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Er zijn verschillende manieren om exameneenheden te beoordelen. Dat zijn de
examenvormen. Een examenvorm kan volledig uitgewerkt zijn of als kaderexamen worden
aangeboden. Hieronder vindt u de meest gebruikte begrippen voor examenvormen.
Begrip

Definitie
Manier waarop een exameneenheid wordt afgenomen: een praktijkexamen of

Examenvorm

theorie-examen. Een examenvorm kan volledig uitgewerkt zijn of als
kaderexamen worden aangeboden.
Overkoepelende term voor een examenvorm die vaststelt in hoeverre een

Praktijkexamen

examenkandidaat (een deel van) de kennis, vaardigheden en gedrag die het
kwalificatiedossier stelt, in voldoende mate beheerst en kan toepassen in de
reële beroepspraktijk.
Examenvorm die vaststelt in hoeverre een examenkandidaat de theorie

Theorie-examen

(kennis of toepassen van kennis) in voldoende mate beheerst. Dit kan door
open of gesloten vragen, zowel mondeling als schriftelijk.
Een gestandaardiseerd exameninstrument waarin de examenvorm,
beoordelingscriteria en het proces omschreven staan. Mbo-scholen zijn zelf

Kaderexamen

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een passende examenopdracht.
Soms worden er (voorbeelden van) examenopdrachten bij aangeboden, die de
mbo-school kan gebruiken bij het examen (zie referentieopdracht).
Opdracht die de examenkandidaat moet uitvoeren tijdens het examen. Vast
onderdeel van een exameninstrument. Bij een kaderexamen is de mbo-school

Examenopdracht

zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een passende examenopdracht.
Een voorbeeld van een examenopdracht wordt ook wel referentieopdracht
genoemd.
Voorbeeld van een examenopdracht voor in een kaderexamen. De

Referentieopdracht

referentieopdracht kan gebruikt worden om complexiteit en omvang van de
opdracht te bepalen. Als een referentieopdracht één op één wordt opgenomen
in een kaderexamen, dan is het een examenopdracht.
Examenvorm waarmee een mbo-school vaststelt in hoeverre een

Proeve van
bekwaamheid

examenkandidaat (een deel van) de kennis, vaardigheden en het gedrag die
het kwalificatiedossier stelt, kan toepassen in de praktijk. De proeve vindt
plaats in een authentieke of gesimuleerde beroepspraktijk door het uitvoeren
van specifieke opdrachten of beroepsactiviteiten.

Portfolio
Criteriumgericht
interview (cgi)

Verzamelmap voor examenopdrachten
Individueel vraaggesprek na afloop van een praktijkbeoordeling, waarin de
beoordelaar gestructureerd onderzoekt of een examenkandidaat niet alleen
het vereiste niveau beheerst, maar ook begrijpt wat hij doet en waarom.
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