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Voorwoord 

Het middelbaar beroepsonderwijs speelt een centrale rol in onze samenleving en in het zorgen voor vol-

doende beroepskrachten nu en in de toekomst. Daarom wordt er op veel plekken in het land hard gewerkt 

om de kwaliteit van het onderwijs en de examinering naar een nog hoger niveau te brengen. Om hiervoor 

te zorgen is het mbo volop in beweging. Er wordt op veel plekken geïnnoveerd, bijvoorbeeld met het ont-

wikkelen van gepersonaliseerde leerroutes, het starten van hybride leeromgevingen of het ontwikkelen van 

cross-over kwalificaties en het aanbieden van hierop gebaseerd onderwijs. Allemaal met als doel om de stu-

dent nog beter voor te bereiden op de uitoefening van het beroep, deelname aan de samenleving en voor-

bereiding op het vervolgonderwijs. 

Veel innovaties richten zich op de doorontwikkeling van het onderwijs. Minder vaak wordt er in dit kader 

nagedacht over de afsluiting van de opleiding. Terwijl de afsluiting een zeer belangrijke rol speelt in de ci-

viele waarde van diploma’s en daarmee van het vertrouwen van de samenleving in het mbo. Daarom is dit 

onderzoek van IVA Onderwijs zo belangrijk. Om te zien waar de behoefte voor innovatie ligt bij de afsluiting 

van de opleiding, wat de dilemma’s daarin zijn en wat er nodig is om de doorontwikkeling verder vorm te 

geven is dit onderzoek gedaan.  

Hoewel dit onderzoek zich niet richt op het examineren in de tijden van de coronacrisis, boden de afgelo-

pen maanden wel een goede kans om te bezien hoe de ruimte die er is bij de afsluiting van de opleiding op-

timaal gebruikt kan worden. En dat dit goed is gelukt, moge duidelijk zijn. Juist in deze crisistijd is het veel 

teams, examencommissies en anderen gelukt om de ruimte die er is te gebruiken en om op een goede ma-

nier om te gaan met de dillema’s die er in dit rapport naar voren komen. En hoewel dit veel heeft gevraagd 

van een hoop mensen in het mbo, is het een groot compliment voor iedereen dat de sector hier zo goed 

door is gekomen. 

Dat dit zo goed is gelukt heeft voor een groot deel te maken met het lef om juist de ruimte te gebruiken die 

er is. Die lef is ook nodig om de lessen die de afgelopen periode zijn geleerd te verduurzamen. Naast de vele 

ervaringen van de afgelopen periode kunnen ook de lessen uit dit rapport daar goed bij helpen. Mijn op-

roep daarbij is om hierin vooral van elkaar te leren en om in gesprek te blijven over wat wel en niet werkt, 

en wat ervoor nodig is om hierin verdere stappen te zetten. Om zo te bij te dragen een nog beter mbo. 

Jérôme Smits 

Waarnemend lid managementteam, directie Middelbaar Beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap 

Zoetermeer, augustus 2020  
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Samenvatting 

Het mbo speelt continu in op veranderingen, zoals ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, bij bedrijven en in 

de regio, verschuivingen in de studentpopulatie en onderwijskundige vernieuwingen. Ontwikkelingen op al 

deze terreinen leiden tot onderwijsinnovatie in het mbo. In deze vernieuwingsslag komen onderwijsteams 

tot de ontdekking dat de huidige wijze van examinering niet altijd naadloos aansluit bij het vernieuwde on-

derwijs. Dat is de directe aanleiding geweest om een verkennend onderzoek uit te voeren naar knelpunten 

die innovatieve teams ervaren ten aanzien van examinering en de borging daarvan en om andere manieren 

van het verantwoorden van de diplomabeslissing te verkennen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 

het ministerie van OCW en in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en het MBO Kennispunt 

Onderwijs & Examinering. Doel van het onderzoek is om oplossingsrichtingen te bieden voor innovatieve 

teams voor de wijze waarop, toetsen en examineren vorm kan krijgen teneinde tot een waardevol diploma 

te komen.  

Vijftien innovatieve opleidingsteams in uiteenlopende sectoren hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

Docenten, teamleiders en vertegenwoordigers van examencommissies hebben hun praktijk en wensen ten 

aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing geschetst. 

Ervaren knelpunten ten aanzien van de huidige wijze van examineren 

Het innovatieve onderwijs bij de vijftien opleidingen kenmerkt zich door een sterke praktijkcomponent 

en/of door maatwerktrajecten. Bij de opleidingen met een sterke praktijkcomponent worden studenten 

opgeleid in praktijkroutes, in de realistische beroepscontext of door middel van realistische opdrachten. Bij 

maatwerktrajecten is er sprake van het bieden van mogelijkheden om de opleiding versneld te doorlopen 

en van mogelijkheden om meer regie te voeren op het eigen leerproces. In maatwerktrajecten kan er te-

vens sprake zijn van een sterke praktijkcomponent. 

 

Vrijwel alle opleidingen baseren de diplomabeslissing thans op een proeve van bekwaamheid aan het eind 

van de opleiding en geven aan dat examinering aan het einde van de opleiding onvoldoende aansluit op 

hun onderwijsconcept. De opleidingen met een sterke praktijkcomponent zien examinering als dubbelop, 

omdat de student tijdens het onderwijs en in de praktijk al vaak het eindniveau heeft aangetoond. Vaak la-

ten studenten in de praktijk meer zien, dan zij in de proeve kunnen aantonen. Bij maatwerkopleidingen 

staat een examen aan het eind van de opleiding het versneld afronden van de opleiding in de weg.  

 

Wensen ten aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing 

Innovatieve opleidingsteams noemen drie mogelijke manieren waarop zij de diplomabeslissing anders zou-

den willen verantwoorden. Een eerste manier houdt in dat teams met een sterke praktijkcomponent infor-

matie uit het onderwijs meer willen betrekken bij de diplomabeslissing. Informatie uit het onderwijs bestaat 

uit oordelen van docenten en praktijkopleiders over het gedrag, kennis en vaardigheden van studenten. Als 

studenten in de praktijk meermaals aantonen dat ze beroepsbekwaam zijn, dan is dat waardevolle en bruik-

bare informatie voor de diplomabeslissing. Een tweede manier houdt in dat teams willen examineren met 

een methodemix en verspreid over de opleiding. Het biedt opleidingen met een sterke praktijkcomponent 

de mogelijkheid om de ontwikkeling van studenten goed te volgen. Opleidingen met een maatwerktraject, 

kunnen studenten zo de mogelijkheid bieden om de opleiding versneld af te ronden. Een derde manier 

heeft betrekking op het valideren van leeruitkomsten: studenten kunnen bewijzen die buiten het onderwijs 

verkregen zijn laten valideren en zo een verkort opleidingstraject volgen. 
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Gevolgen voor de borgende taak van de examencommissie 

De examencommissie neemt de diplomabeslissing en moet borgen dat dit besluit verantwoord is. Teams 

willen daarvoor graag informatie aandragen in de vorm van een examen- of diplomadossier met hierin afge-

wogen bewijzen van de student, die aantonen dat de student diplomawaardig is. Teams hebben al ideeën 

over wat bijdraagt aan een betrouwbare beoordeling van de bewijzen en van de diplomawaardigheid van 

de student. De geïnterviewde examencommissieleden staan over het algemeen open voor andere bewijzen, 

zo lang onderwijsteams de kwaliteit daarvan kunnen aantonen en zich houden aan het inspectiekader. 

Daarbij bestaat wel onzekerheid in hoeverre de andere manieren om de diplomabeslissing te verantwoor-

den passen bij het inspectiekader. De geïnterviewde examencommissieleden geven aan dat ze niet ver-

wachten dat onderwijsinnovaties zullen leiden tot grote veranderingen in hun borgende rol. 

 

Belemmeringen en oplossingsrichtingen voor het anders verantwoorden van de diplomabeslissing 

De meeste teams hebben nog niet de stap gezet naar het anders verantwoorden van de diplomabeslissing, 

omdat de studenten nog niet gestart zijn met examens en vanwege ervaren belemmeringen. Het gaat dan 

ten eerste om belemmerende wet- en regelgeving en inspectiekaders. Teams denken dat het niet is toege-

staan om in het onderwijs verkregen informatie mee te wegen bij de diplomabeslissing en om leeruitkom-

sten te valideren. Ze hebben last van de in hun ogen beperkte invulling van het begrip ”examen” en zij heb-

ben last van het onderscheid tussen onderwijs en examinering zoals dat in de inspectiestandaarden naar 

voren komt. Teams verwachten ook dat er meer ruimte is dan ze zelf denken. Ze willen dat mbo-scholen 

meer lef tonen en de ruimte in wet- en regelgeving beter benutten. 

Een tweede belemmering heeft betrekking op interne regels. Het gaat dan om de verplichte inkoop van exa-

mens en de strakke interpretatie van het inspectiekader en de daaraan gekoppelde procedures. Teams wil-

len in dialoog gaan met examenleveranciers over het aanbod, maar ook soms stoppen met de interne regel 

van verplichte inkoop en ze willen hun eigen deskundigheid bevorderen ten aanzien van het zelf construe-

ren van examens. Ze willen meer ruimte voor maatwerk. 

Ten derde zijn er zorgen over de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk. Alle geïnterviewde 

teams hebben oog voor het civiel effect van het diploma. Maatregelen ten aanzien van de betrouwbaar-

heid, validiteit, vergelijkbaarheid en transparantie zijn nodig. Een van de belangrijkste knelpunten bij deze 

werkwijze is het onderscheid tussen ontwikkelingsgericht en kwalificerend. Er is behoefte aan een herijking 

van beide begrippen.  

 

Beschouwing en aanbevelingen 

De wet vormt in principe geen beletsel om informatie of bewijzen uit het onderwijs mee te laten wegen in 

de diplomabeslissing, wel is het zaak om vooraf duidelijk te omschrijven wat het examen inhoudt en te vol-

doen aan de huidige kwaliteitsstandaarden. Zo kan een examen dus ook het moment zijn waarop de bewij-

zen gewogen worden door deskundige beoordelaars, waarna bijvoorbeeld een CGI plaatsvindt. Op basis 

daarvan kan het team een voorstel voor diplomering doen richting de examencommissie. Indien onderde-

len van het onderwijs betrokken worden bij examinering moet voldaan worden aan ED 1, 2 en 3 van het 

inspectiekader. Er zijn geen belemmeringen in wet- en regelgeving voor het verspreid over de opleiding exa-

mineren met een examenmix. Nergens staat geschreven dat het examen aan het eind van de opleiding 

moet plaatsvinden. Wel gaat het examen over het eindniveau.  

Dit onderzoek maakt duidelijk dat het anders verantwoorden van de diplomabeslissing impact heeft op de 

rol van alle betrokkenen. Teams hebben de verantwoordelijkheid om bewijzen van voldoende kwaliteit aan 

te dragen. Het bevoegd gezag zou onderwijsteams de ruimte moeten bieden, bijvoorbeeld in de vorm van 

een experiment, om beargumenteerd af te wijken van de standaard werkwijze bij het verantwoorden van 

de diplomabeslissing. Teams willen meer ruimte, dit vraagt een toezichtkader dat minder voorschrijvend is 
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en meer de verantwoordelijkheid van examinering en diplomering bij de examencommissies legt. De exa-

mencommissie neemt de diplomabeslissing op basis van door teams aangedragen bewijzen. Hoe examen-

commissies het best kunnen anticiperen op ontwikkelingen bij innovatieve teams vraagt om het opnieuw 

doordenken van de borgende taken. 

 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen: 

 

1. Inspectie, creëer ruimte in het toezichtkader. Focus meer op de kwaliteit en borging van processen in 

plaats van op instrumenten. 

2. Teams en CvB, benut de ruimte die de wet- en regelgeving biedt. 

3. Teams, maak een samenhangend ontwikkel- en kwalificatieplan. Hierin wordt de samenhang zichtbaar 

tussen het kwalificatiedossier, de leerdoelen, de leeractiviteiten en het gedrag van studenten dat past 

bij het beginniveau, tussenniveaus en het eindniveau. 

4. Herijk de begrippen ontwikkelingsgericht toetsen en kwalificerend beoordelen landelijk 

5. Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, start pilots om na te gaan welke bewijzen voldoende be-

trouwbaar zijn om mee te wegen in de diplomabeslissing. 

6. Teams en Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering , voer het goede gesprek met examenleveranciers, 

zodat het aanbod aan examenproducten beter aansluit bij het onderwijsconcept. 

7. Teams, stem de voorgenomen verantwoording van de diplomabeslissing af met examencommissies. 

8. Bevoegd gezag, organiseer de dialoog binnen de instelling en met het werkveld. 

9. Bevoegd gezag, investeer in verdere professionalisering van relevante betrokkenen,  

10. Teams, zorg voor transparantie voor studenten, zodat de student tijdig weet hoe de diplomabeslissing 

tot stand komt en wat er van hem verwacht wordt: welke informatie telt mee in de diplomabeslissing? 
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1 Inleiding 

Het mbo heeft een heel eigen karakter. Het leidt op voor de arbeidsmarkt, voor doorstroom en voor burger-

schap. Het mbo kenmerkt zich door een grote diversiteit: diversiteit in de studentenpopulatie, zowel qua 

niveau als qua leeftijd en een grote diversiteit aan opleidingen, die opleiden tot functies op uiteenlopende 

niveaus in verschillende sectoren. Het mbo dient daarbij continu in te spelen op veranderingen, zoals ont-

wikkelingen op de arbeidsmarkt, bij bedrijven en in de regio, verschuivingen in de studentpopulatie en on-

derwijskundige vernieuwingen. Ontwikkelingen op al deze terreinen leiden tot onderwijsinnovatie in het 

mbo. In deze vernieuwingsslag komen onderwijsteams tot de ontdekking dat de huidige wijze van examine-

ring niet altijd naadloos aansluit bij het vernieuwde onderwijs. Dat is de directe aanleiding geweest om met 

dit onderzoek te starten. Gedurende het onderzoek zijn scholen daarnaast geconfronteerd met vraagstuk-

ken rondom het anders verantwoorden van de diplomabeslissing als gevolg van COVID-19. 

We merken dat de toenemende behoefte van studenten en bedrijfsleven naar meer maatwerk en flexibili-

teit in onderwijs spannende vragen met zich mee brengen ten aanzien van toetsing en examinering. Is onze 

wijze van examineren voldoende toekomstbestendig? Sluiten de innovaties in het onderwijs nog aan op de 

wijze waarop we de examinering hebben geregeld? Hoe kan daarbij meer geanticipeerd worden op wat de 

regio nodig heeft? Welke consequenties heeft dit voor de diplomawaarde?  

Niet alleen op operationeel niveau, maar ook op strategisch en tactisch niveau zijn bewegingen waar te ne-

men die het noodzakelijk maken om de huidige wijze van toetsing en examineren te herijken. Te denken 

valt aan uitkomsten van de strategische verkenning die het Ministerie van OCW momenteel uitvoert, advie-

zen van de Onderwijsraad en bewegingen in het HBO op dit terrein. Ook is in de Examenagenda mbo 2015-

2020 een aantal afspraken met elkaar gemaakt om de kwaliteit van de examinering te versterken.  

Innovatieve teams geven aan dat de huidige manier van examinering niet meer goed past bij hun onderwijs-

concept. De zorgen van innovatieve teams vormen de aanleiding voor het besluit een verkennend onder-

zoek uit te voeren naar knelpunten die innovatieve teams ervaren ten aanzien van examinering, de borging 

daarvan en de oplossingsrichtingen die zij voor ogen hebben.  

In opdracht van OCW is daarom dit onderzoek uitgevoerd naar knelpunten op het raakvlak van onderwijs-

vernieuwing en examinering en om andere manieren van het verantwoorden van de diplomabeslissing te 

verkennen. Dat is de focus van dit rapport. 

Ontwikkelingen in de context van het mbo leiden tot onderwijsinnovaties 

De arbeidsmarkt is volop in beweging, onder andere als gevolg van technologische ontwikkelingen en ver-

dergaande digitalisering. De verwachting is dat veel van de huidige banen en beroepen door technologische 

ontwikkelingen zullen verdwijnen of zullen veranderen van inhoud of karakter (Van der Berge & Ter Weel, 

2015; Frey en Osborne 2013; SER, 2016a), maar ook dat er nieuwe banen bijkomen (SER, 2016; Van der 

Berge & Ter Weel, 2015). Om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt dient het mbo continu 

in te spelen op deze veranderingen ofwel responsief te zijn. Hybride leeromgevingen, keuzedelen en cross-

overs tussen opleidingen zijn voorbeelden van onderwijsvernieuwingen, waarmee het mbo de eigen res-

ponsiviteit verhoogt.  
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Daarnaast staan de mbo-opleidingen voor de uitdaging onderwijs te bieden dat passend en aantrekkelijk is 

voor alle doelgroepen. Steeds meer scholen zijn bezig met de invoering van maatwerk of van gepersonali-

seerd leren. Het doel van maatwerk is het maximaliseren van het potentieel van alle studenten (Santangelo 

& Tomlinson, 2012, p. 310). De eisen en het niveau van de leeractiviteiten sluiten aan op de behoeften, in-

teresses en capaciteiten van de individuele student (Prain, et al., 2015). “Leren is gepersonaliseerd wanneer 

het aansluit bij de individuele behoeften van leerlingen en de leerling regie heeft over zijn eigen leerproces” 

(Van Loon, Van der Neut, Kral & De Ries, 2018, p.7). Zelfregulerend leren is belangrijk in het licht van de 

voorbereiding op de arbeidsmarkt. Om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt dienen mensen zich te blij-

ven ontwikkelen (De Grip, Belfi, Fouarge, Künn, Peeters, & Poulissen, 2018) en een leven lang te leren (SER, 

2016a). Zelfregulerend kunnen leren is een van de competenties die zij daarvoor nodig hebben (World Eco-

nomic Forum, 2016). 

Tot slot zijn er ook vernieuwende onderwijskundige inzichten die bijdragen aan onderwijsvernieuwing in 

het mbo. De belangrijkste betreft de toenemende aandacht voor ontwikkelingsgericht toetsen en feedback. 

Leren van toetsen en van feedback hebben een belangrijke plek in het leerproces (Dochy, 2017). Dit belang 

blijkt ook uit het feit dat het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering in samenwerking met de Hoge-

school Utrecht en MBO Utrecht bezig is met de ontwikkeling van een toolkit Formatief evalueren voor het 

mbo. Een andere, al langer lopende ontwikkeling is de integratie van theorie en praktijk. Op school aange-

leerde theoretische kennis wordt niet altijd automatisch toegepast in de praktijk. Om die reden worden the-

orie en praktijk meer met elkaar geïntegreerd, bijvoorbeeld in leerwerkplaatsen (zie Wijnands-Pot & Van 

den Berg, 2012). 

Een uitgebreidere beschrijving van de veranderende context van het mbo staat in bijlage 1. 

1.1 Doel, resultaat en opzet van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft twee doelstellingen:  

 het verkrijgen van nader inzicht in de daadwerkelijke problemen die innovatieve opleidingen ervaren bij 

de huidige wijze van examinering, in relatie tot de onderwijskundige vormgeving van het onderwijs en 

in relatie tot de kwaliteitsborging van examencommissies; 

 het bieden van oplossingsrichtingen voor de wijze waarop, gelet op die problemen, toetsen en exami-

neren vorm gegeven kan worden teneinde tot een waardevol diploma te komen.  

Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek is: 

Hoe zien innovatieve onderwijsteams dat onderwijs en examineren zich tot elkaar verhouden en wat vraagt 
dat van een examencommissie in het kader van een verantwoorde diplomabeslissing? 

Dit leidt tot de volgende deelvragen voor het onderzoek: 

1. Hoe verhouden onderwijs en examinering zich tot elkaar in innovatieve praktijken en welke knelpunten 

ervaren de opleidingsteams? 

2. Welke wensen hebben de teams en examencommissies ten aanzien van andere manieren om de diplo-

mabeslissing te verantwoorden en te borgen? 

3. Wat staat het anders verantwoorden en borgen van de diplomabeslissing in de weg? 

4. Welke oplossingsrichtingen noemen teams hiervoor en waar is meer ruimte gewenst? 
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Beoogde resultaten 

De opbrengst van het onderzoek is een verkenning van wat er nodig is om de onderwijsinnovaties mogelijk 

te maken in relatie tot examinering en de borging daarvan. Het onderzoek geeft inzicht in de oplossingen 

die instellingen kiezen, en maakt tevens duidelijk of oplossingen passen in de huidige regelgeving dan wel of 

er meer ruimte in wet- en regelgeving nodig is. Het onderzoek geeft tevens inzicht in (mogelijk) resterende 

knelpunten waar nog geen oplossing voor beschikbaar is.  

Het veld heeft door deelname aan het onderzoek binnen de school en daarna buiten de school kennis met 

elkaar delen. Door het bijwonen van een (digitaal) symposium en via een publicatie kan het scholenveld 

kennis nemen van de resultaten.  

Mede aan de hand van het onderzoeksrapport en de kennisuitwisseling op basis van dit rapport kunnen 

instellingen zien hoe ze met bepaalde problemen en oplossingen in de praktijk om kunnen gaan. Het is de 

verwachting dat hierdoor de toekomstbestendigheid van de wijze van examineren toe gaat nemen, zonder 

dat de waarde van het diploma aangetast wordt. Dit rapport levert daarnaast inspectie, het ministerie van 

OCW en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering van de MBO Raad bruikbare informatie. 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd door ervaren onderzoekers. Dit onderzoek bestaat uit de volgende fasen: een 

verkenning, een veldonderzoek naar goede praktijkvoorbeelden, gevolgd door de rapportage en de kennis-

deling.  

De verkenning bestond uit het verrichten van een deskresearch naar bestaand onderzoek op dit thema en 

het inrichten van de stuurgroep bestaande uit een inspecteur van Inspectie van het Onderwijs, een mede-

werker van het ministerie van OCW en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering van de MBO Raad en 

het inrichten van een klankbordgroep bestaande uit de stuurgroep aangevuld met experts uit het MBO- en 

HBO-veld. 

Er is een rondetafelgesprek gevoerd met vertegenwoordigers van opleidingen van bekostigde en niet-be-

kostigde instellingen die zichzelf hebben aangemeld als “innovatief” en die al een stap hebben gezet in het 

formuleren van visie, knelpunten en het vinden van oplossingsrichtingen. De opbrengst van deze verken-

ning is een beschrijving van het resultaat van de deskresearch (beknopte literatuurverkenning) en van het 

rondetafelgesprek. 

Na de verkennende fase is een veldonderzoek uitgevoerd naar ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen 

die teams ervaren in de relatie onderwijs en examinering. Bij vijftien opleidingen is een interview gehouden 

met (in wisselende samenstelling) docenten, examencoördinatoren, leden van examencommissies en team-

leiders. De interviews zijn uitgevoerd aan de hand van een gespreksleidraad waarin de te bevragen thema’s 

waren opgenomen (zie bijlage 2 voor de hoofdvragen). De interviews zijn in duo’s afgenomen (gesprekslei-

der, rapporteur). De veronderstelde goede voorbeelden zijn besproken met de stuurgroep en de klankbord-

groep in een expertpanel om vast te stellen of de omschrijving “aan de geldende standaarden voldoen” van 

toepassing is of dat er aanpassingen nodig zijn in de regelgeving/normering. In bijlage 3 staan de opleidin-

gen die hebben geparticipeerd in het onderzoek, evenals naam die we in de tekst van dit rapport gebruiken 

om de opleiding aan te duiden. Alle uitspraken in dit rapport hebben betrekking op deze opleidingen. Het 

betreft innoverende opleidingen die toetsing en examinering als schurend ervaren. Er is zoveel mogelijk ge-

streefd naar verschillende typen innovatie en spreiding over regio’s, branches en opleidingsniveaus. Tevens 

is er gezorgd voor vertegenwoordiging van zowel het niet-bekostigd als het bekostigd onderwijs.  
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Rapportage en kennisdeling 

Alle interviews zijn within en cross case geanalyseerd. Dit resulteert in een beschrijving van verschillende 

typen onderwijsinnovaties, de huidige wijze van examineren en wensen ten aanzien van het anders verant-

woorden van de diplomabeslissing. De knelpunten en oplossingsrichtingen zijn beschreven in dit rapport, 

aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Het doel is om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen 

over dit thema op een (online) symposium in het najaar van 2020. 

1.2 Leeswijzer 

De resultaten van het onderzoek staan in hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de wijze 

waarop de opleidingen hun onderwijs vormgeven en de wijze waarop zij thans de diplomabeslissing verant-

woorden, de knelpunten die zij ervaren en hun wensen ten aanzien van andere manieren om de diplomabe-

slissing te verantwoorden. De knelpunten die opleidingen ervaren bij andere manieren om de diplomabe-

slissing te verantwoorden en de oplossingsrichtingen die zij hiervoor noemen, komen aan bod in hoofdstuk 

3. Aan het begin van beide hoofdstukken worden de belangrijkste bevindingen kort samengevat. De conclu-

sies van dit onderzoek en de beschouwing hierop staan in hoofdstuk 4. 

In het kader staat een aantal begrippen rond examinering. Deze begrippen kunnen behulpzaam zijn bij het 

lezen van dit rapport. 

In de begrippenlijst van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering1 staan de volgende begrippen:   

Het kwalificatiedossier (KD) omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden geba-

seerd. Onderwijs is het “deel van de opleiding waarin de student zich ontwikkelt in de kennis, vaardighe-

den en het gedrag zoals beschreven in de kwalificatie-eisen en waarin hij zich voorbereidt op examen- en 

diplomaeisen. Het onderwijs is gericht op het beroep, algemene vaardigheden, burgerschap en doorstro-

ming naar een vervolgopleiding”. 

Een examen is (1) “het geheel van generieke en beroepsspecifieke examenonderdelen en –eenheden be-

doeld voor één kwalificatie of opleiding” en (2) “het onderzoek waarmee een bevoegde instantie op be-

trouwbare en valide wijze beoordeelt of een examenkandidaat voldoet aan de vooraf gestelde examenei-

sen”. 

Een diploma is een “door de wet erkend document dat aantoont en vastlegt dat de eigenaar de kwalifica-

tie-eisen zoals beschreven in een kwalificatie, beschreven in een basis- en profieldeel, heeft behaald, én 

aan de aanvullende diplomavoorwaarden heeft voldaan”.  

Het mbo maakt een onderscheid in ontwikkelingsgericht en kwalificerend beoordelen. “Ontwikkelingsge-

richte beoordeling is een beoordeling van de voortgang van een student. De bevindingen uit een ontwik-

kelingsgerichte beoordeling kunnen worden gebruikt om te kijken of een student zich op bepaalde gebie-

den nog moet ontwikkelen. Deze beoordeling is geen onderdeel van het examen, maar maakt deel uit van 

het onderwijs. Wordt soms ook formatieve beoordeling genoemd. Formele tegenhanger van kwalifice-

rende beoordeling”. “Kwalificerende beoordeling is een beoordeling die gericht is op het vaststellen of de 

examenkandidaat voldoet aan de kwalificatie en/of exameneisen. Wordt soms ook examengerichte of 

summatieve beoordeling genoemd”.2 

                                                      
1  www.onderwijsenexaminering.nl/begrippenlijst/ 
2  Idem. 

https://onderwijsenexaminering.nl/begrippenlijst/
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2 Innovaties in de praktijk 

Alle onderzochte casussen zijn ieder op hun eigen manier bezig met onderwijsinnovatie en verkeren in ver-

schillende stadia van de innovatie. Meestal is het innovatieproces nog gaande. De volgende vormen van 

innovatie zijn aangetroffen: 

 Vormen van hybride opleiden: opleidingen met een sterke praktijkcomponent. 

 Vormen van maatwerk, zoals de opleiding in eigen tempo doorlopen en eigen inhoudelijke accenten leg-

gen in de opleiding. 

Vijftien opleidingsteams worden in dit hoofdstuk geportretteerd. Op basis van wat zij hebben verteld over 

hun onderwijsvernieuwing hebben we hen ingedeeld in een van beide categorieën. Een strikte scheiding is 

lastig te maken. Opleidingen met een sterke praktijkcomponent, hebben bijvoorbeeld ook aandacht voor 

eigen regie van de student. Opleidingen met vormen van maatwerk hebben vaak ook een sterke praktijkcom-

ponent.  

In de bespreking van hybride onderwijs en maatwerk krijgen de volgende punten aandacht: de onderwijs-

kundige vernieuwing, de huidige wijze van examinering, knelpunten die men daarbij ervaart, en de wensen 

ten aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing. In het algemeen geldt dat de meeste 

opleidingen nog geen ervaring hebben met de nieuwe manier van het verantwoorden van de diplomabeslis-

sing. Daar waar dit wel het geval is, wordt dit vermeld. In onderstaand kader zijn de belangrijkste bevindin-

gen samengevat. 

De uitspraken in dit hoofdstuk hebben uitsluitend betrekking op de opleidingen die hebben geparticipeerd 

in dit onderzoek. Als we bijvoorbeeld spreken over “de praktijkroute Maatschappelijke Zorg MIG”, dan be-

doelen we uitsluitend de praktijkroute van de opleiding (van één ROC), die is bevraagd in dit onderzoek. 

Samenvatting 

Vijftien opleidingen zijn onderzocht. Daar zijn verschillende vormen van vernieuwend onderwijs aangetroffen, name-

lijk hybride onderwijs en maatwerktrajecten. Soms lopen vernieuwingen door elkaar heen. Hybride onderwijs ken-

merkt zich door een sterke praktijkcomponent. Studenten worden bijvoorbeeld opgeleid in praktijkroutes, in de rea-

listische beroepscontext of door middel van realistische opdrachten. Bij maatwerktrajecten is er sprake van het bie-

den van mogelijkheden om de opleiding versneld te doorlopen en van mogelijkheden om meer regie te voeren op 

het eigen leerproces. In maatwerktrajecten kan er tevens sprake zijn van een sterke praktijkcomponent. 

Vrijwel alle opleidingen baseren de diplomabeslissing thans op een proeve van bekwaamheid aan het eind van de 

opleiding. Eén opleiding baseert het op een portfolio en examengesprek. Vrijwel alle opleidingen geven aan dat exa-

minering aan het einde van de opleiding onvoldoende aansluit op het onderwijs. De opleidingen met een sterke 

praktijkcomponent zien examinering als dubbelop, omdat de student tijdens het onderwijs al het eindniveau heeft 

aangetoond. De opleidingen ervaren een te harde knip tussen onderwijs en examinering. Hybride opleidingen erva-

ren dat het examen niet altijd recht doet aan hetgeen er in het onderwijs is aangetoond. Bij maatwerkopleidingen 

staat een examen aan het eind van de opleiding maatwerk in de weg, omdat er veelal niet op een eigen moment 

geëxamineerd kan worden of deel van het examen afgenomen kan worden.  
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De vijftien opleidingen dragen verschillende oplossingsrichtingen aan voor de ervaren knelpunten. Meestal zijn deze 

nog niet in praktijk gebracht, omdat de opleidingen hierbij belemmeringen ervaren (zie hiervoor hoofdstuk 3) of om-

dat opleidingen nog niet in het stadium van examineren zijn. De meeste opleidingen met een sterke praktijkcompo-

nent willen informatie vanuit het onderwijs zwaar laten meewegen in de diplomabeslissing. Studenten worden con-

tinu gemonitord in de beroepspraktijk. Als meerdere beoordelaars uit de praktijk en het onderwijs oordelen dat de 

student aantoont dat hij beroepsbekwaam is, zou dit bij moeten dragen aan de kwaliteit van de diplomabeslissing. 

Een proeve van bekwaamheid aan het einde van de opleiding is dan niet meer nodig. Wel kan dit worden gecombi-

neerd met het portfolio in combinatie met een CGI en/of presentatie als examenvorm. Enkele opleidingen met een 

sterke praktijkcomponent zouden daarnaast de generieke vakken integraal willen toetsen, waardoor losse generieke 

examens niet meer nodig zijn. 

 

Een andere oplossingsrichting betreft het verspreid over de opleiding examineren met een examenmix. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van een mix van examens. Het verspreid examineren maakt het voor studenten mogelijk om al eer-

der in het onderwijstraject aan te tonen dat zij over bepaalde competenties beschikken en de opleiding versneld te 

doorlopen. Een opleiding, die maatwerk aanbiedt, wil naast examens, studenten ook de mogelijkheid bieden om 

leeruitkomsten uit andere situaties, bijvoorbeeld eerdere opleidingen, werkervaring en de privé-situatie, te valide-

ren. Alle oplossingsrichtingen hebben met elkaar gemeen dat het eindniveau moet worden aangetoond. 

2.1 Vormen van hybride opleiden 

Er zijn verschillende vormen van hybride opleiden aangetroffen, te weten een praktijkroute, opleiden in de 

realistische beroepscontext, praktijklessen verzorgen in het bedrijf, projectonderwijs en een leerwerkplaats. 

Deze vormen zijn gedefinieerd tijdens dit onderzoek. 

De opleidingen noemen verschillende redenen om met een vorm van hybride opleiden te starten, zoals: 

 Verkleinen van het gat tussen theorie en praktijk door de opleiding meer in de praktijk vorm te geven; 

 Meer integratie tussen kennis, vaardigheden en doen, zodat er transfer van leren optreedt naar de prak-

tijk. 

2.1.1. De onderwijskundige vernieuwing 

De meest voorkomende vorm van hybride opleiden die we gezien hebben tijdens dit onderzoek is de prak-

tijkroute, die we aantreffen bij de praktijkroute Maatschappelijke Zorg MIG3, de praktijkroute Verzorgende 

IG MMZ4 en bij de praktijkroute Commerciële Dienstverlening. Kenmerkend aan deze praktijkroutes is dat 

de student leert en werkt in de praktijk. De student is (mede) verantwoordelijk voor zijn eigen leertraject en 

krijgt begeleiding van een praktijkopleider of werkbegeleider, een coach van school en/of (vak)docent(en) 

van school. De praktijk staat centraal. De vragen die een student in het bedrijf/de organisatie tegenkomt en 

de eigen leervragen van de student, zijn de basis voor het leerproces. Regelmatig gaan praktijkopleider, do-

cent en student na waar de student staat in zijn leertraject. De onderzochte praktijkroutes gebruiken hierbij 

verschillende instrumenten, te weten de Leermeter in Educator en de systematiek van 360 graden feed-

back. 

Een tweede vorm van hybride opleiden hebben we aangetroffen bij de opleiding Horeca en de opleiding 

Mediavormgeving, te weten opleiden in de realistische beroepscontext. Op basis van realistische opdrach-

                                                      
3  En van dezelfde instelling: praktijkroute Zorgende IG, MBO Verpleegkundige, Sociaal Werk en Dienstverlening 
4  En van dezelfde instelling: praktijkroute Verzorgende IG 



Buutvrij                             11

  

 

ten bouwen de studenten een portfolio op, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de eigen ver-

antwoordelijkheid van de student en er een meer holistisch oordeel over de student wordt gegeven.  

Een derde vorm van hybride opleiden treffen we aan bij de opleiding Paard, waar alle praktijklessen in het 

bedrijf worden uitgevoerd. Studenten brengen circa 35 procent van de opleidingstijd door op het bedrijf, 

waar de praktijkinstructeur en docenten samen lesgeven. Daarmee streeft de opleiding Paard naar maxi-

male samenhang tussen “kennis, vaardigheden en doen” (transfer van leren) en is er veel aandacht voor 

leren van feedback. 

Een vierde vorm van hybride opleiden vindt plaats bij de opleiding Creatieve Technologie (een cross-over 

tussen mediavormgever, human technology en engineering), bij de opleiding Human Technology en bij het 

keuzedeel ‘Herbestemming in de bouw’ van de opleiding Bouwkunde. Bij de opleiding Creatieve Technolo-

gie zijn er geen vakken, maar voeren studenten realistische opdrachten uit, soms van bedrijven, soms fic-

tief. Elke opdracht wordt afgerond met een presentatie van het project aan de opdrachtgever. De omvang 

van opdrachten verschilt. Er zijn twee omvangrijke opdrachten, waarin alle kennis en vaardigheden uit de 

opleiding samenkomen, en meerdere kleine individuele projecten of groepsopdrachten, waarin studenten 

vaardigheden ontwikkelen. Voor elke opdracht krijgen studenten punten. Voor het onderwijsdeel krijgen zij 

in totaal 140 punten. De opleiding Human Technology (de Beroepshavo richt zich op studenten die willen 

doorstromen naar het hbo en die de havo te theoretisch en het vmbo te praktisch vinden. De mbo-oplei-

ding richt zich primair op het verwerven van brede competenties die doorstroom naar het hbo mogelijk ma-

ken. De opleiding maakt gebruik van een “ontwikkelkompas”, dat bestaat uit kerngebieden en deelaspec-

ten. Het kompas is afgeleid van het KD, maar bevat brede competenties. In het kompas staat wat de stu-

dent kan aantonen aan de hand van levensechte projecten. Het resultaat van deze projecten presenteren 

studenten aan de (fictieve) opdrachtgever. Meerdere docenten beoordelen het resultaat van het project en 

de presentatie ontwikkelingsgericht. Hiervoor gebruiken ze de “ontwikkelmeter”. Er zijn drie niveaus van 

beoordeling: in ontwikkeling, gevorderd, ver gevorderd. Studenten krijgen regelmatig feedback. Bij de oplei-

ding Bouwkunde krijgt het keuzedeel ‘Herbestemming in de bouw’ vorm door studenten gezamenlijk een 

acht weken durend project te laten uitvoeren voor een reële opdrachtgever.  

Een vijfde vorm van hybride opleiden betreft de leerwerkplaats van het Startcollege. Studenten van 16 jaar 

of ouder, die geen vmbo-diploma hebben, kunnen hier een Entree opleiding volgen. Daarna kunnen ze 

doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of een baan zoeken als assistent. De studentengroep is 

zeer heterogeen samengesteld. Studenten leren in leerwerkplaatsen. Het onderwijs vindt plaats in de prak-

tijk, waarbij het leerproces en de praktijk op elkaar worden afgestemd. Docenten zijn drie dagen per week 

aanwezig op de werkplek. Elke student heeft een eigen coach, die de student zowel persoonlijk als inhoude-

lijk begeleidt. De ontwikkeling van studenten wordt continu gemonitord en studenten krijgen veel feed-

back. 

De geïnterviewden noemen verschillende theoretische aspecten die ten grondslag ligt aan vormen van hy-

bride leren, zoals learning by doing (John Dewey), het belang van intrinsieke motivatie (de self-determina-

tion theorie van Deci en Ryan), het belang van goede feedback en reflectie, het 4C/ID model, transfer van 

leren door maximale samenhang tussen kennis, vaardigheden en doen, sociaal constructivisme. 

2.1.2. De huidige wijze van examineren 

De onderzochte opleidingen hanteren verschillende varianten in de huidige manier van examineren. We 

behandelen ze achtereenvolgens. 

 Voorwaardelijke toetsing en examen 
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De student moet aan voorwaarden voldoen, voordat hij het examen mag afleggen. Bij de praktijkroute 

Commerciële Dienstverlening houdt dit in dat de praktijkopleider de student in de praktijk observeert en 

beoordeelt of hij de werkprocessen beheerst op het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. De prak-

tijkopleider maakt hierbij gebruik van de Leermeter van Educator. Alle werkprocessen staan hierin, voorzien 

van een beoordelingsschema in vijf stappen van basis naar beginnend beroepsbeoefenaar. Elke stap is voor-

zien van een rubric. Ten tweede beoordeelt de vakdocent het portfolio, waarin de student per kerntaak 

door middel van een beschrijving of reflectie bijhoudt wat hij heeft gedaan en geleerd en hoe dat zich ver-

houdt tot het KD (inclusief de kenniscomponenten). Als de praktijkopleider de student beoordeelt als begin-

nend beroepsbeoefenaar en de vakdocent het portfolio als voldoende beoordeelt, mag de student het exa-

men, de proeve van bekwaamheid, doen.  

Bij de praktijkroute Verzorgende IG MMZ5 moet de student bepaalde modules uit de “take care module” 

hebben afgerond, om toegang te krijgen tot examens. Per examen is vastgesteld welke modules het betreft. 

Daarnaast moeten studenten langs trajectlijnen in de praktijk aantonen dat zij over competenties beschik-

ken. In de trajectlijnen worden drie niveaus gehanteerd: basis, gevorderd en beroepsbekwaam. De student 

moet deze niveaus in de praktijk aantonen, maar dit kan zowel via de context van het werk als via de privé 

context (elders verworven competenties). Informatie hierover wordt opgenomen in een ontwikkelingsge-

richt portfolio. Als de coach en de praktijkopleider vinden dat een student aan alle voorwaarden voldoet, 

dan mag de student examen doen. Deze examens worden ingekocht bij Prove2Move. 

Bij de opleiding Paard toont de student middels een voorwaardendossier aan dat hij de werkprocessen be-

heerst en doet daarna de proeve van bekwaamheid. Het voorwaardendossier wordt beschouwd als een ge-

nerale repetitie, waarin hetzelfde wordt gedaan als bij de examens, die worden ingekocht bij de Groene 

Norm. 

Bij de opleiding Creatieve Technologie krijgt de student toegang tot het examen als hij 140 punten heeft 

behaald. Het huidige examen bestaat uit een grote eindopdracht (40 punten), die wordt beschouwd als de 

proeve van bekwaamheid. De eindopdracht wordt vooraf gecheckt aan de hand van het KD. Tijdens de uit-

voering van de opdracht worden gesprekken gevoerd om het proces te beoordelen. De student rondt de 

opdracht af met een verslag en een presentatie van de opdracht aan de opdrachtgever. Een docent van de 

opleiding is hierbij aanwezig. De eindopdracht wordt gezien als de proeve van bekwaamheid. 

 Ingekochte examens 

De student die de praktijkroute Maatschappelijke Zorg MIG6 volgt, doet dezelfde examens als studenten die 

de reguliere route volgen. Deze praktijkroute koopt de examens in bij het Consortium Beroepsonderwijs. 

Het afsluitend examen is een proeve van bekwaamheid. Bij de opleiding Horeca doen alle studenten het-

zelfde (ingekochte) examen, een proeve van bekwaamheid. Vanuit het ingekochte examenproduct stellen 

alle studenten een eigen menu samen. Daaruit selecteert de opleiding een examenmenu, dat de studenten 

samen op school koken. Een docent en externe beoordelaar beoordelen de studenten op basis van een 

door de examencommissie goedgekeurde matrix. Bij het Startcollege bestaat het examen uit proeves van 

bekwaamheid van het Platform Entree. Bij de opleiding Human Technology wordt de diplomabeslissing ge-

baseerd op ingekochte examens, waaronder een proeve van bekwaamheid. 

 Examineren met behulp van portfolio, in combinatie met een examengesprek 

                                                      
5      Het betreft de praktijkroutes Verzorgende IG MMZ en Verzorgende IG. In verband met de leesbaarheid wordt dit afgekort 

tot praktijkroute Verzorgende IG MMZ. 
6      Het betreft de praktijkroutes Maatschappelijke Zorg MIG, Zorgende IG, MBO Verpleegkundige, Sociaal Werk en Dienverle-

ning. In verband met de leesbaarheid wordt dit afgekort tot praktijkroute Maatschappelijke Zorg MIG. 
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De opleiding Mediavormgeving rondde kerntaak 3 (ondernemersvaardigheden) in het verleden af met een 

tweedaags examen. Dit was een schriftelijke opdracht voor een fictief bedrijf. Knelpunten daarbij waren de 

te harde knip tussen onderwijs en examinering en het feit dat het examen onvoldoende recht deed aan het 

onderwijs. Er is gestart met een nieuwe manier van examineren, te weten een portfolio waarin de resulta-

ten uit het onderwijstraject zijn opgenomen. Deze resultaten worden beoordeeld en er vindt een examen-

gesprek plaats. Deze examens zijn zelf ontwikkeld.  

 Examineren met behulp van een eindopdracht 

Bij de opleiding Bouwkunde bestaat het onderwijs binnen een keuzedeel uit het uitvoeren van een reële 

opdracht voor een opdrachtgever. Het resultaat daarvan wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever. Het 

examen bestaat aanvullend hierop uit een zelf ontwikkelde eendaagse eindopdracht, die door de docent 

wordt beoordeeld. De examenopdracht is zelf ontwikkeld, omdat er twee jaar geleden geen examenleve-

rancier voor was. 

2.1.3. Knelpunten ten aanzien van de huidige manier van examineren 

Opleidingen die het onderwijs hybride vormgeven, stellen dat het afsluitend examen aan het eind van de 

opleiding en losstaande generieke examens niet goed (meer) passen bij hun visie op onderwijs. Een afslui-

tende proeve wordt ervaren als “dubbelop” en als “mosterd na de maaltijd”. De proeve voegt als zodanig 

niets toe aan wat al gedurende het onderwijsproces is waargenomen. Studenten die in de praktijk leren en 

werken, laten tijdens het onderwijs meermaals zien dat zij beroepsbekwaam zijn. Tijdens het onderwijs 

wordt de ontwikkeling van de student continu gemonitord door mensen uit de praktijk en het onderwijs en 

wordt nagegaan in hoeverre de student beroepsbekwaam is. Er worden al zoveel bewijzen van de beroeps-

bekwaamheid van de student verzameld dat een apart examen volgens de geïnterviewden niet meer nodig 

is. De geïnterviewden geven daarbij aan dat een apart examen in de vorm van een proeve geen recht doet 

aan wat de studenten al hebben laten zien tijdens het onderwijstraject. Vaak laten studenten in de praktijk 

meer zien, dan zij in de proeve kunnen aantonen. Dit argument sluit aan bij de opvatting dat een afsluitend 

examen vaak niet representatief en realistisch wordt gevonden in vergelijking met de rijke context van het 

voorafgaande onderwijs in de praktijk. De opleidingen vinden het lastig dat in de praktijk verzamelde bewij-

zen niet worden meegewogen in het eindoordeel. Daarbij vinden ze dat de huidige knip tussen leren en 

waarderen zou moeten verdwijnen. De wens is om tijdens het leren al te waarderen. Daarbij kan de harde 

knip ertoe leiden dat het onderwijs zich te veel richt naar de examinering of dat het (ingekochte) examen 

onvoldoende past bij het onderwijs. 

Enkele opleidingen die het onderwijs hybride vormgeven vinden daarnaast dat losstaande generieke exa-

mens knellen. Nederlands en Engels worden nu in aparte instellingsexamens beoordeeld. Verschillende ge-

interviewden geven aan dat studenten deze kennis en vaardigheden al in de praktijk hebben laten zien. Zij 

pleiten voor een geïntegreerde examinering in de praktijk in plaats van separate examens.  

Bij de opleiding Human Technology is een knelpunt daarnaast dat de opleiding, anders dan het KD, zich richt 

op brede competenties. Het examen (de proeve van bekwaamheid) wordt beoordeeld met “het smalle 

lijstje van het KD, namelijk de kerntaken en werkprocessen”, waar de opleiding werkt met een “rijkere syste-

matiek”. Succesvol zijn in het hbo vraagt volgens de geïnterviewden om andere competenties dan succesvol 

zijn in het beroep.  
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De praktijkroute Verzorgende IG MMZ heeft een specifiek dilemma, dat samenhangt met het feit dat de 

praktijkroute binnen een grote zorginstelling plaatsvindt. In deze zorginstelling volgen studenten van meer-

dere ROC’s de praktijkroute. De zorginstelling wil het liefst uniformiteit in afspraken. Om die reden werken 

twee ROC’s samen bij het verzorgen van de praktijkroute. Studenten van beide ROC’s volgen dezelfde leer-

route en doen dezelfde examens, maar de examenprocedures die de examencommissies van beide ROC’s 

hanteren zijn verschillend. Deze verschillen ontstaan doordat elk ROC vanwege interne richtlijnen is gehou-

den aan de eigen procedures. “Examencommissies nemen hun rol heel serieus. Het is allemaal geprotocol-

leerd”. In theorie kunnen examencommissies hierin variëren, bijvoorbeeld voor de praktijkroute, maar in de 

praktijk doen zij dit niet. “Iedereen denkt in een OER, een examenplan, want dat is beheersbaar binnen de 

instelling en teams”, “Examencommissies kunnen afwijkingen op de kaders toestaan”, aldus de geïnterview-

den. 

Verschillen in procedures hebben onder meer betrekking op examinering in Nederlands, Rekenen en Ver-

pleegtechnisch handelen, gehanteerde formulieren en de timing van examens. Dit knelpunt valt buiten de 

scope van dit onderzoek en krijgt daarom geen verdere aandacht in dit onderzoek. 

2.1.4. Wensen ten aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing 

Er zijn verschillende wensen ten aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing, te weten: 

 Informatie uit het onderwijs zwaar laten meewegen bij de diplomabeslissing 

Bij veel van de onderzochte hybride opleidingsvarianten wordt al gedurende het traject veel informatie ver-

zameld over het beroepsgedrag van de student. De ontwikkeling van de student wordt continu gemonitord, 

waarbij wordt nagegaan welk niveau van beroepsbekwaamheid de student heeft bereikt. De praktijkoplei-

der en een of meer docenten of de begeleider beoordelen. De praktijkopleider, de docent of de begeleider 

en de student bespreken regelmatig te voortgang van de student en in hoeverre die beroepsbekwaam is. 

De bevraagde opleidingen willen deze informatie te gebruiken voor de diplomabeslissing, die dan in belang-

rijke mate wordt gebaseerd op informatie uit het onderwijs. Daarbij vinden de geïnterviewden het belang-

rijk dat de student alle werkprocessen aantoont op het juiste niveau. Dit krijgt zijn weerslag in het portfolio 

en wordt gecombineerd met een CGI-gesprek en/of een presentatie door de student. Sommige geïnter-

viewden betitelen het CGI-gesprek en de presentatie “als kers op de taart”, omdat tijdens het onderwijs 

eigenlijk al is aangetoond dat de student op het juiste niveau functioneert. In het kader worden drie voor-

beelden van mogelijke werkwijzen gegeven. 

Praktijkvoorbeeld 

Bij een opleiding die de praktijkroute aanbiedt start een student vanaf dag één in een bedrijf of organisatie en volgt 

daar de opleiding. De student is verantwoordelijk en leidend voor zijn eigen leer- en ontwikkeltraject en wordt bege-

leid door een coach van school, een praktijkopleider (leermeester) en een vakdocent van school. De praktijk staat 

centraal: de vragen die een student in het bedrijf of de organisatie tegen komt, zijn de basis voor het leerproces. De 

student leert in meerdere bedrijven of organisaties. Ten eerste wordt de student in het ontwikkeltraject beoordeeld 

door de praktijkopleider met behulp van de Leermeter van Educator. In die leermeter zit een beoordelingsschema 

van basis, naar basis + tot beginnend beroepsbeoefenaar: 5 stappen, er hangt een rubric onder bij elke stap. De Leer-

meter is gebaseerd op het KD: alle werkprocessen staan erin. Ten tweede houdt de student per kerntaak een portfo-

lio bij met onder andere een beschrijving/reflectie van wat hij allemaal geleerd heeft, wat hij in praktijk heeft gedaan 

en hoe dat zich verhoudt tot het KD. De vakdocent beoordeelt het portfolio en voert een CGI-gesprek met de stu-

dent.  
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Bij de opleiding Creatieve Technologie voert de student opdrachten in de praktijk uit. Als de student alle opdrachten 

(180 studiepunten) met goed gevolg en op het juiste niveau heeft afgerond, dan is hij bekwaam. Op basis van een 

ontwikkelportfolio wordt bepaald of een student startbekwaam is. In het ontwikkelportfolio zitten de resultaten op 

de opdrachten en de reflectie van de student en de opdrachtgever. In plaats van examens presenteert de student 

zijn plannen en resultaten aan de opdrachtgever en zijn er gesprekken tussen de student, de opleiding en de werkge-

ver om na te gaan of de student in staat is om op het eindniveau te functioneren. Nederlands en Engels worden inte-

graal geëxamineerd. Studenten moeten stukken schrijven en een presentatie geven aan de werkgever. Die worden 

beoordeeld. Studenten moeten nog wel een taaltoets doen, onder andere voor spelling. 

De opleiding Human Technology noemt een vergelijkbare oplossingsrichting. Als docenten aan de hand van de uit-

voering van projecten oordelen dat een student de kerngebieden op een voldoende niveau beheerst, dan heeft hij 

de opleiding afgerond en krijgt hij een diploma. Een diplomabeslissing wordt dan niet meer gebaseerd op een meet-

moment (het examen), maar op meerdere meetmomenten. Een droombeeld is dat de avo-vakken dan meer inte-

graal en ontwikkelingsgericht kunnen worden beoordeeld. Kerngebieden kunnen gedurende de opleiding worden 

afgerond. Als een student een kerngebied afrondt, krijgt hij een deelcertificaat. Op de veel langere termijn zou vol-

gens een geïnterviewde het diploma kunnen worden vervangen door deelcertificaten. 

  

 Verspreid over de opleiding kennis en vaardigheden aftoetsen met een examenmix 

Niet alle hybride opleidingsvarianten monitoren continu de ontwikkeling van de student, maar hebben hier 

wel behoefte aan. Zij stellen voor om kennis en vaardigheden gespreid over de opleiding af te toetsen met 

een examenmix, wat een examen aan het eind van de opleiding overbodig maakt. Net als in de voorgaande 

oplossingsrichting willen deze opleidingen informatie over het gedrag van de student in de praktijk laten 

meewegen bij de diplomabeslissing. In het kader staan drie voorbeelden van manieren waarop de opleidin-

gen die vorm zouden willen geven. 

Praktijkvoorbeeld 

De opleiding Paard zou willen werken met een formatieve toetsstructuur (“de backbone van de opleiding”) en een 

examenmix. De formatieve toetsstructuur wordt gebaseerd op het KD en de taxonomie. Summatieve toetsen worden 

hierop aangepast en in stukjes opgeknipt. Kennisexamens kunnen daar deel van uitmaken. Summatief toetsen zou 

ook kunnen op basis van de BPV. Studenten worden dan bijvoorbeeld tijdens de stage in het eerste jaar formatief 

getoetst op werkprocesniveau en in een van de latere jaren summatief op basis van beoordelingscriteria. “Als we een 

examenmix hebben dan zouden we formatieve toetsen hebben en dan kunnen we stukjes afvinken voor wat ze al klaar 

hebben”, aldus een van de geïnterviewden. 

De opleiding Horeca zou op werkprocesniveau modules willen inrichten die studenten “als legoblokjes” kunnen sa-

menstellen. Modules kunnen al tijdens de opleiding summatief worden getoetst, waardoor examinering wordt ver-

spreid over de opleiding. De geïnterviewde vindt het mooi als de afronding van een module op het juiste niveau zou 

worden beloond met een waardecertificaat. Als het onderwijs op deze manier wordt ingericht en modules op het 

juiste niveau worden afgerond, acht de geïnterviewde een examen aan het einde van de opleiding niet nodig.  

Bij de opleiding Mediavormgeving koesteren de geïnterviewden de wens om de praktijk te benutten voor examine-

ring en de examinering te spreiden over de opleiding. Stageopdrachten of beroepsproducten kunnen dan de status 
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van een examen krijgen, als ze aan allerlei eisen voldoen. Dit verhoogt de betrokkenheid van studenten. In combina-

tie met een beoordeling van het portfolio, een presentatie en een examengesprek, kan dit volgens de geïnterviewde 

leiden tot een verantwoorde diplomabeslissing. 

 

 Generieke vakken in de praktijk toetsen 

Enkele van de ondervraagde hybride opleidingen willen de generieke vakken meer integraal toetsen, bijvoor-

beeld door de generieke vakken geïntegreerd in de praktijk te toetsen. Lezen op 2F is voor verschillende stu-

denten te moeilijk, terwijl ze wel goed functioneren in de praktijk. Een centraal examen lijkt op dit niveau 

onvoldoende recht te doen aan de capaciteiten van de student. 

Hierboven zijn de drie wensen ten aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing beschre-

ven die teams hebben genoemd. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk dat niet alle opleidingsteams al volle-

dig voor ogen hebben op welke andere manieren zij willen komen tot een verantwoorde diplomabeslissing. 

Teamleden verschillen soms met elkaar van mening. Sommigen willen het afsluitend examen laten vervallen, 

anderen hebben hier nog steeds behoefte aan. De redenen die ze hiervoor noemen zijn divers: studenten 

hebben behoefte aan een duidelijke afsluiting van de opleiding (“de kers op de taart”), het werkveld wil het 

en/of een afsluitend examen maakt het makkelijker om de waarde van het diploma te waarborgen. Het 

Startcollege wil de proeve van bekwaamheid handhaven, omdat dan voor studenten duidelijk is wanneer ze 

een officiële beoordeling krijgen en omdat werkgevers in bepaalde sectoren hieraan hechten.  

2.2 Maatwerk 

Verschillende van de ondervraagde opleidingen bieden een vorm van maatwerk aan. Redenen om hiermee 

te starten zijn onder meer het bieden van mogelijkheden om te versnellen, te verdiepen en meer regie van 

de student op het eigen leerproces. 

2.2.1. De onderwijskundige vernieuwing 

Vijf opleidingen bieden een vorm van maatwerk aan. Bij drie opleidingen gaat dit gepaard met een sterke 

praktijkcomponent. We zoomen eerst in op de twee opleidingen die vooral maatwerk aanbieden.  

Een eerste vorm van maatwerk kenmerkt zich met name door variatie in tempo. Uitgangspunt is dat stu-

denten dat wat ze al kunnen en kennen niet herhalen in het onderwijs en dat ze versneld door de opleiding 

heen kunnen. Hiervan zijn twee voorbeelden. 

De opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn7 biedt onderwijs op maat aan de heterogene stu-

dentpopulatie, die bestaat uit studenten met en zonder werkervaring en studenten van verschillende leef-

tijden. Alle studenten werken toe naar hetzelfde resultaat, hiertoe zijn ijkpunten gemarkeerd. Er zijn ijkpun-

ten die voortgang meten en ijkpunten die toegang geven tot het examen. “IJkpunten zijn de toverformule 

om maatwerk mogelijk te maken”. IJkpunten zijn zaken die studenten moeten opleveren, zoals 360 graden 

feedback, behaalde kennistoetsen, oefenopdrachten die voldoende zijn gemaakt, beoordeling van de be-

roepshouding en soms zelfs een beoordelingsgesprek met de werkgever. Als een student een ijkpunt haalt, 

kan hij een volgende stap in de opleiding zetten en krijgt hij toegang tot het examen. De weg naar de ijk-

punten toe kan per student verschillen, zowel qua snelheid als qua leerproces. Iedere student leert op de 

                                                      
7  En de volgende opleidingen van dezelfde instelling: Verzorgende IG, MBO Verpleegkundige, Assistenten Gezondheids-

zorg, Maatschappelijke Zorg, Verzorgende 
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manier die het best bij hem of haar past. De student maakt daarin eigen keuzes, soms in samenspraak met 

de docent. 

De niet-bekostigde opleider die de derde leerweg aanbiedt, stuurt op leeruitkomsten (wat een student 

moet kennen en kunnen) en niet op het traject dat de student moet volgen. Op basis van te realiseren leer-

uitkomsten kan een diversiteit aan flexibele opleidingstrajecten per student op maat worden ingericht. 

Daarbij kan op maat worden aangesloten op wat studenten al kennen en kunnen. Door te werken met vali-

dering van resultaten van leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen, trainingen, e.d.) wordt in 

kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het oplei-

dingstraject niet meer hoeft te leren. Voor de overige te behalen leeruitkomsten worden een modulair op-

leidingstraject ingericht. 

Een tweede vorm van maatwerk kenmerkt zich doordat studenten regie hebben op hun eigen leerproces. 

Ze kunnen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop ze leren, het tempo waarin ze leren, de volg-

orde waarin ze leren en/of wat ze willen leren. De opleidingen geven dit op verschillende manieren vorm. 

Ze combineren dit met een sterke praktijkcomponent.  

De opleiding Automotive biedt studenten individuele leerlijnen in een realistische beroepscontext. Hierbij 

wordt aangesloten op de visie op leren van het ROC. Uitgangspunt daarbij is dat leren effectief is als de le-

rende intrinsiek gemotiveerd is, als het leren gepersonaliseerd, zelfregulerend en actief is, als het leren gesi-

tueerd is in een realistische beroepscontext waarin theorie en praktijk zijn verweven en als het constructi-

vistisch is. Studenten kunnen eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop ze leren, het tempo 

waarin ze leren en de wijze waarop ze lesblokken afronden. 

Bij de opleiding Pedagogisch Werk kunnen studenten eigen keuzes maken in hun leertraject. Als vertrek-

punt krijgen studenten een reader met daarin thema’s gekoppeld aan kennis en vaardigheden op basis van 

het KD. De keuzes hebben vooral betrekking op verdiepingsmogelijkheden die zijn gerelateerd aan de stage. 

Als een student bijvoorbeeld stage loopt op de babygroep, dan kan hij het onderwijsblok volgen dat daarop 

aansluit. De opleiding bestaat uit een basis- en profieldeel. Studenten kunnen deze periodes in een verschil-

lend tempo doorlopen. Het resultaat is een veelal individueel leertraject, terwijl de geïnterviewden ook be-

lang hechten aan samenwerkend leren.  

Bij de opleiding Helpende gaan leerlingen regie krijgen op hun eigen leerproces en met name op de volg-

orde waarin zij willen leren. Dit houdt in dat studenten, vanaf volgend schooljaar, samen met hun coach en 

aan de hand van rubrics, die zijn gekoppeld aan werkprocessen, bepalen welke stappen zij willen zetten in 

hun leerproces. 

2.2.2. De huidige wijze van examinering 

 Voorwaardelijke modules en kwalificerende examens 

De niet-bekostigde opleider die een derde leerweg aanbiedt werkt met modules die per kerntaak een kwali-

ficerend examen hebben. Daarnaast zijn er voorwaardelijke modules, die wel voldoende gemaakt moeten 

zijn, maar die niet meetellen voor het resultaat per kerntaak op het diploma. 

 Ingekochte examens, oefenexamen en proeve van bekwaamheid  

Bij de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn krijgen alle studenten dezelfde examens, die 

worden ingekocht bij het Consortium Beroepsonderwijs. Het tijdstip van examineren verschilt per student, 

afhankelijk van het moment waarop de student het ijkpunt heeft bereikt. De studenten worden twee keer 

geëxamineerd in de praktijk: eerst oefenen ze het beroepsexamen en daarna leggen ze de proeve van be-

kwaamheid af. De stagebegeleider beoordeelt de praktijk en de school beoordeelt de bewijsstukken. 
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 Ingekochte examens 

De opleiding Automotive examineert met behulp van bij Stem ingekochte examens (vier proeven van be-

kwaamheid) en op een centrale locatie. Studenten doen op hetzelfde moment examen.  

De opleiding Pedagogisch Werk gebruikt de ingekochte examens van Prove2Move. De examens bestaan uit 

een proeve van bekwaamheid, een gesprek met de assessor op stagebezoek en theorie en/of een verslag 

van de student, die de assessor eveneens beoordeelt. Voorafgaand aan de examens krijgen studenten een 

GO-gesprek met een leercoach, om na te gaan of ze klaar zijn voor het examen. Er zijn geen formatieve 

toetsen. De opleiding Helpende maakt eveneens gebruik van ingekochte examens.  

2.2.3. Knelpunten ten aanzien van de huidige manier van examineren  

De opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn die studenten de mogelijkheid wil bieden om te ver-

snellen, stelt dat een proeve aan het eind van de opleiding versnelling in de weg staat. De opleiding Dienst-

verlening Helpende Zorg en Welzijn, die studenten eveneens de mogelijkheid aanbiedt om te versnellen, 

ervaart geen knelpunten ten aanzien van de huidige manier van examineren. Deze is, dankzij de ijkpunten, 

zodanig ingericht dat het studenten de mogelijkheid biedt om de opleiding versneld af te ronden. De drie 

opleidingen die naast maatwerk ook een sterke praktijkcomponent hebben, noemen vergelijkbare knelpun-

ten als de hybride opleidingen, namelijk dat de harde knip tussen onderwijs en examinering knelt en dat de 

eindtoets geen recht doet aan de opleiding.  

2.2.4. Wensen ten aanzien van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing  

De opleidingen die versnellen noemen twee verschillende manieren om de diplomabeslissing te verant-

woorden. De opleiding Helpende heeft met betrekking tot het bieden van mogelijkheden om te versnellen 

geen behoefte aan een andere manier om de diplomabeslissing te verantwoorden. De huidige werkwijze 

waarin gebruik wordt gemaakt van ijkpunten biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. De niet-bekostigde 

opleider die de derde leerweg aanbiedt zou wel een andere werkwijze willen hanteren, namelijk: 

 De diplomabeslissing baseren op leerwegonafhankelijke toetsing en/of validatie van leeruitkomsten  

De niet-bekostigde opleider die de derde leerweg aanbiedt wil een vergelijkbare systematiek hanteren als 

in het hbo. De diplomabeslissing wordt gebaseerd op leeruitkomsten. Deze kunnen worden vastgesteld op 

basis leerwegonafhankelijke toetsing van modules. Studenten kunnen er ook voor kiezen om leeruitkom-

sten te laten valideren op basis van verschillende validatiemogelijkheden, te weten validatie op basis van 

eerder verworven kwalificaties (EVK), validatie op basis van eerder verworven competenties (EVC), deelvali-

datie en inbreng beroepsproduct (IBP). De student kan op grond van zijn eigen situatie komen tot een mix 

van toetsings- en valideringsmogelijkheden. Leeruitkomsten kunnen door de student behaald worden door 

(het volgen van de module en) de leerwegonafhankelijke toets van de module af te leggen, of naar aanlei-

ding van elders verworven kennis of kunde leveren van bewijzen van beroepsproducten/beroepshandelin-

gen ter validatie van de leeruitkomst van de desbetreffende module. Of door een combinatie hiervan. Met 

behulp van meetlatten, ontwikkeld in samenspraak met EVC-bureaus, stellen assessoren/ de examencom-

missie vast of een beroepsproduct voldoet aan de eisen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ontvan-

kelijkheidscriteria. Dit zijn eisen waaraan een beroepsproduct moet voldoen, voordat het wordt beoor-

deeld. Een voorbeeld van een ontvankelijkheidcriterium is een werkgeversverklaring. 

 Informatie uit het onderwijs zwaar laten meewegen bij de diplomabeslissing  
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De opleidingen die studenten meer regie geven op hun leerproces hebben behoefte aan een andere manier 

om de diplomabeslissing te verantwoorden. Deze wordt echter vooral ingegeven door het feit dat zij de op-

leiding in belangrijke mate in de (realistische) beroepscontext vormgeven. De oplossingsrichting die zij noe-

men is vergelijkbaar met de oplossingsrichting die wordt genoemd door hybride opleidingen. Ook deze op-

leidingen willen informatie uit het onderwijs laten meewegen in de diplomabeslissing. Twee opleidingen 

willen dit combineren met examens. In het kader zijn de suggesties van de opleidingen weergegeven. 

 

 

Praktijkvoorbeeld 

Informatie uit het onderwijs laten meewegen bij de diplomabeslissing is het droombeeld van enkele geïnterviewden 

bij de opleiding Helpende. Studenten worden in de praktijk beoordeeld op basis van het portfolio en met behulp van 

rubrics, waarin verschillende niveaus worden onderscheiden. Ook kennis wordt dan in de praktijk getoetst. De be-

oordeling wordt op meerdere momenten gebaseerd en het eindniveau (beginnend beroepsbeoefenaar) moet duide-

lijk worden aangetoond. Het denken hierover is echter nog niet uitgekristalliseerd. Men is nog bezig met de ontwik-

keling van de vormgeving van de opleiding. Pas in een volgend stadium gaat men nadenken over de concrete vorm-

geving van examinering.  

Een droombeeld van de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is om de informatie uit het onderwijs te 

laten meewegen in de diplomabeslissing. De opleiding is bezig met de herijking van het curriculum in een “cirkel-

vorm”. In elke taartpunt van de cirkel staan werkprocessen en bijbehorende vaardigheden en thema’s uit het KD, 

waarin een opbouw zit. Binnen elke taartpunt zou de opleiding de student formatief willen beoordelen, bijvoorbeeld 

met behulp van rubrics, waardoor deze zicht heeft op zijn ontwikkeling. Dit alles krijgt een plek in een portfolio of in 

een groeidocument met rubrics dat de bpv-begeleider en de studieloopbaanbegeleider regelmatig invullen. Uitein-

delijk bereikt de student het eindniveau. Op basis van een portfoliogesprek met de studieloopbaanbegeleider of 

leercoach kan worden bepaald of de student het juiste niveau heeft om examen te doen. Het examen is dan een for-

maliteit, maar de geïnterviewden hechten nog wel aan een examen in de praktijk voor het basisdeel en het profiel-

deel. Ze willen hiervoor een basislat definiëren waar alle studenten aan moeten voldoen. Daarnaast hebben studen-

ten de ruimte om additionele dingen te leren. Ter illustratie wordt het volgende voorbeeld gegeven: Alle studenten 

leren een brood bakken, maar ieder mag het brood op een zelfgekozen manier versieren. “Dan krijg je wel hetzelfde 

diploma, maar die topping zijn de extra ervaringen die je bij ons kunt vergaren”. 

In de visie op examinering van de opleiding Automotive ligt de focus van de student op leren in het onderwijs. Op 

een bepaald moment laat de student in het onderwijs zien dat hij beroepsbekwaam is. Het formatieve deel wordt 

meegewogen bij de diplomabeslissing. De student legt alleen examens af die écht noodzakelijk zijn om het eindni-

veau goed te kunnen bepalen. Examens worden bij voorkeur afgelegd in de beroepspraktijk en sluiten aan bij het 

onderwijs. Dit houdt in dat sommige examens kunnen worden ingekocht bij gecertificeerde leveranciers, andere exa-

mens worden zelf geconstrueerd. Er is een voorkeur voor examinering in de eigen realistische beroepscontext boven 

examinering op de centrale locatie. Maatwerk binnen examinering moet mogelijk zijn, evenals representatief exami-

neren. Dat laatste betekent dat keuzes moeten worden gemaakt in wat geëxamineerd wordt uit het kwalificatiedos-

sier. De examens moeten een juiste indicatie geven van het beroep wat betreft niveau, inhoud en complexiteit. 
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3 Ervaren knelpunten en aangedragen oplossingsrich-

tingen voor het anders verantwoorden van de diplo-

mabeslissing 

De opleidingsteams die participeren in het onderzoek ervaren dikwijls een mismatch tussen onderwijs en 

examinering. De aansluiting tussen onderwijs en examinering kan verbeteren door de diplomabeslissing op 

andere manieren te verantwoorden. Hiervoor zijn verschillende suggesties gedaan door de opleidingen. De 

belangrijkste zijn: (1) informatie uit het onderwijs laten meewegen bij de diplomabeslissing, (2) verspreid 

over de opleiding examineren en (3) de diplomabeslissing mede baseren op validatie van leeruitkomsten 

(zie ook hoofdstuk 2). Soms stellen teams een combinatie van oplossingsrichtingen voor. De oplossingsrich-

tingen zijn veelal nog niet in praktijk gebracht doordat teams knelpunten ervaren. In dit hoofdstuk gaan we 

voor de drie gesuggereerde werkwijzen van verantwoording nader in op deze knelpunten en de aangedra-

gen oplossingsrichtingen.  

Samenvatting  

De meeste teams willen informatie uit het onderwijs laten meewegen bij de diplomabeslissing. Een belangrijke voor-

waarde voor het laten meewegen van informatie uit het onderwijs bij de diplomabeslissing is het continu monitoren 

van de ontwikkeling van de student in de (realistische) beroepspraktijk en in het onderwijs, waar verschillende bege-

leiders vanuit onderwijs en bedrijfsleven bij betrokken zijn . De teams ervaren een belemmering in wet- en regelge-

ving en het inspectiekader, maar geven ook aan dat ze waarschijnlijk meer ruimte hebben dan ze zelf denken. Ze wil-

len dat mbo-scholen meer lef tonen en de ruimte in wet- en regelgeving beter benutten. Daarnaast vormen de in-

terne regels om examens in te kopen en standaardprocedures een belemmering. Teams willen meer ruimte van de 

instellingen voor maatwerk. Verder zijn er zorgen over de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk. Maat-

regelen ten aanzien van de betrouwbaarheid, validiteit, vergelijkbaarheid en transparantie zijn nodig. Een van de 

belangrijkste knelpunten bij deze werkwijze is het onderscheid tussen formatief en summatief: mag formatief ver-

kregen informatie summatief worden gebruikt? Er is behoefte aan een herijking van beide begrippen. 

Twee teams willen verspreid over de opleiding examineren met behulp van een examenmix. Zij worden belemmerd 

door de interne regel dat examens moeten worden ingekocht bij erkende leveranciers. Deze examenleveranciers 

verkopen meestal een examen dat wordt afgenomen aan het einde van de opleiding, wat haaks staat op het ver-

spreid examineren. Zelf ontwikkelen van examens kan niet vanwege de eis tot inkoop van de instelling en daarnaast 

zijn teams onvoldoende deskundig om zelf examens te ontwikkelen. Teams willen allereerst in dialoog gaan met exa-

menleveranciers over het aanbod, maar ook af van de interne regel van verplichte inkoop. Daarnaast willen teams 

deskundigheidsbevordering ten aanzien van het zelf construeren van examens. 

Een team wil de diplomabeslissing mede baseren op de validatie van leeruitkomsten. Het team ervaart dat dit niet 

mag op basis van wet- en regelgeving en de strenge eisen die de inspectie stelt aan de verantwoording van de ge-

hanteerde systematiek van examineren en het verantwoorden van de diplomabeslissing. Het team denkt dat de 

werkwijze toch haalbaar is, omdat er voldoende waarborgen zijn voor de kwaliteit. Voorwaarde is dat de examen-

commissie de diplomering borgt op basis van door het team aangedragen betrouwbare bewijzen. Het valideren van 

leeruitkomsten betekent veel werk voor de examencommissies, omdat zij de vrijstellingen moeten verlenen. Exa-

mencommissies zouden de mogelijkheid moeten hebben om de vrijstellingen te mandateren aan het opleidings-

team. 
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In onderstaande tabel wordt duidelijk welke opleidingen een andere manier van verantwoorden van de di-
plomabeslissing suggereren. De meeste opleidingen opteren ervoor om informatie uit het onderwijs te la-
ten meewegen bij de diplomabeslissing. De tabel bevat tevens per gesuggereerde werkwijze een samenvat-
ting van de knelpunten en oplossingsrichtingen. 

Tabel 3.1: Knelpunten en oplossingsrichtingen voor drie manieren om de diplomabeslissing anders te verant-
woorden. 

Anders verantwoor-
den diplomabeslissing 

Knelpunten Oplossingsrichtingen  Opleidingen 

Informatie uit het on-
derwijs laten meewe-
gen bij de diplomabe-
slissing 

 Belemmerende wet- 
en regelgeving. 

 Interne regels.  
 Zorgen omtrent kwa-

liteit van de beoor-
deling in de beroeps-
praktijk. 

 Borging door de exa-
mencommissie 

 Lef tonen en ruimte 
in wet- en regelge-
ving benutten. 

 Ruimte in interne re-
gels creëren. 

 Continue beoorde-
ling student door 
meerdere beoorde-
laars uit praktijk en 
school. 

 Herijking definitie 
formatief – summa-
tief. 

 Maatregelen treffen 
t.b.v. transparantie, 
betrouwbaarheid, 
vergelijkbaarheid en 
validiteit . 

 Dialoog tussen 
teams en examen-
commissies intensi-
veren. 

Praktijkroute Maat-
schappelijke Zorg MIG, 
Zorgende IG, MBO Ver-
pleegkundige, Sociaal 
Werk en Dienstverle-
ning, Pedagogisch 
Werk, 
Praktijkroute Commer-
ciële Dienstverlening, 
Creatieve Technologie, 
Helpende, 
Mediavormgeving, 
Bouwkunde (keuze-
deel), 
Human Technology, 
Automotive.  
 

Diplomabeslissing ba-
seren op examenmix 
waarmee kennis en 
vaardigheden ver-
spreid over de oplei-
ding worden afge-
toetst. 

 Interne regels 
 Aanbod van examen-

leveranciers 
 Eigen deskundigheid 

 Ruimte in interne re-
gels creëren 

 Dialoog met exa-
menleveranciers 
aangaan 

 Deskundigheid be-
vorderen 

Horeca, 
Paard, 
Mediavormgeving. 
 
 

Diplomabeslissing ba-
seren op validatie van 
leeruitkomsten. 

 Belemmerende wet- 
en regelgeving 

 Veel werk voor exa-
mencommissies, 
mandateren van vrij-
stellingen naar het 
team is wettelijk niet 
toegestaan. 

 Gewoon doen 
 Kwaliteitsmaatrege-

len 
 Examencommissies 

mogen vrijstellingen 
mandateren naar op-
leidingsteams. 

De opleider die de 
derde leerweg verzorgt 
(alle sectoren) 

 

In onderstaande paragrafen belichten we de verschillende knelpunten en geven we aan welke oplossings-
richtingen de betrokkenen noemen. 
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3.1 Informatie uit het onderwijs laten meewegen bij de diplomabeslissing 

Een groot deel van de opleidingsteams wil informatie uit het onderwijs laten meewegen bij de diplomabe-

slissing. De knelpunten hebben betrekking op ervaren knelpunten in wet- en regelgeving en het inspectieka-

der, interne regels en zorgen omtrent de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk. Oplossingsrich-

tingen zijn lef tonen en de ruimte benutten, ruimte creëren in interne regels, continu monitoren van de stu-

dent door meerdere beoordelaars, omgaan met het strikte onderscheid tussen formatief en summatief, het 

nemen van kwaliteitsmaatregelen en dialoog tussen teams en examencommissies. 

3.3.1. Knelpunten bij het meewegen van informatie uit het onderwijs 

Ervaren knelpunten in wet- en regelgeving en het inspectiekader 

Er wordt gedacht dat het meewegen van informatie uit het onderwijs bij de diplomabeslissing niet kan op 

grond van wet- en regelgeving en het inspectiekader. Geen examen afnemen is ongebruikelijk. Een oplei-

ding zegt “wij denken dat een proeve van bekwaamheid aan het einde van de opleiding moet”. Daarnaast 

hebben de teams last van het historisch gegroeide onderscheid dat het mbo hanteert in formatieve of ont-

wikkelingsgerichte toetsen enerzijds en summatieve of kwalificerende examens anderzijds. Ze denken dat 

informatie die wordt verkregen tijdens het leerproces van studenten (“formatief verkregen informatie”) niet 

summatief mag worden gebruikt. Enkele van deze respondenten geven tegelijkertijd aan dat het meewegen 

van informatie uit het onderwijs waarschijnlijk toch wel kan. Dit blijkt uit uitspraken als: “Wet- en regelge-

ving werkt klemmend, al is er meer ruimte dan we ervaren”, “Inspectie biedt heel veel ruimte om andere 

vormen van examinering te kunnen toepassen”, “Er is ruimte als de onderbouwing goed is”, het is mogelijk 

als “we aantoonbaar maken dat deze manier een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit heeft”. De 

teams denken wel dat ze uiteindelijk in staat zullen zijn een goed plan te maken voor hun voorgestelde 

werkwijze bij het verantwoorden van de diplomabeslissing, maar daar hebben ze wel tijd en ruimte voor 

nodig. Een team houdt zorgen en geeft aan het prettig te vinden als de inspectie vooraf goedkeuring geeft 

over de gehanteerde werkwijze. 

Interne regels en belemmeringen 

Een eerste regel die deze wijze van verantwoorden in de weg staat, is volgens betrokkenen de interne regel 

om examens in te kopen bij externe leveranciers en af te nemen volgens standaard procedures. Deze interne 

regel, die vaak geldt voor de gehele onderwijsinstelling, strookt niet met de wens om informatie uit het on-

derwijs te laten meewegen bij de diplomabeslissing. Standaardisering heeft niet alleen betrekking op in-

koop, maar ook op andere procedures rondom de diplomabeslissing, bijvoorbeeld de inzet van het vierogen 

principe en een proeve aan het eind van de opleiding. Degenen die beslissen over de inkoop en de procedu-

res stellen soms hogere eisen dan de inspectie om zich te verzekeren van een positief oordeel van de in-

spectie. Er wordt gehandeld vanuit angst voor de inspectie en wet- en regelgeving. Sommige respondenten 

betitelen de examencommissie als behoudend, anderen zeggen juist dat de examencommissie open staat 

voor vernieuwing. 
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Zorgen omtrent de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk 

Teams die informatie uit het onderwijs willen laten meewegen bij de diplomabeslissing benutten de rijke 

contexten van de beroepspraktijk. Deze biedt veel kansen om te laten zien wat een student kan. De context 

wordt authentiek genoemd in tegenstelling tot de vaak gekunstelde context van de school. Al langer is be-

kend dat het examineren in de context van deze beroepspraktijk gepaard gaat met verschillende proble-

men. Uit de interviews komen verschillende knelpunten naar voren. 

 De beoordeling is niet altijd onafhankelijk en objectief, beoordelaars zijn niet altijd deskundig. 

 De rol van begeleider en beoordelaar in het bedrijf is niet goed onderscheiden. Zowel bij kleinere als bij 

grotere bedrijven doet dit zich voor. De begeleider van het stagebedrijf is zich niet altijd bewust van de 

verschillende rollen als begeleider en beoordelaar.  

 Geïnterviewden geven aan dat de lat niet bij alle beoordelaars even hoog ligt en de kijkrichting niet al-

tijd eenduidig is. Met andere woorden: beoordelaars verschillen in wat een student moet laten zien als 

beginnend beroepsbeoefenaar en in opvattingen over het niveau. 

 Het zicht en grip op de examinering is lastig te realiseren 

Docenten van onderwijsteams zijn niet altijd in de gelegenheid om fysiek aanwezig te zijn in de praktijk. 

Dit heeft vooral te maken met onvoldoende capaciteit. Een onderwijsteam geeft bijvoorbeeld aan niet 

altijd een tweede beoordelaar beschikbaar te hebben, terwijl de interne regels dat wel min of meer 

voorschrijven. Hetzelfde geldt voor leden van de examencommissie: zij hebben de taak om de kwaliteit 

van de examinering te borgen. Ook hiervan is bekend dat het aanwezig zijn bij de afname van examens 

niet eenvoudig te realiseren is.  

Borging door de examencommissie 

Over het algemeen zijn de teamleden positief over de rol van de examencommissie. Dat uit zich in uitspra-

ken zoals: de examencommissie mag best streng zijn, fijn dat de examencommissie meedenkt en ruimte 

laat voor nieuwe ontwikkelingen. Zij ervaren de examencommissie niet als een keurslijf of een voorschrij-

vende commissie. De teams die we geïnterviewd hebben zijn er van doordrongen dat zij als team aan zet 

zijn, waarbij de dialoog met de examencommissie opgezocht wordt. Het wordt gewaardeerd dat de exa-

mencommissieleden meedenken in de doorontwikkeling van het zorgen voor kwaliteit: “geef maar aan hoe 

het wel kan”. Het team zou een set van maatregelen aan moeten bieden, waarna de examencommissie 

controleert of gedaan wordt zoals afgesproken is. Elk team voelt de noodzaak de wijze van examinering te 

verantwoorden en te onderbouwen. Daarvoor zien zij nog wel enkele obstakels. Zo is op dit moment is nog 

niet uitgekristalliseerd wat precies de inhoud van het diplomadossier zou moeten zijn. Ook voorzien teams 

knelpunten met betrekking tot het examenplan en het risico van de uitgebreidheid van het materiaal dat 

aan de examencommissie aangedragen wordt in het dossier. Het werken met een examenplan wordt door 

enkele teams problematisch gevonden omdat het niet voldoende flexibel is en daarmee een belemmering 

vormt om je onderwijs flexibel in te richten. Een ander knelpunt dat genoemd heeft betrekking op het port-

folio met daarin opgenomen bewijzen die erg uitgebreid kunnen zijn. 

3.1.2.  Oplossingsrichtingen voor het meewegen van informatie uit het onderwijs 

De teams die het onderwijs willen laten meewegen bij de diplomabeslissing noemen een aantal met elkaar 

samenhangende oplossingen, te weten lef tonen en de ruimte benutten, ruimte creëren in interne regels, 

continu monitoren van de student door meerdere beoordelaars, omgaan met het strikte onderscheid tus-

sen formatief en summatief, het nemen van kwaliteitsmaatregelen en dialoog tussen teams en examen-

commissies. 
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Lef tonen en ruimte in interne regels creëren 

Colleges van Bestuur, examencommissies en teams zouden meer lef moeten tonen en de ruimte in wet- en 

regelgeving en het inspectiekader beter kunnen benutten. De teams zijn daarbij aan zet door in samen-

spraak met staffunctionarissen en de examencommissie een helder proces in te richten om op een transpa-

rante, betrouwbare, vergelijkbare en valide wijze te komen tot een oordeel over de student op basis van 

informatie uit het onderwijs. Zij moeten hiervoor de tijd, ruimte en support krijgen van hun CvB. Dit bete-

kent onder meer dat de interne standaarden voor inkoop van examens en examenprocedures niet voor elke 

opleiding zouden moeten gelden, er is behoefte aan maatwerkoplossingen voor opleidingen. Bij het vorm-

geven van maatwerkoplossingen is er behoefte om de interne alignement tussen teams, examencommissie 

en CvB te versterken.  

Continu monitoren door meerdere beoordelaars 

Om informatie uit het onderwijs te kunnen meewegen, is het belangrijk dat de ontwikkeling van studenten 

continu wordt gemonitord en beoordeeld door meerdere beoordelaars, die zowel uit de praktijk als uit het 

onderwijs afkomstig zijn, en dat studenten werken aan de eigen ontwikkeling tot het gewenste eindresul-

taat is behaald. Een ontwikkelkompas, een leermeter en rubrics zijn voorbeelden van instrumenten die bij 

het monitoren van de ontwikkeling van de student worden ingezet. Deze zijn dekkend voor het KD en er 

worden verschillende beoordelingsniveaus in onderscheiden, waaronder het eindniveau ‘beginnend be-

roepsbeoefenaar’ of ‘beroepsbekwaam’. Als een student meerdere malen en in verschillende contexten 

aantoont beroepsbekwaam te zijn, kan dit meetellen voor de diplomabeslissing. Een respondent zegt over 

het meewegen van informatie uit het onderwijs bij de diplomabeslissing: “In reguliere opleidingen kunnen 

we dit niet vormgeven, omdat we dan in het ontwikkelingsgerichte stuk onvoldoende info krijgen om een 

besluit te nemen”.  

Anders omgaan met het strikte onderscheid in formatief en summatief 

Sommige respondenten zien mogelijkheden om anders om te gaan met het strikte onderscheid in formatief 

en summatief: zij benutten de ruimte door goed te omschrijven en te onderbouwen wat meetelt in de di-

plomabeslissing en waaraan bewijsstukken moeten voldoen. Met andere woorden: in het onderwijs verkre-

gen bewijsstukken worden in het portfolio opgenomen en maken onderdeel uit van de diplomabeslissing. 

Studenten weten welke opdrachten meetellen en dus een summatief doel hebben. Zij presenteren hun 

werkstukken en er vindt een CGI plaats waarin gemaakte keuzes door de student worden onderbouwd. Het 

portfolio, de presentatie en/of het gesprek zijn de examenonderdelen.  

Andere respondenten hebben behoefte aan een herijking van de begrippen formatief en summatief: wat 

telt mee en wat telt niet mee in de diplomabeslissing? Mag je de slaag- /zakbeslissing baseren op momen-

ten dat studenten aan het leren zijn en dus fouten mogen maken?  

Maatregelen nemen gericht op transparantie, betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en validiteit 

Teams willen maatregelen nemen gericht op transparantie, betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en validiteit 

van de informatie uit het onderwijs die wordt meegewogen in de diplomabeslissing.  

Over de transparantie bestaan nog de meeste vraagtekens. Deze oplossingsrichting is nog niet uitgekristalli-

seerd. Betrokken medewerkers vragen zich bijvoorbeeld af wat dit betekent voor de voorlichting aan de 

student: wat telt mee in het eindoordeel en wat niet en hoe komt het eindoordeel, de diplomabeslissing tot 
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stand? Hoe ga je om met een kwaliteitscriterium zoals transparantie naar de studenten toe? Moet het on-

derscheid tussen leren en waarderen duidelijk gecommuniceerd worden en zo ja hoe dan? Welke meetmo-

menten hebben een formatief doel en welke een summatief doel en hoe maak je het onderscheid hierin 

helder? En hoe komt het eindoordeel, de diplomabeslissing tot stand? 

Ten aanzien van de betrouwbaarheid focussen de opleidingen onder meer op de kwaliteit en diversiteit van 

de beoordelaars: er zijn meerdere beoordelaars, ze zijn zowel afkomstig uit de praktijk als van de eigen on-

derwijsinstelling en ze moeten zicht hebben op het vereiste eindniveau van de beginnend beroepsbeoefe-

naar. In nagenoeg alle interviews komt naar voren dat scholing van praktijkopleiders, beoordelaars en as-

sessoren een belangrijke schakel is in het leveren van kwaliteit van de beoordeling. Scholing zou gericht 

moeten zijn op het scheiden van de rol van begeleider en beoordelaar en op het niveau (de hoogte van de 

lat). Daarnaast kunnen ook kalibreersessies of intervisie worden uitgevoerd. Een ander deel van de oplos-

sing wordt gezocht in de verbinding en afstemming tussen school en bedrijf. Docenten zouden meer in de 

bedrijven moeten zijn. Bij de praktijkroutes is dit al het geval. 

De borging van de vergelijkbaarheid of gelijkwaardigheid geven de teams vorm door na te gaan of het be-

drijf kan voldoen aan (afname)condities die de school stelt of door eisen te stellen aan bedrijven waar stu-

denten werken.  

Ten aanzien van de validiteit worden de volgende zaken genoemd: dekking van de werkprocessen en kern-

taken van het KD, heldere beoordelingscriteria en duidelijkheid omtrent het vereiste eindniveau (beroeps-

bekwaam), eisen ten aanzien van bewijsstukken en goede formats voor het porfolio, CGI en de presentatie. 

Examencommissies zijn meer en meer doordrongen van het feite dat willen zij de kwaliteit goed kunnen 

borgen, dit meer vraagt dan administratieve handelingen van de check op een examenplan of de examen-

dossiers. Zij voeren een steekproef uit voor het bijwonen van examens die in de praktijk afgenomen wor-

den. 

Dialoog tussen teams en examencommissie 

Een idee is dat onderwijsteams en examencommissies meer met elkaar om tafel gaan om samen te bepalen 

welke aanpak het beste is. De dialoog tussen onderwijsteams en examencommissie wordt gezocht. Een op-

lossingsrichting voor de omvangrijkheid van de informatie in het portfolio is dat een commissie de informa-

tie kan filteren voordat de examencommissie de diplomabeslissing neemt. Men zoekt naar overzichtelijke 

wijzen van informatieoverdracht zoals het opnemen van een uitdraai van de Leermeter en overzichtelijke 

beoordelingsformulieren in het diplomadossier, waarna de examencommissie de diplomabeslissing kan ne-

men. 

3.2 Diplomabeslissing baseren op examenmix waarmee kennis en vaardigheden verspreid 
over de opleiding worden afgetoetst. 

Enkele teams willen de diplomabeslissing baseren op examens die verspreid over de opleiding worden afge-

nomen, waarbij zij gebruik maken van een examenmix. De knelpunten hebben betrekking op interne regels, 

het aanbod van examenleveranciers en de eigen deskundigheid. Oplossingsrichtingen zijn meer ruimte in 

interne regels, dialoog met examenleveranciers en deskundigheidsbevordering. 
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3.2.1. Knelpunten bij het verspreid over de opleiding examineren 

Interne regels en aanbod van examenleveranciers 

De interne regel die deze wijze van verantwoorden in de weg staat is volgens betrokkenen de regel om exa-

mens in te kopen bij externe leveranciers. Examenleveranciers leveren alleen een examen aan het eind van 

de opleiding aan, terwijl teams graag meer gespreid in tijd willen examineren. Een innovatief onderwijs-

team wil bijvoorbeeld graag zelf examens maken, maar dit druist in tegen het interne beleid om examens 

daar waar dat kan in te kopen bij een erkende examenleverancier. Het vraagt veel van zo’n team om intern 

zo’n regel om te buigen zodanig dat zij zelf examens kunnen maken die passen bij hun onderwijs. Zij zien dit 

soms als een “mission impossible”. Tegen deze achtergrond speelt ook de veronderstelling dat de inspectie 

kritischer zou kijken naar zelf geconstrueerd materiaal dan naar ingekocht materiaal. 

Eigen deskundigheid 

De teams realiseren zich dat het maken van examens vakwerk is en dat de benodigde expertise om zelf exa-

mens te maken door de jaren heen, juist door veel examens extern in te kopen, weggelekt is. 

3.2.2. Oplossingsrichtingen voor het verspreid over de opleiding examineren 

Er zijn in dit kader verschillende oplossingsrichtingen geopperd, namelijk ruimte in interne regels, de dia-

loog aangaan met examenleveranciers en professionalisering.  

Ruimte in interne regels 

Teams zouden de ruimte moeten krijgen om af te wijken van de regel om examens in te kopen en om zelf, 

waar nodig, examens te construeren. Het vertrouwen om deze toestemming te verkrijgen is niet zo heel 

groot. Dit is terug te voeren op de wens van bestuurders (en soms ook van stafmedewerkers en examen-

commissies) om met de inkoop van examens ook de zekerheid in te kopen dat er “geen gedoe met inspectie 

komt”. Het geringe vertrouwen in de expertise van docenten om examens te maken, speelt hierbij ook een 

rol. Tot slot is het zelf construeren van examens tijdrovend. 

Dialoog met examenleveranciers 

De teams dringen er intern op aan om het gesprek met de examenleveranciers aan te gaan om de gewenste 

flexibiliteit te realiseren. Die flexibiliteit heeft betrekking op de momenten dat de teams kunnen beschikken 

over de examens: niet alleen aan het eind, maar meer verdeeld over de onderwijsperiode. De flexibiliteit 

heeft ook betrekking op de tijdige beschikbaarheid van examens voor nieuwe opleidingen als een cross-

over en op de inhoud van het examen zelf: die zou meer aan moeten sluiten bij het gegeven onderwijs, bij 

wensen van het werkveld en van studenten. Men realiseert zich dat de (commerciële) belangen van de exa-

menleveranciers het aansluiten bij de wensen van de diverse onderwijsteams in de weg kan staan.  

Deskundigheidsbevordering 

Deskundigheidsbevordering in het construeren van examens is nodig als teams zelf examens willen maken. 

Daarnaast hebben onderwijsteams interne toestemming nodig om zelf examens te mogen maken.  
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3.3 Diplomabeslissing baseren op validatie van leeruitkomsten. 

Deze oplossingsrichting wordt ingegeven door de behoefte om elders, binnen of buiten onderwijssettingen, 

opgedane kennis en vaardigheden te honoreren, zodat studenten versneld door de opleiding heen kunnen. 

De opleiding wil een vergelijkbare werkwijze hanteren als in het hbo, maar denkt dat dit niet kan. Dit heeft 

te maken met ervaren wet- en regelgeving in het mbo. 

3.3.1.  Knelpunten bij validatie van leeruitkomsten 

Ervaren knelpunten in wet- en regelgeving en inspectiekader 

De geïnterviewde denkt dat het in principe mogelijk is om leeruitkomsten te valideren. In het hbo wordt 

deze werkwijze immers succesvol toegepast door de instelling. Echter, het mag volgens de geïnterviewde 

niet in het mbo, omdat het mbo sterk vasthoudt aan de onderwijsroute. “Je bent verplicht om alle onder-

wijsmodules te volgen” en “We hebben per module een kwalificerend examen”. Dit heeft volgens de geïn-

terviewde met name te maken met de verantwoording richting de inspectie. Betrokkenen hebben het ge-

voel dat de inspectie in het mbo meer eisen stelt aan de verantwoording van de gehanteerde systematiek 

van examineren en het verantwoorden van de diplomabeslissing, dan in het hbo gebeurt. De inspectie kijkt 

in het mbo meer analytisch, waar in het hbo meer holistisch wordt gekeken. Een kwestie is bijvoorbeeld 

hoe vergelijkbaarheid te waarborgen als er verschillen zijn tussen (de wijze van beoordelen van) studenten.  

Het verlenen van vrijstellingen is veel werk voor examencommissies, mandateren is wettelijk niet toegestaan 

Volgens de betrokkenen moeten vrijstellingen in het mbo worden verleend door de examencommissie, wat 

veel werk is. Examencommissies zijn eindverantwoordelijk en mogen het verlenen van vrijstellingen volgens 

betrokkenen niet mandateren naar teams. De voorgestelde wijze van verantwoorden van de diplomabeslis-

sing zal veel werk opleveren voor examencommissies.  

3.3.2.  Oplossingsrichtingen voor leerwegonafhankelijke toetsing en validatie van leeruitkomsten 

Gewoon doen en kwaliteitsmaatregelen nemen 

Betrokkenen denken dat deze werkwijze ingevoerd kan worden in het mbo, omdat deze volgens hen vol-

doende waarborgen biedt voor de kwaliteit. In het hbo valideert de instelling leeruitkomsten aan de hand 

van meetlatten, waarin staat waaraan een beroepsproduct moet voldoen. Programmamanagers stellen dit 

op met behulp van assessoren van EVC-bureaus. Naast de meetlat gebruikt men ook ontvankelijkheidscrite-

ria. Authenticiteit is een van de ontvankelijkheidscriteria (bijvoorbeeld een werkgeversverklaring). Van be-

oordelaars vraagt het een andere kijk op beoordelen. Ze moeten leeruitkomsten, meetlatten en het portfo-

lio met elkaar kunnen verbinden. Scholing en kalibreersessies met docenten en assessoren van EVC-bureaus 

kunnen hieraan bijdragen. De instelling zou een vergelijkbare werkwijze willen hanteren in het mbo. 

Mandateren van taken van de examencommissie 

Aparte aandacht wordt gevraagd voor de kwestie van mandateren van taken van de examencommissie naar 

de teams. Het vaststellen van examenresultaten en het verlenen van vrijstellingen wordt nu door de exa-

mencommissies gedaan. Het zou een verlichting zijn om deze taken bij de teams neer te leggen, waarbij de 

examencommissie wel een vinger aan de pols houdt door steekproeven af te nemen en de pdca-cyclus 

goed te bewaken. Genoemde taken kosten de examencommissie nu veel tijd, terwijl de teams dichter op de 

processen zitten dan de examencommissie.  
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4 Antwoorden op de onderzoeksvragen, beschouwing 

en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk geven we een antwoord op de onderzoeksvragen. De hoofdvraag van het onderzoek is: 

Hoe zien innovatieve onderwijsteams dat onderwijs en examineren zich tot elkaar verhouden en wat vraagt 
dat van een examencommissie in het kader van een verantwoorde diplomabeslissing? 

We beantwoorden deze vraag door een antwoord te geven op de volgende deelvragen:  

 Hoe verhouden onderwijs en examinering zich tot elkaar in innovatieve praktijken en welke knelpunten 

ervaren de opleidingsteams? 

 Welke wensen hebben de geïnterviewde teams om de diplomabeslissing op een andere manier te ver-

antwoorden en wat vraagt dat van de borgende taak van de examencommissie? 

 Wat staat het anders verantwoorden en borgen van de diplomabeslissing in de weg? 

 Welke oplossingsrichtingen noemen teams hiervoor en waar is meer ruimte gewenst? 

In paragraaf 4.1 geven we een antwoord op de onderzoeksvragen. Paragraaf 4.2 bevat een beschouwing van 

de onderzoekers op de resultaten van het onderzoek, gevolgd door enkele aanbevelingen (paragraaf 4.3).   

4.1 Antwoorden op de onderzoeksvragen 

Hoe verhouden onderwijs en examinering zich tot elkaar in innovatieve praktijken en welke knelpunten 

ervaren de opleidingsteams? 

Teams zijn bezig met verschillende onderwijsvernieuwingen. De vernieuwing van het onderwijs heeft vooral 

betrekking op andere manieren van opleiden (het hoe). Studenten worden meer opgeleid in de praktijk en 

er is sprake van een verregaande integratie tussen theorie en praktijk. In sommige gevallen wordt ook het 

onderwijs in Nederlands, Rekenen en Engels meer geïntegreerd in de praktijk. Het onderwijs is meer stu-

dent georiënteerd: de leervragen en behoeften van de student staan meer centraal en de student heeft 

meer regie over zijn eigen leerproces. Studenten krijgen de ruimte om te versnellen of te verdiepen. Inci-

denteel heeft de vernieuwing betrekking op verandering van de inhoud van de opleiding (het wat).  

Trend: toenemend belang ontwikkelingsgericht beoordelen  

Bij de onderzochte teams wint het ontwikkelingsgericht beoordelen aan belang. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

het feit dat het beroepsgedrag van studenten nauwkeuriger en continu wordt gemonitord. Instrumenten 

die in dit verband worden genoemd zijn de Leermeter van Educator, Rubrics en een Ontwikkelkompas, 

waarin werkprocessen zijn geoperationaliseerd in criteria waaraan gedrag moet voldoen. Het blijkt ook uit 

het feit dat er teams zijn die regelmatig zicht willen krijgen op waar de student staat in zijn leerproces, hier-

toe wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zogenoemde ijkpunten. Een ander voorbeeld is het opbouwen 

van een portfolio door de student, met daarin bewijzen van zijn kunnen in de vorm van beroepsproducten 

en, incidenteel, bewijzen van datgene wat de student elders verworven heeft. Tegelijkertijd worden de 

meeste opleidingen nog afgesloten met een examen, vaak de proeve van bekwaamheid en in het geval van 

Nederlands, Rekenen en Engels met separate toetsen. Dat wat in het leerproces is aangetoond wordt in het 
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algemeen niet meegenomen in de diplomabeslissing. Dit sluit aan bij constateringen uit eerder onderzoek 

dat het onderwijs wel flexibiliseert, maar de wijze van toetsen niet (CINOP, 2019). 

Knelpunt: strikte scheiding onderwijs en examinering 

Verschillende opleidingsteams vinden de afsluiting met een examen aan het eind van de opleiding niet pas-

sen bij hun onderwijsconcept. Het examen aan het eind van de opleiding wordt in hun ogen ervaren als 

dubbelop. Er zijn tijdens het onderwijs al zoveel bewijzen verzameld, dat een apart examen niet nodig is. 

Andere teams vinden de knip tussen onderwijs en examinering te strikt. In de praktijk verzamelde bewijzen 

worden niet meegewogen in het eindoordeel. En de harde knip kan ertoe leiden dat het onderwijs zich te 

veel richt naar de examinering of dat het (ingekochte) examen onvoldoende past bij het onderwijs. Daar-

naast zijn er teams die vinden dat een afsluitend examen geen recht doet aan de opleiding en aan wat de 

student al kan. Dit is omdat de student tijdens de opleiding heeft laten zien meer te kunnen dan wat in het 

examen van hem gevraagd wordt. De extra vaardigheden en kennis, die de student in het onderwijs heeft 

laten zien, hebben bij de diplomering geen waarde. Tot slot kan een eindexamen het versneld afronden van 

de opleiding belemmeren.  

Welke wensen hebben de onderzochte teams om de diplomabeslissing op een andere manier te verant-

woorden en te laten borgen door de examencommissie? 

Verschillende onderzochte opleidingsteams willen onderwijs en examinering beter met elkaar verbinden en 

de te nemen diplomabeslissing op een andere manier verantwoorden. De teams willen andere typen bewij-

zen aandragen dan de afsluitende proeve, waar de examencommissie vervolgens de diplomabeslissing op 

kan baseren. Onderwijsteams zien zich zelf verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste bewijzen. De 

volgende oplossingsrichtingen zijn genoemd: 

 Informatie uit het onderwijs meer te betrekken bij de diplomabeslissing: informatie uit het onderwijs 

bestaat uit oordelen van teams en praktijkopleiders over het gedrag, kennis en vaardigheden van stu-

denten. Als studenten in de praktijk meermaals aantonen dat ze beroepsbekwaam zijn, dan is dat waar-

devolle en bruikbare informatie voor de diplomabeslissing. Hieraan kan een vorm van examen worden 

gekoppeld. Meestal denken de teams hierbij aan een portfolio, in combinatie met een CGI-gesprek en/of 

presentatie. Maar het kan bijvoorbeeld ook een meesterproef zijn die wordt toegevoegd aan informatie 

uit het onderwijs.  

 Het nemen van een diplomabeslissing zonder vorm van examen: het is daarbij voldoende om op basis 

van bewijzen uit het onderwijs een betrouwbaar beeld te krijgen van het niveau van de student en op 

basis daarvan een diplomabesluit te nemen.  

 Examineren met een methodemix en verspreid over de opleiding: studenten kunnen dan tussentijds on-

derdelen van de opleiding afronden.  

 Het valideren van leeruitkomsten: studenten kunnen bewijzen die buiten het onderwijs verkregen zijn 

laten valideren. 

Borgende taak van de examencommissie 

De examencommissie neemt de diplomabeslissing en moet borgen dat dit besluit verantwoord is. Teams 

zouden daarvoor graag informatie aan willen dragen in de vorm van een examen- of diplomadossier met 

hierin afgewogen bewijzen van de student, die aantonen dat de student diplomawaardig is. Teams hebben 

al ideeën over wat bijdraagt aan een betrouwbare beoordeling van de bewijzen op het eindniveau en van 

de diplomawaardigheid van de student: het bewijsmateriaal wordt verkregen in de rijke context van de 
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praktijk, meerdere mensen oordelen over het gedrag van de student, het oordeel van de praktijk weegt 

mee, er wordt frequent en meer verspreid over de opleiding beoordeeld met een mix van methoden en er 

wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken. Teams willen met elkaar en met de examencommissie 

het gesprek voeren over andere manieren van verantwoorden van de diplomabeslissing. Alle geïnterviewde 

teams hebben oog voor het civiel effect van het diploma. Validiteit en betrouwbaarheid worden door alle 

teams belangrijk gevonden; men wil kwaliteit leveren. Het kwalificatiedossier geeft overwegend voldoende 

houvast, en vormt geen belemmering. De geïnterviewde examencommissieleden denken graag mee met de 

teams die innovaties nastreven. Ze staan over het algemeen open voor andere bewijzen, zo lang onderwijs-

teams de kwaliteit daarvan kunnen aantonen en zich houden aan het inspectiekader. Daarbij bestaat wel 

onzekerheid in hoeverre de vernieuwingen passen bij het inspectiekader. De geïnterviewde examencom-

missieleden geven aan dat ze niet verwachten dat onderwijsinnovaties zullen leiden tot grote veranderin-

gen in hun borgende rol. 

Wat staat het anders verantwoorden en borgen van de diplomabeslissing in de weg? 

Opleidingen hebben weliswaar beelden bij andere manieren van het aandragen van bewijzen ten behoeve 

van de te nemen diplomabeslissing door de examencommissie, maar ze hebben deze stap vaak nog niet 

gezet. Teams ervaren dat zij degenen zijn die aan zet zijn. Zij denken vaak nog na over hoe ze dat willen in-

richten en examencommissies denken daarin met hen mee. Er zijn in dit stadium nog teveel obstakels die 

het anders verantwoorden en borgen van de diplomabeslissing in de weg staan.  

De huidige wet- en regelgeving en de standaarden van het inspectiekader remmen de verbinding tussen on-

derwijs en examinering 

Teams geven aan dat het meewegen van bewijzen uit het onderwijs bij de diplomabeslissing nog niet kan 

vanwege de huidige wet- en regelgeving en het inspectiekader. Teams hebben last van de in hun ogen be-

perkte invulling van het begrip ”examen” en zij hebben last van het onderscheid tussen onderwijs en exami-

nering zoals dat in de inspectiestandaarden naar voren komt. In het inspectiekader wordt onderscheid ge-

maakt tussen het domein examinering en diplomering (ED) enerzijds en het domein onderwijsproces (OP) 

anderzijds met de bijbehorende standaarden. 

Interne afspraken en regels 

Interne regels vormen een belangrijke belemmering om oplossingen dichterbij te brengen. Het gaat dan om 

de verplichte inkoop van examens en de strakke interpretatie van het inspectiekader en de daaraan gekop-

pelde procedures. Soms wordt de examencommissie ervaren als “strenger” dan de inspectie.  

Een andere belemmering daarbij betreft het aanbod van examenleveranciers. De meeste examenleveran-

ciers leveren een examen aan het einde van de opleiding, wat niet aansluit bij de behoefte aan meer sprei-

ding van examens over de opleiding.  

Tot slot zijn er zorgen omtrent de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk, met name ten aanzien 

van de bekwaamheid van beoordelaars, het vaststellen van het eindniveau en de vergelijkbaarheid van de 

condities waaronder de werkzaamheden en de beoordeling worden gedaan.  

 

 



Buutvrij                             31

  

 

Welke oplossingsrichtingen noemen teams hiervoor en waar is meer ruimte gewenst? 

Lef hebben en meer ruimte in regels 

Teams willen het lef hebben om de ruimte in de externe regels en het inspectiekader beter te benutten. 

Angst voor een negatieve beoordeling van inspectie en het afbreukrisico bij het niet naleven van eigen re-

gels houdt hen hierbij tegen. Ze willen graag dat in het onderwijs verkregen bewijzen meewegen bij het di-

plomabesluit en dat het begrip examen breder gedefinieerd mag worden. Zij willen graag vooraf toestem-

ming van het bevoegd gezag van de instelling om maatwerk ten aanzien van examinering en toetsing moge-

lijk te maken en beter passende standaarden van het inspectiekader. 

Goede gesprek met examenleveranciers of zelf construeren 

Teams zien in principe de waarde van ingekochte examens, naast het betrekken van bewijzen uit het onder-

wijs, maar zij willen meer maatwerk en flexibiliteit van de examenleveranciers. Ze willen examens die beter 

aansluiten bij het onderwijs en ze willen kleinere exameneenheden. Hiervoor willen teams nog meer in dia-

loog gaan met examenleveranciers. Als examenleveranciers onvoldoende maatwerk leveren, dan willen on-

derwijsteams meer ruimte om zelf te construeren of ingekochte examens aan te passen. Ze beseffen dat dit 

tijdrovend is en dat de expertise om te construeren is weggelekt uit de organisatie. Professionalisering van 

constructeurs is dan nodig. 

Zoeken naar een passende invulling van kwaliteitscriteria  

Teams weten dat het invulling geven aan algemeen geldende kwaliteitscriteria zoals validiteit, betrouw-

baarheid en transparantie bij het aandragen van bewijzen verzameld in de beroepspraktijk aandacht vraagt. 

Het eerder uitgevoerde onderzoek naar examineren in de reële beroepscontext, in opdracht van de inspec-

tie, biedt hier concrete handreikingen voor (Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap, 2016b). 

4.2 Beschouwing  

In het voorgaande zijn belemmeringen en oplossingsrichtingen belicht die de geïnterviewde teams aange-

geven hebben. In deze paragraaf reflecteren we hierop door in te gaan of er daadwerkelijke belemmeringen 

zijn in wet- en regelgeving en beschouwen we de rol van de betrokkenen bij de verantwoording van de di-

plomabeslissing, met name die van inspectie, CvB, teams en examencommissies. 

Zijn er belemmeringen in wet- en regelgeving? 

De antwoorden op de onderzoeksvragen maken duidelijk dat de geïnterviewde teams meer verbinding wil-

len tussen onderwijs en examinering. Zij geven daarbij aan drempels en onzekerheden te ervaren die terug 

te voeren zijn op veronderstelde belemmeringen in de WEB en in het huidige inspectiekader. In de WEB 

staat dat het examen een onderzoek omvat naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en, in voorko-

mende gevallen, de beroepshoudingen die de examinandus zich bij voltooiing van de opleiding moet heb-

ben eigen gemaakt, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de 

eindtermen of aan de hand van de kwalificatie-eisen in het kwalificatiedossier en de eisen van het keuze-

deel of de keuzedelen (WEB art.7.4.2. lid 2). Deze definitie geeft ruimte om het begrip examen breder te 

interpreteren. Een portfolio met bewijzen of een onderdeel van de leermeter waaruit blijkt dat het eindni-

veau is aangetoond, zou men als onderdeel van een examen kunnen definiëren. Met andere woorden de 
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WEB biedt ruimte om informatie uit het onderwijs mee te wegen in de diplomabeslissing. Wel is het zo dat 

de WEB en het daarmee samenhangende toezichtkader van de inspectie onderwijs nadrukkelijk onder-

scheidt van examinering. Zo zien we in het onderzoekskader 2017 van het toezicht op het middelbaar be-

roepsonderwijs in het waarderingskader het kwaliteitsgebied Onderwijsproces (OP) en het kwaliteitsgebied 

Examinering en diplomering (ED). Dit impliceert dat teams een examen vooraf als examen moeten defini-

eren. ED 1 schrijft voor dat examencommissies de exameninstrumenten vaststellen. Dit is ook een wette-

lijke bepaling. De standaarden bij ED 2 en ED 3 beschrijven redelijk gedetailleerd waaraan deze examenin-

strumenten moeten voldoen en hoe de eisen voor afname en beoordeling er uit zien. Hier zit een gevoelig 

punt. We kunnen vanuit de wet weliswaar het begrip examen breder interpreteren, vanuit het inspectieka-

der bezien is het lastig om bewijzen verzameld tijdens het onderwijsproces als ‘examen’ te zien. Immers wat 

waren de ‘exameninstrumenten’ waarmee deze bewijzen zijn verzameld, hoe zit het met de cesuur, beoor-

delingsvoorschrift etc.? Interessant is dat het toezichtkader zich door de tijd heen ontwikkelt in een richting 

die meer ruimte laat aan de eigen invulling die teams willen geven aan kwaliteit. In het toezichtkader mbo 

van de inspectie uit 2012 werd nog expliciet het onderscheid gemaakt in ontwikkelingsgerichte toetsen en 

examinering (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Van de onderwijsinstellingen werd toen verwacht dat zij 

met betrekking tot het exameninstrumentarium (gebied 2) het onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte 

toetsen en examinering hanteerden. In het huidige inspectiekader 2017, verwijzen de standaarden en bijbe-

horende normen niet expliciet meer naar dit onderscheid. Er zijn geen belemmeringen in wet- en regelge-

ving voor het verspreid over de opleiding examineren met een examenmix. Nergens staat geschreven dat 

het examen aan het eind van de opleiding moet plaatsvinden. Wel gaat het examen over het eindniveau en 

moet het exameninstrument aan diverse eisen voldoen.  

De wet vormt dus in principe geen beletsel om informatie of bewijzen uit het onderwijs mee te laten wegen 

in de diplomabeslissing, wel is het zaak om vooraf duidelijk te omschrijven wat het examen inhoudt en men 

moet voldoen aan de huidige kwaliteitsstandaarden. Zo kan een examen dus ook het moment zijn waarop 

de bewijzen gewogen worden door deskundige beoordelaars, waarna bijvoorbeeld een CGI plaatsvindt. Op 

basis daarvan kan het een team een voorstel voor diplomering doen richting de examencommissie. Indien 

onderdelen van het onderwijs betrokken worden bij examinering moet voldaan worden aan ED 1, 2 en 3. 

Het kader biedt dus zeker ruimte, maar er moet wel voldaan worden aan de kwaliteitsstandaarden die nog 

deels knellen met de ambities van de onderzochte teams. Dit onderzoek maakt duidelijk dat er bij de door-

ontwikkeling van het toezichtkader van inspectie er meer ruimte zou moeten komen, zodat scholen zelf 

meer verantwoordelijkheid kunnen nemen om de kwaliteit van het diploma te borgen en daarmee de kwali-

teit van de examinering die daaraan vooraf gaat. 

Rol van betrokkenen bij de verantwoording van de diplomabeslissing 

De context van het mbo verandert snel en onderwijsinstellingen zullen daarop moeten inspelen. Het lijkt 

niet meer mogelijk om vast te houden aan een standaard manier van het verantwoorden van de diploma-

beslissing voor alle opleidingen. Er is ruimte nodig voor maatwerk in het verantwoorden van de diplomabe-

slissing, passend bij de vormgeving van het onderwijs. Wat betekenen de ontwikkelingen in het onderwijs 

voor het verantwoord nemen van het diplomabesluit?  

Er zijn verschillende spelers die in meer of mindere mate een rol hebben om te komen tot een goed besluit; 

wat is er nodig om dit te bereiken? Welke rol hebben de verschillende betrokkenen daarbij? Wat betekent 

dit voor de rol van de inspectie, het CvB, de teams en examencommissies?  
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Rol van de inspectie 

In de doorontwikkeling van het toezichtkader van inspectie zou rekening gehouden moeten worden met de 

behoefte aan ruimte van de instellingen om hun eigen kwaliteit te borgen. Een toezichtkader dat minder 

voorschrijvend is en meer de verantwoordelijkheid van de examinering en diplomering bij de examencom-

missies laat. Indien inspectie meer op afstand toeziet, is juist de borging belangrijk. Het vraagt nog wel wat 

van de instellingen om de verantwoording van de diplomabeslissing goed vorm te geven. Het jaarverslag 

opgesteld door de examencommissie is hierbij een belangrijk middel. 

Rol van het CvB 

Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en examinering en legt daarvoor 

verantwoording af aan inspectie. De geïnterviewde teams geven aan dat zij zich gesteund willen voelen 

door het CvB en de staffunctionarissen in hun streven naar innovatief onderwijs en de bijpassende wijze 

van examinering en diplomering. Er is niet in alle gevallen sprake van alignement, de uitlijning of de verbin-

ding tussen de verschillende lagen zou sterker mogen. Het CvB zou onderwijsteams de ruimte moeten bie-

den, bijvoorbeeld in de vorm van een experiment, om beargumenteerd af te wijken van de standaard werk-

wijze bij het verantwoorden van de diplomabeslissing. 

Rol van de examencommissie 

De examencommissie neemt de diplomabeslissing op basis van door teams aangedragen bewijzen. Teams 

doen daartoe een onderbouwd voorstel in de vorm van een examendossier of diplomadossier op basis 

waarvan de examencommissie vervolgens een verantwoorde diplomabeslissing kan nemen. De examen-

commissies zijn nu wettelijk verplicht vooraf exameninstrumenten vast te stellen. Dat zal op den duur mis-

schien meer gericht worden op het vaststellen van procedures (bijvoorbeeld gericht op eisen aan beoorde-

laars, gericht op afnamecondities). Nu geven examencommissies invulling aan hun borgende rol door het 

bijwonen van examens. Een optie is om dit te veranderen in het bijwonen van vergaderingen waarin de be-

wijzen gewogen gaan worden. Hoe examencommissies het best kunnen anticiperen op ontwikkelingen bij 

innovatieve team vraagt ook opnieuw doordenken van deze borgende taken. Belangrijk hierbij is dat er een 

goede verbinding is tussen de teams en de examencommissie, zodat zij samen, ieder vanuit hun eigen ver-

antwoordelijkheid, toe kunnen werken naar een vorm van examinering die het best aansluit bij de onder-

wijsontwikkeling. 

Rol van de teams 

Teams hebben de verantwoordelijkheid om bewijzen van voldoende kwaliteit aan te dragen. Alle geïnter-

viewde teams zijn doordrongen van het noodzakelijke behoud van de waarde van het diploma. De behoefte 

om kwaliteit te leveren is groot. Dat kunnen we afleiden aan hoe gesproken wordt over validiteit, betrouw-

baarheid en transparantie en aan hoe men denkt deze begrippen inhoud te geven. Teams noemen verschil-

lende kwaliteit verhogende maatregelen, zoals , een goede lat voor het vereiste niveau en maatregelen ge-

richt op het vergroten van de kwaliteit van het examineren op de werkplek en zoals het vergroten van het 

vakmanschap van beoordelaars. Het is nu nog een zoektocht naar passende kwaliteitsmaatregelen.  

De onderzochte teams hebben met elkaar gemeen dat er continu informatie wordt verzameld over de ont-

wikkeling van de student. Dat doen de praktijkopleiders, praktijkbegeleiders en betrokken docenten. Deze 

informatie wordt in eerste instantie gebruikt om de student feedback te geven, zodat hij stappen kan zetten 

in zijn ontwikkeling (ontwikkelingsgerichte besluiten) en niet onnodig lang in een traject blijft. Als de stu-

dent in verschillende contexten aantoont dat hij beroepsbekwaam is, kan de informatie worden gebruikt 
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ten behoeve van de diplomabeslissing (kwalificerende besluiten). Mits het verzamelen van bewijzen goed 

gedefinieerd is als examen en mits men voldoet aan de inspectiestandaarden. Dit betekent dat alleen teams 

die continu aandacht hebben voor de ontwikkeling van de student en die hier systematisch en betrouwbaar 

informatie over verzamelen, informatie uit het onderwijs kunnen laten meewegen bij de diplomabeslissing. 

Dit vraagt een investering in verdere professionalisering van betrokkenen.  

Het opleidingsteam moet de examencommissie goed meenemen in de nieuwe denkwijzen, zodat de exa-

mencommissie niet plotseling geconfronteerd wordt met andere werkwijzen en haar borgende taak pas-

send kan invullen. 

4.3 Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande komen de onderzoekers tot de volgende aanbevelingen. 

Aanbeveling 1: Inspectie, creëer ruimte in het nieuwe toezichtkader 

Het nieuwe toezichtkader zou meer ruimte mogen laten aan de teams en examencommissies om op een 

andere wijze tot een verantwoord diplomabesluit te komen, zodat het kader beter aansluit bij innovaties in 

het mbo. Innovatieve onderwijsteams willen onderwijs en examinering meer aan elkaar verbinden. Een fo-

cus bij de doorontwikkeling van het inspectiekader die gericht is op de borgende aspecten van de diploma-

beslissing, genomen door de examencommissie, op basis van afgewogen bewijzen aangedragen door de 

teams past hierbij. Meer gericht op de kwaliteit en borging van processen in plaats van instrumenten.  

Aanbeveling 2: Teams en CvB, benut de ruimte die de wet- en regelgeving biedt 

De WEB biedt ruimte om het begrip examen breder te interpreteren dan nu soms verondersteld wordt. Wat 

verstaan wordt onder het begrip examen moet door de betrokken teams, CvB en staffunctionarissen gedefi-

nieerd worden en passen bij de visie op onderwijs. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat, mits goed 

onderbouwd, er meer mogelijk is dan men soms denkt. Het benutten van de ruimte vraagt lef. 

 

Aanbeveling 3: Teams, maak een samenhangend ontwikkel- en kwalificatieplan  

Om onderwijs en examinering meer met elkaar te verbinden verdient het aanbeveling dat teams een sa-

menhangend ontwikkel- en kwalificatieplan ontwikkelen. Dit doen zij bij voorkeur op basis van een samen-

hangende visie op onderwijs en diplomering. In zo’n plan wordt de samenhang zichtbaar tussen het kwalifi-

catiedossier, de leerdoelen, de leeractiviteiten en het gedrag van studenten dat past bij het beginniveau, 

tussenniveaus en het eindniveau. Daarin zal ook duidelijk moeten staan welke informatie gebruikt wordt 

om vast te stellen of het eindniveau behaald is. Het begrip informatie kan breed geïnterpreteerd worden: 

informatie van onderwijsteams, informatie van praktijkopleiders, informatie verkregen uit ingekochte of 

zelf geconstrueerde examens, de opbrengsten van leermonitoren, meetlatten, rubrics, portfolio’s en pre-

sentaties. Het team moet maatregelen treffen om de kwaliteit van deze bewijzen te garanderen. Vragen 

zoals waaraan moeten de bewijzen voldoen? Waaraan kunnen we het eindniveau herkennen? Wat bete-

kent dit voor de betrokken beoordelaars? Welke eisen stellen we aan de afnamecondities etc. zijn kwesties 

waarvan in deze fase nog niet geheel duidelijk is welke maatregelen daarbij passen.  
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Aanbeveling 4: Herijk de begrippen ontwikkelingsgericht toetsen en kwalificerend beoordelen landelijk 

Het verdient aanbeveling om met verschillende partijen de begrippen ontwikkelingsgericht toetsen en kwa-

lificerend beoordelen te herijken, zodanig dat deze begrippen het anders verantwoorden van de diploma-

beslissing niet meer in de weg staan. Het nieuwe toezichtkader van inspectie zou moeten aansluiten bij de 

herijkte begrippen. 

Aanbeveling 5: Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, start pilots 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat het niet eenvoudig is om bewijzen die in het onderwijs verkregen zijn, 

zomaar mee te laten wegen in de uiteindelijke diplomabeslissing. Het is aan te bevelen om onderwijsteams 

en examencommissies hierin te begeleiden. Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is: waar-

aan moeten de bewijzen voldoen willen deze betrouwbaar genoeg zijn om meegewogen te kunnen worden 

in het diplomabesluit? Wanneer is het goed, wanneer niet? Teams kunnen daarbij worden geholpen door 

pilots te starten waarin teams samen met het MBO Kennispunt Onderwijs & Examinering onderzoeken 

welke bewijzen voldoende betrouwbaar zijn. Het zou mooi zijn als de inspectie meekijkt in deze pilots van-

uit het nieuwe toezichtkader. De verzamelde good practices kunnen vervolgens een inspiratie zijn voor an-

dere teams en hun examencommissies. 

Aanbeveling 6: Teams en Kennispunt MBO Onderwijs & Examineringen voer het goede gesprek met examen-

leveranciers 

Afstemming met examenleveranciers is van belang, zodat het aanbod van de examenleveranciers goed aan-

sluit bij de wensen van de teams. Examenleveranciers moeten de dilemma’s weten. Zo willen verschillende 

teams meer gespreid over de opleiding kunnen examineren, of allen enkele onderdelen van examens ge-

bruiken. Alleen wanneer examenleveranciers bekend zijn met deze kwesties, kunnen zij afwegen of en zo ja 

hoe zij hierop anticiperen. In gezamenlijkheid bereik je meer dan dat afzonderlijke teams hierover het ge-

sprek voeren. 

Aanbeveling 7: Teams, stem de voorgenomen verantwoording van de diplomabeslissing af met examencom-

missies 

 Het is aan te bevelen dat het team de examencommissie bijtijds meeneemt in haar voornemens. De exa-

mencommissie kan meedenken of de bewijzen adequaat zijn en het afgeven van het diploma te rechtvaar-

digen is. De examencommissie blijft dan in haar borgende rol bij het nagaan of voldoende betrouwbaar kan 

worden vastgesteld dat de studenten aan de eisen voldoen. De trend die nu ingezet is om zorgen en borgen 

te onderscheiden dient daarbij doorgezet te worden. De gehanteerde werkwijze door teams en examen-

commissies gedurende de coronacrisis laat zien dat er meer mogelijk is dan teams en examencommissies 

wellicht voorheen op voorhand dachten.  

Aanbeveling 8: Bevoegd gezag, organiseer de dialoog  

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat heldere communicatielijnen tussen verschillende relevante groe-

pen in een instelling van cruciaal belang zijn om veranderingen door te voeren. CvB, directeuren, onderwijs-

teams, examencommissies, het werkveld waar men voor opleidt, beoordelaars, examenbureaus, coördina-

toren examinering : zij allen zouden eenzelfde kijkrichting moeten hebben als het gaat om innovatief onder-

wijs en een verantwoord diplomabesluit op basis van betrouwbare bewijzen. Dit vraagt visie, het uitdragen 

daarvan en ernaar handelen. Het organiseren van een continue dialoog helpt daarbij. Besturen waar het 
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stelsel van kwaliteitszorg goed werkt, slagen er vaak in hun visie te vertalen in concrete doelen voor de on-

derwijs- en examenkwaliteit van de opleidingen. 

Aanbeveling 9 Bevoegd gezag, investeer in verdere professionalisering van relevante betrokkenen 

Een cruciale factor is de deskundigheid van degenen die een oordeel uitspreken over het eindniveau van de 

student. In een scholingsplan zouden deze betrokkenen meegenomen moeten worden. Ook examencom-

missieleden, leden van het managementteam en CvB dienen goed geïnformeerd te zijn.  

Aanbeveling 10: Zorg voor transparantie voor studenten  

Tot slot is het van belang dat de student tijdig weet hoe de diplomabeslissing tot stand komt en wat er van 

hem verwacht wordt: welke informatie telt mee in de diplomabeslissing? Transparantie in wat van de stu-

dent verwacht wordt heeft in dit onderzoek slechts zijdelings aandacht gekregen. Het verdient aanbeveling 

om in de vormgeving van het anders verantwoorden van de diplomabeslissing door de teams ook nadrukke-

lijk het perspectief van de student mee te nemen.  



Buutvrij                             37

  

 

 Bijlage 1: Veranderende context van het mbo 

Het Nederlandse mbo behoort internationaal tot de top en onderscheidt zich door een goede voorbereiding 

van jongeren op de arbeidsmarkt en doorstroom naar ander onderwijs (SER, 2017). Ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen plaatsen het mbo voor nieuwe uitdagin-

gen.  

Veranderende arbeidsmarkt door technologische ontwikkelingen en toenemende flexibiliteit 

De arbeidsmarkt is volop in beweging, onder andere als gevolg van technologische ontwikkelingen en ver-

dergaande digitalisering. (Digitale) technologieën zoals big data, kunstmatige intelligentie, 3D printen, cloud 

storage en cloud computing, apparaten die met elkaar communiceren (het internet der dingen), lerende 

machines en (mobiele) robots zijn van grote invloed op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid (Turken-

burg, Vogels & Sol, 2017; SER, 2016a). De verwachting is dat veel van de huidige banen en beroepen door 

technologische ontwikkelingen zullen verdwijnen of zullen veranderen van inhoud of karakter (Van der 

Berge & Ter Weel, 2015; Frey en Osborne 2013; SER, 2016a), maar ook dat er nieuwe banen bijkomen (SER, 

2016; Van der Berge & Ter Weel, 2015).  

Om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt dienen mensen zich te blijven ontwikkelen (De Grip, Belfi, Fou-

arge, Künn, Peeters, & Poulissen, 2018) en een leven lang te leren (SER, 2016a). Bijzondere aandacht is 

daarbij nodig voor jongeren die geen startkwalificatie (kunnen) halen en voor de grote groep laaggeletter-

den. Hun positie op de arbeidsmarkt is zorgelijk en zij hebben blijvende ondersteuning nodig om mee te 

kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt (SER, 2017).  

Werknemers hebben steeds meer en andere vaardigheden nodig om hun werk goed te kunnen doen. Ze 

dienen te beschikken over specifieke beroepsvaardigheden (De Grip, Belfi, Fouarge, Künn, Peeters, & Poulis-

sen, 2018; SER, 2016a) en domeinexpertise (Nieuwenhuis, 2013). Daarnaast wordt gewezen op het belang 

van digitale geletterdheid. “Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 

informatievaardigheden en computational thinking.” Meer algemene vaardigheden, zoals analytisch den-

ken, creatief denken, kritisch denken en actief en zelfregulerend leren, zijn nodig om een leven lang te kun-

nen leren en ontwikkelen (World Economic Forum, 2016). 

Het is belangrijk dat “het mbo adequaat weet in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, en mbo’ers 

weet toe te rusten voor een goede start en blijvende inzetbaarheid op die arbeidsmarkt” ofwel voldoende 

responsief is (Turkenburg, Vogels & Sol, 2017, p.5). Ook de SER (2016b) en de Inspectie van het Onderwijs 

(2019) benadrukken het belang van beroepsonderwijs dat met de arbeidsmarkt meebeweegt. 

Veranderende en diverse studentpopulatie  

De verwachting is dat de instroom van jongeren in het mbo vanaf 2020 zal dalen als gevolg van demografi-

sche ontwikkelingen. Een andere oorzaak voor dalende instroom is dat minder jongeren kiezen voor een 

mbo-opleiding door de “avo-iseringstrend”, wat inhoudt dat jongeren liever kiezen voor algemeen voortge-

zet onderwijs in plaats van een beroepsopleiding, terwijl zij later misschien toch willen doorstromen naar 

het hbo. Tegelijkertijd zal de opleidingsbehoefte van werkenden en werkzoekenden toenemen om duur-

zaam inzetbaar te kunnen blijven op de arbeidsmarkt (SER, 2017). Dit kan betekenen dat mbo-instellingen 

minder initieel onderwijs gaan verzorgen en zich meer gaan richten op het verzorgen van een flexibel aan-

bod voor werkenden en werkzoekenden (SER, 2017). 



Buutvrij                                                                                                                                                                                                                                              

38                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Een ander aspect betreft de divers samengestelde studentpopulatie qua leeftijd en niveau. Deze grote di-

versiteit komt onder andere tot uitdrukking in de instroom in Entreeopleidingen. Deze is zeer divers en be-

staat uit ongediplomeerde jongeren uit het voortgezet onderwijs, leerlingen uit het praktijkonderwijs, het 

voorgezet speciaal onderwijs, de internationale schakelklas (isk) en ouderen, onder wie uitkeringsgerechtig-

den en statushouders die (re)integreren (Inspectie van het Onderwijs & Ministerie van OCW, 2019). Ook in 

andere sectoren is sprake van diversiteit in de instroom. Studenten stromen niet alleen in vanuit het regu-

liere onderwijs, maar er is ook sprake van zogenoemde indirecte instroom. Onder deze indirecte instromers 

bevinden zich zowel jongeren die na een korte onderbreking alsnog het onderwijs weten te vinden, als ou-

deren die zich willen bij- of omscholen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De meeste indi-

recte instromers volgen BBL-opleidingen. Ze stromen in alle sectoren in, maar iets vaker in de sector Zorg 

en Welzijn (Lepoeter & Jonker, 2020). 

De mbo-opleidingen staan voor de uitdaging onderwijs te bieden dat passend en aantrekkelijk is voor alle 

doelgroepen.  

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Het gaat te ver om hier een historische schets te geven van alle onderwijskundige ontwikkelingen in het 

mbo. We noemen er een paar uit die interessant zijn in relatie tot de eerder geschetste context. Een eerste 

ontwikkeling betreft de toenemende aandacht voor student-georiënteerd en zelfregulerend leren. Enerzijds 

vanuit de verwachting dat meer autonomie van studenten bijdraagt aan intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 

2000), anderzijds om studenten toe te rusten op een leven lang leren. Student-georiënteerd onderwijs 

houdt in dat docenten het leerproces van studenten faciliteren en zelfsturend, constructief en samenwer-

kend leren bevorderen. Voorbeelden van student-georiënteerd onderwijs zijn probleemgestuurd onderwijs, 

projectonderwijs en hybride leeromgevingen (Visscher-Voerman, 2018). Dochy (2017) ziet individuele leer-

routes, waarbij studenten zelf hun leerbehoeften formuleren en regie nemen op hun eigen leerproces, als 

een van de bouwstenen van ‘high impact learning that lasts’. Een tweede ontwikkeling betreft het bieden 

van maatwerk. Het doel van maatwerk is het maximaliseren van het potentieel van alle studenten door pro-

actief leerervaringen te ontwerpen in antwoord op individuele behoeften van studenten (Santangelo & 

Tomlinson, 2012, p. 310). De eisen en het niveau van de leeractiviteiten sluiten aan op de behoeften, inte-

resses en capaciteiten van de individuele student (Prain, et al., 2015). Vanuit een pedagogisch perspectief 

houdt maatwerk in dat er kan worden gevarieerd in waarom, wat, hoe, wanneer, met wie en in welk tempo 

studenten leren (Moje, 2007). Steeds meer scholen zijn bezig met de invoering van vormen van gepersonali-

seerd leren. “Leren is gepersonaliseerd wanneer het aansluit bij de individuele behoeften van leerlingen en 

de leerling regie heeft over zijn eigen leerproces” (Van Loon, Van der Neut, Kral & De Ries, 2018, p.7). Een 

derde ontwikkeling, die hierop aansluit, betreft de toenemende aandacht voor ontwikkelingsgericht toetsen 

en feedback. Assessment for learning is een andere bouwsteen van “high impact learning that lasts”. Leren 

van toetsen en van feedback moet een belangrijke plek hebben in het leerproces (Dochy, 2017). Dit belang 

blijkt ook uit het feit dat het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering in samenwerking met de Hoge-

school Utrecht en MBO Utrecht bezig is met de ontwikkeling van een toolkit Formatief evalueren voor het 

mbo. Feedback is het belangrijkste instrument van de docent. Daarbij is het belangrijk dat de student zijn 

leerdoelen kent (feed-up), weet waar hij staat (feedback) en weet welke vervolgstappen hij kan zetten om 

zijn leerdoel beter te bereiken (feed forward) (Hattie & Timperley, 2007). Een vierde, al langer lopende ont-

wikkeling is de integratie van theorie en praktijk. Op school aangeleerde theoretische kennis wordt niet au-

tomatisch toegepast in de praktijk. Om die reden worden theorie en praktijk meer met elkaar geïntegreerd, 

bijvoorbeeld in leerwerkplaatsen (zie Wijnands-Pot & Van den Berg, 2012). 
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2.1.      Onderwijsinnovaties in het mbo 

Meebewegen met de arbeidsmarkt vraagt om krachtige samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 

(Turkenburg, Vogels & Sol, 2017; SER, 2016b) en “om toekomstgericht beroepsonderwijs met een sterke 

praktijkcomponent en goede verbindingen tussen theorie en praktijk” (SER, 2016b, p.43). Het ministerie van 

OCW en het mbo proberen op verschillende manieren de responsiviteit van het mbo op de arbeidsmarkt te 

verhogen. Ze doen dit met hybride leeromgevingen, waarin het leren in een schoolse setting wordt verbon-

den met het leren in een praktijksetting. Voorbeelden van vernieuwende vormen van hybride leren zijn 

praktijkroutes waarbij het onderwijs op de locatie van het bedrijf wordt verzorgd, bedrijfsscholen waarin 

onderwijs en bedrijfsleven samenwerken en (experimentele) gecombineerde leerwegen bol-bbl (SER, 

2016b). Ook keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op de arbeidsmarkt en specifieke 

wensen van het regionale bedrijfsleven. Verder is in 2017-2018 gestart met het experiment ‘Cross-over 

kwalificaties’. Dit zijn nieuwe opleidingen die zijn samengesteld uit diverse kwalificatiedossiers (Inspectie 

van het Onderwijs & Ministerie van OCW, 2019), die de mogelijkheid bieden om snel te kunnen inspelen op 

opkomende cross-sectorale beroepen. Tot slot is gestart met het experiment Ruimte voor de regio, om be-

ter te kunnen inspelen op de regionale arbeidsmarkt.  

De toenemende diversiteit van de studentpopulatie vraagt om vormen van maatwerk, zowel voor kwets-

bare als voor excellente studenten. In het bestuursakkoord 2018-2022 staat dat het onderwijs steeds inno-

vatiever en meer hybride zal worden om te kunnen inspelen op een steeds gevarieerdere populatie, te we-

ten jongeren, kwetsbare groepen en volwassenen. Maatwerk krijgt op uiteenlopende manieren aandacht in 

het mbo, zoals via gepersonaliseerd leren, excellentieprogramma’s en een sluitende aanpak voor kwetsbare 

jongeren (SER, 2017).  

Maatwerk en responsiviteit gaan hand in hand met flexibilisering. Om maatwerk te kunnen bieden aan di-

verse doelgroepen, het opleidingsaanbod snel te kunnen vernieuwen en flexibel in te kunnen spelen op de 

regionale arbeidsmarkt, is er meer variatie in opleidingen en in leerwegen nodig (MBO Raad, 2015). Er 

wordt gedacht aan variatie in duur en breedte van de opleiding, maar ook aan mogelijkheden om delen van 

een opleiding te volgen en aan cross-overs tussen opleidingen. Uit onderzoek naar flexibele onderwijsprak-

tijken in het mbo blijkt dat opleidingen verschillende motieven kunnen hebben om te flexibiliseren (CINOP, 

2019). Het kan daarbij gaan om studentmotieven zoals meer eigenaarschap voor studenten, bij het leerpro-

ces vertrekken vanuit interesses van studenten en een meer actieve leerhouding van studenten stimuleren. 

Ook kunnen werkgeversmotieven een rol spelen. De beroepenmarkt vraagt om vaardigheden als vragen 

stellen en een actieve (leer)houding en de opleiding bereidt studenten hierop voor (CINOP, 2019). Uit on-

derzoek van het CINOP onder flexpioniers in het mbo blijkt dat de onderwijsleeromgeving meer flexibel is 

ingericht dan toetsen, validering, certificaten en diploma’s (CINOP, 2019).  

2.1.      Ontwikkelingen op het gebied van examineren en toetsen  

Er doen zich verschillende ontwikkelingen voor op het gebied van examinering en toetsing. Deze hebben 

betrekking op de verbetering en borging van de kwaliteit van toetsen en examinering, op het verminderen 

van knelpunten bij examinering en op examinering in relatie tot maatwerk en flexibilisering. Alvorens hierop 

in te gaan, duiden we eerst een aantal begrippen die in het kader van dit onderzoek aan de orde zijn. De 

definities zijn afkomstig uit de begrippenlijst van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering8. Vervol-

gens benoemen we het wettelijk kader dat geldt voor mbo-opleidingen. 

                                                      
8  https://onderwijsenexaminering.nl/begrippenlijst/ 
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Wettelijk kader 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). In het Examen- en kwa-

lificatiebesluit, waarin de regels voor examens van beroepsopleidingen als bedoeld in de Wet Educatie Be-

roepsopleidingen WEB zijn vastgelegd, staat vermeld dat “een examen voor iedere beroepsopleiding bestaat 

uit generieke examenonderdelen, specifieke examenonderdelen en examenonderdelen die een keuzedeel 

betreffen”. De generieke examenonderdelen betreffen de onderdelen: (a) Nederlandse taal, (b) Rekenen, 

(c) voor zover het betreft de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: niveau 4 Engels. Het exa-

men bestaat voor ieder onderdeel van een beroepsopleiding uit een instellingsexamen of een centraal exa-

men dan wel beide. Het instellingsexamen wordt gedefinieerd als: “examen of examenonderdeel bestaande 

uit toetsen die zijn vastgesteld en worden afgenomen door of in opdracht van de instelling”. 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van mbo-

scholen. Dit doet zij momenteel op basis van het Onderzoekskader mbo 2017. De inspectie ziet erop toe 

dat: 

 de examencommissie deugdelijke examinering en diplomering borgt; 

 het exameninstrumentarium aansluit op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen; 

 de inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling deugdelijk zijn. 

Het ministerie van OCW heeft in 2017 met nieuwe wetgeving de taken en bevoegdheden van de examen-

commissies aangescherpt en nieuwe taken toegewezen. Dit houdt in dat examencommissies de kwaliteit 

van het examenproces borgen en verantwoorden, examens en richtlijnen voor het vaststellen en beoorde-

len van instellingsexamens vaststellen, de diplomabeslissing nemen (inclusief keuzedelen), vrijstellingen 

verlenen en fraude, onregelmatigheden en klachten behandelen (zie artikel 7.4.5 van de WEB).  

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het verbeteren van kwaliteit van examinering en de borging 

daarvan 

De MBO Raad (2015) hecht grote waarde aan de kwaliteit van examens en het civiel effect van diploma’s. 

Het civiel effect is de “waarde die de landelijke en/of Europese arbeidsmarkt geeft aan een diploma of afge-

ronde opleiding”9. 

Vanwege het civiele effect van diploma’s wordt er veel waarde gehecht aan een hoge kwaliteit van exami-

nering. In 2016 constateert de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsverslag 2014/2015 dat deze 

kwaliteit omhoog moet (Inspectie van het Onderwijs & Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2016a). Om de kwaliteit van examens beter te waarborgen besluit de minister van OCW dat instellingen 

hun examens moeten inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers of extern moeten laten valideren. De 

mbo-scholen nemen aansluitend hierop het initiatief tot het opstellen van de Examenagenda 2015-2020. 

Hierin hebben het ministerie van OCW, de MBO Raad en NRTO afspraken gemaakt over de verdere verbete-

ring van de kwaliteit van examinering in het mbo. “De Examenagenda mbo heeft als doel dat de basiskwali-

teit van de examinering, inclusief de borging ervan en de publieke verantwoording erover, bij alle mbo-oplei-

dingen zo snel mogelijk op orde is.” (MBO Raad, NRTO & Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2015, p.3). De agenda bestaat uit drie lijnen: exameninstrumenten op orde, examenprocessen in control en 

professionaliteit op orde.  

                                                      
9  https://onderwijsenexaminering.nl/begrippenlijst/ 
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Exameninstrumenten op orde 

Afgesproken is om een set van mbo-brede criteria te ontwikkelen die leidend is voor het construeren en 

vaststellen van exameninstrumenten. Instellingen kopen in principe (samen ontwikkelde) exameninstru-

menten in. Als er geen passend aanbod is, kunnen zij zelf exameninstrumenten ontwikkelen. Naar aanlei-

ding van deze afspraken zijn drie routes uitgewerkt om te komen tot een valide exameninstrument (MBO 

Raad, NRTO & Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015). Vanaf 1 augustus 2018 willen pu-

bliek bekostigde mbo-scholen en de leden van de NRTO alleen exameninstrumenten inzetten die volgens 

een van deze routes tot stand zijn gekomen. Het werken met valide exameninstrumenten geldt voor de her-

ziene kwalificaties (vanaf 1-8-2016). Route 1 houdt in dat exameninstrumenten worden ingekocht bij een 

gecertificeerde instantie. In route 2 ontwikkelen scholen zelf valide exameninstrumenten binnen de collec-

tieve afspraken. Deze route staat niet open voor risicovolle kwalificaties. In route 3 bieden scholen examen-

producten aan voor externe validering10.  

Examenprocessen in control 

Dit heeft betrekking op de versterking van de positie en professionaliteit van examencommissies, het syste-

matisch evalueren van de kwaliteit van examinering en structurele kwaliteitsborging (MBO Raad, NRTO & 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015).  

Professionaliteit op orde 

Een speerpunt uit de Examenagenda is de verbetering van de professionaliteit van examenfunctionarissen. 

Alle betrokkenen bij examinering moeten deskundig zijn en blijven (MBO Raad, NRTO & Ministerie van On-

derwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015, p.3). 

  

                                                      
10  https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/de-routekaart/ 
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Bijlage 2: Hoofdvragen gespreksleidraad 

1. Waar speelt de casus zich af?  

a. Sector,  

b. opleiding,  

c. opleidingsrichting,  

d. BOL/BBL,  

e. niveau? 

f. Indien cross-over: welke opleidingen, wanneer gestart, aantal studenten. 

2. Kun je in drie zinnen samenvatten waar deze casus over gaat en in welk stadium deze zich bevindt? M.b.t. 

stadium: is er al geëxamineerd of gediplomeerd? 

3. Hoe krijgt het (vernieuwende) onderwijs vorm c.q. wat is de visie (op onderwijs en/of examinering)? Be-

schrijf dat eens? 

4. Wat is (naar verwachting) de implicatie van het vernieuwende onderwijs op toetsing/examinering en de 

(borging van de) diplomabeslissing?  

5. Doen zich als gevolg van het (vernieuwende) onderwijs knelpunten/dilemma’s voor? 

6. Zijn er oplossingsrichtingen in beeld of al gerealiseerd? 

7. Hoe zou je idealiter de (borging van de) diplomabeslissing willen vormgeven, passend bij het vernieuwende 

concept?  

8. Wat houd je tegen om dit te doen? 

9. Stel dat er andere kaders mogelijk zijn, wat zou er dan moeten veranderen? Is er meer ruimte in regels no-

dig? 

10. Wat heb je nodig om je droombeeld en de praktijk dichterbij elkaar te krijgen? Top drie van relevante wen-

sen en kritische succesfactoren. 
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 Bijlage 3 Participerende opleidingen 

De in de tabel genoemde opleidingen zijn unieke opleidingen. In totaal hebben vijftien opleidingen deelge-
nomen aan het onderzoek.  

Tabel: Opleidingen die hebben geparticipeerd in het onderzoek en aard van de vernieuwing 

Opleiding Benaming in het rapport 

Praktijkroute Maatschappelijke Zorg MIG, Zorgende IG, 
MBO Verpleegkundige, Sociaal Werk en Dienstverlening 
(BOL/BBL, niveau 2 t/m 4). 

De praktijkroute Maatschappelijke Zorg MIG 

Opleiding Helpende (BOL/BBL, niveau 3 en 4) De opleiding Helpende 

Derde leerweg van een niet-bekostigde opleider (niveau 
2 t/m 4, alle sectoren) 

De niet-bekostigde opleider die de derde leer-
weg aanbiedt 

Human Technology (BOL, niveau 4) De opleiding Human Technology 

Opleiding Pedagogisch Werk (BOL/BBL niveau 3 en 4), 
Opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang 
Opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
Opleiding Onderwijsassistent 

De opleiding Pedagogisch Werk 

Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende 
IG, MBO Verpleegkundige, Assistenten Gezondheids-
zorg, Maatschappelijke Zorg, Verzorgende (niveau 2 t/m 
4) 

De opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en 
Welzijn 

Startcollege (Entree Opleidingen, niveau 1) Het startcollege 

Horeca (BOL/BBL, niveau 4) De opleiding Horeca 

Automotive (BBL, niveau 2 en 3) De opleiding Automotive 

Bouwkunde (BOL/BBL, niveau 4) De opleiding Bouwkunde 

Mediavormgeving (BOL, niveau 4) De opleiding Mediavormgeving 

Praktijkroute Verzorgende IG MMZ (BOL, niveau 2), 
Praktijkroute Verzorgende IG (BOL, niveau 2) 

De praktijkroute Verzorgende IG MMZ 

Opleiding Paard (BOL, niveau 4) De opleiding Paard 

Praktijkroute Commerciële Dienstverlening en Zakelijke 
Dienstverlening (BOL, niveau 2 t/m 4) 

De praktijkroute Commerciële Dienstverlening  

Opleiding Creatieve Technologie (BOL, niveau 4) De opleiding Creatieve Technologie 
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