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Agenda

 Rondje langs de scholen

 Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan elkaar en het 
uitwisselen van ervaringen m.b.t. examinering

 Stand van zaken huidige aanbod Entree

 Vooruitblik op de examinering bij het nieuwe kwalificatiedossier
 Wat zijn jullie wensen en ideeën met betrekking tot de 

examinering?
 Wat werkt goed en willen we behouden?
 Wat werkt minder goed en willen we aanpassen?

 Digitaal afnemen van de proeven van bekwaamheid

 Vervolgafspraken



Rondje langs de scholen

 Voorstellen

 Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen bij het 
examinering van niveau 1 studenten? Hoe pakken jullie dat als 
school aan?

 Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan elkaar en het 
uitwisselen van ervaringen m.b.t. examinering



Huidige aanbod Entree

https://essmbo.nl/mijness/

Excel → Tabblad Entree



Huidige aanbod Entree – Voorbeeld AHor



Huidige aanbod Entree

Nieuw in de Entree-examenbank:

25252 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
 een buffet verzorgen
 een gerecht bereiden

25257 Assistent verkoop/retail
 artikelen verkoopklaar maken

25251 Assistent dienstverlening en zorg
 een lunch of ontbijt verzorgen
 vergaderservice

25253 Assistent installatie – en constructietechniek
 assisteren bij werkzaamheden

Mist u nog een onderdeel in ons examenaanbod? Graag ontwikkelen wij dit instrument samen met 
u en nemen dit vervolgens op in de examenbank. Op deze manier breidt het aanbod zich uit en 
sluit het aan bij de context van verschillende leerbedrijven en/of simulatieomgevingen.



Huidige aanbod Entree

 Beoordelingsformulieren ook beschikbaar als invulbaar pdf



Huidige aanbod Entree

 Punten worden
overgenomen op
uitslagprotocol

 Punten worden
opgeteld



Huidige aanbod Entree

 Pilot ESS Praktijk (digitale omgeving) Assistent logistiek (25254)



Vooruitblik examinering nieuw kwalificatiedossier

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers

 Nieuw kwalificatiedossier 
beschikbaar in concept

 Implementatie verschoven 
naar 2022

 Geen beroepsinhoudelijke 
aanpassingen van Entreeprofielen

 Inhoudelijke wijzigingen

 Redactionele aanpassingen
(eenduidigheid, leesbaarheid)

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers


Vooruitblik examinering nieuwe kwalificatiedossier

 Wat zijn jullie wensen en ideeën met betrekking tot de 
examinering?

 Wat werkt goed en willen we behouden?

 Wat werkt minder goed en willen we aanpassen?

Kwalificerend Aanvullend (optioneel)

Proeve van bekwaamheid zonder cgi Nul- en voortgangsmeting

Proeve van bekwaamheid met cgi

Checklist

Entree-opdrachtenbank

Werkstuk

Afsprakenformulier Gesprek vakkennis en vaardigheden



Digitaal afnemen van de proeven van bekwaamheid

 Proeven van bekwaamheid bij nieuw kwalificatiedossier
zowel papier als digitaal

 Positie van cgi in digitale proeve van bekwaamheid?



Vervolgafspraken

 Aanmelden voor Pilot ESS Praktijk (digitale omgeving) Assistent 
logistiek (25254)

 Aanmelden voor deelname vaststellingscommissie proeven van 
bekwaamheid nieuw kwalificatiedossier Entree

 Volgende Samenwerkingsbijeenkomst Entree → 
najaar 2021 / voorjaar 2022

 Heeft u vragen over de Entree-examens? 
Neem dan contact op met Roosanne van Veelen.
r.vanveelen@essmbo.nl


