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Notitie voor: Deelnemers werksessie Praktijkbeoordelen 
Van: André van Voorst 
Datum: 12 januari 2021 

Betreft: Werksessie 12 januari 2021 
 

 

Aanwezig    Jacqueline Oolthuis, Arend Jans, Claudi Hilters, Els wijsman, Inge Hobo, Ingrid Vissers, Joost 
Kremers, Karlijn van Anrooij, Dinnie te Kiefte, Liesbeth Moleman, Marc Rietmeijer, Marion Meijer, Richard 
Kraan, Ruth Sanduhan, Sandra Langenbergjak, Ellen van de Ven, Helen v.d. Weijden, Wendy Norder. 

Opening 
De deelnemers zijn zeer postief over het gebruik en de functionaliteiten van Praktijkbeoordelen. Ook recent 
doorgevoerde wijzigingen worden goed ontvangen. Verder fijn dat er ook een beoordeling in Praktijkbeoor-
delen mogelijk is voor keuzedelen en de deelvaarigheden taal spreken, gesprekken voeren en schrijven. 
Ook in deze bijzondere tijd kunnen veel zaken op afstand worden uitgevoerd.   
 
Opmerking over document stappenplan: deze staat nog in het oude logo en opmaak. Dit werkt verwarrend 
voor de gebruikers. Het staat in de planning om in deze periode uit te werken en op te leveren. 
Nieuwe gebruikers willen kunnen beschikken over een oefenomgeving. Om ervaring op te doen is er een 
workshop omgeving beschikbaar. De inloggegevens ed. kun je opvragen via info@examenwerk.nl  

Ontwikkelingsgerichte omgeving 
1. De PD- praktijkmap wordt niet meer onderhouden en is binnen de Examenkluis niet meer beschikbaar. 

In Praktijkbeoordelen zijn de BPV-opdrachten beschikbaar. De zelfevaluatie -student- en voortgangsme-
ting -praktijkopleider- worden digitaal ingevuld. Deze kunnen op een eenvoudige wijze met elkaar wor-
den vergeleken. 

2. Rapportage per groep hoe doe je dat? In de rol BPV-begleider kun je bij een groep een vinkje zetten 
voor rapportage. Er wordt dan een excel bestand gegenereerd met overzicht van de groep en sta-
tus/voortgang. 

3. Een praktijkopleider moet elk werkproces afzonderlijk meten en beoordelen. Vaak wordt dan vergeten 
om indien van toepassing het werkproces op gevorderd te zetten. Suggestie: oordeel gevorderd per 
werkproces kan ook in een overzicht aan het einde worden gevraagd voor de betreffende werkproces-
sen. 

4. Voor praktijkopleiders is niet altijd duidelijk wat ze moeten doen en hoe ze moeten werken met Prak-
tijkbeoordelen. Verzoek om te kijken naar verbeteren van de handleiding voor praktijkopleiders. 

Kwalificerende omgeving 
1. In Praktijkbeoordelen zijn de instructies, proeves, simulatiemateriaal en servicedocumenten beschik-

baar. Zie de betreffende buttons in de linker rij. De bestanden kunnen gedownload worden. Scheelt 
veel werk met anders op papier vestrekken aan student en beoordelaar en is ook nog duurzaam. 

2. Soms bljjkt achter een button geen document (vanaf cohort 2018, daarvoor is het niet van toepassing) 
te zitten. Als dit het geval is geef dit dan door aan info@examenwerk.nl. Er wordt gewerkt aan een syn-
chronisatietool waardoor documenten automatisch worden ingelezen. 

3. Kan er wellicht ook nagedacht worden over een manier hoe rapportages wel op groepsniveau* ge-
download kunnen worden? Zo'n groepsrapportage is natuurlijk heel overzichtelijk, alleen worden uit-
slagen bij ons per student gearchiveerd in hun dossier. Aangezien het heel realistisch is dat de samen-
stelling van een groep nooit hetzelfde is, is de rapportage vooral informatief maar voor ons niet bruik-
baar voor vaststelling van resultaten. *NB. Een groepsrapportage is gebaseerd op de studenten/kandi-
daten die door de rol BPV-begeleider goedgekeurd zijn voor die betreffende groep. Het is een optie om 

mailto:info@examenwerk.nl
mailto:info@examenwerk.nl


een groep per klas klaar te zetten. Dan staan de gegevens van een klas bij elkaar. Het is mogelijk om 
een student die in een andere groep zit te verplaatsen naar de groep ‘per klas’ indien het gaat om het-
zelfde cohort en dezelfde uitstroom. Een andere optie is om het verslag per student te gebruiken voor 
vaststellen van de resultaten. 

4. Een groep kun je na archiveren niet terugzetten. Je kunt wel een student uit deze groep verplaatsen 
naar een andere gelijkwaardige groep (cohort en uitstroom). 

5. Worden oude resultaten in een soort archief geplaatst? Praktijkbeoordelen kent een archieffunctie. De 
rollen -student, praktijkopleider/beoordelaar, BPV-begeleider en overige rollen van school en groepen 
kunnen verplaatst worden naar het archief. De gegevens zijn niet verwijderd uit Praktijkbeoordelen 
maar wel in te zien. Als een rol in het archief is geplaatst zie je deze niet meer in het volledige overzicht 
bij gebruikersbeheer en kan de desbetreffende rol niet meer inloggen in het systeem. 

6. Keuzedelen moeten bij ons vanaf dit cohort met cijfers in het leerlingvolgsysteem worden gezet. Staan 
die cijfers voor de keuzedelen op het verslag examen? Op het verslag wordt het oordeel onvoldoende, 
voldoende en goed en een cijfer weergegeven. 

7. Kan er ook een mogelijkheid komen om een bewijsstuk zonder werkproces in te voeren? 
Voor ontwikkelingsgericht wordt gekeken om deze optie toe te voegen. Bij kwalificerend is het zo dat in 
de examenopdracht bij de student staat welk bewijs ingeleverd moet worden. Daarbij is er altijd een 
relatie met een werkproces. De inspectie wil bij bewijs ook weten waarom dit bewijs relevant is en 
waar het bij hoort. De student moet dan geen bewijs kunnen toevoegen dat niet aan een werkproces is 
gekoppeld. Mogelijk dat dit wel van toepassing moet zijn voor de beoordelaar. 

8. Het bestuur van Examenwerk heeft besloten dat ook de geïntegreerde taalexamens beschikbaar moe-
ten komen via Praktijkbeoordelen. Er moeten daarvoor nog zaken worden aangepast in Praktijkbeoor-
delen. Daarna kunnen de geïntegreerde taalexamens beschikbaar komen. De planning hiervoor wordt 
opgesteld. 

9. Er missen er nog enkele vertalingen in Praktijkbeoordelen. Er is een inventarisatie uitgevoerd. Aan de 
vertalingen voor de ‘harde teksten’ in Praktijkbeoordelen en voor de betreffende dossiers wordt ge-
werkt. 

10. Als je via de button het examen hebt afgekeurd kun je het examen niet meer openzetten. Dan moet je 
een heel nieuw examen doen. In heel specifieke gevallen komt het voor dat je een examen afkeurt. 

11. Niet elke school werkt met een resultaat in de vorm van een cijfer. Het oordeel onvoldoende – vol-
doende – goed is dan genoeg. De wens is om te kunnen kiezen om dit per school uit te kunnen zetten. 

Doorontwikkeling 
Aan de hand van de PowerPoint (zie bijlage) werden de doorontwikkelingen doorgenomen. 

Examenwerk en Praktijkbeoordelen 
Ontwikkelingen 
De onderstaande ontwikkelingen werden toegelicht. 

• Aanpassingen voor afnameplan; 
• Urenverantwoording; 
• Dashboard; 
• App (uitleg met betrekking tot ontwikkelen) 

• Positieve reacties op de ontwikkeling van een app; 
• Single sign on; 
• Inlezen Praktijkopleiders: prima als dit maar geen blokkade kan opleveren door niet actueel 

zijn van gegevens bij S-BB. 
 

Project een andere kijk op examinering 
Examenwerk voert een onderzoek uit voor he project ‘Een andere kijk op examinering’. Bij 6 scholen en 
meerdere studenten is een interview gehouden over ontwikkelingen in examinering. Denk daarbij aan bijv. 
dat ontwikkelingsgerichte metingen en uitwerking ook meegenomen kunnen worden in een summatieve 
beoordeling. In het voorjaar van 2021 is de bedoeling om voor een niveau 2 en niveau 4 opleiding een pilot 
uit te voeren en een concept uitwerking op te leveren. 
 



 

Examenwerk: verzorgen van webinar of workshop 
• Behoefte aan training laat het Examenwerk weten… 
• Er kunnen trainingen verzorgd worden voor Praktijkopleiders 

Indien gewenst kan een offerte opgesteld worden voor een uit te voeren training of workshop. 

Contact 
Voor vragen van gebuikers school kan contact opgenomen worden met info@examenwerk.nl. 
Mis je iets van een exameninstrument in Praktijkbeoordelen? Geef dit dan via mail door. Gaat een functio-
nelaiteit niet goed? Geef dan info door van bijv. naam,  groepscode, crebo, cohort ed. Dan kan de helpdesk 
sneller ondersteunen. 
Vragen van studenten of praktijkopleiders worden beantwoord door de school. Als zij contact opnemen 
met Exmenwerk dan worden ze doorverwezen naar de betreffende school. 

Ontvang jij of een collega de nieuwsbrief van Examenwerk nog niet? 
Hiervoor moet je jezelf aanmelden. De nieuwsbrief bevat altijd nieuws over Praktijkbedoordelen. Aanmel-
den voor de nieuwsbrief: www.examenwerk.nl onderaan de homepage. 

Online bijeenkomst 
De deelnemers geven aan dat deze online werksessie goed is bevallen, voor herhaling vatbaar! 
 

Notitie voor: Deelnemers werksessie Praktijkbeoordelen 
Van: André van Voorst 
Datum: 11 december 2020 

Betreft: Werksessie 11 december 2020 
 

Aanwezig    Hellen van der Weijden, Marianne Bollen, Jan Rijksen, Arend Jans 

Opening 
Arend geeft aan dat hij altijd de nadruk legt op het volgende: van belang om Praktijkbeoordelen in te zetten 
als een middel, Praktijkbeoordelen is geen doel. Voor ROCvA was praktijkbeoordelen de redding in de coro-
natijd van dit voorjaar om examens toch te kunnen afronden. De basis waren de metingen en ingevoerde 
bewijzen in de ontwikkelingsgerichte omgeving aangevuld met een CGI voor kwalificerend. 
 
 

Communicatie 
De gebruikers willen graag optimale communicatie over doorgevoerde wijzigigen. 

• De beheerders zouden allemaal een mail moeten ontvangen. (op dit moment is het niet eenvoudig 
om aan alle beheerders vanuit Ptaktijkbeoordelen een mailing te zenden) 

• Ook willen gebruikers een planning per kwartaal van wat de verwachting is wanneer iets wordt op-
geleverd. Daarbij ook goed kijken naar het moment van doorvoeren bv. niet midden in een exa-
menperiode ed. 
Regelmatig wordt voor horeca en facilitair een achterban raadpleging gehouden. De voordelen: 

o Een meerwaarde om  met elkaar van gedachten te wisselen 
o Vergroot het draagvlak 

NB. In de nieuwsbrief worden doorgevoerde wijzingen gecommuniceerd. Op de website van Exa-
menwerk staat bij praktijkbeoordelen ‘updates’. Daar staan alle doorgevoerde aanpassingen.  

• Examenwerk heeft een nieuwe look&feel. Ook een stappenplan moet dan direct in de nieuwe 
look&feel worden toegevoegd. Voor studenten werkt het nu verwarrend. 
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 Ontwikkelingsgerichte omgeving 
1. Stappenplan bij ? meer visualiseren en per stap opstellen.  
2. Er is ook behoefte aan instructiefilmpjes. Gezien er regelmatig wijzigingen doorgevoerd worden is 

dit niet iets wat Examenwerk maakt. Idee is om een teamsomgeving in te richten waar gebruikers 
kennis en good practices met elkaar kunnen delen. 

3. Let op taalniveau met uitzondering van de vaktermen. Denk hierbij aan de indicatoren van de be-
oordeling en de uitleg ed. 

4. Hoe omgaan met de volgorde van de BPV? Moet leerdoelen achter een aparte knop? Moet dit 
meer ingericht worden volgens het principe van effectieve feedback? 

5. Benadrukken dat de reflectie gaat over de bevindingen van het eigen handelen van de student. 
Daar kan deze ook nieuwe leerdoelen in verwerken. Het gaat niet om de bevindingen in een functi-
oneringsgesprek. 

6. Er is ook behoefte om schoolspecifieke opdrachten te kunnen toevoegen. Discussie welke rol dit 
moet kunnen: BPV-begeleider of beheerder school. Keuze voor beheerder school. 

 

Kwalificerende omgeving 
De omgeving wordt als zeer prettig ervaren. Met de papieren variant worden veel fouten gemaakt. In de 
digitale omgeving is het verloop van het proces en de borging veel beter. Het vraagt wel een goede voorbe-
reiding. Het advies is dat betrokkenen in het proces het liefst 1 rol vervullen.  Er zijn nog wel verbeterwen-
sen. 
 

1. Een wens is om ook de lopende examens inzichtelijk te maken.  
2. Trainen beoordelaars in leren goede aantekeningen maken (tekstuele onderblouwing). 
3. Wakker-formulier digitaal beschikbaar: let op: WAKKER is een methode die je kunt gebruiken bij 

observeren. De aantekeningen kun je per werkproces vermelden of bij ‘noteer in hoofdlijnen de 
belangrijkste conclusies ter onderbowuing van het eindoordeel’. 

4. Beoordelingsmix: ervoor zorgen dat alle combinaties mogelijk zijn. Soms is dat nu niet het geval. 
5. Omrekentabel naar een cijfer: optie bieden aan een school om wel of niet aan te zetten.  
6. Aanpassen gegevens kandidaat op verslag inclusief vermelding van studentnummer. 
7. Bij MVT niet allen crebonummer vermelden maar ook de naam van de uitstroom erbij. 
8. Mogelijkheid om ook het uiteindelijke door school vastgestelde cijfer MVT te kunnen invoeren in 

Praktijkbeoordelen. 
9. Keuzedeel examens staan erin. Wil je keuzedeel examen gebruiken neem dan contact op met 

info@examenwerk.nl Zij kunnen het keuzedeel activeren. 
10. Als je een periode heropent dan sluit deze niet meer automatisch. 
11. Techniekkaarten zijn niet bij alle betreffende examens beschikbaar. 

 

Doorontwikkeling 
Aan de hand van de PowerPoint (zie bijlage) werden de doorontwikkelingen doorgenomen. 

Examenwerk en Praktijkbeoordelen 
Ontwikkelingen 
De onderstaande ontwikkelingen werden toegelicht. 

• Aanpassingen voor afnameplan; 
• Urenverantwoording; 
• Dashboard; 
• App (uitleg met betrekking tot ontwikkelen) 

• Positieve reacties op de ontwikkeling van een app; 
• Single sign on; 
• Inlezen Praktijkopleiders: prima als dit maar geen blokkade kan opleveren door niet actueel 

zijn van gegevens bij S-BB. 
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Project een andere kijk op examinering 
Examenwerk voert een onderzoek uit voor het project ‘Een andere kijk op examinering’. Bij 6 scholen en 
meerdere studenten is een interview gehouden over ontwikkelingen in examinering. Denk daarbij aan bijv. 
dat ontwikkelingsgerichte metingen en uitwerking ook meegenomen kunnen worden in een summatieve 
beoordeling. In het voorjaar van 2021 is de bedoeling om voor een niveau 2 en niveau 4 opleiding een pilot 
uit te voeren en een concep- uitwerking op te leveren. 
 
Examenwerk: verzorgen van webinar of workshop 

• Behoefte aan training laat het Examenwerk weten… 
• Er kunnen trainingen verzorgd worden voor Praktijkopleiders 

Indien gewenst kan een offerte opgesteld worden voor een uit te voeren training of workshop. 

Contact 
Voor vragen van gebuikers school kan contact opgenomen worden met info@examenwerk.nl. 
Mis je iets van een exameninstrument in Praktijkbeoordelen? Geef dit dan via mail door. Gaat een functio-
naliteit niet goed? Geef dan info door van bijv. naam, groepscode, crebo, cohort ed. Dan kan de helpdesk 
sneller ondersteunen. 
Vragen van studenten of praktijkopleiders worden beantwoord door de school. Als zij contact opnemen 
met Exmenwerk dan worden ze doorverwezen naar de betreffende school. 
 

Ontvang jij of een collega de nieuwsbrief van Examenwerk nog niet? 
Hiervoor moet je jezelf aanmelden. De nieuwsbrief bevat altijd nieuws over Praktijkbedoordelen. Aanmel-
den voor de nieuwsbrief: www.examenwerk.nl onderaan de homepage. 
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