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•   KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

BEROEPSGERIChT BEOORDELEN IN DE PRAKTIJK
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hET WERKTERREIN VAN CALIBRIS: 
LEREN IN DE PRAKTIJK

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en 

Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven 

en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze 

wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris 

verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen 

bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt 

innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel:

meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris 

een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs 

soepel op elkaar aan te laten sluiten.
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1. INLEIDING 2. IN VOGELVLUChT

WINST VOOR IEDEREEN
Beroepsgericht opleiden. Per september 2010 is dat het devies 

voor alle docenten en praktijkbegeleiders. Niet alleen de manier 

van opleiden verandert. Ook de wijze van beoordelen krijgt een 

ander karakter.

Beroepsrelevant beoordelen. Daar gaat het om. Het kan op allerlei 

manieren. Ook met behulp van oude vertrouwde vormen, zoals 

schriftelijke toetsen, rollenspelen en praktijkopdrachten binnen de 

school. Ze passen prima binnen beroepsgericht onderwijs. Zolang 

ze maar zijn toegespitst op het handelen in de beroepspraktijk.

Minder uitvallers en een betere aansluiting van opleiding op 

arbeidsmarkt. Daar moet het naar toe. Beroepsonderwijs en talloze 

leerbedrijven zijn al enkele jaren met de nieuwe werkwijze aan het 

experimenteren. Dat smaakt naar meer. Onderwijs vernieuwen, 

stagiaires beter begeleiden, deelnemers beroepsgericht 

beoordelen. Kortom, uitstromers beter voorbereiden op de 

beroepspraktijk. Dat betekent winst voor iedereen. 

ANDERS OPLEIDEN = ANDERS BEOORDELEN
Competenties zijn een samenspel van kennis, vaardigheden, 

houding. Niemand kan ze uit een boekje leren. Deelnemers moeten 

niet alleen kunnen vertellen hoe ze in een bepaalde situatie zouden 

handelen. Ze dienen ook te laten zien dat ze vereiste competenties 

in hun mars hebben. Het vraagt om een andere manier van 

opleiden en dus ook om een andere manier van beoordelen. 

DEELNEMER AAN hET STUUR

Deelnemers krijgen meer verantwoordelijkheid. Zij evalueren zelf of 

ze leerdoelen hebben behaald. Zonodig stellen ze hun leertraject 

bij. Docenten en praktijkbegeleiders coachen hen door de 

verschillende ontwikkelingsfasen.

BEWIJS BETEKENT DIPLOMA

Deelnemers moeten de beheersing van competenties in de praktijk 

kunnen bewijzen. Dan zijn ze officieel gekwalificeerd en krijgen ze 

hun diploma. De kerntaken, werkprocessen en competenties staan 

in het kwalificatiedossier, vastgesteld door het ministerie.

BEROEPSPRAKTIJK IS LEIDEND

Deelnemers laten voortaan op de werkvloer zien dat ze competent 

zijn. Een extra belasting voor leerbedrijven, die een grotere rol 

gaan spelen bij het beoordelen. Ze krijgen er veel voor terug: 

werknemers met de juiste bagage.

ONDERWIJSINSTELLING fORMALISEERT

Het beoordelingstraject dient haalbaar te zijn, voor school en 

leerbedrijf. Dat inspireert tot soepel samenspel. De onderwijs-

instelling behoudt de eindverantwoordelijkheid. Alleen zij kan 

diploma’s toekennen.
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3. BEOORDELEN IN DE PRAKTIJK

3.1 KWALIfICATIEDOSSIER
De beroepsvereisten voor een beginnend beroepsbeoefenaar staan 

van oudsher vermeld in eindtermendocumenten. Bij   beroepsgericht 

onderwijs beschrijft een kwalificatiedossier het eindniveau. Daar 

werken deelnemer, leerbedrijf en  onderwijs instelling naar toe. Het 

dossier heeft een vast format met vier elementen:

KERNTAKEN

Eenheden die een substantieel deel van het beroep dekken.

WERKPROCESSEN

Onderdelen van kerntaken. Eén kerntaak bestaat dus uit meerdere 

werkprocessen.

COMPETENTIES

De combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Nodig om 

in een beroepssituatie een bepaald werkproces of een bepaalde 

kerntaak goed te kunnen uitvoeren

PRESTATIE-INDICATOREN

Worden zichtbaar wanneer deelnemers een competentie in de 

praktijk toepassen. 

5

COMPETENTIES
Voorbeelden:

•	 Samenwerken	en	overleggen

•	 Begeleiden

•	 Aansturen

•	 Presenteren

•	 Onderzoeken

•	 Plannen	en	organiseren

•	 Bedrijfsmatig	handelen

DEfINITIE

De officiële definitie van competenties, zoals door Calibris 

gebruikt, luidt als volgt:

’Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen 

waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, 

proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties 

zijn samengesteld van karakter en relateren aan onder liggende 

vaardigheden, kennis en houding. Competenties krijgen 

pas betekenis in een context. Of iemand over de gevraagde 

competenties beschikt, wordt zichtbaar in gedrag dat, als één 

van de voorwaarden, leidt tot succes bij uitoefenen van het 

beroep.’ (COLO, 2006)

VOORBEELD KWALIfICATIEDOSSIER
Uit het kwalificatiedossier Tandartsassistent 2009-2010:

KERNTAAK

Bijdragen aan tandheelkundige zorg.

WERKPROCES

Assisteert de behandelaar bij tandheelkundige zorg.

COMPETENTIE

Samenwerken en overleggen.

PRESTATIE-INDICATOR

De tandartsassistent overlegt tijdens de behandeling tijdig, 

duidelijk en regelmatig bij het aanreiken van materialen, zodat 

zij kan anticiperen op aanwijzingen van de behandelaar en het 

assisteren op een professionele manier verloopt.
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hET KWALIfICATIEDOSSIER OPSTELLEN

Het onderwijs moet beroepskrachten afleveren waaraan 

het werkveld behoefte heeft. Het kwalificatiedossier wil dat 

waarborgen. Het werkveld moet zich kunnen herkennen in de 

omschrijving van de werkzaamheden in het kwalificatiedossier. Het 

onderwijs moet het dossier bruikbaar vinden om te gebruiken als 

uitgangspunt voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma. 

Daarom is het opstellen van kwalificatiedossiers een uitgebreid en 

zorgvuldig proces. 

Calibris ontwikkelt en onderhoudt kwalificatiedossiers in de

sectoren Zorg, Welzijn en Sport. 

Sociale partners en onderwijsveld accorderen de documenten. 

Sociale partners bepalen de waarde van het diploma op de 

arbeidsmarkt (het civiel effect).

Onderwijsinstellingen zijn verplicht hun examinering voor te 

leggen aan de inspectie en zich te verantwoorden. Uitgangspunt 

bij deze controle vormen onder meer de kwalificatiedossiers. 

De Onderwijsinspectie geeft haar oordeel alleen over de 

kwalificerende beoordeling van de deelnemer, ook wel 

‘eindbeoordeling’ of ‘examinering’ genoemd. 

hET KWALIfICATIEDOSSIER GEBRUIKEN

Het kwalificatiedossier is de richtingaanwijzer voor leerbedrijf en 

onderwijsinstelling. Er ligt veel nadruk op het leren en beoordelen 

in de beroepssetting. Daarom is samenwerking van het onderwijs 

met de leerbedrijven in het werkveld cruciaal. In veel gevallen 

gebeurt dat op regionaal niveau. Beoordelen moet aansluiten bij de 

mogelijkheden die er binnen het leerbedrijf zijn. Dat roept vragen 

op als: Welke praktijkopdrachten kan de deelnemer hier uitvoeren? 

En: Is er naast de directe werkbegeleider nog iemand anders

beschikbaar voor het beoordelen?

De onderwijsinstelling ontwikkelt een curriculum met het 

kwalificatiedossier als uitgangspunt. Leerbedrijven kunnen invloed 

uitoefenen op de invulling en uitvoering van het curriculum, door 

hun ideeën hierover kenbaar te maken. Belangrijk, die inbreng, 

want praktijkvorming staat centraal in de beroepsopleiding, zowel 

in het BOL- als BBL-traject . 

3.2 KWALIfICEREND BEOORDELEN
De voortgang van het leerproces bewaken en de ontwikkeling 

monitoren. Dat zijn de belangrijkste taken van begeleiders tijdens 

het leerproces. Het eindniveau bepalen heet ‘kwalificerende 

beoordeling’ of ‘examinering’. In het relatiemagazine van Calibris 

vertelt een begeleider hoe dat in de praktijk gaat:

6

SAMEN OPTREKKEN
Hints voor de samenwerking tussen onderwijs en werkveld:

•	 Inventariseer	de	minimaal	vereiste	kennis	en	vaardigheden	

alvorens een deelnemer met beroepspraktijkvorming  

(BPV) kan starten.

•	 Maak	een	beoordelingsplan*	en	stem	de	inhoud	 

met elkaar af.

•	 Ontwikkel	praktijkopdrachten.

•	 Maak	afspraken	over	de	begeleiding.	

•	 Ontwerp	instrumenten	om	de	ontwikkeling	in	kaart	 

te brengen.

•	 Maak	afspraken	t.a.v.	de	eindbeoordeling	c.q.	de	 

‘kwalificerende beoordeling’.

•	 Ontwikkel	instrumenten	om	de	eindbeoordeling	 

te realiseren.

•	 Beoordeel	deelnemers	in	gezamenlijk	overleg.

(*)	Een	beoordelingsplan	is	een	overzicht	waarin	een	

 onderwijsinstelling vastlegt welk onderdeel van de opleiding 

- lees: kwalificatiedossier - op welke wijze beoordeeld wordt. 

 Synoniemen zijn ‘examenmatrijs’ en ‘toetsplan’. Voor de 

 eindbeoordeling is een beoordelingsplan essentieel.
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‘We laten deelnemers bijvoorbeeld cliëntgesprekken voeren, dat 

is betrekkelijk nieuw. Ze oefenen op school met rollenspellen; als 

ze daarmee klaar zijn mogen ze echt de praktijk in. Dat vinden ze 

prachtig, en omdat ze er zoveel plezier in hebben, gaat het ook 

goed.’ (bron: Calibris Vizier)

INTEGRAAL BEOORDELEN

Deelnemers nemen voor een groot deel de verantwoordelijkheid 

voor hun eigen leerroute. Ze stippelen in overleg met hun 

begeleiders een eigen leerpad uit. Dat geldt ook voor de leerroute 

in het leerbedrijf, uiteraard gegeven de mogelijkheden die de 

organisatie biedt.

Bij het beoordelen van het eindniveau stellen de beoordelaars 

vast of de deelnemer in staat is tot afdoende handelen in de 

beroepscontext. Daarbij dient de deelnemer de complexiteit 

van het beroep aan te kunnen en in staat te zijn ‘transfer’ toe te 

passen. Dit betekent dat hij het geleerde in de ene situatie ook kan 

toepassen in een andere, soortgelijke context. Alles passend bij het 

niveau van de opleiding. 

Bij de beoordeling van het eindniveau is het kwalificatiedossier 

leidend. Het gaat daarbij om grote afgeronde eenheden in de 

beroepsuitoefening: de kerntaak of één of meer werkprocessen. 

Het	draait	daarbij	allemaal	om	het	adequaat	aanwenden	van	

competenties. Een beoordelaar beoordeelt niet de beheersing 

van afzonderlijke competenties. Hij meet of de deelnemer alle 

gewenste competenties in het werkproces in combinatie met elkaar 

beheerst. 

PLANMATIG BEOORDELEN

In een beoordelingsplan staat inzichtelijk wat de beoordelaars 

gaan beoordelen en op welke manier. Het plan - ook wel 

‘toetsplan’ of ‘examenmatrijs’ genoemd - detailleert de inhoud 

van het kwalificatiedossier in een aantal beoordelingseenheden. 

Deze hangen vanzelfsprekend samen met onderwijseenheden en 

andersom. Idealiter adviseert het leerbedrijf bij de vaststelling 

ervan.

Er is een waaier van instrumenten om deelnemers te beoordelen. 

De keuze hangt mede af van de mogelijkheden die het leerbedrijf 

biedt. Een goed beoordelingsplan beschrijft hoe de verschillende 

beoordelingen zich tot elkaar verhouden. 

Leertrajecten zijn meer en meer individueel. Daarom kiezen 

begeleiders voor elke deelnemer de meest geschikte 

beoordelingsvormen en de beste tijdstippen. Dat gebeurt in 

overleg met de deelnemer.

Bijlage 2: voorbeeld beoordelingsplan.
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VRAGEN STELLEN
Bij het maken van een beoordelingsplan is het van belang om 

de volgende vragen te stellen:

•	 Welke	logische	clustering	of	koppeling	in	‘beoordelings-

eenheden’ kan worden gemaakt van werkprocessen en 

competenties?

•	 Waar	kan	de	beoordelingseenheid	het	beste	worden	

beoordeeld?

•	 Wanneer	beoordelen?	Is	er	bijvoorbeeld	sprake	van	

 voorwaardelijke beoordeling?

•	 Welke	beoordelingsinstrumenten	zijn	het	meest	geschikt	

voor het beoordelen van de beoordelingseenheid?

•	 Wie	kan	de	beoordelingseenheid	het	beste	beoordelen?

•	 Hoe	kunnen	we	beoordelingscriteria	formuleren	 

als onderdeel van beoordelingsinstrumenten?
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3.3 BEOORDELINGSINSTRUMENTEN
Onderwijsinstellingen zijn eindverantwoordelijk voor examinering, 

lees: de kwalificerende beoordeling. Dat is wettelijk bepaald. 

De keuze voor een beoordelingsvorm dient in overleg met het 

werkveld te gebeuren. Idealiter leveren zowel onderwijs als 

werkveld een beoordelaar voor de kwalificerende beoordeling. Dat 

borgt kwaliteitseisen als betrouwbaarheid en objectiviteit, maar ook 

praktijkrelevantie. 

Om leerbedrijven te ontzien, is het goed om aan te sluiten bij 

in het werkveld gebruikelijke werkwijzen bij beoordelen. Denk 

bijvoorbeeld aan checklists en formats voor het voeren van 

functionerings- of beoordelingsgesprekken met werknemers 

in de praktijk. Veel bedrijven werken langs de lijnen van 

competentiemanagement. Ze gebruiken daarbij persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (POP) en persoonlijke activiteitenplannen 

(PAP). Bij gebruik ten behoeve van examinering moet de relatie 

tussen deze instrumenten en het kwalificatiedossier wel helder 

zijn. De onderwijsinstelling dient immers te verantwoorden hoe zij 

deelnemers op de onderdelen in het kwalificatiedossier beoordeelt.

KWALITITEIT VAN BEOORDELINGSINSTRUMENTEN

Bij de kwaliteit van beoordelingsinstrumenten gaat 

het om betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit en 

gebruikersvriendelijkheid. 

BETROUWBAARhEID

Op een aantal vlakken dient de betrouwbaarheid van een 

beoordeling gerealiseerd te worden. Zo moet het beoordelings-

instrument zelf betrouwbaar ontwikkeld zijn; daarnaast is er 

de betrouwbaarheid van de steekproeftrekking en van de 

beoordelaars. 

De (on)betrouwbaarheid blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat 

meerdere beoordelaars op basis van een beoordelingsinstrument 

(niet) tot eenzelfde beoordeling komen. Zijn de beoordelingscriteria 

van een checklist vaag en multi-interpretabel dan is de kans groter 

dat twee beoordelaars tot een verschillende conclusie komen. Het 

instrument is dan niet zo betrouwbaar. Betrouwbaarheid wordt 

groter door training van beoordelaars in het gebruik van het 

instrument.

VALIDITEIT: MEET hET INSTRUMENT 

WAT MEN BEOOGT TE METEN?

Bij validiteit gaat het om wat er gemeten wordt. Meet een 

instrument ook echt wat het moet meten? Wie bijvoorbeeld de 

competentie ‘begeleiden’ beoordeelt aan de hand van een door de 

deelnemer geschreven verslag, kan zich afvragen of dat een valide 

instrument is.

OBJECTIVITEIT: IS DE BEOORDELING fEITELIJK 

EN GEVARIEERD?

De beoordelaar mag de beoordeling niet met persoonlijke 

interpretaties beïnvloeden, maar moet zich zoveel mogelijk 

tot meetbare feiten beperken. Dat is, zo leert de praktijk, niet 

altijd haalbaar. ‘Intersubjectiviteit’ biedt uitkomst. Dat betekent 

dat verschillende beoordelaars, die met dezelfde criteria de 

competenties van een deelnemer beoordelen, het met elkaar eens 

zijn in hun oordeel over de deelnemer.

GEBRUIKERSVRIENDELIJKhEID: IS DE WIJZE 

VAN BEOORDELEN WERKBAAR?

Toetsen moeten prettig leesbaar zijn, instructies helder, 

beoordelingslijsten niet te lang, enzovoorts. Soms hangt er veel 

van de beoordeling af. Bijvoorbeeld als deze voorwaarde is om te 

mogen starten op een BPV-plaats. Of als de beoordeling onderdeel 

uitmaakt van de eindbeoordeling (lees: kwalificerende beoordeling). 

Dan moet de kwaliteit van de beoordelingsinstrumenten hoog zijn. 

Instrumenten variëren in ‘sterkte’ op de verschillende punten. Een 

verslag als beoordelingsvorm voor het voeren van een gesprek 

bijvoorbeeld kan hoog scoren op betrouwbaarheid, maar laag op 

validiteit.

AANBEVOLEN: METhODEMIx

Een mix van beoordelingsvormen komt de betrouwbaarheid 

en validiteit van de beoordeling ten goede. Er zijn ook 

beoordelingsinstrumenten die zelf al uit meerdere instrumenten 

kunnen bestaan, zoals de proeve van bekwaamheid. 

Doorslaggevend is om het juiste instrument, of de juiste 

combinatie van instrumenten, op het juiste moment aan te wenden. 

Dat is afhankelijk van het doel, van de deelnemer en van de 

mogelijkheden die de praktijk biedt.

8
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In het relatiemagazine van Calibris vertelt een begeleider hoe 

maatwerk tot stand kwam:

‘We zijn uitgekomen op een mix van drie onderdelen: een 

 examendossier, waaruit blijkt dat de deelnemer over voldoende 

kennis  beschikt van onder meer fysiologie, anatomie, trainings-

leer en  andere onderwerpen. Vervolgens is er de proeve van 

bekwaamheid: een opdracht waarin de verschillende kerntaken 

en  bijbe horende competenties zijn verwerkt. En tenslotte, als die 

opdracht naar behoren is afgerond, een beroepsgesprek, dat 

 gevoerd wordt met een of meer professionals uit het werkveld.’ 

(bron: Calibris Vizier)

Beoordelingsinstrumenten moeten kwaliteit hebben. Degene 

die ze hanteert uiteraard ook. Echter, zelfs de meest bekwame 

beoordelaar heeft het moeilijk om kwaliteit te leveren wanneer 

hij moet werken met beoordelingslijsten die voor meerdere 

interpretaties vatbaar zijn.

DE BESTE BEOORDELAARS AANWIJZEN

Wie zijn de meest aangewezen personen om een deelnemer te 

beoordelen? De praktijkopleider? Niet alle leerbedrijven hebben 

er één… De werkbegeleider? Die is misschien niet de meest 

objectieve als het gaat om de beoordeling van het eindniveau… 

De begeleider op school? Die ziet de deelnemer niet in de praktijk 

functioneren…

Beoordelen is samenwerken. Praktijkopleiders, werkbegeleiders 

en docenten doen er goed aan om te rouleren. Bij voorkeur 

beoordelen ze niet de deelnemer die ze zelf begeleiden. Wellicht is 

er binnen het leerbedrijf een andere begeleider die het kan doen. 

Of is het mogelijk om een pool van onafhankelijke beoordelaars 

samen te stellen. Bijvoorbeeld experts met wortels in het werkveld. 

Helemaal mooi is het wanneer onderwijs en werkveld beiden 

het eindniveau beoordelen. Dat is doorgaans tijdrovend en dus 

kostbaar, maar levert wel het beste resultaat.

De vraag welke functionaris het beste kan beoordelen, is wel-

licht niet de meest verstandige. Het is professioneler om een 

rolomschrijving - een soort functieprofiel - van de beoordelaar te 

maken en vervolgens per situatie te bekijken wie deze rol het beste 

kan vervullen.

In kleine leerbedrijven, bijvoorbeeld in een tandartsenpraktijk, 

is het vaak niet mogelijk de rol van begeleider en beoordelaar 

te scheiden. Om toch tot een zo objectief mogelijk resultaat te 

komen, is het van groot belang diverse beoordelingsinstrumenten 

in te zetten en op verschillende momenten te beoordelen.

INSTRUMENT EN MOMENT KIEZEN

De juiste beoordelingsvorm inzetten, op het juiste moment. Dat is 

de kunst. Wie bijvoorbeeld wil weten of een deelnemer voldoende 

kennis heeft van communicatietechnieken, kan dat bijvoorbeeld 

beoordelen via een multiple-choice-toets of een kennistoets 

met daarin een aantal casussen. In het bijzonder luidt de vraag, 

bijvoorbeeld: Is een deelnemer in staat een intakegesprek te 

voeren? Een rollenspel op school kan een indicatie geven, een echt 

intakegesprek tussen deelnemer en cliënt in het leerbedrijf bewijst 

het. 

Soms is zoiets niet te organiseren in het leerbedrijf. Belangrijk is 

dan om onderscheid te maken tussen proces en product. Gaat 

het erom of een deelnemer een product levert dat voldoet aan de 

criteria? Of is het van belang dat hij een proces heeft doorlopen 

dat voldoet aan bepaalde criteria? Vaak is het een combinatie van 

beide. Begeleiders stemmen de beoordelingsinstrumenten daarop 

af.

Bij een keuze voor instrumenten kan de insteek ook zijn welke 

activiteit een deelnemer moet uitvoeren: produceren, presenteren, 

demonstreren, reflecteren. Het ene instrument leent zich meer voor 

een bepaalde insteek dan het andere.

9
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De volgende vragen zijn behulpzaam bij het kiezen van 

beoordelingsinstrumenten:

•	 Wat	is	de	beoordelingseenheid?

•	 Gaat	het	om	ontwikkelingsgerichte	of	kwalificerende	

beoordeling?

•	 Binnen	de	school	of	in	de	praktijk	beoordelen?

•	 Welke	beoordelingsvorm/beoordelingsinstrument	past	hierbij?

•	 Is	deze	vorm	praktisch	uitvoerbaar,	bijvoorbeeld	binnen	de	

specifieke context van een leerbedrijf?

•	 Is	deze	beoordelingsvorm	voldoende	betrouwbaar	en	valide?

•	 Is	het	geheel	van	gekozen	beoordelingsvormen	een	goede	

mix?

10

VIDEO INZETTEN BIJ BEOORDELEN
Een begeleider aan het woord in het relatiemagazine van 

Calibris:

‘Met toestemming van de cliënten nemen we een aantal 

gesprekken tussen de assistente in opleiding en de patiënt 

op video op. Daardoor is het mogelijk om terug te kijken naar 

hoe de deelnemer bepaalde zaken aanpakt. Ze zijn op dat 

moment ook echt alleen met de patiënt die zich ook helemaal 

op de assistent in opleiding richt. Als een van de dokters-

assistentes bij het gesprek blijft, richten de patiënten zich toch 

vaak op de assistente. Ik merk dat het heel positief werkt, 

het zet deelnemers aan tot reflectie. Ze begrijpen het vaak 

beter als je ze wijst op bepaald gedrag. Je kunt tien keer iets 

 zeggen, maar als ze zelf zien hoe ze te werk gaan, dan heeft 

dat een veel groter leereffect.’

(bron: Calibris Vizier)

PORTfOLIO REGISTREERT VOORTGANG 
EN EINDRESULTATEN
Met de intrede van het beroepsgericht opleiden is het in-

strument ‘portfolio’ heel populair geworden. In de originele 

betekenis is het een verzamelmap van werk van met name 

kunstenaars, zoals fotografen. Via deze map kunnen ze hun 

 expertise en bekwaamheid aantonen bij potentiële opdracht-

gevers. Een portfolio is dus een bewijs van eigen kunnen. 

Binnen het beroepsgericht opleiden brengt een portfolio 

vorderingen en resultaten van deelnemers in kaart. Helder en 

voor alle betrokkenen inzichtelijk. 

Het portfolio laat zien of een deelnemer competenties en 

andere onderdelen van het kwalificatiedossier beheerst. Het 

geeft antwoord op vragen als: Welke onderdelen heeft iemand 

afgerond en is betrokkene klaar voor het eindniveau? Ook 

staat erin hoe begeleiders dat hebben beoordeeld. Praktisch 

gezien behelst het een map van verzamelde bewijsstukken, 

eventueel digitaal. Een portfolio is overigens niet verplicht, 

maar bij flexibele leerroutes een ideaal hulpmiddel.

Er is een verschil tussen een ontwikkelingsportfolio en een 

kwalificerend portfolio. Een ontwikkelingsportfolio is een 

instrument dat de ontwikkeling van de deelnemer aangeeft. 

Een beoordelend of kwalificerend portfolio geeft de hande-

lingsbekwaamheid van de deelnemer weer, uitgaande van het 

vereiste eindniveau. 

De in het portfolio opgenomen bewijsstukken zijn beoorde-

lingen die via beoordelingsinstrumenten verkregen zijn, vaak 

ingevulde beoordelingslijsten. Voorbeelden van beoordelings-

instrumenten zijn een proeve van bekwaamheid, een casus-

toets en een praktijkopdracht. Ze moeten vanzelfsprekend zelf 

ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Iemand kan het portfolio ook na de opleiding blijven 

 gebruiken om vervolgopleidingen, cursussen en relevante 

werk ervaring te registreren. Logboek van een leven lang leren.
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BIJLAGE 1 EEN WAAIER AAN BEOORDELINGSVORMEN

KIEZEN UIT BEOORDELINGSVORMEN
Er zijn verschillende beoordelingsvormen bruikbaar voor 

beroepsgericht  opleiden en beoordelen. Een overzicht.

BEOORDELINGSVORMEN
Wat houdt een beoordelingsvorm in? Wanneer kan een 

beoordelingsvorm zinvol worden ingezet? Is een beoordelingsvorm 

bruikbaar in de beroepspraktijk of binnenschools of beide? 

Hierna volgt een overzicht van mogelijkheden, aandachtspunten 

en randvoorwaarden. Het overzicht is niet uitputtend. De 

beoordelingsvormen zijn beschreven zoals ze vaak voorkomen, 

varianten zijn mogelijk.

Veelal geldt dat de hierna beschreven beoordelingsvormen 

afzonderlijk niet afdoende zijn voor een kwalificerende beoordeling. 

Ze dienen voor dit doel in een combinatie gebruikt te worden 

om voldoende kwaliteit te borgen bij de eindbeoordeling (de 

methodemix).

Als eerste wordt hierna het portfolio beschreven. Dit is een 

overkoepelend instrument. Dat wil zeggen: het omvat verschillende 

onderdelen (lees: bewijsstukken) die met betrekking tot de 

kwalificerende beoordeling tezamen aangeven of de deelnemer het 

eindniveau beheerst.

11

DESKUNDIGhEID BEOORDELAAR
Een	beoordelaar	dient	kennis	te	hebben	van/bekwaam	te	zijn	

op de volgende terreinen:

•	 De	grote	lijnen	van	de	inhoud	van	het	kwalificatiedossier	

of een ander weergave van het einddoel.

•	 Vakinhoudelijke	kennis.

•	 Gebruik	van	de	instrumenten	voor	beoordeling.

•	 Geïntegreerd	beoordelen	(het	gelijktijdig	beoordelen	van	

meerdere aspecten).

VEREISTEN VAN DE ONDERWIJSINSPECTIE
De Onderwijsinspectie gebruikt bij de controle van de 

 kwaliteit van het kwalificerend beoordelen (de examinering) 

een	aantal	standaarden	(*).	Hierbij	spelen	ook	de	gekozen	

beoordelingsvormen en -instrumenten een rol.  

(*)  Toezichtkader bve 2009, zie: www.onderwijsinspectie.nl 
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A. PORTfOLIO 

Wat is het? Een verzameling van bewijsstukken waarmee een deelnemer aantoont dat hij beroepsactiviteiten heeft uitgevoerd 

en daarvoor handelingsbekwaam is. Het is een overkoepelend instrument waarbij de bewijsstukken kunnen 

bestaan uit andere beoordelingsvormen, zoals een proeve van bekwaamheid, resultaten van 360 graden feedback, 

reflectiegesprek, et cetera. In een portfolio kunnen zowel fysiek - bijvoorbeeld een multomap - als digitaal - 

bijvoorbeeld een website met links naar digitale bewijsstukken - bewijsstukken zijn verzameld.

Wanneer geschikt? •	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Ontwikkelingsgericht portfolio: voortgangsmeetinstrument dat de ontwikkeling van een deelnemer beoordeelt.

Kwalificerend portfolio (summatief): meet de handelingsbekwaamheid van de deelnemer, gegeven het vereiste 

eindniveau.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

De validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling is afhankelijk van het soort bewijsstukken dat in het portfolio 

is opgenomen.

•	Activiteit	deelnemer?

Afhankelijk van de inhoud van de bewijsstukken die erin zijn opgenomen, zullen activiteiten als produceren, 

demonstreren, presenteren en reflecteren bij het portfolio aan de orde zijn.

Waar te gebruiken? Binnen de school en in de beroepspraktijk.

Aandachtspunten Een onafhankelijke expert weegt het beoordelend portfolio, dus bij voorkeur niet de begeleider of docent van de 

deelnemer. De deelnemer verzamelt zelf de bewijsstukken en legt die voor ter beoordeling.
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B. PROEVE VAN BEKWAAMhEID 

Wat is het? Hoe presteert een deelnemer in de beroepspraktijk? Een proeve van bekwaamheid kan het antwoord op de vraag 

geven. Uitgangspunt is dat een deelnemer competenties - oftewel het samenspel beroepshouding, kennis en 

vaardigheden	-	integraal	in	de	context	van	kerntaak/	werkproces(sen)	beheerst.	Het	instrument	bestaat	doorgaans	

uit een aantal verschillende praktijkopdrachten, die inhoudelijk met elkaar samenhangen, in combinatie met een 

reflectiegesprek.

Wanneer geschikt? •	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Afhankelijk van de samenstelling en omvang van de proeve kan dit instrument ingezet worden als 

ontwikkelingsgerichte of kwalificerende beoordeling. Voor de kwalificerende beoordeling kan het afzonderlijk of 

als onderdeel van een portfolio gebruikt worden. Het is geschikt om in de beroepspraktijk vast te stellen of iemand 

bekwaam	is	in	de	uitvoering	van	beroepshandelingen	en	daarvoor	de	benodigde	beroepscompetenties	adequaat	

weet toe te passen. De onderwijsinstelling kan eventueel als aanvulling een simulatie-omgeving organiseren voor 

het uitvoeren van beroepshandelingen in situaties die weinig in de beroepspraktijk optreden of die niet te plannen 

zijn. Bijvoorbeeld een conflictsituatie of onvoorziene situatie, zoals eerste hulp bij een ongeluk of een crisissituatie.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

De validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling zijn afhankelijk van de beoordelingsinstrumenten die in de 

proeve zijn opgenomen.

•	Activiteit	deelnemer?

Afhankelijk van de inhoud van de proeve van bekwaamheid is deze geschikt voor demonstreren, produceren, 

presenteren en reflecteren.

Waar? De proeve van bekwaamheid is vooral geschikt voor gebruik in de beroepspraktijk. Als aanvulling kan het 

instrument binnenschools gebruikt worden in een gesimuleerde omgeving.

Aandachtspunten De proeve van bekwaamheid schrijft voor waar en op welke manier de resultaten moeten worden verkregen. 

De deelnemer bepaalt meestal zelf (in overleg) het moment waarop dit moet gebeuren.

112003 Calibris - BR Beroepsgericht in de praktijk.indd   15 28-09-11   12:29



14

C. ASSESSMENT, MET BEhULP VAN SIMULATIE 

Wat is het? Deze beoordelingsvorm bestaat uit een situatie of meerdere situaties waarin de deelnemer praktijkopdrachten 

uitvoert. Het gaat om een simulatie van de beroepspraktijk, aangepast aan de doelstellingen van de opdracht. 

In een assessment bepaalt de school op welke wijze, in welke situatie en op welk moment resultaten tot stand 

moeten komen. Begeleiders kunnen specifieke situaties scheppen die de kans vergroten dat de deelnemer bepaald 

handelen	kan	vertonen	en/of	kan	aantonen	dat	hij	kan	omgaan	met	specifieke	dilemma’s	van	de	beroepspraktijk.	

Het gaat om het beoordelen van zichtbaar gedrag, en bijvoorbeeld niet om motieven.

Wanneer geschikt? •	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Het assessment is met name geschikt om het handelen van deelnemers in kritische beroepssituaties te beoordelen. 

Indien de beroepshandelingen niet uitvoerbaar zijn in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld omdat situaties weinig 

optreden in de praktijk of niet zijn in te plannen, dan kunnen begeleiders het assessment inzetten als kwalificerende 

beoordeling. Het instrument kan ook gebruikt worden als ontwikkelingsgerichte  beoordeling.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

Deze vorm van beoordelen is relatief minder valide dan bijvoorbeeld een proeve van bekwaamheid. Dat komt 

omdat de situatie een simulatie van de beroepspraktijk betreft. De betrouwbaarheid van deze beoordelingsvorm is 

afhankelijk van de kwaliteit van de gehanteerde beoordelingscriteria en van de bekwaamheid van de beoordelaars.

•	Activiteit	deelnemer?

Het assessment is geschikt voor demonstreren.

Waar? Vooral op school.
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D. PROJECTPRESENTATIE 

Wat is het? Een deelnemer presenteert een resultaat, dienst of product. Hij maakt daarbij ook de weg naar dat resultaat 

inzichtelijk, licht stappen en beslissingen toe en noemt bijbehorende argumenten.

Wanneer geschikt? •	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Een projectpresentatie is geschikt om inzicht te krijgen in de genomen beslissingen en gemaakte stappen om te 

komen tot een dienst, resultaat of product. Het is geschikt als afsluitende presentatie van een resultaat, dienst of 

product die onderdeel is van de kern van het beroep en kan dan onderdeel zijn van de kwalificerende beoordeling. 

Het is ook goed bruikbaar bij ontwikkelingsgerichte beoordeling. In de context van school kan een deelnemer 

bijvoorbeeld een werkstuk presenteren aan medeleerlingen en docent.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

Deze beoordelingsvorm is relatief minder valide, omdat het niet rechtstreeks het handelen in de praktijk meet. 

De betrouwbaarheid van deze beoordelingsvorm is afhankelijk van de kwaliteit van de beoordelingscriteria en de 

bekwaamheid van de beoordelaars.

•	Activiteit	deelnemer?

Bij de projectpresentatie presenteert en reflecteert de deelnemer.

Waar? Als het project betrekking heeft op beroepsactiviteiten, wordt de presentatie bij voorkeur gehouden in de 

beroepspraktijk in aanwezigheid van beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij het onderwerp. Als het 

project binnen de school is uitgevoerd, wordt het op school gepresenteerd aan deelnemers en docenten. 

Beroepsbeoefenaren zijn eventueel aanwezig.
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E. REfLECTIEGESPREK 

Wat is het? Een beoordeling in de vorm van een gesprek tussen een deelnemer en één of meerdere beoordelaars. 

Het gaat om reflectie op het handelen van de deelnemer en de onderbouwing daarvan. De deelnemer geeft aan 

hoe en waarom hij iets op een bepaalde manier gedaan heeft. De deelnemer moet duidelijk maken dat hij bewust 

handelt met toepassing van kennis, houding en vaardigheden.

Wanneer geschikt? •	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Het reflectiegesprek is geschikt om te beoordelen of inzicht is verkregen in verschillende situaties en het eigen 

handelen daarin. Alleen in combinatie met andere beoordelingsinstrumenten, zoals een proeve van bekwaamheid, 

komt een reflectiegesprek in aanmerking voor kwalificerende beoordeling. Het is zeer bruikbaar voor een 

ontwikkelingsgerichte beoordeling, omdat het inzicht oplevert voor de deelnemer om zijn handelen te verbeteren.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

De validiteit van deze beoordelingsvorm is afhankelijk van wat begeleiders willen beoordelen. Voor het beoordelen 

van het handelen in de praktijk is deze beoordelingsvorm minder valide, omdat de beoordelaars het te beoordelen 

gedrag van de deelnemer niet zelf waarnemen. Indien ze de reflectievaardigheden van de deelnemer willen 

beoordelen is de validiteit hoog.

De betrouwbaarheid van deze beoordelingsvorm is afhankelijk van de kwaliteit van de gehanteerde 

beoordelingscriteria en van de bekwaamheid van de beoordelaars.

•	Activiteit	deelnemer?

Het reflectiegesprek is geschikt om een deelnemer te laten reflecteren op zijn handelen.

Waar? Op school en in de beroepspraktijk.

Aandachtspunten Het reflectiegesprek dient volgens een vaste methode te verlopen. Door deze systematische aanpak komen 

alle aspecten aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst of checklist. Vooraf is duidelijk op welke 

beroepsaspecten of werkzaamheden de deelnemer moet reflecteren en wie daarbij aanwezig is. Een geschikte 

methode om te gebruiken is de STAR-interviewtechniek. Hierbij vraagt een beoordelaar: 

Situatie: In welke situatie zijn de ervaringen opgedaan?

Taak:	Wat	was	in	die	situatie	precies	je	taak,	opdracht	en/of	rol?

Actie: Welke actie ondernam je? Wat deed je precies? Om welke reden pakte je het juist zo aan?

Resultaat: Wat was het resultaat of effect? Wat zou je de volgende keer anders doen en waarom? Wat vonden 

anderen van het resultaat?
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f. 360 GRADEN fEEDBACK 

Wat is het? Het betrekken van meerdere beoordelaars in een denkbeeldige cirkel van 360 graden rondom de deelnemer. 

Een beoordelingsvorm om het functioneren van een deelnemer in de beroepspraktijk te evalueren. Dit gebeurt 

door middel van feedback van meerdere beoordelaars, minimaal drie mensen die de deelnemer en zijn manier van 

werken goed kennen. Bijvoorbeeld: collega’s, leidinggevende, werkbegeleider, cliënt, et cetera.  De deelnemer 

beoordeelt ook zichzelf. Door de verschillende resultaten van de beoordelaars te combineren ontstaat een reëel 

beeld van de deelnemer.

Wanneer geschikt? 	•	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Deze beoordelingsvorm is vooral geschikt voor ontwikkelingsgerichte beoordeling, omdat 360 graden feedback 

goed zicht kan geven op sterke en nog verder te ontwikkelen competenties. Het handelen op de werkvloer 

wordt zichtbaar door gebruik te maken van gedragsindicatoren. Deze zijn opgenomen in vragenlijsten die de 

beoordelaars invullen.

Alleen in combinatie met andere beoordelingsinstrumenten, zoals in een proeve van bekwaamheid, komt het 

instrument in aanmerking voor kwalificerende beoordeling.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

Deze beoordelingsvorm kent een hoge validiteit. Het meet beroepshandelingen in de context van het beroep en 

daar is het bij beroepsgericht onderwijs om te doen. Het is echter minder betrouwbaar doordat de beoordelaars 

niet per definitie bekwaam zijn in het beoordelen.

•	Activiteit	deelnemer?

360 graden feedback is geschikt voor demonstreren en om een deelnemer te laten reflecteren.

Waar? Het instrument is in eerste instantie ontwikkeld voor het beoordelen in de praktijk. Begeleiders kunnen het 

ook binnen de school gebruiken, bijvoorbeeld waar deelnemers voor lange tijd samen moeten werken in 

projectgroepen. In dat geval kan een medeleerling een collega-begeleider vervangen en kunnen de perspectieven 

van leidinggevende en klant of opdrachtgever over docenten verdeeld worden.

Aandachtspunten Het instrument zorgvuldig en in een sfeer van openheid, samenwerken en vertrouwen gebruiken. Sterk is 

dat de deelnemer de kijk op het eigen handelen vergelijkt met de perceptie van de omgeving. Dit leidt tot 

bewustwording.
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G. PANELGESPREK 

Wat is het? Een afsluitend gesprek waarbij een panel van beoordelaars een waardering uitspreekt. De deelnemer 

geeft in het gesprek toelichtingen en argumenten om zijn manier van handelen te onderbouwen. 

Het	panel	bestaat	doorgaans	uit	een	beroepsbeoefenaar	uit	de	praktijk,	een	docent	en	een	secretaris/voorzitter.	

De voorzitter leidt het gesprek zodanig dat het uitnodigt tot reflectie. De eigen docent kan aanwezig zijn maar 

beoordeelt zelf niet. Het panel beoordeelt of de deelnemer aan de hand van het materiaal uit zijn portfolio duidelijk 

kan maken dat hij kan handelen op eindniveau. In een panelgesprek kan de deelnemer een eindwerkstuk, project, 

resultaten van een proeve van bekwaamheid, et cetera toelichten. Het gaat hierbij om het integrale karakter van 

beroepsactiviteiten en competenties. 

De vragen van het panel richten zich vooral op het handelen van de deelnemer in kritische beroepssituaties. 

Het panelgesprek verloopt volgens een vast protocol. Een geschikte methode om te gebruiken is de STAR-

interviewtechniek. Na afloop van het panelgesprek deelt de voorzitter de uitslag mede aan de deelnemer.

Wanneer geschikt? •	Ontwikkelingsgericht	of	kwalificerend?

Het panelgesprek is geschikt om periodiek, bijvoorbeeld twee keer per jaar, een waardering of eindwaardering 

over een deelnemer uit te spreken. Het wordt meestal als kwalificerende beoordeling ingezet. Een gesprek alleen is 

hiervoor niet genoeg: dit dient wel in combinatie met andere beoordelingsvormen zoals een beoordelend portfolio 

te gebeuren. Daarnaast kan het panelgesprek ook als ontwikkelingsgerichte beoordeling gebruikt worden.

•	Validiteit/	betrouwbaarheid?

Om het handelen van een deelnemer te beoordelen is een panelgesprek opzichzelfstaand (los van een 

portfoliobeoordeling) minder valide omdat de beoordelaars het te beoordelen gedrag van de deelnemer niet zelf 

waarnemen. Voor het beoordelen van reflectievaardigheden van de deelnemer is de validiteit hoog. In combinatie 

met een portfolio zijn de validiteit en betrouwbaarheid afhankelijk van het soort bewijsstukken dat in het portfolio 

is opgenomen.

•	Activiteit	deelnemer?

Het panelgesprek is geschikt om een deelnemer te laten presenteren en reflecteren.

Waar? Op school, waarbij één of meerdere personen uit de beroepspraktijk aanwezig zijn.

112003 Calibris - BR Beroepsgericht in de praktijk.indd   20 28-09-11   12:29



19

ANDERE BEOORDELINGSVORMEN
Mogelijke andere vormen, in vogelvlucht:

Rollenspel De deelnemer speelt samen met een of meerdere partners een opgedragen rol 

in een gesimuleerde beroepssituatie.

Cliëntsimulatie De deelnemer levert een door de opleiding omschreven prestatie binnen een simulatie van de 

beroepspraktijk met behulp van één of meer acteurs.

Casustoets Het voorleggen van een realistische casus, een authentieke beroepssituatie, 

op basis waarvan beoordelaars zowel probleemoplossende toepassingsvragen 

als meer begripsmatige kennisvragen kunnen stellen.

Skills-lab Het gaat om het beoordelen van een technische of reproductieve vaardigheid in een simulatie 

van de beroepspraktijk.

Werkstuk/ beroepsproduct De deelnemer maakt een product dat bij de beroepssituatie hoort. Het gaat bijvoorbeeld 

om schriftelijke verslagen van gesprekken of van observaties of om een opgesteld (zorg)plan.

Verslag De deelnemer verzamelt informatie over een onderwerp, beschrijft uitgevoerde beroepsactiviteiten 

of conclusies rond een vraagstelling.

Video-opname in de reële 

beroepspraktijk

Van een deelnemer wordt een video-opname gemaakt terwijl hij een beroepsactiviteit uitvoert. 

Het getoonde gedrag wordt beoordeeld.

Praktijksituatie inbrengen in 

een cliëntenbespreking

De deelnemer bereidt zich voor en bespreekt een praktijksituatie in een bestaand overleg 

over cliënten.

Les geven aan groepsgenoten De deelnemer bereidt een informatieoverdracht of training voor over een gegeven onderwerp 

en voert dit uit.

Competentiemeter/ 

competentiescan

Geeft een beeld van de ontwikkeling in de tijd van competenties van deelnemers 

en van het effect van het leerproces.

Schriftelijke theorietoets De	deelnemer	toont	de	beheersing	van	specifieke	kennis	en/of	cognitieve	vaardigheden	

aan	de	hand	van	open	en/of	meerkeuzevragen.
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BIJLAGE 2 BEOORDELEN MET hET KWALIfICATIEDOSSIER ALS KOMPAS: 
EEN VOORBEELD
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ONDERDELEN VAN hET 
KWALIfICATIEDOSSIER 
A. Korte omschrijving van het beroep.

B. Kerntaken, werkprocessen en competentiematrix.

C. Werkprocessen en competenties nader uitgewerkt.

D. Verantwoording.

TOELIChTING DEEL B 

Deel B beschrijft kerntaken en werkprocessen. Kerntaken vormen 

de essentie van het beroep. Bij elke kerntaak maakt deel B een 

onderscheid tussen werkprocessen. Ook geeft dit deel in de 

competentiematrix een overzicht van de competenties die nodig 

zijn	om	de	betreffende	kerntaken	en	werkprocessen	adequaat	

te kunnen uitvoeren. Alle kwalificatiedossiers binnen het mbo 

maken gebruik van een vaste set van 25 competenties, de ‘SHL 

competenties’. Dit alles maakt de beroepsinhoud goed herkenbaar 

voor het werkveld. 

TOELIChTING DEEL C

Deel C beschrijft resultaten en is met name bedoeld als basis voor 

het onderwijs om de opleiding uit te werken. Dit deel detailleert 

de werkprocessen met bijbehorende competenties en het 

‘gewenste resultaat’. Per competentie beschrijft deel C aspecten 

van een competentie, de zogeheten ‘componenten’, en ‘prestatie-

indicatoren’.

GEWENST RESULTAAT
Bij ‘gewenst resultaat’ gaat het om de opbrengst van een succesvol 

werkproces. De deelnemer moet alle genoemde competenties, 

althans	de	componenten	ervan,	in	onderlinge	samenhang	adequaat	

kunnen aanwenden.

De beoordelaar dient er rekening mee te houden dat er mogelijk 

zaken zijn die een deelnemer niet in de hand heeft, maar die wel 

van invloed zijn op het gewenste resultaat.

Voorbeeld van een resultaat uit het kwalificatiedossier Pedagogisch 

Werk 2009-2010: 

‘Het kind is op een veilige manier verzorgd en heeft daarbij 

 persoonlijke aandacht gekregen. Het kind verzorgt zich  zoveel 

 mogelijk zelfstandig en heeft daarvoor zonodig informatie 

 gekregen over hygiëne, gezondheid en persoonlijke verzorging. Bij 

ziekte heeft de pedagogisch werker 3 kinderopvang dit gesigna-

leerd en bij kleine ongelukken is eerste hulp toegepast; de ouders/

vervangende opvoeders zijn geïnformeerd.’

PRESTATIE-INDICATOR
Een prestatie-indicator speelt bij de beoordeling een rol. Deze 

beschrijft hoe een begeleider kan ’zien’ dat een beginnend 

beroepsbeoefenaar de competentie succesvol inzet. Deel C 

beschrijft de prestatie-indicator in termen van handelingen, 

voorzien van een normatief element. Kortom, een ‘maat’.

Het ‘gewenst resultaat’, maar vooral ook de prestatie-

indicatoren, bieden aanknopingspunten voor het formuleren 

van beoordelingscriteria. Deze kunnen een concretisering 

zijn van het resultaat en de prestatie-indicatoren, zodat ze in 

beoordelingsinstrumenten bruikbaar zijn. Bij het formuleren van 

beoordelingscriteria voor beoordelingen in de praktijk, dient het 

onderwijs	af	te	stemmen	met	het	leerbedrijf/werkveld.

hET BEOORDELINGSPLAN
Dit plan, ook wel ‘examenmatrijs’ of ‘toetsplan’ genoemd, biedt 

een overzicht van welke onderdelen uit het kwalificatiedossier 

op welke manier beoordeeld worden (bij de kwalificerende 

beoordeling). Bij het maken van een beoordelingsplan kan 

gewerkt worden aan de hand van een aantal vragen. Zie ook ‘Het 

beoordelingsplan nader toegelicht’.
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Voor de kwalificatie Medewerker Gehandicaptenzorg - een 

uitstroom in kwalificatiedossier Maatschappelijk Zorg - is een 

beoordelingsplan (hier genoemd toetsplan) ontwikkeld door een 

projectgroep waarin onderwijs en werkveld samenwerkten. Dit 

beoordelingsplan geeft weer welke beoordelingseenheden er zijn. 

De beoordelingseenheden dekken alle werkprocessen van het 

kwalificatiedossier, al dan niet gecombineerd. Bij de werkprocessen 

worden ook de erin opgenomen competenties genoemd. Per 

beoordelingseenheid is de meest passende beoordelingsvorm 

gekozen en de plaats waar de beoordeling dient plaats te vinden. 

Als voorbeeld een werkproces uit het kwalificatiedossier 

Maatschappelijke Zorg 2009-2010 met een daaraan gekoppelde 

beoordelingseenheid uit het toetsplan. 
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Kerntaak 2 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 

2.5 werkproces Ondersteunt het sociale systeem

Omschrijving: De medewerker gehandicaptenzorg voert activiteiten uit om de draagkracht van het systeem (sociale 

netwerk) van de cliënt te vergroten. Zij informeert hen bijvoorbeeld over het ziektebeeld van de cliënt en de 

gewenste en eventueel ongewenste aanpak van de cliënt. Zij verwijst naar relevante informatiebronnen en 

naar relevante voorzieningen. Ze voorziet het sociale systeem van tips voor de dagelijkse omgang en 

ondersteuning van de cliënt en treedt voor hen op als vraagbaak. 

Gewenst resultaat: Het sociale netwerk is toegerust om een rol te kunnen spelen in de ondersteuning van de cliënt. 

Competentie Component(en) Prestatie-Indicator Vakkennis en vaardigheden

Begeleiden •	 Adviseren

•	 Coachen

De medewerker gehandicaptenzorg geeft 

de personen uit het sociale netwerk van 

de cliënt gericht advies over de uitvoering 

van (delen van) de ondersteuning en biedt 

hen mogelijkheden om dit te doen, zodat 

zij een rol kunnen en willen spelen in de 

ondersteuning van de cliënt.

•	 Begeleiden

•	 Begeleidingsmethodieken

•	 Communicatieve	vaardigheden	

- gesprekstechnieken

•	 Methodisch	handelen

•	 Motiveren	

Omgaan met verandering 

en aanpassen

•	 Met	diversiteit	 

(tussen mensen) 

omgaan

De medewerker gehandicaptenzorg past 

gedrag en omgangsvormen aan op betrok-

kenen uit het sociale systeem en stemt 

haar communicatie op hen af, zodat een  

samenwerkingsrelatie kan ontstaan. 

Vakdeskundigheid 

toepassen

•	 Expertise	delen De medewerker gehandicaptenzorg 

draagt haar expertise met betrekking tot 

de aanpak en begeleiding van de cliënt 

en zijn “ziektebeeld” over aan het sociale 

netwerk, zodat zij de cliënt kunnen onder-

steunen.  
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Beoordelingseenheid VI

Titel: Het ondersteunen van 

het sociale systeem

Beoordelingsvorm Waar Voorwaarden

Werkproces 3.2

Ondersteunt het 

sociale systeem

Competentie: C, K, U

Portfolio

•	 bewijsstukken	van	beroepsmatig	

handelen gericht op resultaat, 

bijv. verslagen van gesprekken en 

overleggen met personen in sociale 

netwerk

•	 reflectieverslag(-en)	van	beroeps-

matig handelen gericht op gedrag 

(incl. gesprekken met personen 

in sociale netwerk) en resultaat. 

Een verslag van een beoordelings-

gesprek (waar reflectie van het 

 beroepshandelen beschreven 

wordt) kan ook als reflectieverslag 

gezien worden.

Een keuze uit:

•	 360	gr.	feedback	a.h.v.	beoor-

delingscriteria door deelnemer, 

leidinggevende, collega en cliënt

•	 ingevulde	beoordelingslijst(-en)	

door beoordelaar van praktijk-

situatie	of	rollenspel/simulatie

•	 verslag	van	een	criteriumgericht	

interview a.h.v. een casus

Beoordelingsgesprek

Portfolio in het leerbedrijf Portfolio:

Bij moeilijk te toetsen  situaties 

in de beroepspraktijk kan 

gekozen worden voor bijv. de 

volgende beoordelingsvormen:

-	rollenspel/simulatie

- criteriumgericht interview.

De beoordeling a.h.v. 

 beoordelingscriteria kan aan 

het portfolio toegevoegd 

worden.
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