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Toelichting praktijkexamens
Examenvorm
Een praktijkexamen bestaat uit een opdracht met één of meerdere examendelen die op één of verschillende
examenmomenten wordt uitgevoerd.
De kaders (opdracht, voorwaarden en tijdsduur) waaraan het praktijkexamen moet voldoen, staan voor elk
praktijkexamen in de trajectmap achter het tabblad van de exameneenheid.
Voorafgaand aan de uitvoering van het praktijkexamen wordt het uiteindelijke examen door de beoordelaar
geaccordeerd.
Examenlocatie
Praktijkexamens kunnen voor een deel afgenomen worden in de beroepspraktijk en voor een deel in een
geconditioneerde omgeving. Opleiders bepalen in onderling overleg waar het praktijkexamen wordt uitgevoerd.
De uitvoeringslocatie is voor het melden van het praktijkexamen bekend.
Bij een praktijkexamen dat uit meerdere deelexamens wordt de locatie per deelexamen bepaald.
Bij een praktijkexamen in een geconditioneerde omgeving moeten de omstandigheden de reële beroepspraktijk
zoveel mogelijk benaderen.
Uitvoeringsvoorwaarden
Examenmoment
Het is aan het roc om te bewaken dat de examens voldoende voorbereid en gespreid over de opleidingstijd
gepland worden.
Het moment waarop een praktijkexamen wordt afgenomen, is afhankelijk van de ontwikkeling van de deelnemer
en in het leerbedrijf van de beschikbare werkzaamheden. Het examenmoment wordt bepaald door het roc in
overleg met opleiders en deelnemer.
Bij een praktijkexamen dat uit meerdere deelexamens bestaat moeten de examenmomenten gespreid binnen
een maand plaats vinden.
Authenticiteit
Het uiteindelijke praktijkexamen dient zo realistisch mogelijk te zijn en de omstandigheden benaderen zoveel
mogelijk de reële beroepspraktijk.
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Procedures
Hieronder wordt de wijze waarop de aanmelding, uitvoering, beoordeling en afhandeling van een praktijkexamen
moet plaatsvinden, beschreven.
1. De deelnemer meldt het praktijkexamen online aan na overleg met opleiders.
2. In de beroepspraktijk verstrekt de opleider de praktijkexamenopdracht op basis van de in de trajectmap
beschreven voorwaarden voor een praktijkexamen.
In het examencentrum verstrekt de beoordelaar de praktijkexamenopdracht op basis van de in de trajectmap
beschreven voorwaarden of gebruikt hiervoor een vooraf vastgestelde opdracht.
3. Na ontvangstbevestiging van de aanmelding voert de deelnemer het praktijkexamen uit.
Bij een praktijkexamen dat uit meerdere deelexamens bestaat voert de deelnemer de deelexamens uit op
aanwijzing van de beoordelaar. Daarbij is vooraf duidelijk welk deel beoordeeld wordt.
4. De beoordelaar beoordeelt het praktijkexamen en vult online de beoordeling in.
5. Door middel van steekproeven wordt de kwaliteit (inhoud, omvang en complexiteit) van het praktijkexamen
en het proces (aanmelding en uitvoering) van de praktijkexaminering gecontroleerd. Een praktijkexamen dat
niet voldoet, wordt afgekeurd. De afkeuring wordt gerapporteerd aan de examencommissie van het roc. Een
eventueel gegeven cijfer is dan ongeldig.

De uiteindelijke praktijkexamenopdracht
De uiteindelijke praktijkexamenopdracht moet vooraf voor derden inzichtelijk zijn.
1. Als het maken van een werktekening, werkschema, materiaalstaat en gereedschappen-/materieellijst
beschreven is in de examenopdracht, verschaffen deze de aanvullende informatie/documentatie.
2. Desgewenst kan de opleider aan de deelnemer opdragen om, ter voorbereiding op het examen, een
werktekening, materiaalstaat en gereedschappen-/materieellijst te maken. Deze maken geen deel uit van het
praktijkexamen en worden ook niet als zodanig beoordeeld, maar kunnen wel als informatie/documentatie
dienen.
3. Wanneer geen (werk)tekening en/of werkschema moet worden gemaakt, kan ook voor het praktijkexamen
een, door de opleider aangereikte, (werk)tekening of opdrachtbeschrijving als informatie/documentatie
dienen.
4. De trajectmap moet tijdens het praktijkexamen aanwezig zijn.

Zak/slaagregeling praktijkexamen
Om voor een praktijkexamen te slagen moet(en):
1. alle kritieke beoordelingscriteria (met ster * gemarkeerd) 6 of hoger zijn
2. alle beoordelingsonderdelen 5,5 of hoger zijn
3. het eindcijfer 5,5 of hoger zijn
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Beoordelingsportretten
De portretten die behoren bij de beoordeling met een 4, 6, 8 of 10 staan hieronder omschreven:

4

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is onvoldoende.
De door de deelnemer opgeleverde resultaten/verrichte werkzaamheden
bevinden zich onder het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het
voldoet niet aan het beoordelingscriterium. Er is op veel en/of essentiële
aspecten iets aan te merken.

6

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is voldoende.
Hij doet het werk naar behoren, maar het had wat effectiever en
efficiënter gekund. Hij heeft werkzaamheden over moeten doen om het
resultaat te behalen. De door de deelnemer opgeleverde resultaten/
verrichte werkzaamheden bevinden zich op het niveau van een beginnend
beroepsbeoefenaar. Het voldoet aan het beoordelingscriterium, hoewel er
op verschillende aspecten iets aan is te merken.

8

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is goed.
Hij doet de werkzaamheden in één keer goed, handelt efficiënt en effectief
en is ruim binnen de tijd klaar.
De door de deelnemer opgeleverde resultaten/verrichte werkzaamheden
bevinden zich op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het
voldoet in ruime mate aan het beoordelingscriterium. Er is hoogstens op
enkele kleine aspecten iets aan te merken.

10
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Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is uitstekend.
Hij vindt uit zichzelf betere oplossingen nog voor de problemen ontstaan
zijn. De door de deelnemer opgeleverde resultaten/verrichte werkzaamheden
bevinden zich boven het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het
voldoet volledig aan het beoordelingscriterium en er is op geen enkel aspect
iets aan te merken.
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