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5 VRAGEN

Nieuwe mbo-examens
zorg en welzijn
Jane Groenendijk is manager bij Prove2Move. Prove2Move is een van de leveranciers die
examenproducten ontwikkelt voor zorg- en welzijnsberoepen binnen het mbo. In verband
met de herziening van de kwalificatiestructuur heeft men nieuwe examens ontwikkeld.

1. Wat is de grootste verandering in jullie nieuwe examens ten
opzichte van de vorige?
‘Er is een aantal flinke wijzigingen. De vorige proeven van bekwaamheid zijn concentrisch opgebouwd.
Kerntaken en werkprocessen werden meerdere keren getoetst in toenemende complexiteit. Bij de nieuwe
opdrachten worden kerntaken en werkprocessen maar één keer geëxamineerd. Bovendien heeft elk examen
meer variatie in beoordelingsvormen. De student wordt bijvoorbeeld gevraagd om een praktijkopdracht te
doen in de beroepspraktijk, waarbij hij of zij beoordeeld wordt op de uitvoering. Als onderdeel van zo’n praktijkopdracht werkt de student eventueel een product uit, zoals een handelingsplan of rapportage. Dat product wordt ook beoordeeld. De beoordelaar kan de student vragen om de aanpak van een praktijkopdracht
mondeling te verantwoorden in een criteriumgericht interview. Daarin motiveert de student het vertoonde
gedrag. Ook kan de student gevraagd worden het gemaakte product te onderbouwen. Deze mondelinge verantwoording is onderdeel van het examen en de beoordeling telt mee voor het eindresultaat. Het gaat erom
dat de student laat zien met kennis van zaken te kunnen handelen.’

2. Hoe hebben jullie het ontwikkelproces aangepakt?
‘Vanuit het kwalificatiedossier kiezen we een combinatie van werkprocessen die centraal staan tijdens een
examenopdracht. Deze keuze baseren we op de werkpraktijk: werkzaamheden die de beroepsbeoefenaar tegelijkertijd uitvoert, examineren we ook in samenhang. Vervolgens kiezen we passende beoordelingsvormen. Als
er sprake is van contact met bewoners, zorgvragers, cliënten etcetera vindt het examen in de beroepspraktijk
plaats. AIs dat contact niet noodzakelijk is, kunnen examenopdrachten ook binnenschools worden uitgevoerd.
Het ontwikkelproces richten we in als leerproces: werken en leren gaan hand in hand. We maken conceptexamenopdrachten en vragen feedback aan mensen die ze gaan gebruiken, zoals werkveld, docenten, studenten en onderwijsinstellingen die de examens bij ons inkopen. Zo worden we steeds beter in het maken van
kwalitatief goede opdrachten. We vinden het belangrijk dat de gebruikers invloed hebben op het resultaat.’

3. Wat is het belangrijkste dat jullie in dat proces hebben geleerd?
‘We kijken terug op een leerproces van 1,5 jaar waarin iedereen zich enorm heeft ontwikkeld. Het belangrijkste wat we geleerd hebben, is dat we feedback kunnen ontvangen als een cadeautje, in plaats van als kritiek
op het uitgewerkte product. Door de waardevolle feedback zijn de opdrachten rijker geworden.’

4. Wat zijn de eerste reacties op de nieuwe examens?
‘De eerste reacties zijn positief. Een reactie die we regelmatig krijgen, is dat men ziet dat er een kwaliteitsslag is gemaakt ten opzichte van het huidige materiaal. Opdrachten zijn duidelijk en compact; er staat niets
teveel in. De beoordelingscriteria zijn concreter dan voorheen.’

5. Wat is voor jullie de volgende uitdaging?
‘Prove2Move is gestart met het inrichten van een digitale kennistoetsenbank. Die vullen we in eerste
instantie met toetsen om te leren, in plaats van toetsen om te examineren.’

Meer weten?
Mail naar Jane Groenendijk, manager bij Prove2Move: jgroenendijk@prove2move.nl
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