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Inleiding 
De meerwaarde van examineren in de praktijk is onmiskenbaar. Examinering in de praktijk geeft vaak 

de beste garantie voor een authentieke beoordeling. Hoe authentieker de context, des te beter de 

examinering aansluit op de beroepspraktijk. Daarbij zijn de beoordelaars eerder overtuigd dat er een 

juiste beslissing is genomen bij de beoordeling. 

Aan de andere kant draagt praktijkexaminering risico’s met zich mee: in hoeverre is de beoordeling 

betrouwbaar, wanneer de begeleider vanuit het leerbedrijf ook vaak de beoordelaar is? Kan er 

gesproken worden over valide examinering als er (grote) verschillen tussen verschillende 

praktijksituaties (lees: leerbedrijven) zijn. 

In de handelssector wordt veel geëxamineerd in de beroepspraktijk. Een belangrijk aspect daarbij is de 

borging van de kwaliteit daarvan. Dit aspect is ook één van de belangrijkste aandachtspunten bij 

interne en externe kwaliteitsaudits. In het examenprofiel voor de sector Handel en Mode, opgesteld 

door bedrijfsleven en scholen, is examinering in de beroepspraktijk (indien mogelijk) als zeer wenselijk 

beschreven. Nader onderzoek leert dat scholen verschillende werkwijzen hanteren om de kwaliteit te 

borgen. 

In deze publicatie vertellen scholen welke afwegingen ze maken rondom examinering in de praktijk. 

Wat zijn hun ervaringen en welke acties volgen daaruit? Daarna volgen twee voorbeelden van scholen, 

die laten zien welke visie ze op praktijkexaminering hebben, wat hun werkwijze is en hoe ze de 

kwaliteit van de praktijkexaminering borgen. 

Deze publicatie is gemaakt om uitwisseling tussen scholen om de kwaliteit van de examinering in de 

beroepspraktijk te bevorderen. De inhoud van de publicatie is besproken tijdens de ledenvergadering 

van de Btg Handel en Mode op 14 april 2016, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de 

onderwijsinspectie.  

Het servicepunt examinering heeft in september 2016 een publicatie uitgebracht over examinering in 

de BPV, hierin is de inhoud van deze notitie meegenomen. Gezien het feit dat de publicatie van het 

servicepunt in overleg met het ministerie en de onderwijsinspectie is vastgesteld is besloten de 

publicatie specifiek voor Handel niet grootschalig te verspreiden. 
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Wat gebeurt er op de scholen? 
Waar bij andere sectoren steeds vaker een afweging wordt gemaakt om de examinering op school te 

doen, houden veel handelsopleidingen vast aan het examineren in de praktijk. De opleidingen vinden 

een authentieke beroepspraktijk van zoveel meer waarde dan een gecontroleerde schoolomgeving: 

een situatie met de klant is immers nooit dezelfde. 

De opleidingen erkennen, ook op basis van de rapporten van de Inspectie, dat examinering in de 

beroepspraktijk risico’s in zich heeft. De meest genoemde risico’s zijn het beleggen van het 

begeleiden en beoordelen van de student bij één persoon, de kwaliteit van de beoordeling in de 

praktijk en de zicht op de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk door de 

examencommissie. 

Welke afwegingen maken scholen op basis van interne en externe audits? 

In onderstaand overzicht zijn de meest voorkomende bevindingen, genomen acties en resultaat 

opgenomen, om beter inzicht te krijgen in de concrete problematiek rondom examinering in de 

beroepspraktijk. 

Bevinding o.b.v. van 
interne en externe audits 

Actie van de opleiding Resultaat 

De praktijkbegeleider van 
school is niet objectief als 
begeleider én examinator. 

De praktijkbegeleider van 
school examineert bij een 
andere student én in een ander 
bedrijf. 

Bedrijven vinden deze wisseling 
vervelend: een vreemde komt 
kijken in het bedrijf en een oordeel 
vellen. 
 
 

De bedrijven zijn weinig 
betrokken bij hun 
verantwoordelijkheden en 
taken wat betreft 
examinering: 
bijeenkomsten van de 
school werden slecht 
bezocht. 

Om bedrijven beter te 
begeleiden bij de 
examineringstaak is een 
interne trainer aangenomen 
om ‘on-the-job’ ook de 
praktijkopleiders te coachen bij 
deze taak. 

Praktijkopleiders zijn beter op de 
hoogte: de training ‘on-the-job’ 
zorgt voor meer acceptatie.  
 
De school organiseert geen 
bijeenkomsten meer. 

De praktijkopleider van 
het bedrijf is geen goede 
beoordelaar. 

De praktijkopleider van het 
bedrijf examineert niet meer, 
maar beoordeelt ‘formatief’ 
het portfolio/de 
praktijkopdrachten van de 
student. 
 
Het examen vindt op school 
plaats door middel van een 
criteriumgericht interview (cgi) 
met geschoolde assessoren uit 
het bedrijfsleven op basis van 
het portfolio/de 
praktijkopdrachten van de 
student. 

Het portfolio / de 
praktijkopdrachten biedt de 
praktijkcontext voor het cgi.  
 
Steekproefsgewijs worden door 
praktijkbegeleiders van school 
bedrijven bezocht om zicht te 
krijgen op de uitvoering van de 
werkzaamheden voor het 
portfolio/praktijkopdrachten. 
 
De examinering is goed te 
organiseren: er wordt echter niet 
meer in de praktijk beoordeeld. 

De examencommissie 
heeft te weinig zicht op de 
examinering in de praktijk. 

Leden van de 
examencommissie voeren 

Door de steekproef wordt kwaliteit 
beter geborgd: leden van de 
examencommissie houden voeling 



Kwaliteitsborging van Examinering in de Handelspraktijk 

pagina 5 

 

steekproeven uit bij de 
examinering in de praktijk. 

met de praktijk en bevindingen 
komen rechtstreeks bij de 
examencommissie terecht. 

De praktijkopleider van 
het bedrijf van het bedrijf 
kan niet begeleiden én 
beoordelen. 

Het cgi in de praktijk 
vindtnormaliter plaats met de 
praktijkopleider en -begeleider: 
bij 10% van de beoordelingen 
vindt daarnaast een steekproef 
plaats en is er een derde 
persoon aanwezig. 

Afwijkingen in de beoordeling 
worden zoveel mogelijk 
gereduceerd door een derde 
beoordelaar tijdens de 
steekproeven. 
 
De verwachting is dat door 
afstemming met de verschillende 
beoordelaars na het cgi de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
tussen de beoordelaars van school 
(praktijkbegeleiders)  wordt 
vergroot. 

Binnen een kleine locatie 
worden zaken te veel bij 
één persoon gelegd: 
begeleiden, beoordelen, 
relaties onderhouden, 
professionaliseren.  

De rol van examinator wordt 
door een andere examinator 
vervuld binnen het bedrijf. 
 
Daarnaast is geïnvesteerd in de 
scholing van opleiders en 
examinatoren. 

Binnen grote (bbl-)bedrijven is dit 
vaak geen probleem: bedrijven 
willen hier graag hun medewerking 
aan verlenen.  
 
Het is lastiger bij de éénpitters: 
geen extra persoon beschikbaar en 
minder ruimte voor 
professionalisering. 

Een examenoordeel enkel 
op basis van een cgi in de 
praktijk is te beperkt. 

De opleiding examineert met 
een examenmix: examinering 
in het bedrijf aangevuld met  
theorietoetsing. Ter afsluiting 
vindt een beoordelingsgesprek 
plaats, waarna de 
examencommissie het 
resultaat vaststelt. 
 
Naast de examenmix is tevens 
ingezet op het trainen van de 
praktijkopleiders. Dit gebeurt 
‘on the job’ door de 
stageconsulenten.  

De acties hebben geleid tot een 
voldoende beoordeling van de 
Inspectie: het examenoordeel is op 
basis van meer toetsmomenten en 
praktijkopleiders zijn beter 
voorbereid op hun taak. 

Niet in elk bedrijf is het 
mogelijk om te 
examineren. 

De opleiding werkt met 
voorkeursbedrijven voor de 
examinering.  

Er zijn minder bedrijven betrokken 
bij de examinering: het 
onderhouden van de relaties met 
minder bedrijven is makkelijker en 
lijnen zijn daardoor korter. 
 
Bedrijven kiezen er nu bewuster 
voor om een stapje extra te doen 
om voorkeursbedrijf te zijn. 
 



Kwaliteitsborging van Examinering in de Handelspraktijk 

pagina 6 

 

Examinering binnen de 
onderwijsinstelling is 
divers, ondanks dezelfde 
procedures. 

De examencommissies gaan bij 
verschillende sectoren audits 
uitvoeren: de 
examencommissies gaan kijken 
bij de keuken van een ander. 

Er is meer eenduidigheid en een 
strakke regie op de uitvoering van 
de procedures. 

 

De handelsopleidingen hechten een grote waarde aan de authenticiteit van de beoordeling, 

waardoor de objectiviteit van de beoordeling onder druk komt te staan. Toetsen in een authentieke  

beroepspraktijk is vaak zinvoller en aanvaardbaarder dan in gecontroleerde omgevingen. Een toets is 

aanvaardbaar als iedereen overtuigd is dat je op basis hiervan een juiste beslissing kunt nemen 

(WAAR BEOORDELEN? INVLOED VAN DE CONTEXT OP DE RESULTATEN VAN HET EXAMEN, M. HUBREGTSE, 2013). 

De opleidingen zijn zich bewust van de risico’s die een praktijkbeoordeling met zich meebrengt. Veel 

van de hierboven beschreven acties richten zich dan ook op: 

1. het borgen van de objectiviteit door met meer of andere ogen te beoordelen. 

2. het professionaliseren van de examinatoren (praktijkopleiders én 

praktijkbegeleiders) in de praktijk (bijv. door training on-the-job en specifieke 

bijeenkomsten) 

3. het werken met voorkeursbedrijven om meer zekerheid te krijgen dat de kwaliteit 

van de beoordeling goed is. Door met minder leerbedrijven te werken kan het 

contact verbeterd en intensiever zijn. 

4. de examencommissies in stelling brengen. Steeds meer zijn leden van de 

examencommissies op de werkvloer te vinden om praktijkbeoordelingen bij te 

wonen en audits uit te voeren. Ook het werken met duidelijkere procedures voor de 

examencommissie wordt gezien als mogelijk om de kwaliteit te verhogen. 

Hoe opleidingen dit doen verschilt sterk: de voorbeelden zijn daar het bewijs van.  Uit de gesprekken 

met de handelsopleidingen volgt het volgende advies: 

 Start met een visie: wel of niet zoveel mogelijk beoordelen in de beroepspraktijk 

 Benoem de risico’s en het spanningsveld: objectiviteit en authenticiteit zorgt voor spanning 

 Geef aan hoe de risico’s worden beperkt (op papier én met de mond) 

 Laat zien de regie te hebben 

De voorbeelden geven verschillende ideeën en zienswijzen weer, maar altijd zijn de stappen uit het 

advies herkenbaar. 
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Wat leren we van de voorbeelden van twee scholen? 
De voorbeelden geven aan dat de opleidingen een grote waarde hechten aan authenticiteit in de 

opleiding  én bij de examinering. En dan is het dus zaak om risico’s voor de betrouwbaarheid te lijf te 

gaan. 

De voorbeelden nemen hun eigen visie als uitgangspunt. Vanuit deze visie vloeien keuzes voort, die 

gaan over de gewenste betrokkenheid van leerbedrijven, het exameninstrumentarium en de 

inrichting van de processen.  

De voorbeelden kunnen naast 

de sterke punten van hun 

onderwijs en examinering ook 

de risico’s benoemen van hun 

keuzes. In veel gevallen zijn de 

risico’s van de voorbeelden 

gelijk: de betrouwbaarheid van 

de beoordeling heeft ‘last’ van 

de authentieke beoordeling in 

de praktijk. Waar de ene 

opleiding zich meer focust op 

grip krijgen op het leerbedrijf, 

kiest de andere opleiding om 

de uiteindelijke beoordeling 

meer naar school te halen.  

De opleidingen zijn zich 

bewust dat het contact met 

leerbedrijven cruciaal is om 

vertrouwen te krijgen en te 

houden in de beoordeling. De 

professionalisering van de 

scholen richt zich dus ook op 

het in contact zijn met het leerbedrijf en de praktijkopleider in stelling brengen. In veel gevallen 

hebben scholen ervoor gekozen om de kwantiteit van de leerbedrijven te verminderen om de 

kwaliteit ervan te verhogen.  

Daarnaast hebben de opleidingen geïnvesteerd om zicht te krijgen op processen, zodat deze 

verantwoord kunnen worden. Het betrekken van examencommissies is het bewijs hiervan. De 

voorbeelden geven aan dat het zicht hebben op processen ook helpt bij het uitleggen hoe er met 

risico’s bij de beoordeling wordt omgegaan. Als interne verantwoording, maar ook zeker als externe 

verantwoording naar met name de Onderwijsinspectie. 

De opleidingen in de handel blijven het aandurven om te examineren in de praktijk, maar geven aan 

dat een visie en zicht op de risico’s voorwaardelijk is om de kwaliteit hiervan te kunnen (blijven) 

borgen. 

Als afsluiting van de publicatie volgen de beschrijvingen van twee voorbeelden.  
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Voorbeelden uit de praktijk 
De voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe visies zich vertalen naar werkwijzen en hoe de kwaliteit 

van de examinering in de praktijk geborgd wordt. De voorbeelden laten zien hoe opleidingen de regie 

hebben genomen bij het examineren in de praktijk. En dat elke school een eigen aanpak heeft. 

Voorbeeld 1: Integrale aanpak in de praktijk. 
De visie: 

De visie van het roc voor de opleiding Retail en B2B laat zich als volgt omschrijven: de praktijk biedt 

de meest realistische, authentieke, omgeving om studenten het vakmanschap te leren. In het 

verlengde daarvan is het logisch om de praktijk ook leidend te laten zijn bij de examinering.  

Vanuit deze visie ligt binnen het onderwijs dan ook het zwaartepunt op de ontwikkeling van het 

handelen in de praktijk en het bijbehorende gedrag (integrale leerlijn). Theorie is nodig om te 

handelen (van ‘weten’, ‘weten hoe’, ‘laten zien hoe’ naar ‘doen’), maar is onderliggend (werkend 

vanuit de piramide van Miller). Vanuit dat oogpunt is gekozen om theorie geen onderdeel te laten 

zijn van de summatieve beoordeling.  

Werkwijze: 

Examen 
Onderzoek waarmee een bevoegde instantie op betrouwbare en valide wijze beoordeelt of een 
examenkandidaat voldoet aan de vooraf gestelde exameneisen. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een examenmix. Per werkproces wordt bepaald of gebruik wordt 

gemaakt van een beoordeling van waarneembaar gedrag, een beoordeling van een 

product/resultaat, een casustoets of een combinatie daarvan. Verder wordt bij de examinering van 

de kerntaak altijd een vaststellingsgesprek gevoerd: twee docenten controleren of het proces van 

beoordelen valide is geweest door via de STAR-methodiek student en praktijkopleider te bevragen 

over dit proces. 

De opleiding draagt zorg voor eigen instrumenten: er is niet gekozen voor inkoop, omdat het grote 

aantal (kwalificerende) theorietoetsen niet past bij de visie van de opleiding. 

In principe wordt de hele kerntaak binnen de praktijkcontext geëxamineerd. De opleiding is van 

mening dat het gewenste gedrag het beste kan worden beoordeeld in de praktijk én door de 

praktijkopleider. Daarnaast zijn er binnen kerntaken (werkprocessen) producten/resultaten te 

benoemen: binnen de context van het leerbedrijf worden deze producten gemaakt. De 

praktijkopleider bepaalt of het product/resultaat van voldoende niveau is om door school te worden 

beoordeeld. De praktijkopleider is dus goed op de hoogte van de beoordelingscriteria. 

De praktijkopleider beoordeelt op de werkplek het waarneembaar gedrag van een kerntaak. Het 

daarbij behorende (beroeps)product wordt door de docent beoordeeld: de praktijkopleider geeft 

echter wel de ‘go’ voor de beoordeling van het beroepsproduct. De praktijkopleider bepaalt of het 

product/resultaat aan de eisen voldoet, voordat de docent tot beoordeling overgaat. Daarna wordt 

afgesloten met een vaststellingsgesprek. 

Zaken die niet in de praktijk kunnen, worden aanvullend in casusexamens op school worden 

beoordeeld. Denk aan rekenen met financiële gegevens. Er worden geen theorietoetsen ingezet voor 

de summatieve beoordeling: alleen theorie is te beperkt, de casustoetsen vragen naar het ‘weten 

hoe’.  
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Borging van de examenkwaliteit in de praktijk: 

Authenticiteit 
De werkomstandigheden en sociale context tijdens de beoordeling van het examen komen zoveel 
mogelijk overeen met die in de toekomstige beroepspraktijk. 

 

De opleiding kiest om zoveel mogelijk in de praktijk te examineren om te zorgen voor de meest 

authentieke situatie. Daarnaast is ook een bewuste keuze om de student aan het einde van de 

opleiding te examineren: alleen zo wordt de student beoordeeld op zijn kunnen aan het einde van 

zijn opleiding (met andere woorden: het beschreven niveau in het kwalificatiedossier). Tussentijds 

examineren maakt dat de student niet op het ‘eindniveau’ van de opleiding wordt beoordeeld. 

Door de lage complexiteit op  niveau 2 is de student soms moeilijk te beoordelen. De observatie is 

vaak basaal. De nadruk bij lage niveaus ligt dan ook meer op het werknemerschap (functioneren in 

de bpv) dan op het vakmanschap.  

Betrouwbaarheid 
Mate waarin het resultaat van een exameneenheid consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar is 
en – onder dezelfde omstandigheden herhaald - tot hetzelfde resultaat leidt. 

 

De opleiding is zich bewust dat het beoordelen in de praktijk niet volledig betrouwbaar is: in principe 

zijn er geen twee onafhankelijke beoordelaars aanwezig in een bedrijf en beoordeelt de 

praktijkopleider, die de student ook heeft begeleid. Het is zo voor de opleiding lastig om bij 

praktijkbeoordelingen de betrouwbaarheid te garanderen. Ook de controle op de kwaliteit van de 

praktijkbeoordelaars is een zwak punt. 

Om dit te ondervangen vindt het vaststellingsgesprek plaats: bij dit gesprek zijn de student, 

praktijkbegeleider (en tevens beoordelaar) en twee docenten aanwezig om met name het proces van 

beoordelen te controleren, te valideren. Het vaststellingsgesprek is ingesteld om de 

onbetrouwbaarheid van één praktijkbeoordelaar (die ook begeleider is) te ondervangen: de school 

gaat eigenlijk na of er een goede beoordeling is geweest die aan de betrouwbaarheidseisen voldoet. 

Om verder de betrouwbaarheid van de examinering te verhogen is gekozen om vanuit verschillende 

kanten informatie te krijgen: via verschillende instrumenten, via verschillende beoordelaars én 

controle op het proces door het voeren van vaststellingsgesprekken. 

Validiteit 
Mate waarin een examen meet wat het beoogt te meten. Voorwaarden hiervoor zijn dat het 
examen betrouwbaar en representatief is voor de inhoud en het niveau van de kwalificatie. Het is 
één van de voorwaarden voor goede examenkwaliteit.  

 

Niet elk bedrijf is geschikt om te fungeren als leerbedrijf waar geëxamineerd kan worden. Het 

kunnen examineren vraagt van de leerbedrijven over het algemeen meer moeite/tijd, wat niet elk 

bedrijf kan en wil bieden. De opleiding maakt hiervoor onderscheid in leerbedrijven: bedrijven die 

wel  voor examineren geschikt zijn (A-bedrijven)  en bedrijven die dat niet zijn (B-bedrijven). A-

bedrijven worden gekenmerkt door een praktijkopleider die extra moeite wil doen om tijd, ruimte en 

capaciteit beschikbaar willen stellen om examinering in de praktijk mogelijk te maken. Ook volgen 

praktijkopleiders uit A-bedrijven de bijeenkomsten op het roc om up-to-date te blijven rondom 
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examinering in de praktijk. Bijkomend voordeel voor de A-bedrijven: doordat aan het einde wordt 

beoordeeld, krijgen alleen deze bedrijven de bijna-gediplomeerden.  

De opleiding stelt dat niet elk bedrijf gelijk is qua complexiteit en veelvoorkomende situaties : de 

beoordelingscriteria zijn echter wel gelijk. Er is dus een bandbreedte, waarbinnen bedrijven 

verschillen qua complexiteit. Let wel: de ondergrens voldoet aan de eisen om te beoordelen in de 

praktijk. Dit maakt dat vooraf aan de stage, waarin beoordeeld wordt, met de student en het bedrijf 

examenafspraken maken. Met andere woorden: wat wordt wanneer en hoe beoordeeld? 

Voorafgaand aan de bpv, waarin ook examinering plaatsvindt, worden dus examenafspraken 

gemaakt. De school doet een controle op uitvoerbaarheid, waarbij gekeken worden of een 

voldoende complexe omgeving wordt aangereikt om examen in te doen. Dit wordt ook zo 

opgenomen in het stagecontract.  De vaststellingscommissie stelt het contract vast. 

Door duidelijke afspraken te maken is er ook een afgebakend examenmoment.  

Beoordelaar 
Persoon die gerechtigd is de prestaties bij een examen te voorzien van een score en de resultaten 
vast te leggen gebruikmakend van het vastgestelde beoordelingsprotocol. 

 

Een praktijkopleider laat zijn betrokkenheid zien door de beoordeling in de praktijk mogelijk te 

maken. Een praktijkopleider kan ook aangeven dit niet te willen, met het resultaat dat bij hem 

studenten niet de laatste stage van zijn opleiding kunnen doen. Dit maakt het verschil tussen 

leerbedrijven A en B. 

Het beoordelen vraagt van de praktijkopleiders betrokkenheid op zeker drie punten: 

 Het beoordelen van waarneembaar gedrag op basis van een beoordelingsformulier 

 Het beoordelen of een resultaat/product aan de eisen voldoet om te laten examineren (de 

praktijkopleider dient dus ook op de hoogte te zijn van deze beoordelingscriteria). 

 Het deelnemen aan het vaststellingsgesprek op school 

Praktijkopleiders worden jaarlijks uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de werkwijzen. De 

communicatie naar de praktijkopleider is cruciaal: van hem wordt verwacht dat hij goed op de 

hoogte is van de procedures en wat zijn rol is bij de praktijkexaminering. 

De betrokkenheid van bedrijven om een betrouwbare beoordeling uit te voeren tussen de 

werkzaamheden door is ook lastig. Door een onderscheid te maken tussen A- en B-bedrijven kan de 

school rekenen op betrokken praktijkopleiders, die ook willen examineren en daar meer voor willen 

doen dan bij een bpv zonder examinering. Door het oordeel van de praktijkbeoordelaar serieus te 

nemen, groeit de betrokkenheid. De praktijkopleider mag namelijk de student beoordelen op 

waarneembaar gedrag en een ‘go’ geven voor de beoordeling van een product/resultaat.   

Wat zeker beter kan is het ‘scholen’ van de praktijkbeoordelaars, aangezien een select gezelschap uit 

het bestand van leerbedrijven de praktijkbeoordelingen uitvoert. Nu zit de voorlichting met name op 

de procedurele kant, maar dit kan een kwalitatiever worden ingestoken. 
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Voorbeeld 2: De dialoog met de praktijk is leidend. 
De visie: 

De kwaliteit van een opleiding is geborgd door de dialoog tussen alle betrokkenen bij de examinering 

in de beroepspraktijk. Deze dialoog maakt het mogelijk om ook de examinering zoveel mogelijk in de 

praktijk te laten plaatsvinden.  

De praktijk biedt een contextrijke omgeving, waardoor de bpv ook een rol moet krijgen bij de 

beoordeling. Wel geeft de opleiding aan dat er inzet gepleegd is om processen te verbeteren om het 

verschil tussen summatief en formatief voor alle betrokkenen duidelijk te hebben. 

De dialoog tot stand brengen ging namelijk niet vanzelf: niet vanuit de leerbedrijven én niet vanuit de 

praktijkbegeleiders op school. In dit kader zijn er duidelijke richtlijnen gesteld en afspraken gemaakt 

om alle neuzen dezelfde  kant op te krijgen. Van de leerbedrijven is meer betrokkenheid gevraagd, 

zoals tijdsinvestering in de opleiding en het werken volgens procedures.  

Het aantal praktijkbegeleiders van school is ook kleiner geworden met een duidelijker takenpakket: 

vaste gezichten voor leerbedrijven, mobiele telefoon voor bereikbaarheid voor praktijkbegeleiders, 

etc. Niet elke docent begeleidt: het begeleiden in de bpv is namelijk ook een specialisme. 

Praktijkbegeleiders en leerbedrijven maken duidelijke afspraken en zijn voor elkaar aanspreekpunt. 

Tijdens de bpv-periode bezoekt de praktijkbegeleider minimaal drie keer het leerbedrijf (startbezoek, 

tussenmeting en eindgesprek). Het gaat om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. 

Vanuit school wordt met name in het eerste gedeelte van de opleiding veel aandacht besteed aan 

een intensievere intake, het wennen aan de opleiding én de voorbereiding op de bpv. Dit houdt in 

dat studenten later met stage gaan, omdat de opleiding eerst een socialisatietraject doorloopt met 

de student. De school maakt de student klaar voor werknemerschap, waarna het bedrijfsleven een 

belangrijke rol gaat spelen bij het opleiden voor vakmanschap. Leerbedrijven waarderen de inzet van 

school om de studenten beter voorbereid op stage te laten gaan. 

Het socialisatietraject krijgt handen en voeten met behulp van een ‘studiepuntensysteem’: positief 

gedrag van de student wordt beloond. Denk aan: aanwezigheid, spullen op orde hebben, volgens 

planning werken en een positieve bijdrage in de klas. De opleiding merkt dat dit motiverend is voor 

de studenten en voorkomt discussies van aanwezigheidsplicht, etc. De opleiding heeft gekozen voor 

lintstages om als school en leerbedrijf samen op te trekken. Ook om oog te houden op de student, 

bijvoorbeeld ook in het kader van verzuimpreventie. 

De inspanningen hebben na een aantal jaren een beter onderwijsrendement opgeleverd. 

Werkwijze: 

Praktijkexamen 

Overkoepelende term voor een examenvorm die vaststelt in hoeverre een examenkandidaat (een 

deel van) de kennis, vaardigheden en gedrag die het kwalificatiedossier stelt, in voldoende mate 

beheerst en kan toepassen in de reële beroepspraktijk. 

 

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk in de praktijk geëxamineerd wordt. Wat niet examineerbaar is in 

het leerbedriif, wordt op school gedaan (zoals HRM, financiën, etc.). Voor niveau 2 kan in principe 

alles in de praktijk. 
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Aan het begin van de bpv-periode wordt er een 0-meting gedaan. Na verloop van tijd vindt er een 

tussenmeting plaats: de tussenmeting resulteert in een go/no-go voor de examinering. Bij de 

tussenmeting wordt het oordeel van de praktijkopleider van het bedrijf, de begeleider vanuit school 

en vakdocent handelskennis (lees: studiepunten) meegenomen. Bij een ‘go’ wordt er een 

beoordelingsperiode afgesproken van minimaal drie weken. Na die periode vindt er een 

eindbeoordeling plaats door de praktijkopleider. Bij een positieve beoordeling vindt er een gesprek 

plaats met praktijkopleider, -begeleider en student plaats. Voor diplomering moet er verder voldaan 

worden aan de minimale beoordelingseisen van de theorietoetsen. 

De opleiding koopt de exameninstrumenten van ESS in.  

Borging van de examenkwaliteit in de praktijk: 

Examencontext 
De omgeving (fysiek, organisatorisch of technisch) waarin examens plaatsvinden en de diverse 
examenonderdelen of -eenheden worden afgenomen. 

 

De bpv-opdrachten en exameninstrumenten zorgen in principe voor standaardisatie: als dit niet 

toepasbaar is in het bedrijf, dan is het bedrijf niet geschikt. De examenmix ondervangt verder de 

verschillen tussen leerbedrijf, begeleider en examinator.  

Vanuit de visie dat de kwaliteit van een opleiding is geborgd door de dialoog tussen alle actoren 

heeft de opleiding ongeveer acht jaar geleden het leerbedrijvenbestand onder de loep genomen. 

Aangezien het bestand erg groot was en dat deze omvang een goed contact tussen school en 

praktijkopleider in de weg stond, is gekozen om het bestand terug te brengen. 

De opleiding heeft minder leerbedrijven in het bestand opgenomen en maakt met een 

‘sterrensysteem’ onderscheid tussen soort leerbedrijven. Een leerbedrijf wordt preferent, wanneer 

de praktijkbegeleider en studenten de praktijkopleider/het leerbedrijf als goed beoordelen. 

Preferente leerbedrijven krijgen een kwaliteitskeurmerk en verdienen een plaatsje op de eregalerij: 

voor iedereen duidelijk waar je het vak goed kunt leren. 

Verder kan een leerbedrijf beoordeeld worden met een voldoende: in dit geval zijn er 

verbeterpunten. Er zijn ook leerbedrijven waar nog geen beoordeling van is: de opleiding heeft dan 

nog geen ervaring met het leerbedrijf. Een evaluatie zal dan volgen om te kijken of het bedrijf in het 

bestand kan blijven staan. 

Het ‘sterrensysteem’ stuurt studenten in keuzes. In het verleden kwam teveel voor, dat de ‘match’ 

tussen student en leerbedrijf niet goed was en het de opleiding van de student in de weg stond. Een 

minder groot bestand met leerbedrijven maakt een betere dialoog mogelijk, waardoor de kwaliteit 

van begeleiding en examinering verhoogd kan worden. Met het ‘sterrensysteem’ borgt de opleiding 

dat leerbedrijven geschikt zijn, naast de accreditatie van SBB. Verschillen zijn er altijd, maar zorgen 

niet voor ‘andere’ diploma’s. 

Praktijkbeoordelaar 
Persoon die een prestatie van een examenkandidaat in de beroepspraktijk of in een gesimuleerde 
beroepsomgeving beoordeelt en vastlegt op basis van een beoordelingsvoorschrift. Dit kan iemand 
uit de praktijk zijn of een docent.  
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De beoordeling ligt bij praktijkopleider van het bedrijf en praktijkbegeleider van school. Er is gekozen 

voor een periodebeoordeling, waardoor de praktijkbegeleider niet de examenperiode (volledig) 

aanwezig hoeft te zijn. 

De praktijkopleider beoordeelt dus ook: de rol van examinator is niet losgekoppeld. De 

praktijkopleider weet als geen ander hoe het er in het eigen bedrijf aan toe hoort te gaan. De  

praktijkopleider niet inzetten als examinator wordt gezien als een motie van wantrouwen. 

Om de kwaliteit van de beoordeling door de praktijkopleiders te borgen zijn er assessorentrainingen 

ingezet. 

Onregelmatigheid 
Toevallige, ongewenste, beïnvloeding van het verloop van (een deel van) het examenproces. Een 
onregelmatigheid kan betrekking hebben op individuele studenten en groepen studenten of 
omstandigheden rondom de examenafname. 

 

Om beter zicht te krijgen op de risico’s heeft de opleiding een proefaudit laten uitvoeren: naar 

aanleiding van deze proefaudit zijn de verantwoordelijkheden en taken van de examencommissie 

beter beschreven om zuiverheid te betrachten. Daaruit volgde ook de keuze om de 

opleidingsmanager geen zitting meer te laten hebben in de examencommissie. In principe zijn met 

de examenmix, de begeleiding van de praktijkopleider, bezoeken door de praktijkbegeleider  en het 

op orde hebben van de procedures risico’s afgedekt. Groot aandachtspunt blijft nog steeds de bbl, 

omdat hier vanuit school minder sturing is op student, leerbedrijf en praktijkopleider. 

  

 


