
onderwijs

Lees verder op pagina 15

13

Betere communicatie  
door digitaal handboek 
beroeps praktijkvorming

Digitaal Beoordelen is een nieuw online 

beoordelingsinstrument van Examenwerk, 

waarmee studenten ontwikkelingsgericht 

en kwalificerend kunnen worden 

beoordeeld in praktijksituaties - hetzij op 

school, hetzij in het leerbedrijf. “Examen-

waardoor de communicatie tussen deze drie 

partijen is geoptimaliseerd. Zowel de 

student als zijn begeleiders kunnen op elk 

moment zien waar hij zich in zijn 

ontwikkeling bevindt, hoe het met hem gaat 

en wat er allemaal nog moet gebeuren.”

De student in uw bedrijf is zijn bpv-handboek vergeten, u heeft tijdens zijn aanwezigheid 
nauwelijks gelegenheid om wat aantekeningen te maken of u heeft geen idee wat de  
mening is van zijn contactpersoon op school. Met de introductie van het online instrument 
Digitaal Beoordelen zijn deze ergernissen binnenkort verleden tijd.

werk heeft een online omgeving gecreëerd, 

die zowel voor de student als voor zijn 

praktijkopleider én zijn docent toegankelijk 

is”, aldus André van Voorst, senior adviseur 

bij Examenwerk. “Alle partijen krijgen in het 

digitale dossier dezelfde informatie te zien, 
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Intuïtief
De kerntaken uit de kwalificatiedossiers, 

zoals deze in opdracht van de minister 

gezamenlijk door de school en het 

bedrijfsleven zijn opgesteld, zijn onderver-

deeld in werkprocessen. Deze werkproces-

sen zijn vervolgens geclusterd in stukjes van 

de opleiding. “In de online omgeving 

herken je heel duidelijk het kwalificatiedos-

sier”, aldus Van Voorst. “Digitaal Beoordelen 

is een eenvoudig instrument om mee te 

werken. Het is praktisch ingericht en heel 

intuïtief gemaakt. We krijgen goede reacties 

vanuit zowel het bedrijfsleven als de 

scholen.”

In het digitale handboek voor beroepsprak-

tijkvorming kan van alles worden 

vastgelegd. Praktijkopleiders kunnen er 

opmerkingen plaatsen over de voortgang 

van de student, locaties en beoordelingen 

worden vastgelegd en allerhande 

bewijsstukken die van belang zijn voor de 

opleiding worden opgeslagen. “Alle 

resultaten worden direct vastgelegd en 

bewaard op één beveiligde plaats. Er kan 

dus niets meer kwijtraken en daar is ook de 

Onderwijsinspectie heel blij mee”, weet Van 

Voorst. “In het verleden gebeurde het nog 

weleens dat handtekeningen onder een 

document onleesbaar waren of informatie 

onvolledig was. In Digitaal Beoordelen staat 

alles overzichtelijk en digitaal bij elkaar.”

Als bijkomend voordeel noemt hij het feit 

dat het online dossier 24 uur per dag 

bereikbaar is. “Alle betrokkenen kunnen op 

ieder gewenst moment van de dag, ook als 

zij niet bij elkaar zijn, waarnemingen 

invoeren of bijvoorbeeld filmpjes, 

werkorders, presentaties of geluidsfragmen-

ten uploaden als bewijsmateriaal.” 

Bovendien is het systeem minder foutgevoe-

lig dan zijn papieren voorganger. Uitslagen 

bijvoorbeeld worden vanzelf bij elkaar 

opgeteld en een student kan in het 

kwalificerende deel niet verder met 

bepaalde onderdelen, als de stappen ervoor 

nog niet naar behoren zijn uitgevoerd. 

Horeca
Het instrument Digitaal Beoordelen is 

ontstaan vanuit vragen in de horeca. 

“Binnen horecabedrijven komt het nogal 

eens voor dat men leerlingen heeft van 

verschillende scholen”, aldus Van Voorst. 

“Dat betekent vaak ook dat je verschillende 

beoordelingssystemen moet hanteren. Dit 

was een bron van ergernis voor werkgevers, 

die toch al zoveel papierwerk en adminis-

tratie krijgen te verstouwen. Daarom is een 

digitaal en uniform beoordelingssysteem 

ontwikkeld, waarmee men op landelijk 

niveau hetzelfde kan beoordelen.” 

Het online beoordelingsinstrument wordt 

momenteel verbreed en in de nabije 

toekomst ook uitgerold naar andere 

sectoren, zoals toerisme en recreatie, 

facilitaire dienstverlening, transport en 

logistiek en mogelijk metaal en de 

agrarische sector. Dat juist de bakkerij-

branche meteen enthousiast was en nu al 

pilots heeft lopen, verraste Examenwerk. 

“Brood- en banketbakkers zijn over het 

algemeen vrij behoudend en staan niet te 

trappelen om iedere verandering te 

omarmen”, aldus Van Voorst. “Toch blijken 

juist zij heel enthousiast over dit digitale 

handboek. Vorig jaar hebben wij de content 

voor de bakkerijbranche ingevoerd en 

momenteel wordt de module getest met 

kleine groepen studenten op verschillende 

scholen. Wij hopen dat Digitaal Beoordelen 

vanaf september 2016 op veel scholen voor 

alle aankomende brood- en banketbakkers 

in gebruik zal zijn.”

Overleg met uw ROBO!
Het is aan de school om digitaal 

Beoordelen te introduceren als online 

bpv-handboek. Maakt de opleiding in uw 

regio er nog geen gebruik van in 

september en zou u dit als werkgever 

wel zeer waarderen? dan kunt u zich 

wenden tot de roBo in uw omgeving.  

in dit regio overleg Bakkerij onderwijs 

(roBo) zijn praktijkbegeleiders, 

docenten en adviseurs vanuit sBB 

vertegenwoordigd. samen met hen kunt 

u een school nadrukkelijk adviseren, 

bijvoorbeeld over het gebruik van 

digitaal Beoordelen.

Examenwerk
examenwerk ontwikkelt, onderhoudt en 

beheert beoordelings- en exameninstru-

menten voor beroepsopleidingen in de 

branches toerisme en recreatie, horeca, 

facilitaire dienstverlening en brood en 

banket. deze beoordelings- en 

exameninstrumenten worden samen met 

het bedrijfsleven en het onderwijs 

ontwikkeld en ze sluiten aan bij 

spelregels van de overheid. de kennis 

van examenwerk op het gebied van 

beoordelen en examineren kan ook door 

onderwijs en bedrijfsleven op maat 

worden ingezet.


