
Als nu een examen in één keer wordt klaar gezet dan komt als eerste de beoordeling voor 

observeren vrij. Als deze is afgerond dan kan een beoordeling voor bewijs en/of mondeling worden 

ingevuld. Gebruikers willen graag de mogelijkheid om de beoordelingsvormen van een 

beoordelingsmix apart klaar te kunnen zetten als examenonderdeel. De ontwikkeling hiervan start 

vanaf 1 december. 

 

Optie tijdelijke workflow 

Bij het klaarzetten van een kwalificerende periode voor een examen is het mogelijk om op basis van 

de beoordelingsmix* een examenarrangement samen te stellen. Afhankelijk van de beoordelingsmix 

kunnen dan werkprocessen voor observatie en bewijs als apart examen worden klaargezet. Een 

mondeling examen is vaak gekoppeld aan bewijs en kan in samenhang met een examen bewijs 

worden beoordeeld. Er kunnen dan ook per beoordelingsvorm andere beoordelaars worden 

gekoppeld. Ook het resultaat wordt dan per examenarrangement vastgelegd.  In het geval er een 

koppeling is met observatie en bewijs moet dit als één examen worden klaargezet. 

Om dit te realiseren moeten er meer handelingen, bv. twee keer klaarzetten van een 

examenarrangement, worden uitgevoerd. Dit kost iets meer tijd, maar voldoet wel aan de wens om 

beoordelaars en resultaat ‘gescheiden’ te kunnen weergeven. Binnen Praktijkbeoordelen.nl worden 

uiteindelijk alle behaalde resultaten bij elkaar weergegeven. Op basis van alle behaalde resultaten 

wordt dan een eindoordeel gegenereerd. Het maakt daarbij niet uit of examenarrangement 1 op 

datum x en examenarrangement 2 op datum y is uitgevoerd. 

*de beoordelingsmix staat  in het examenplan van de betreffende uitstroom. De beschikbare 

examenplannen staan op de website van Examenwerk. 

Voor voorbeelden zie hierna. 

• Klaart zette periodes voor een uitstroom. 

• De beoordelingsmix uit het examenplan van de betreffende uitstroom. 

  



Voorbeelden workaround Praktijkbeoordelen.nl beoordelingsmix 
Observatie en/of bewijs en/of mondeling 

• Bij sommige uitstromen wil men eerst bewijs beoordelen en dan de observatie uitvoeren. 

Dat is vaak mogelijk als een examenarrangement wordt aangemaakt.  

• In aantal gevallen is wel een combi voor bewijs en observatie bij een werkproces van 

toepassing. Er kan een aantekening gemaakt worden als hier beoordelaars afwijken. 

Binnen Praktijkbeoordelen.nl moet dan eerst de observatie afgerond worden voor 

beoordeling. Daarna komt de beoordeling bewijs (of mondeling) beschikbaar. 

• De verschillende kleurtjes geven aan het aantal klaar te zetten periodes (Twee kleurtjes 2 

periodes, 3 kleurtjes 3 periodes). 

Uitstroom  Kwalificerende periode 
Bewijs* 

Kwalificerende periode  
Observatie* 

Kok B1K1 W1en W3 Rest van WP’s 

Kok B1K2 W2, W3, W4 W1 

 

Uitstroom  Kwalificerende periode 
Bewijs* 

Kwalificerende periode  
Observatie* 

MOH B1K1 W1/W7 W5 is niet apart te selecteren. 
Zou wel dezelfde beoordelaar 
kunnen zijn als voor bewijs. 

MOH B1K2 W1, W2, W3, W4, W6 
Zou ook beoordelaar van 
school kunnen zijn. 

W4, W5, W6 
W5 en W6 kunnen apart klaar 
gezet worden. 

MOH P2-K1 W1, W2, W3, W4 
W5 

 
W5 

MOH P2-K2 W1 
W4, W6, W7 

W1 
W2, W3, W5 

 

Uitstroom  Kwalificerende periode 
Bewijs* 

Kwalificerende periode  
Observatie* 

Bakker (meerdere uitstromen) W1 Rest van WP’s 

 

Uitstroom  Kwalificerende periode 
Bewijs* 

Kwalificerende periode  
Observatie* 

L&H B1K1  
W4, W5 

W1, W2, W3,  
W4, W5 

L&H B1K2 W1, W2, W3, W4, W5  

L&H P3-K1 W1 
W4 

W2, W3 
W4 

L&H P3-K2 W1, W2, W3, W4 
W6 

W5 
W6 

 

Uitstroom  Kwalificerende periode 
Bewijs* 

Kwalificerende periode  
Observatie* 

Kerntaak leidinggeven 
Meerdere uitstromen 

W1, W2, W3, W4 
W6 

W5 
W6 

 

*volgens de beoordelingsmix van dit examen 



Kok 

 

 

 

  



Manager ondernemer horeca 

 



 

 

  



Bakkerij 

 

 

  



Leisure en Hospitality 

 



 

De beoordelingsmix voor de kerntaak ‘geeft leiding en voert beheerstaken uit’ is van toepassing op 

meerdere uitstromen. 


