
 

 

 

Notitie voor: WDH, WDFD en OWGH 
Van: Examenwerk 
Datum: 15 oktober 2016 

Betreft: 
Q&A migratie BPV2 (SVH) naar Digitaal Beoordelen (Examen-
werk) 

 

Inleiding 
De WDH, WDFD, SVH en Examenwerk hadden oorspronkelijk afgesproken dat de digitale handboeken van 
de kwalificatiedossiers tot 2015 van horeca en fd alleen beschikbaar zouden komen via SVH onder de noe-
mer BPV2 en dat het digitale handboek bpv voor de nieuwe kwalificatiedossiers alleen beschikbaar zou 
komen via Examenwerk onder de noemer Digitaal Beoordelen via 
http://examenwerk.praktijkbeoordelen.nl. 
 
Echter, op veler verzoek hebben de WDH en WDFD in overleg met SVH besloten om alle digitale handboe-
ken van de kwalificatiedossiers tot 2015 volledig beschikbaar te maken via Digitaal Beoordelen. Dit omdat 
het digitale handboek van SVH (BPV2) niet meer wordt doorontwikkeld en scholen graag voor alle studen-
ten gebruik willen maken van de extra functionaliteiten die Digitaal Beoordelen biedt. Bovendien is het 
voor de leermeesters ook fijn als er zo snel mogelijk één systeem is in plaats van twee systemen naast el-
kaar. 
 
De WDH/WDFD hebben op 14 september 2016 de opdracht gegeven aan Examenwerk om dat met SVH en 
WebEdu te regelen. Het bestuur van Examenwerk heeft op 22 september 2016 toegezegd dit te gaan rege-
len en daarvoor middelen vrij te maken. Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf 1 november 2016 de huidige 
kwalificatiedossiers (ook) in Digitaal Beoordelen beschikbaar zullen zijn.  
 
Om het werken met twee systemen zo snel mogelijk achter ons te laten, adviseert Examenwerk de scholen 
om zo snel mogelijk alles onder te brengen bij Digitaal Beoordelen. In deze memo leest u alles over de ins 
en outs. 

Wat is het belang van een snelle overgang? 
 In Digitaal Beoordelen zitten meer functionaliteiten (zoals het overnemen van een ingevulde omschrij-

ving bedrijf bij het aanmaken van een nieuwe praktijkperiode in hetzelfde bedrijf, het uploaden van 
bewijsmateriaal en het doorontwikkelen van de kwalificerende omgeving) dan in BPV2. 

 BPV2 wordt niet meer doorontwikkeld, Digitaal Beoordelen van Examenwerk wel. 

 Examenwerk organiseert gebruikersbijeenkomsten en ondersteunt bij het gebruik. SVH doet dat niet 
(meer). 

 Het is voor leermeesters en docenten lastig om nog een aantal jaren met twee verschillende systemen 
naast elkaar te werken. 

Wat betekent de overgang precies?  
De overgang betekent dat de inhoud van de boeken van de crebo’s van de dossiers tot 2015 vanaf 1 no-
vember 2016 ook beschikbaar is in Digitaal Beoordelen van Examenwerk. Dat wil zeggen: 

 kerntaken 

 werkprocessen 

 beoordelingscriteria 

 bpv-opdrachten 

 servicedocumenten (zoals techniekenlijsten) 
 



 

 

Bovendien zorgen wij dat alle in BPV2 geregistreerde leermeesters overgezet worden in Digitaal Beoorde-
len van Examenwerk. Waar mogelijk worden dubbelingen verwijderd, zonodig in overleg met de betreffen-
de leermeester. In BPV2 van SVH staat er bij de leermeester niet voor welke kwalificaties hij bevoegd is. Als 
deze leermeester nog niet voorkomt in Digitaal Beoordelen van Examenwerk, wordt de leermeester bij de 
overgang bevoegd voor alle horeca-kwalificaties. Later kan dat door de leermeester in Digitaal Beoordelen 
van Examenwerk worden aangepast bij accountbeheer.  
 
De leermeesters zullen namens Examenwerk op de hoogte worden gebracht van deze wijziging van ‘bewer-
ker’ van SVH naar Examenwerk waarbij Examenwerk zal aangeven de gegevens alleen te gebruiken voor 
exact hetzelfde doel als waarvoor ze destijds aan SVH zijn verstrekt. Daarbij wordt hen ook de mogelijkheid 
geboden om het overgezette account te laten verwijderen.

Ik ben nog niet gestart met het digitale handboek bij mij op school. Wat kan ik nu 
het beste doen? 
Wij gaan ervan uit dat dit betekent dat uw studenten nog geen licentie hebben aangeschaft bij SVH.  U kunt 
dan vanaf 1 november a.s. direct te starten in Digitaal Beoordelen van Examenwerk.  

Heeft u al een account in Digitaal Beoordelen van Examenwerk? 
Dan ziet u daarin vanaf 1 november a.s. ook de kwalificaties van de huidige dossiers. U kunt vanaf dat mo-
ment groepen aanmaken voor de oude en huidige dossiers.  

Heef u nog geen account voor Digitaal Beoordelen van Examenwerk? 
Vraag dit dan aan via het Aanvraagformulier Digitaal Beoordelen Examenwerk. Wij zorgen dan dat u snel 
toegang krijgt tot het systeem. Als deelnemer van Examenwerk betaalt u daarvoor niks extra’s. Digitaal 
Beoordelen maakt onderdeel uit van het standaard aanbod van Examenwerk.  U kunt er wel voor kiezen 
om (een deel van)  de ontwikkelingsgerichte bijdrage die u aan Examenwerk betaalt, terug te vragen via de 
boekenlijst van de leerling. Meer informatie over Digitaal Beoordelen vindt u op de website van Examen-
werk.  

Ik ben al gestart met het digitale handboek van SVH bij mij op school voor de   
kwalificatiedossiers tot 2015. Wat kan ik nu het beste doen? 
In dit geval zijn er twee opties: 

Optie 1: Opleiding af laten maken via handboek SVH (liever niet) 
U laat de student zijn hele opleiding afmaken in het digitale handboek van SVH. Het nadeel daarvan is dat u 
sommige functionaliteiten mist die wel in Digitaal Beoordelen zitten. Bovendien is een nadeel dat de leer-
meesters langer in twee systemen actief moeten zijn (voor de studenten in BPV2 dossiers tot 2015 en voor 
de studenten in Digitaal Beoordelen voor dossiers vanaf 2015). 

Optie 2: Zo snel mogelijk overzetten naar Digitaal Beoordelen van Examenwerk (beste optie) 
U zorgt dat de gegevens en praktijkperiodes van de studenten zo snel mogelijk worden overgezet naar Digi-
taal Beoordelen van Examenwerk. Hoe dat kan leest u hieronder. Wij zien dit verruit als de beste optie om-
dat op deze wijze alle gebruikers zo snel mogelijk weer van één systeem gebruik maken. 

Hoe gaat de overgang als mijn studenten al in het digitale handboek van SVH zijn 
gestart? 
U bepaalt zelf wanneer u de gegevens van uw studenten over laat zetten in Digitaal Beoordelen van Exa-
menwerk. Er is slechts één beperking: alleen afgesloten praktijkperiodes zullen overgezet worden. Zorg er 
dus voor dat u de studenten en leermeesters instrueert om de lopende praktijkperiodes in BPV2 zorgvuldig 
af te sluiten. In Digitaal Beoordelen van Examenwerk start de student vervolgens weer een nieuwe prak-
tijkperiode op. De afgesloten praktijkperiodes worden – met alle informatie die daarbij hoort – overgezet 
naar Digitaal beoordelen zodra de school daartoe eenmalig (!) de opdracht geeft aan Examenwerk. Het 
overzetten van gegevens kan dus niet per student of groep. 

http://examenwerk.nl/wp-content/uploads/2016/04/Aanvraag_inloggegevens_Digitaal_Beoordelen.pdf
http://examenwerk.nl/digitaal-beoordelen/
http://examenwerk.nl/digitaal-beoordelen/


 

 

Wat moet ik doen om over te stappen? 
Als u de gegevens van uw school wilt overzetten doet u een aanvraag via info@examenwerk.nl waarin u 
duidelijk aangeeft per wanneer de overzetting naar Digitaal Beoordelen moet plaatsvinden. Na de overgang 
informeren wij u en kunt u in Digitaal Beoordelen aan de slag. 

Mijn studenten hebben een licentie aangeschaft bij SVH en ik stap over naar Digi-
taal Beoordelen. Krijgt de student nu geld terug van SVH? 
Nee. Examenwerk en SVH hebben afspraken gemaakt over de verrekening van de kosten achter de scher-
men. De student krijgt precies waarvoor hij/zij heeft betaald: de beschikking over een digitaal handboek 
bpv. Hij/zij logt alleen in, via een andere URL. Wij adviseren u voor de studenten die een licentie hebben 
gekocht bij SVH geen bedrag door te belasten vanuit Examenwerk. Dat zou voor hen namelijk dubbele kos-
ten betekenen. 

Kan ik nog wel papieren bpv-handboeken (laten) aanschaffen bij SVH? 
SVH blijft voorlopig nog uitgever van de papieren bpv-handboeken voor de  dossiers tot 2015. Voor de 
nieuwe dossiers zal SVH op basis van de marktvraag bepalen of zij papieren boeken gaan uitgeven..  

Ik heb nog meer vragen, waar kan ik terecht? 
Voor al uw vragen kunt u terecht bij info@examenwerk.nl. 
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