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Onderwijs

Examinering

Deel van de opleiding waarin de student zich

Het nemen van beslissingen over inhoud en niveau

ontwikkelt in de kennis, vaardigheden en het

van examens van een beroepsopleiding,

gedrag zoals beschreven in de kwalificatie-eisen

procedures en voorwaarden waaronder examens

en waarin hij zich voorbereidt op examen- en

worden afgenomen, alsmede het vaststellen van

diploma-eisen. Het onderwijs is gericht op het

de uitslag van examens 1.

beroep, algemene vaardigheden, burgerschap en
doorstroming naar een vervolgopleiding.
Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Kwalificerende beoordeling

Beoordeling van de voortgang van een student. De Beoordeling die gericht is op het vaststellen of de
bevindingen uit een ontwikkelingsgerichte

examenkandidaat voldoet aan de kwalificatie-

beoordeling kunnen worden gebruikt om te kijken

en/of exameneisen.

of een student zich op bepaalde gebieden nog
moet ontwikkelen.
Toets

Examen

Een instrument in het onderwijsproces waarmee

1. Het geheel van generieke en beroepsspecifieke

de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en/of

examenonderdelen en –eenheden bedoeld, voor

het gedrag van een student in het onderwijs wordt één kwalificatie of opleiding.
gemeten. Een ontwikkelingsgerichte toets maakt

2. Onderzoek waarmee een bevoegde instantie op

geen onderdeel uit van het examen.

betrouwbare en valide wijze beoordeelt of een
examenkandidaat voldoet aan de vooraf gestelde
exameneisen

Toetsen

Examineren

Het afnemen van een (ontwikkelingsgerichte)

Het afnemen van een (kwalificerend) examen,

toets.

examenonderdeel of exameneenheid

Toetsmatrijs

Examenmatrijs

De blauwdruk van een toets, waarin staat wat

De blauwdruk van een examen, waarin staat wat

wordt getoetst, op welk (cognitief) niveau, op

de examenfunctionaris beoordeelt, op

welke wijze, met welke soort opdracht of vraag en

welk (cognitief) niveau, op welke wijze, met welke

met hoeveel opdrachten of vragen.

soort opdracht of vraag en met hoeveel
opdrachten of vragen.

Onderwijsplan

Examenplan

Samenhangend overzicht waarin, per kwalificatie

Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle

en cohort, de onderdelen die samen een opleiding

exameneenheden staan waaraan een student

vormen staan. Bijvoorbeeld de doelen van de

moet voldoen, inclusief de bijbehorende

opleiding, de leerinhoud, didactische principes, de

beslisregels.

wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt.
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WEB: De beschreven definitie van examinering is van toepassing op examens van de afzonderlijke leerwegen van een opleiding indien Onze Minister ingevolge artikel 7.2.4, tweede lid, heeft besloten dat

een opleiding zowel in de beroeps-opleidende als in de beroepsbegeleidende leerweg kan worden verzorgd, alsmede op een opleiding educatie.

Onderdeel van begrippenkader examinering mbo op www.examineringmbo.nl

