Administratieve en inhoudelijk rol instructeur, docent en examinator
Instructeur
De instructeur vult de digitale presentielijst in. Hij checkt of de deelnemer ook echt de deelnemer is
aan de hand van zijn persoonsbewijs en het opgegeven BSN-nummer. Indien akkoord vinkt hij dat in
het systeem aan. De instructeur instrueert de deelnemers gedurende de praktijkinstructie.
De instructeur beschikt over de voor de bij de erkenning van het opleidingsbedrijf behorende
checklist “externen” (bijlage 1). Deze heeft tot doel om ook derden te betrekken bij de
kwaliteitsborging van een opleidingswerkplaats/opleidingsbedrijf. De checklist hoeft alleen maar
ingevuld te worden als er misstanden zijn geconstateerd.
Een ingevuld formulier wordt getekend gescand gestuurd ter attentie van het secretariaat. Indien dat
niet kan wordt dit per post gestuurd ter attentie van het secretariaat.
Daarnaast is een instructeur, indien hij voorzitter is van het surveillantenteam, aanwezig als
onafhankelijk toezichthouder bij het theorie-examen dat afgenomen wordt door de examinator.
Hiervoor vult deze per kandidaat een evaluatieformulier in.

Docent
De docent ontvang de deelnemer, neemt met hen het (dag)programma door en vult de digitale
presentielijst in. Hij checkt daarbij of de deelnemer ook echt de deelnemer is aan de hand van zijn
persoonsbewijs en het opgegeven BSN-nummer. Indien akkoord vinkt hij dat in het systeem aan.
De docent beschikt over de voor de bij de erkenning van het opleidingsbedrijf behorende checklist
“externen” (bijlage 1). Deze heeft tot doel om ook derden te betrekken bij de kwaliteitsborging van
een opleidingswerkplaats/opleidingsbedrijf. De checklist hoeft alleen maar ingevuld te worden als er
misstanden zijn geconstateerd.
Een ingevuld formulier wordt getekend gescand gestuurd ter attentie van het secretariaat. Indien dat
niet kan wordt dit per post gestuurd ter attentie van het secretariaat.

Examinator
De examinator is verantwoordelijk voor:
a. De beoordeling van het praktijkexamen.
- Hij haalt op in het Examenplatform van Concreet de praktijkexamenopdracht voor de
betreffende module.
De examinator vertelt voor aanvang van het praktijkexamen waar de kandidaten op beoordeeld gaan
worden en reikt de praktijkexamenopdracht uit.
Hij/zij moet ook borgen dat de betrokken deelnemer ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is.
Vandaar dat de examinator voorafgaand aan en na afloop van het praktijkexamen hierop moet
toezien aan de hand van een digitaal ter hand gestelde presentielijst.
Het vastleggen van de resultaten in het examenplatform van Concreet onderwijsproducten en het
invullen van het digitale examenprotocol maken hier onderdeel vanuit.
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Hiervoor is het volgende afgesproken:
- Voorafgaand aan en aansluitend aan het examen checkt de examinator of de kandidaat ook
echt is wie hij is middels een check van het originele exemplaar van het ID, paspoort,
rijbewijs, verblijfsvergunning.
Het resultaat wordt vastgelegd.
- Beoordelen afsluitende praktijkopdracht deelnemers.
- De resultaten verwerken middels digitaal beoordelingsformulier (volgens bestaande
procedure)
- Na afloop vult de examinator het examenprotocol (bijlage 2) en advies aan
examencommissie SVGO (bijlage 3) in, ondertekend dat, scant dit in en mailt het samen met
de gescande getekende presentielijst door aan de ambtelijk secretaris van de
examencommissie.
De verwerkte resultaten worden automatisch opgeslagen in examenplatform Concreet.
De examinator beschikt over de voor de bij de erkenning van het opleidingsbedrijf behorende
checklist “externen” (bijlage 1). Deze heeft tot doel om ook derden te betrekken bij de
kwaliteitsborging van een opleidingswerkplaats/opleidingsbedrijf. De checklist hoeft alleen maar
ingevuld te worden als er misstanden zijn geconstateerd.
Een ingevuld formulier wordt getekend gescand gestuurd ter attentie van het secretariaat. Indien dat
niet kan wordt dit per post gestuurd ter attentie van het secretariaat.
b. Het afnemen van het theorie-examen
Naast het praktijkexamen neemt de examinator ook het theorie-examen af.
De voorzitter van het surveillantenteam is hierbij als onafhankelijke toezichthouder aanwezig.
Voor het theorie-examen is de “procedure praktijkexamen” leidend. Het theorie-examen wordt
gedurende enig moment tijdens het praktijkexamen afgenomen. Het moment van het theorieexamen wordt bepaald door de examinator.
Bij het mondelinge theorie-examen, waarvoor een aantal verschillende setjes aan ad-random
samengestelde vragenlijsten beschikbaar zijn, komen de vragen voor de examinator beschikbaar in
het examenplatform van Concreet. De examinator verwerkt de examenresultaten handmatig in het
examenplatform. De ingevulde score per kandidaat wordt apart opgeslagen.
Het betreft ca. 6 vragen.
Ook kan het theorie-examen wordt afgenomen middels gesloten vragen die schriftelijk of via
beeldscherm worden afgenomen. In geval van beeldscherm afname worden de resultaten
automatisch in het examenplatform vastgelegd.
Aandachtspunt
Aan de kandidaten zal géén nadere achtergrondinformatie worden gegeven. Dit om te voorkomen
dat de deelnemer de examinator “uitzuigt” en zo onbedoeld leidt tot het juiste antwoord.
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