaardigheid:  
12. In het examenprofiel PMLF staat dat binnen de regio afspraken worden gemaakt over de manier 

waarop vakkennis en vaardigheden geëxamineerd worden. Vooralsnog worden kennis en 
vaardigheden in de landelijke methode geïntegreerd beoordeeld, er komen geen aparte 
kennisexamens.  

 
Uitgangspunt beoordelingscriteria: 
Resultaat- en gedragsbeschrijving zijn uitgangspunt bij het opstellen van de beoordelingscriteria. 
Uitgangspunten bij het opstellen van beoordelingsvoorschriften en -criteria zijn: 
13. Per examen wordt een beoordelingsvoorschrift opgesteld. Vervolgens wordt een 

beoordelingsformulier met –criteria per werkproces gemaakt.  
 
14. De cesuur en normering wordt weergegeven met: onvoldoende, voldoende of goed, met een 

omrekentabel naar cijfers. 
 
 


