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1
 De onderwijsinstelling bepaalt van welke aanvullende beoordelingsinstrumenten zij gebruik maakt en of zij deze formatief of 

summatief inzet. 
2 

De examens Nederlands en Rekenen maken geen onderdeel uit van de Entree-examenbank. Dit geldt ook voor de beoordeling van 
Loopbaan en burgerschap. 
3
 Vanaf 1 oktober 2016 tellen deze onderdelen mee voor een doorstroomdiploma. Meer informatie over de verschillende toetsen  

  Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl →    
  Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en adviescommissie Steur (8 januari 2015)).

 

 

Proeve van Bekwaamheid (summatief) 

Tijdens de Proeve van Bekwaamheid worden de volgende werkprocessen beoordeeld: 

Kerntaak 1: Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie 
1.1: Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor 

1.2: Voert (assisterende) werkzaamheden uit 

1.3: Meldt zich ter afsluiting van (assisterende) werkzaamheden af 

 

Kerntaak 2: Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom 
2.1: Ontvangt goederen en/of producten 

2.2: Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op 

2.3: Verzamelt retourgoederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen 

2.4: Maakt goederen en/of producten verzendklaar 

2.5: Voert handelingen op goederen en/of producten uit 

2.6: Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of de magazijninventaris 
 
De Proeve wordt uitgevoerd met de volgende beoordelingsinstrumenten: 
 
Afsprakenformulier 
 + 
Examenopdrachten 
 + 
Beoordelingsformulieren  
 + 
Criteriumgericht interview  

Aanvullende beoordelingsinstrumenten (summatief of formatief) 
1
  

Gesprek vakkennis en –vaardigheden Werkstuk 

Ontwikkelgerichte beoordelingsinstrumenten (formatief) 

Nul- en voortgangsmeting 

 

Nederlands 
2
 – generieke eisen (2F) 

3
 

Luisteren en Lezen
 

Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging)
 

COE luisteren en lezen 
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

Rekenen 
2
 – generieke eisen (2F/2A) 

3
 

Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 

Examen getallen 
op niveau 2F/2A 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F/2A 

Examen meten en meet-
kunde op niveau 2F/2A 

Examen verbanden  
op niveau 2F/2A 

Loopbaan en burgerschap 
2
 (inspanningsverplichting) 

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/

