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BEGRIP DEFINITIE
AFSPRAKENFORMULIER Het formulier dat aan het begin van de proeve van bekwaamheid wordt ingevuld door de 

examinator(en). In het afsprakenformulier worden de condities van de afname vastgelegd.

AUTHENTIEKE EXAMENSITUATIE Een examensituatie die recht doet aan de beroepspraktijk van een beginnend 
beroepsbeoefenaar. Dit kan in een bedrijf zijn, maar ook in een simulatie op school.

CASUSEXAMEN Een schriftelijk examen waarbij de examenkandidaat een beschrijving van een (fictieve) 
situatie krijgt. De casus bestaat uit één of meerdere bestanden en kan tekst, video en/
of andere media omvatten. De examenkandidaat kan de casus aan het begin van of 
voorafgaand aan het examen uitgereikt krijgen. De examenkandidaat moet de gegeven 
informatie interpreteren en analyseren en op basis daarvan de vragen beantwoorden.

CESUUR De slaag/zakgrens bij de beoordeling van een toets of examen.

CREBONUMMER De code waarmee een kwalificatiedossier, kwalificatie of keuzedeel in het Centraal Register 
voor Beroepsopleidingen is opgenomen.

COHORT Een groep deelnemers die in hetzelfde jaar wordt ingeschreven in de opleiding (aangeduid 
met de jaartallen van het cursusjaar waarin de deelnemers ingeschreven worden, 
bijvoorbeeld 2016-2017).

DEELNEMER Een persoon die een opleiding volgt.

EXAMENKANDIDAAT Een persoon die examen doet.

EXAMENMATRIJS Een overzicht waarin wordt aangegeven hoe de examentermen zijn verdeeld over de 
examens in relatie tot de vakkennis en vakvaardigheden in het kwalificatiedossier.

EXAMENMIX Een mix van verschillende soorten examens op basis waarvan de diplomabeslissing wordt 
genomen.

EXAMENOPDRACHT Een opdracht over een (cluster van) werkproces(sen) die hoort bij het examen.

EXAMENPLAN Het overzicht van de voorwaardelijke en kwalificerende examens die voor een kwalificatie 
worden afgenomen. Het examenplan wordt door de school zelf opgesteld. ESS levert per 
kwalificatie één of meerdere voorbeelden.

EXAMENTERM Een beschrijving van een onderdeel dat geëxamineerd wordt (leerdoel, eindterm). Een 
examenterm bestaat uit een beschrijving van de inhoud en het beheersingsniveau (kennis, 
inzicht, toepassen, rekenen).

EXAMENTERMEN-DOCUMENT Een document waarin de examentermen per onderwerp zijn weergegeven.

EXAMINATOR De persoon die door de examencommissie van school is aangewezen om de beoordeling 
van het examen uit te voeren. De eerste examinator is hierbij verantwoordelijk voor de 
totale examinering en kan onderdelen aan een tweede examinator delegeren.

FORMATIEVE TOETS Ook wel ontwikkelingsgerichte beoordeling of diagnostische toets genoemd. Een toets 
die bedoeld is om informatie te verzamelen over het leerproces van de deelnemer. 
Voorbeelden hiervan zijn de nul- en voortgangsmeting.



BEGRIP DEFINITIE
GO/NO GO-BESLISSING Het besluit of de deelnemer klaar is voor de proeve van bekwaamheid. Het opleiden is 

daarmee afgerond. 

INHOUDELIJKE VERANTWOORDING 
EXAMINERING

Een document waarin gemaakte keuzes staan ten aanzien van de examens per kwalificatie.

KERNTAAKOVERSTIJGEND EXAMEN Ook wel kerntaakdoorsnijdend examen genoemd. Een examen over onderwerpen die 
bij meerdere kerntaken terugkomen en die daarom niet aan één specifieke kerntaak is 
gekoppeld. 

KWALIFICEREND EXAMEN Een examen waarvan het cijfer meetelt voor het eindcijfer per kerntaak of voor de 
diplomabeslissing. Ook wel summatief examen genoemd.

NULMETING Een formatieve toets die aan het begin van de bpv-periode wordt uitgevoerd. Op basis van 
deze meting kan de praktijkopleider en/of praktijkbegeleider samen met de deelnemer 
bepalen aan welke leerdoelen de deelnemer tijdens zijn bpv moet werken. De nulmeting 
meet gedrag uit het kwalificatiedossier. 

PRAKTIJKBEGELEIDER De persoon vanuit de school die de deelnemer begeleidt gedurende de bpv-periode.

PRAKTIJKOPLEIDER De persoon in het bpv-bedrijf die de deelnemer begeleidt gedurende de bpv-periode.

PRODUCTAANBOD Een overzicht per kwalificatiedossier of per kwalificatie van alle toetsen en examens die 
door ESS worden aangeboden.

PROEVE VAN BEKWAAMHEID Een examen waarmee wordt vastgesteld in hoeverre een examenkandidaat kennis, 
vaardigheden en gedrag, in samenhang kan toepassen. De proeve vindt plaats in een zo 
authentiek mogelijke examensituatie door het uitvoeren van examenopdrachten. Een 
proeve heeft meestal betrekking op één kerntaak, maar het kan voorkomen dat in een 
proeve meerdere kerntaken geëxamineerd worden. Naast de proeve van bekwaamheid 
met werkprocesbeoordeling ontwikkelt ESS ook een proeve van bekwaamheid met 
voorwaardelijke meting. Meer informatie over de proeve van bekwaamheid met 
voorwaardelijke meting vindt u in het document ‘Toelichting bij proeve van bekwaamheid 
met voorwaardelijke meting’. Dit document kunt u terug vinden op de website bij 
downloads onder het kopje handleidingen. 

SIMULATIE Een nabootsing van de beroepspraktijk. Dit kan gebeuren met een (computer)model of 
door op de werkvloer of op school dezelfde omstandigheden en complexiteit te creëren als 
in de beroepspraktijk. 

THEORIE-EXAMEN Een examen dat meet in hoeverre een examenkandidaat de theorie (kennis, inzicht, 
toepassen of rekenen) in voldoende mate beheerst. 

UITSLAGPROTOCOL Het formulier waarop alle behaalde cijfers van de examens van een deelnemer worden 
vermeld.

VAARDIGHEIDSEXAMEN Een examen voor het beoordelen van specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld leidinggeven 
of Engels lezen.

VERANTWOORDINGSGESPREK Gesprek tussen examinatoren en examenkandidaat na afloop van een proeve van 
bekwaamheid. De examinatoren onderzoeken gestructureerd of een examenkandidaat 
het vereiste niveau beheerst en of hij bewust heeft gehandeld bij het uitvoeren van de 
examenopdrachten.

VOORTGANGSMETING Een formatieve toets die tijdens de bpv-periode wordt uitgevoerd. Op basis van deze 
meting kan de praktijkopleider en/of praktijkbegeleider samen met de deelnemer bepalen 
of de deelnemer vooruitgang boekt op de afgesproken leerdoelen en aan welke leerdoelen 
de deelnemer tijdens zijn bpv nog moet werken. De voortgangsmeting meet het gedrag uit 
het kwalificatiedossier. 

VOORWAARDELIJK EXAMEN Een examen waarin kennis en/of vaardigheden beoordeeld worden die onderliggend zijn 
aan een volgend examen. De examenkandidaat moet voor dit examen een voldoende 
halen om te mogen deelnemen aan het kwalificerend examen. Het behaalde cijfer telt niet 
mee voor het eindcijfer per kerntaak.
Sommige examens zijn ook voorwaardelijk aan het behalen van het diploma. Hierin worden 
kennis en/of vaardigheden geëxamineerd die wel voorwaardelijk zijn voor het behalen van 
het diploma, maar niet voorwaardelijk zijn voor de uitvoering van een volgend examen. 

VOORWAARDELIJKE METING Beoordeling waarmee wordt vastgesteld of de deelnemer klaar is voor de proeve van 
bekwaamheid. Leidt tot een go / no go-beslissing. 
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