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Inleiding

• Het doel van het webinar is de belangrijkste 

uitgangspunten van het examengesprek voor u 

op een rij te zetten.

‘Examengesprek, hoe zit dit ook alweer?’
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Examinering-Corona

https://www.consortiumbo.nl/examinering-corona/


Inhoud van het webinar

1. Examinerende beoordelingsvormen

2. De methodiek

3. Vragenstellen op het juiste beheersingsniveau

4. Valkuilen bij het examengesprek

5. Beoordelen

6. Vragen?
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Mag het examengesprek als beoordelingsvorm de gedragsbeoordeling 
vervangen?
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Vraag die veel wordt gesteld



Beoordelingsvormen

Impliciet toegepaste kennis
• Gedragsbeoordeling

• Productbeoordeling

Expliciet toegepaste kennis
• Examenverslag (verantwoordingsverslag)

• Examenpresentatie

• Examengeprek
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Het ijsbergmodel van McClelland



‘Wat wil je nu meten in het gesprek?’
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Gedrag

Bewust bekwaam 
handelen



Eindgesprek             Examengesprek

• Een eindgesprek is een gesprek ter afronding van een periode 

(stage) inwerkperiode of anders en is geen examinerende 

beoordelingsvorm

• Een examengesprek is een examinerende beoordelingsvorm 

in het geheel van examens zoals is opgenomen in het 

dekkingsoverzicht (examenplan)
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Het Examengesprek:



Het examengesprek (als beoordelingsvorm) 

1. De 1e en 2e examinator voeren (online) een gesprek 

met de examenkandidaat. 

2. De examenkandidaat verantwoordt aan de hand 

van de beoordelingscriteria het waarom van zijn 

gemaakte keuzes tijdens de uitvoering van de 

examenopdracht (CGI-gesprek)

3. De examinatoren beoordelen deze verantwoording 

aan de hand van de beoordelingscriteria behorende 

bij het examen.
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De methodiek
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Examineren in de beroepspraktijk
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• Voorbereiding

• Afname 

• Beoordeling

https://files.itslearning.com/data/1486/C739/Examineren in de beroepspraktijk/index.html#/


Rolverdeling van de examinatoren
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1e examinator

2e examinator



16

• zorgt voor de inleiding, kern 

en afronding van het 

gesprek;

• brengt de kandidaat terug 

naar de praktijkervaring 

(authentieke situatie);

• stelt vragen op het juiste 

beheersingsniveau om 

interne sturing van het 

gedrag en verantwoording 

te ontlokken.

De 1e examinator
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• bewaakt de tijd;

• houdt in de gaten of alle 

criteria aanbod komen in het 

gesprek;

• vraagt om verduidelijking en 

verdieping wanneer 

examinator 1 niet het juiste 

beheersingsniveau ontlokt 

tijdens het gesprek middels 

de vragen die hij stelt;

• maakt aantekeningen tijdens 

het gesprek.

De 2e examinator



Voorbereiding gesprek online
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1. De 1e examinator maakt een eigen vergaderruimte aan in b.v. 

Meet- Google www.itsdigibib.nl en nodigt de 2
e

examinator uit 

voor het afstemmen van de rolverdeling en de eenduidigheid

2. De kandidaat wordt uitgenodigd m.b.v. een link om in Meet-

Google in te loggen. (Tijd en datum)

3. De 1
e

examinator verleent toestemming aan de kandidaat om deel 

te nemen aan het gesprek nadat hij met de 2
e

examinator heeft 

afgestemd.

http://www.itsdigibib.nl/


Voorbereiding gesprek online
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Het gesprek
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De inhoud van het examengesprek

Het inhoudelijk deel van het examengesprek wordt uitgevoerd aan de 

hand van de criteria (en bijbehorende indicatoren) van het 

desbetreffende examen 

(met behulp van bijvoorbeeld de STRAK-methodiek).
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Het STRAK-model

• S

• T

• R

• A

• K
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Bewust 

bekwaam??

Situatie

Taak

Resultaat

Aanpak

Keuzes



Vragen stellen op het juiste beheersingsniveau
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Welke vragen kunnen wel en wat niet?

 Open vragen gericht op verantwoording

 Vragen afgeleid van criterium

 Ervaringsgerichte vragen

 LSD

 Gesloten vragen

 Hypothetische vragen

 Suggestieve vragen
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Taxonomie van Bloom
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‘Hoe weet de student of zij wel het goede antwoord geeft?’
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Bij deze vorm van examineren bepaalt de examinator in grote mate of 
de student voldoende kansen en mogelijkheden krijgt om op het juiste 

beheersingsniveau zijn bewust handelen aan te kunnen tonen.



Afname van het gesprek online
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De 1e examinator voert het gesprek

De 2e examinator:

• zet zijn microfoon uit tijdens het gesprek; 

• maakt aantekeningen van zijn waarnemingen; 

• zet microfoon alleen aan om bv. een aanvulling te geven of uit 

oogpunt van tijdsbewaking.
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29

De 1e examinator voert het gesprek

De 2e examinator:

• zet zijn microfoon uit tijdens het gesprek; 
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‘Valkuilen tijdens het examengesprek’!
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De examinator;

- houdt zich niet aan de structuur;

- verliest de tijd uit het oog;

- legt uit of geeft les;

- stelt te lange vragen;

- stelt meerdere vragen tegelijk;

- stelt coachende vragen;

- stelt te veel gesloten vragen;

- stelt hypothetische vragen

- stelt oordelende vragen of suggestieve vragen;

- vult in voor de examenkandidaat en gaat op zoek naar 

bevestiging daarvan
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Beoordelen
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Onderbouwen van de beoordeling 

Doel?

• De examinatoren verantwoorden de beoordeling van het 

examen op basis van de waarnemingen en aantekeningen 

• Transparantie door vastleggen met concrete voorbeelden

• Onderwijsorganisaties (examencommissies) zijn zelf 

verantwoordelijk voor de eisen die gesteld worden aan de 

rapportage
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Beoordelen online

De 1e examinator;

• vraagt aan het eind van het gesprek of de kandidaat uitlogt;

• vraagt na de beraadslaging van de 1e en 2e examinator of de 

kandidaat weer zou willen inloggen, waarna de uitslag 

bekend wordt gemaakt, evenals de onderbouwing van de 

beoordeling. 

Beoordelen online
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Vragen



Training en advies
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Training en advies

https://www.consortiumbo.nl/training-en-advies/


Hulpmiddelen-afnemen-en-beoordelen
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https://www.consortiumbo.nl/training-en-advies/hulpmiddelen-afnemen-en-beoordelen/
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