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PROGRAMMA WORKSHOPS
•Introductie 

•Gebruikerservaring van roc Horizon College door Janny Martens

•Gebruikerservaring van roc De Leijgraaf door Jesse Artz

•Gebruikerservaring van roc Hoornbeeck College door Ton Gorter 

•Uitleg werkopdracht 

•Opdracht in groep uitwerken 

•Terugkoppeling per groep/individueel 

•Afsluiting



INTRODUCTIE - WAT IS DE MIX?



E
Onze visie 

WIJ ZIJN EEN ORGANISATIE MET EEN HART

WIJ MAKEN EIGENZINNIG ONDERWIJS

WIJ NODIGEN JE UIT OM TE GROEIEN TOT 
WIE JE BENT

WIJ VORMEN EEN SAMENLEVING DIE DEEL 
IS VAN DE WERELD



A

Visie roc op examinering: 
In principe kopen, niet zelf ontwikkelen
Verder keuzevrijheid voor teams



E
Waarom is er gekozen voor een mix?

Keuze voor:
- één PvB
- geconditioneerde omgeving
- twee beoordelaars: een instructeur en examenassessor school
- één kennisexamen (meerdere examens was in 1e instantie geen optie)

Want ontevredenheid team over: 
- 100% slagingspercentage in beroepspraktijk - behalve bij steekproef!
- ontbreken uniformiteit in examens
- Slecht inzicht in kwaliteit examinering



A
Hoe is de keuze gemaakt?

- Ontevredenheid over examinering
- horen over ontwikkeling PvB
- overleg met opleidingsbedrijf (draagvlak! uitvoering!)
en…
- keuze gemaakt vanaf cohort 2017

Bewuste afwijking van wens inspectie voor examineren in beroepspraktijk: 
objectieve beoordeling en uniformiteit examen wegen zwaarder.



E
Hoe is de implementatie gegaan?

- Nauwe samenwerking met opleidingsbedrijf 
- In samenspraak tekeningen/opdrachten ontwikkeld
- Leermeesters nascholingen benut om te informeren
- Ontwikkeling portfolio voor voorbereiding studenten op de praktijk

School bepaalt, maar in samenwerking kom je het verst.



E
Wat waren de eerste ervaringen?
Dramatisch! 
Timmeren 15 van de 16 kandidaten gezakt!!
(Metselaars: 4 van de 8 gezakt)

- Niet serieus met examen bezig (‘we doen het wel even’)
- Geen bereidheid voor te bereiden op examen
- Niet bewust van belang van gebruik PBM’s, opruimen
- Houding (‘ik vind het best zo’)

Gelukkig hierna veel beter.



E
k



E
Wat waren de uitdagingen?

- Vroege overstap (té vroeg?)
- Slechte resultaten
- Onduidelijkheid bij leerbedrijven
- Kaders van portfolio’s bleken niet duidelijk genoeg
- Overgang naar digitale trajectmap



E
Advies bij keuze:

- Draagvlak team: sluit aan bij wat het team wil (voor zover mogelijk
binnen kaders school)

- Draagvlak opleidingsbedrijf: je hebt ze nodig bij uitvoering
- Wees niet te bang voor één kennisexamen: met wat extra aandacht 

voor herhaling aan het einde van het opleidingstraject is dat goed te 
doen.



E
Lange termijn

- is de huidige keuze voor lange termijn (komende 5 jaar)
Wat ons betreft wel, we vinden dat wij een kwalitatief goed examen laten doen waarin studenten 
écht moeten laten zien wat ze kunnen. Nieuwe keuzes interessant maar nu rust in de examinering.
Eerst twijfel over kennisexamen maar resultaten vallen erg mee.

In de mix
- is de huidige keuze voor midden lange termijn ( 2 – 3 jaar)
- is het organisatorisch mogelijk om te mixen

Wat ons betreft blijft het voorlopig zo. Maar fijn dat scholen de keuze hebben om te kiezen wat 
voor hen passend is.

Wie bepaalt
- hebben onderwijsteams keuzevrijheid om te mixen
- welke invloed heeft de (centrale) examencommissie op de mix

Alleen vaststelling door examencommissie, verder keuzevrijheid teams.



Leijgraaf
Examineren met CONCREET

Door: Jesse Artz, beleidsadviseur examinering



Visie
Uit ons HANDBOEK…vertaling van het waarderingskader
• Het examenprogramma dekt de kwalificatie volledig;
• De examens zijn een afspiegeling van het beroep en authentiek; 
• Alle examenprogramma’s zijn opgebouwd uit meerdere exameninstrumenten die samen de

beroepsbekwaamheid van de student vaststellen; 
• Het examenprogramma en de examenprocedure zijn transparant voor de student

en de examinatoren;
• De examens vinden zoveel mogelijk plaats in de reële beroepspraktijk; 
• Bij alle kwalificaties is de beroepspraktijk aantoonbaar betrokken bij de examinering; 
• De examinatoren zijn aantoonbaar deskundig;
• De beoordeling verloopt zo objectief mogelijk; 
• De examenkwaliteit is geborgd. 



Beleid

• Inkoopbeleid, inkoop moet, tenzij er geen gevalideerde 
examens in te kopen zijn. 



De uitwerking van examens CONCREET
Stap 1 is de discussie over het bouwen van examenplannen
Stap 2 is het beschrijven van onze examenprocedure BOUW-opleidingen 
(Examenopzet CONCREET + organisatorische route opleiding – examenbureau).

• Hulpmiddel vanuit CONCREET: De  CONCEPT examenwijzer helpt bij het 
onderbouwen en/of maken van de keuzes ten aanzien van examinering 
passend bij de visie van de school.

• https://www.spranq.nl/temp/concreet/

https://www.spranq.nl/temp/concreet/


Onze dilemma’s

• Kleine bouwteams
• Keuze maken tussen examens versus zorgdragen voor complete 

dekking
• Elk jaar weer anders?



Korte intro over visie roc

- visie op onderwijs

* dicht bij de praktijk

* examineren erg belangrijk, maar

* met opleiden maken we het verschil, niet met examineren

- visie op examinering (inclusief inkoopbeleid)

* indien mogelijk inkopen

* kwaliteit examinering mag niet ter discussie staan

* hubo

* laten leiden door wat wenselijk is, niet door angst voor inspectie



Uitleg over de gekozen examenproducten

- waarom is er gekozen voor een mix

* theorie-examens geknipt, niet te grote brokken

* praktijkexamens in principe op de werkvloer

* kwart praktijkexamens in geconditioneerde omgeving

- hoe is de keuze gemaakt

* consensus in team

- hoe is de implementatie gegaan

* uitdagingen geïnventariseerd en één voor één getackeld



Uitleg over de gekozen examenproducten

- wat waren de uitdagingen

* borging examenkwaliteit

* borging examenkwaliteit

* borging examenkwaliteit

* deskundigheid leermeesters

* steekproeven

* bewaking 25 % geconditioneerd



Uitleg over de gekozen examenproducten

- wat waren de eerste ervaringen

* prachtige leermeestersbijeenkomst

* steekproeven lopen goed – zijn ook nodig

* proces wordt uitstekend ondersteund door examenplatform

* maar: inspectie heeft er nog niet naar gekeken …

- welke advies bij verandering van mix

* laat je niet leiden door oneigenlijke motieven



Lange termijn

- is de huidige keuze voor lange termijn (komende 5 jaar)

* wat ons betreft wel
- zo ja, waarom zou je niet veranderen

* we denken dat deze vorm het meest geëigend is voor dit vak en deze student
* we kunnen de examenkwaliteit waarborgen
* we zien een beweging bij inspectie: 100 % simulatie niet gewenst

In de mix
- is de huidige keuze voor midden lange termijn ( 2 – 3 jaar)

* zeker
- is het organisatorisch mogelijk om te mixen

* mix theorie op school, praktijk op werkvloer en 25 % geconditioneerd is
organiseerbaar



Wie bepaalt

- hebben onderwijsteams keuzevrijheid om te mixen

* in principe bepaalt onderwijsteam

- welke invloed heeft de (centrale) examencommissie op de mix

* keurt uiteindelijk goed, maar gaat in principe uit van keuze
onderwijsteam



OPDRACHT
WELKE CRITERIA ZIJN BELANGRIJK? WELKE EXAMENMIX?



 

Workshop  
Examineren met de bundels van Concreet Onderwijsproducten 
 
Inleiding 
Bij het kiezen uit een meervoudig examenaanbod dien je een aantal vragen te stellen. Durf/mag je 
veranderen? Hoe snel kun je/wil/moet je veranderen? Welke criteria zijn belangrijk? In groepen van 5 á 6 
personen ga je hierover in gesprek en ga je ook keuzes maken of niet (dat is ook een keuze). 

Opdracht 1 
De keuze voor een examenmix wordt mede bepaald door de waarde die een school toekent aan een aantal 
criteria zoals organiseerbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Ga in groepen met elkaar het gesprek aan over welke criteria belangrijk zijn of juist niet. 
Denk hierbij aan: 

• Organiseerbaarheid 
• Uitvoerbaarheid 
• Authenticiteit 
• Betrouwbaarheid 
• Betrokkenheid bedrijfsleven bij afname 

Opdracht 2 
Wanneer de mate van belangrijkheid van de criteria helder zijn kun je kiezen voor een bundelmix per 
opleiding. 

Voor deze opdracht zijn er vijf examenbundels waarvoor een keuze gemaakt dient te worden. 

• Timmerman 
• Allround timmerman 
• Opperman bestratingen 
• Straatmaker 
• Metselaar 

1. Welke keuze zou je maken per opleiding? 
2. Kun je meer dan één keuze maken? 
3. Zijn de criteria voor alle opleidingen gelijk? 
4. Zijn de keuzes voor alle opleidingen gelijk? 
5. Is het een keuze voor: 

a. lange termijn 
b. korte termijn (kun je wijzigen per cohort)? 
c. is er een verschil per opleiding   



TERUGKOPPELING
BEVINDINGEN CONCLUSIES



VRAGEN



Dank voor uw
constructieve input
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