
 

MEMO 

Aan : Cluster Mobiliteit  

Van : Innovatiewerkplaats examinering mobiliteit  

Datum : 21 januari 2021 

Onderwerp : Voorstel toekomstbeeld examinering mobiliteit  

 

 

Inleiding  

In maart 2020 is vanuit de btg MTLM de innovatiewerkplaats examinering mobiliteit van start gegaan. 

Met deelnemers vanuit verschillende scholen is gestart met een nieuwe visie op examinering in de 

mobiliteit (zowel motorvoertuigen als mobiele werktuigen).  

De groep heeft aan de hand van het ICE-model een creatief proces doorlopen. Hierbij presenteren zij 

de eerste uitkomsten. Aan het cluster mobiliteit wordt gevraagd om feedback te geven op deze eerste 

ideeën. Het doel is achterbanraadpleging.  

Het vervolg is om met Stem in gesprek te gaan over de verdere uitwerking van deze visie.  

 

Toekomstbeeld examinering mobiliteit 
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Visie op examinering mobiliteit – uitgewerkt in 7 vragen  

1. Hoe kunnen we de student weer trots laten zijn op zijn examen in relevantie tot 

zijn context?  

Het examen is een feestje waarin de student mag laten zien wat hij weet en beheerst.  

2. Hoe kunnen we het examen zodanig vormgeven dat het uitvoerbaar is voor de 

verschillende contexten met een herkenbare, uniformiteit uitstralende basis? 

Kaderexamens voor de kern(taken) van het beroep vinden in de eigen (gesimuleerde) 

contextrijke omgeving plaats.  

3. Hoe kunnen we de individuele talenten/skills van studenten in de examinering 

meten? 

Het proces én het product worden - op verschillende momenten - beoordeeld, waarbij de 

weging binnen de examenmix in balans is.  

De student verzamelt kritische beroepssituaties die kunnen worden ingezet voor examinering 

van het proces én het product.  

4. Hoe kunnen we … het examen dekkend en toch flexibel maken om te blijven 

passen op de ontwikkelingen in de branche/beroepscontext? 

Beoordelingscriteria zijn op basis van de kern(taken) van het beroep geformuleerd. De context 

zorgt voor de flexibiliteit en geeft ruimte om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de branche.   

5. Hoe kunnen we skills en vaardigheden duidelijk vertalen in een voor de 

markt/bedrijven herkenbaar waardedocument? 

Op het diploma staat, aanvullend, de context vermeld waarin de student is opgeleid. De student 

wordt gemotiveerd een portfolio van zijn stage-/werkervaring op te bouwen. 

Bij de ontwikkeling van de examenopdrachten in de verschillende contexten, is het 

bedrijfsleven actief betrokken. 

6. Hoe kunnen we de student stimuleren om zich te blijven ontwikkelen? 

Aan het diploma (met portfolio) wordt een mobiliteitspaspoort gekoppeld waarmee de student 

uitgedaagd wordt zich te blijven ontwikkelen. De student (h)erkent dat (persoonlijke) 

ontwikkeling belangrijk is.  

7. Hoe kunnen we de ideale organisatorische balans vinden om de examens 

studentgericht te organiseren? 

https://padlet.com/immers/uqmzw8lzyjkkchna
https://padlet.com/immers/uqmzw8lzyjkkchna
https://padlet.com/immers/8gj4vcex64qkr2u8
https://padlet.com/immers/8gj4vcex64qkr2u8
https://padlet.com/immers/x24qiwd0ft0pizw5
https://padlet.com/immers/x24qiwd0ft0pizw5
https://padlet.com/immers/mhl6f0wykap17n8z
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Examenprocessen en verantwoording/borging moeten studentgericht, betaalbaar, 

overzichtelijk en beheersbaar zijn. Houd het simpel. 

Examens moeten ook digitaal beheerd en afgenomen kunnen worden. 

 


