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TRAINING BEOORDELEN VAN EXAMENS IN DE 

BEROEPSPRAKTIJK 

 

Bedrijfsopleidingen GWS Gezondheidszorg, Welzijn & Sport  

 

Beoordelen van Examens in de Beroepspraktijk
 

Duur:  4 bijeenkomsten van 3 uur 
Thuisstudie: Ca. 12 uur 
Locatie: Incompany 
Afsluiting: Horizon College Verklaring van 

Deelname 

 
 

Doel van de training 
Na het succesvol afronden van de training heeft de me-

dewerker inzicht in de verantwoordelijkheden van een 

praktijkexaminator en heeft hij/zij geleerd zo objectief 

mogelijk te beoordelen van waarneembaar gedrag. De 

professionaliteit van de praktijkexaminator neemt hier-

door toe en daarmee de betrouwbaarheid en transpa-

rantie van de praktijkbeoordelingen (op de werkvloer). 

 

De training bestaat uit een mix van interactieve bijeen-

komsten met groepsopdrachten en zelfstandige op-

drachten in de eigen praktijk. 

 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

1. Taken en verantwoordelijkheden van de beoorde-

laar. 

2. Het onderscheid tussen begeleiden en beoordelen 

3. Oordelen en beoordelen 

4. Verwoorden en verantwoorden 

5. Evalueren en rapporteren 

6. Relatie examinering/kwalificatiedossier 

7. Interpreteren van beoordelingsindicatoren 

8. Gespreksvaardigheden 

9. WACKER-methode 

10. Invullen van beoordelingsformulieren en tot een 

gezamenlijke beoordeling komen 

11. Analyseren van het eigen en elkaars beoordelings-

proces en constructieve feedback geven 

12. Dilemma’s en belemmeringen m.b.t. borging van 

kwaliteit van beoordeling en beoordelingsproces 

 

Er wordt gewerkt een hand-out van het Horizon Col-

lege. 

 

Voor wie? 
Professionals die studenten begeleiden en beoordelen 

in de beroepspraktijk, in de rol van praktijkbegeleider 

en/of examinator. 

 
1 Als de omstandigheden rondom corona het toelaten kunnen er 

maximaal 18 medewerkers mee doen. Tot aan januari 2022 houden 

wij een maximum van 15 medewerkers aan. 

 

Vooropleiding 
• Afgeronde opleiding op MBO niveau 3 of 4 

• Ervaring in het begeleiden van stagiaires of tijdens 

de training een stagiaire begeleiden 

 

Werkgever 
Bedrijven, organisaties en instellingen in de sector  

Gezondheidszorg, Welzijn en Sport. 

Komt u niet uit deze sector? Dan kunt u ook contact 

met ons opnemen om de opties te bespreken. 

 

Aantal medewerkers 
Er kunnen minimaal 10 en maximaal 15 medewerkers 

meedoen1 

 

Kosten 
Incompany:  Op aanvraag. 

 

Aanmelden of vragen? 
Stuur een mail naar: 

bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl 
U ontvangt van ons een digitaal aanmeldformulier of 
een antwoord op uw vragen van ons. 

 

Bijzonderheden 
Deze opleiding is momenteel een incompany training. 

Mocht het zo zijn dat meerdere organisaties het signaal 

geven, dat zij een klein aantal medewerkers willen op-

geven, kunnen wij een open inschrijving aanbieden of 

meerdere organisaties aan elkaar koppelen. 
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