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Beoordelaar praktijkexamens in de BPV

4 bijeenkomsten van 3 uur, tijd en plaats 
in overleg 
 
‘Iedereen kent het fenomeen van die aardige, 
hardwerkende stagiaire die je zo graag een vol-
doende zou geven… maar die onvoldoende laat 
zien bekwaam te zijn. Alle valkuilen komen voor-
bij: hij/zij is zo lief, normaal gaat het altijd wel 
goed, alleen nu even niet, het demotiveert zo 
ontzettend als ik nu een onvoldoende geef etc.’ 
 
Examineren in de beroepspraktijk is één van de 
lastigste onderdelen bij de examinering. 
De training Praktijkbeoordelaar leert u om te 
gaan met het waarnemen en beoordelen van 
gedrag in de beroepspraktijk. 
 
Voor wie? 
Examinatoren in de beroepspraktijk. 
 
Doel 
De training draagt bij aan kwalitatief goede prak-
tijkexaminatoren in het werkveld en binnen de 
organisatie. U krijgt inzicht in de competenties 
van een praktijkexaminator en leert hierdoor zo 
objectief mogelijk beoordelen van direct waar-
neembaar gedrag (gedragsassessments zoals een 
proeve van bekwaamheid). De professionaliteit 
van de praktijkexaminator neemt hierdoor toe en 
assessments worden zo betrouwbaar mogelijk 
uitgevoerd waardoor alle kandidaten zo transpa-
rant en objectief mogelijk worden beoordeeld. 
 
Inhoud 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
 Scheiding tussen begeleiden en beoordelen. 
 Wat houdt competentiegericht beoordelen 

in?  
 De rol van de examinator. 
 Vakkundig observeren. 
 De WACKER-methode. 
 Oordelen en beoordelen. 
 Valkuilen van een beoordelaar. 
 Interpreteren van de beoordelings- 

indicatoren. 
 Kritische houding en onafhankelijkheid. 
 Verwoorden en verantwoorden. 
 Evalueren en rapporteren. 
 Gespreksvaardigheden; criteriumgericht in-

terview aan de hand van de STAR(R)-
methode. 

 Analyseren van het eigen en elkaars  
beoordelingsproces. 

 Dilemma’s en belemmeringen m.b.t. de bor-
ging van de kwaliteit van de beoordeling. 

 

Werkwijze 
Tijdens de bijeenkomsten werkt u op een interac-
tieve manier in groepen aan opdrachten. Tussen 
de bijeenkomsten voert u een aantal praktijkop-
drachten uit. De trainer geeft feedback geduren-
de het proces om het maximale rendement uit de 
training te halen.  
 
Vooropleiding/ervaring 
 Afgeronde beroepsopleiding op niveau 3 of 4. 
 Ruime werkervaring in het begeleiden van 

stagiaires. 
 
Thuisstudie 
Praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten. 
 
Afsluiting 
Bewijs van deelname. 
 
Bijzonderheden 
Incompany en open inschrijving. 
 
Aantal deelnemers  
De training gaat van start bij voldoende  
inschrijvingen, minimaal 10, maximaal 18. 
 
 
 


