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Beoordelingsrichtlijn beoordelaar/examinator 
 

Inleiding  
Het praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een opdracht. De opdracht is beschikbaar in het 

examenplatform. 

Het theorie-examen komt beschikbaar via het Examenplatform en bestaat uit een aantal vragen die 

mondeling, schriftelijk of op beeldscherm  moeten worden beantwoorden. Bij dat examen is een 

onafhankelijke surveillant aanwezig.  

 

Rollen en verantwoordelijkheden 
1. De beoordelaar verstrekt voorafgaand aan het praktijkexamen de vastgestelde opdracht aan de 

kandidaat.  

2. De beoordelaar beoordeelt de examenopdracht op basis van het vastgestelde 

beoordelingsfomulier en de daarbij behorende beoordelingsportretten. 

3. De beoordelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktijkexamen in  een geschikte 

examenlocatie die voldoet aan de gestelde eisen. Deze eisen betreffen: 

• aanwezigheid van de juiste opstelling/situatie/omvang 

• aanwezigheid van het juiste materiaal/gereedschap/materieel 

4. De beoordelaar bepaalt het moment van het theorie-examen en neemt het theorie-examen af. 

 

Procedure praktijktoets 
Hieronder wordt de wijze waarop de aanmelding, uitvoering, beoordeling en afhandeling van het 

praktijkexamen moet plaatsvinden, beschreven. 

1. Het praktijkexamen wordt online aangemeld in het Examenplatform.  

2. Na ontvangstbevestiging en goedkeuring van de aanmelding kan worden gestart met de 

uitvoering van de praktijktoets. 

3. De beoordelaar verstrekt de opdrachten op basis van de in het Examenplatform beschreven 

voorwaarden. Voor de uitvoering van het praktijkexamen reikt de beoordelaar een 

(werk)tekening of opdrachtbeschrijving aan, die als informatie/documentatie dient. 

4. De beoordelaar beoordeelt de (deel)opdrachten en legt online de beoordeling vast. 

5. Door middel van steekproeven wordt gecontroleerd of de uitgevoerde opdracht en het proces 

overeenkomt met de vastgestelde examenopdracht. 

6. De bevindingen worden vastgelegd. 

 

Procedure theorie-examen. 
Voor het theorie-examen is de “procedure praktijkexamen” leidend. Het theorie-examen wordt 

gedurende enig moment tijdens het praktijkexamen afgenomen.  

Het moment van het theorie-examen wordt bepaald door de examinator. 
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Toelichting beoordelingsportretten praktijkexamen 
De portretten die behoren bij de beoordeling met een 4, 6, 8 of 10 staan hieronder omschreven: 

 

4 

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is onvoldoende. De door de deelnemer opgeleverde 

resultaten/verrichte werkzaamheden bevinden zich onder het niveau van een beginnend 

beroepsbeoefenaar. Het voldoet niet aan het beoordelingscriterium. Er is op veel en/of essentiële 

aspecten iets aan te merken. 

 

6 

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is voldoende. Hij doet het werk naar behoren, maar 

het had wat effectiever en efficiënter gekund. Hij heeft werkzaamheden over moeten doen om het 

resultaat te behalen. De door de deelnemer opgeleverde resultaten/verrichte werkzaamheden 

bevinden zich op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het voldoet aan het 

beoordelingscriterium, hoewel er op verschillende aspecten iets aan is te merken. 

 

8 

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is goed. Hij doet de werkzaamheden in één keer goed, 

handelt efficiënt en effectief en is ruim binnen de tijd klaar. De door de deelnemer opgeleverde 

resultaten/verrichte werkzaamheden bevinden zich op het niveau van een beginnend 

beroepsbeoefenaar. Het voldoet in ruime mate aan het beoordelingscriterium. Er is hoogstens op 

enkele kleine aspecten iets aan te merken. 

 

10 

Het door de deelnemer opgeleverde resultaat is uitstekend. Hij vindt uit zichzelf betere oplossingen 

nog voor de problemen ontstaan zijn. De door de deelnemer opgeleverde resultaten/verrichte 

werkzaamheden bevinden zich boven het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het 

voldoet volledig aan het beoordelingscriterium en er is op geen enkel aspect iets aan te merken. 

 


