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Voortgangstoetsen 

en examens 
voor verschillende 

entreekwalificaties


Ontwikkeld in 

samenwerking met 
onderwijs en 
bedrijfsleven


Examen- 
opdrachten 

op maat

Entree
Examenbank

Stapt u ook in?



Voorbeeld Examenopdrachten
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Entree
Examenbank

Stapt u ook in?

De Entree-opleiding is een nieuwe opleiding 
die alle bestaande opleidingen op niveau 1 
vervangt. 

Samen met een aantal onderwijsinstellingen 
heeft ESS examenservices examens ontwik-
keld voor de verschillende profielen uit dit 
dossier. 

Deze examens zijn nu gebundeld in de 
Entree-examenbank.
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Voorbeeld Nul- en voortgangsmeting
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Wat is de Entree-examenbank?

In de Entree-examenbank vindt u instrumenten om leerlingen te beoor-
delen in het leerbedrijf of in een simulatie omgeving. 

De opzet en het format is voor alle profielen gelijk. Elk profiel bevat één of 
meerdere proeven van bekwaamheid. De proeven zijn samengesteld in over-
leg met deskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven. Zijn de beschikbare 
proeven niet toepasbaar in het leerbedrijf? Dan stellen we in overleg met u 
een aangepaste proeve op. Deze proeve ‘op maat’ wordt in de examenbank 
opgenomen en is vervolgens ook door andere scholen te gebruiken.

Per Entree-profiel vindt u in de examenbank de volgende onderdelen:

• Proeve van bekwaamheid; deze bestaat uit één of meerdere            
 examenopdrachten en beoordelingsformulieren.

•  Het Afsprakenformulier; hierin legt u per deelnemer afspraken over  
 de examinering vast. 

• Nul- en voortgangsmetingen; deze zijn formatief in te zetten.

• Gesprek ‘Vakkennis en vaardigheden’; hiermee kan kennis en inzicht  
 beoordeeld worden. U kunt dit formatief of summatief inzetten,         
 afhankelijk van uw visie op onderwijs en examinering. 

• Werkstuk; voor een aantal profielen is een werkstuk beschikbaar.

Daarnaast vindt u in de bank de bijbehorende examenplannen, toetsmatrij-
zen, handleidingen en instructies. U kunt gebruikmaken van alle beschikbare 
materialen. U beslist zelf welke onderdelen u inzet voor de examinering. 
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Het entreedossier bestaat uit de volgende kwalificaties:

Assistent logistiek

Assistent dienstverlening en zorg

Assistent procestechniek

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

Assistent verkoop/retail

Assistent mobiliteitsbranche

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

Assistent plant of (groene) leefomgeving

Assistent installatie- en constructietechniek
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Voorbeeld Proeve van bekwaamheid
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Waarom de Entree-examenbank? 

De examenproducten in de Entree-examenbank zijn in samenwerking met  
onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld. De examenbank wordt verder uitge-
breid. Dit betekent dat u regelmatig nieuwe of verbeterde examenonderdelen 
vindt in de examenbank. 

Meedoen met het ontwikkelen van producten?

Zijn de aangeboden examenopdrachten niet passend bij de context van het 
leerbedrijf? Breng dan uw eigen examenopdracht in. 

Ook nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan vaststellingsbijeenkomsten 
en ontwikkelgroepen. U kunt hier uw kennis en ervaringen over examineren 
uitwisselen met andere scholen.

Wat kost het?

Wij werken met staffelprijzen. Afhankelijk van het aantal examenkandidaten 
betaalt u een bedrag tussen de € 20,00 en € 27,50 per deelnemer. 

Wijzigingen in het entreedossier worden tijdig doorgevoerd in de examen-   
instrumenten; de examens zijn daarom altijd up-to-date. De kosten van de 
examens blijven beheersbaar en u hoeft zelf niets te ontwikkelen.

8



Voorbeeld Afsprakenformulier
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De voordelen op een rij

De examenproducten hebben voor alle profielen een 
gelijkwaardige opzet en eenzelfde look-and-feel.

U kunt bij de proeven uw eigen examenopdrachten 
in de examenbank laten opnemen.

De ontwikkeling van examenproducten vindt 
plaats in overleg met vakdeskundigen van
de onderwijsinstellingen en de leerbedrijven.

U bepaalt zelf welke onderdelen u, naast de Proeve van 
Bekwaamheid, in het examenplan opneemt.

U heeft de beschikking over formatieve instrumenten 
om de voortgang van de deelnemer te bepalen.
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Wie zijn wij? 

ESS examenservices ontwikkelt examens voor het  beroepsonderwijs (mbo en 
vmbo). Ook verzorgen wij  examens voor praktijkonderwijs en voortgezet spe-
ciaal onderwijs (VSO). 

Wij werken altijd vanuit de visie dat examens aan moeten sluiten op de in-
houd van het beroepsonderwijs én op de beroepspraktijk. 

ESS levert al jaren een examenbank voor opleidingen in de detailhandel, 
groothandel, logistiek, wonen en mode.

Interesse?

Neem contact op met ESS examenservices via:

 

 0318 – 698498  info@essmbo.nl

 www.essmbo.nl

12


