Uitleg voor praktijkbegeleider: Hoe werkt de proeve van bekwaamheid?

Tijdens de
beroepspraktijkvorming van de
opleiding loopt de student stage
bij een BPV-bedrijf.
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In deze animatie
leggen we uit
welke rollen u als
praktijkbegeleider
van school heeft
tijdens de BPV en het
examen.

Voorafgaand aan de BPV checkt
u of de student alle leer- en
examenopdrachten kan uitvoeren
binnen het BPV-bedrijf.
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U controleert of de nul- en
voortgangsmeting worden
ingevuld.

U voert een voortgangsgesprek
met de student en met de
praktijkopleider.

U komt in actie bij
knelpunten.

Als praktijkbegeleider
voert u verder de
volgende taken uit
tijdens de BPV:

Bij aanvang van de BPV bespreekt u samen met de
student en de praktijkopleider welke
leeropdrachten van school de student gaat
uitvoeren. U schrijft de gemaakte afspraken op het:

Op basis van de resultaten van de
voortgangsmeting besluit u samen met de
praktijkopleider van het BPV-bedrijf, of de student
voorbereid is op het examen in de beroepspraktijk,
de proeve van bekwaamheid.

U stelt met de student en de
praktijkopleider van het BPVbedrijf vast wanneer en hoe
het examen wordt ingevuld.
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Met het BPV-bedrijf spreekt u af wie de examinator van het BPV-bedrijf wordt. Ook stelt u vast wie
de examinator van school wordt. U kunt zelf deze rol vervullen, maar het kan ook een collega zijn.

Daarna vult samen met de
examinator van het BPV-bedrijf en
de student het afsprakenformulier
verder in.

U houdt in de gaten dat het examen
op de afgesproken datum start.

Vanaf dat moment
bent u samen met een
vertegenwoordiger
van het BPV-bedrijf
examinator. De student is
nu examenkandidaat.
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De proeve van bekwaamheid bestaat uit 2 delen:

1.

Het uitvoeren van de
examenopdrachten.

De examinator van het BPV-bedrijf observeert de
kandidaat bij het uitvoeren van de examenopdrachten
en beoordeelt de bewijzen die hij oplevert.

2.

Het voeren van een
verantwoordingsgesprek.

Vervolgens beoordeelt de
examinator de kandidaat
per werkproces.

De school is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de
examinering en de beoordeling.

Het kan zijn dat u de proeve van bekwaamheid samen met de
examinator van het bedrijf beoordeelt. In dat geval bent u bij de
examenafname aanwezig.
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Per beoordelingscriterium geeft u aan of de kandidaat een
onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed scoort.

Achteraf bespreekt u met de examinator van het BPV- bedrijf welk oordeel u de kandidaat geeft.

www.essmbo.nl

opdrachten
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Tijdens het verantwoordingsgesprek
onderzoekt u samen met de
examinator van het BPV-bedrijf of de
kandidaat bij de examenopdrachten
‘bewust’ heeft gehandeld.
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Het is daarom van belang
dat vooral de kandidaat
aan het woord is. Kan hij:

Na afloop van het
verantwoordingsgesprek
vullen beide examinatoren
het uitslagprotocol in.
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De examenkandidaat
hoort of hij geslaagd
is voor de Proeve van
bekwaamheid en ontvangt
dan ook het cijfer.
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U kunt het gesprek met de kandidaat
sturen door het stellen van vragen volgens
de STAR-methode.

© ESS mei 2020 - pagina 4 - 5

