
Uitleg voor student: Hoe werkt de proeve van bekwaamheid?

Het bedrijf waar je stage loopt 

noemen we dan ook het BPV-

bedrijf. Bij dit bedrijf kun je ook 

je examen doen. In deze animatie 

leggen we uit wat je tijdens de BPV 

en het examen moet doen.

In de BPV leer je de 
kerntaken met de 

werkprocessen van het 
beroep uit te voeren. Dit 
doe je door verschillende 

leeropdrachten uit te 
voeren.

Tijdens je opleiding loop je 
stage. Dit noemen we de 

beroepspraktijkvorming. De BPV 
is er om je voor te bereiden op de 

beroepspraktijk. 

Je wordt hierbij begeleid door de praktijkopleider van 
het BPV-bedrijf en de praktijkbegeleider van school.

In het begin vullen 
jullie de nulmeting in. 

Ook maken jullie afspraken 
over de leeropdrachten 

die je gaat uitvoeren 
en wanneer jullie de 

voortgangsmeting gaan 
invullen.

Dit betekent 
dat van ieder 

werkproces wordt aangegeven 
wat je al hebt aangetoond en 

wat je nog te 
ontwikkelen hebt.
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Na een periode van 
werken en leren 
vullen jullie de 

voortgangsmeting in. 

Op basis van deze resultaten 
wordt besloten of je toe 

bent aan het examen in de 
beroepspraktijk: de Proeve van 

bekwaamheid.

Per kerntaak voer 
je een Proeve van 
bekwaamheid uit.

• wanneer je de Proeve van         
bekwaamheid uitvoert.
• welke examenopdrachten je     
gaat uitvoeren.

Voor het examen 
spreek je af met je 
praktijkopleider en 
praktijkbegeleider:

Daarnaast hoor je wie de 
examinatoren zijn.

Deze informatie wordt 
vastgelegd op het 

afsprakenformulier.

Vanaf het moment dat de proeve van bekwaamheid start, ben je examenkandidaat.
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De proeve van bekwaamheid bestaat uit 2 delen:
1. het uitvoeren van de examenopdrachten en 2. het voeren van een verantwoordingsgesprek.

De examinator van het 
BPV-bedrijf observeert 
je en beoordeelt de 
examenopdrachten aan de 
hand van de ...

Bij de examenopdrachten 
die je uitvoert verzamel 
je bewijsmateriaal zoals 

foto’s en filmpjes.

Ook kan de 
examinator 

van school de 
uitvoering van de 

examen-
opdrachten 
bijwonen.

...kun je door naar stap 2: 
het verantwoordings-

gesprek.

Als je een voldoende 
hebt behaald voor de 
examenopdrachten...
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Tijdens het verantwoordings-
gesprek onderzoeken 
de examinatoren of je 

bij de uitvoering van de 
examenopdrachten:

Hierbij licht jij de volgende 
onderwerpen toe:

• Wat waren je werkzaamheden 
tijdens de examenopdrachten?• Hoe heb je deze uitgevoerd?• Wat ging goed en 

wat ging minder 
goed?

• En wat was het resultaat?

• Welke acties 
heb je daarop 
genomen? 

Als je ook een 
voldoende hebt 

behaald voor het 
verantwoordingsgesprek 

heb je de proeve van 
bekwaamheid gehaald 

en ontvang je 
je cijfer. ww
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