Exa.men
Wijzigingen examenproducten en aanbod schooljaar 2022 - 2023

Beste examencommissies,
Voor jullie ligt onze catalogus met daarin ons aanbod examenproducten voor schooljaar 2022 - 2023.
We informeren jullie hierin over de wijzigingen in bestaande examenproducten, en delen onze nieuwe
examenproducten met jullie.
Verder hebben we mooi nieuws! We werken namelijk aan een distributiesysteem voor examens, waarmee
examencommissies van scholen eenvoudig overzicht kunnen houden over alle examenproducten die exa.men
aanbiedt. Op dit distributiesysteem kunnen examencommissies zelf inloggen om de nieuwste versie van de
examendocumenten te downloaden. Dit distributiesysteem biedt de volgende mogelijkheden:
•

Versiebeheer van de verschillende examenproducten

•

Downloaden van de volledige examenproducten

•

Feedback geven per examenproduct

Het distributiesysteem wordt beschikbaar gesteld via onze website, waarbij eerst een beta versie beschikbaar
zal zijn. Het distributiesysteem zal in de loop van schooljaar 2022 - 2023 in gebruik worden genomen. Eventuele
wijzigingen of vernieuwingen worden dan ook via deze weg gecommuniceerd. Na lancering zal het systeem
verder uitgebreid worden met meer functionaliteiten.
Uiteraard staan er niet alleen nieuwe ontwikkelingen op de planning: we blijven ook continu bezig met
verbeteringen. Benieuwd naar ons ontwikkelproces, en hoe we verbeteringen aanpakken bij exa.men? Bekijk
dan de animatie via onderstaande link, of scan de QR-code!
We zien jullie graag terug in schooljaar 2022 - 2023!
Hartelijke groet,
Team Exa.men

https://tinyurl.com/examenanimatie

Wijzigingen examenformat
We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in ons examenformat, waardoor de algemene leesbaarheid,
helderheid en opbouw van onze examenproducten is verbeterd. Hierdoor wordt het voor beoordelaars en
kandidaten direct duidelijk wat er precies van hen verwacht wordt.
De grootste wijziging is de toevoeging van het nieuwe document ‘Basisontwerp’, waarin de voormalige
documenten ‘Verantwoording’, ‘Examenplan’ en ‘Examenmatrijs’ zijn samengevoegd. Om die reden bestaat een
examenproduct voortaan niet meer uit 8 documenten, maar uit (minimaal) 4 documenten:
•

Basisontwerp

•

Beoordelingsformulier

•

Exameninstructie beoordelaar

•

Exameninstructie kandidaat

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de wijzigingen in ons examenformat:
Examenformat

Wijziging(en)

Algemeen

•
•
•
•

De term ‘CGI’ is vervangen door ‘eindgesprek’.
De cesuur staat nu niet meer alleen in het beoordelingsformulier,
maar is ook toegevoegd in de exameninstructie beoordelaar en
exameninstructie kandidaat.
Op sommige examens stond, onbedoeld, een geldigheidsdatum.
Deze geldigheidsdatum is verwijderd, omdat de geldigheid van een
examenproduct overeenkomt met de geldigheid van het dossier.
De tijd die als maximum gegeven werd voor een opdracht, is nu
aangegeven als richtlijn.

Document:
Basisontwerp

•

Dit is een nieuw document. De voormalige documenten
‘Verantwoording’, ‘Examenplan’ en ‘Examenmatrijs’ zijn hierin
samengevoegd en komen daarmee te vervallen.

Document:
Beoordelingsformulier

•

De indeling van het beoordelingsformulier is passend gemaakt
bij het examenproduct. Waar voorheen altijd sprake was van een
indeling per werkproces, is er nu ook een indeling per onderdeel
mogelijk.
Er was een discrepantie tussen de twee beoordelingsformulieren
(PDF en Excel) bij het optellen van de punten en de berekening van
het cijfer. Het (handmatig in te vullen) PDF beoordelingsformulier
is komen te vervallen als los bestand. In plaats daarvan wordt per
augustus 2022 het formulier opgenomen in het Excel bestand, in het
vierde tabblad (Bijlage: Scoreformulier).
Het beoordelingscriterium ‘Het ingeleverde werk is voldoende’
was moeilijk om objectief te beoordelen. Omdat in de kandidaat
instructie duidelijk staat dat ze alle punten moeten opnemen, is in
het beoordelingsformulier het beoordelingscriterium aangepast
naar ‘In het ingeleverde werk komen alle punten uit de opdracht
aan bod’.

•

•

Document:
Exameninstructie beoordelaar

•

Dit document is overzichtelijker ingedeeld en beter leesbaar
gemaakt.

Document:
Exameninstructie kandidaat

•

Dit document is overzichtelijker ingedeeld en beter leesbaar
gemaakt.

Let op: dit nieuwe examenformat wordt standaard toegepast bij alle examenproducten die we nieuw
ontwikkelen. Het nieuwe format wordt dus nog niet direct doorgevoerd bij de huidige examenproducten!
Sommige examenproducten zijn al aangepast naar het nieuwe format, andere worden in augustus 2022
aangepast naar het nieuwe format. In de tabel verderop vind je welke examenproducten al aangepast zijn, en
welke examenproducten nog aangepast worden.

Huidige examenproducten en eventuele wijzigingen
Naast de overkoepelende wijzigingen in ons examenformat, zijn er ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in
enkele examens. Deze examens hebben het label

Herzien

gekregen. Onderstaande tabel biedt een overzicht

van al onze huidige examenproducten (t/m 1 juni 2022), en de (eventuele) wijzigingen hierin.
Dossiernummer

Versie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, geschikt voor niveau 2

K0003

2.0

-

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, geschikt voor niveau 3

K0262

2.0

-

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, geschikt voor niveau 4

K0263

2.0

-

Begeleider praktijkleren
(Vervangt ‘Praktijkopleider’, K0087)

K1226

1.0

-

Belevingsgericht werken

K0790

1.0

Titel

In nieuwe
format

aug. 2022

Wijzigingen

-

Blockchain - oriëntatie

Nieuw

K1105

1.0

-

Blockchain - verdieping

Nieuw

K1114

1.0

-

Herzien

K0022

2.0

•

Digitale vaardigheden
basis

•
•
Digitale vaardigheden
gevorderd

Herzien

K0023

2.0

•

•
•
Duurzaamheid in het beroep A

K0028

1.2

-

Duurzaamheid in het beroep B

K0029

1.2

-

Duurzaamheid in het beroep C

K0030

1.2

-

Duurzaamheid in het beroep D

K0031

1.2

-

De opdracht is gewijzigd
in het maken van een
presentatie of vlog over
een gekozen onderwerp.
De beoordelingscriteria
zijn concreet gemaakt,
passend bij de opdracht.
Het onderdeel eindgesprek
is aangepast.
De opdracht is gewijzigd
in het maken van digitale
producten: een presentatie
of vlog over een gekozen
onderwerp en een digitale
map.
De beoordelingscriteria
zijn concreet gemaakt,
passend bij de opdrachten.
Het onderdeel eindgesprek
is aangepast.

Titel

Dossiernummer

Versie

In nieuwe
format

Wijzigingen

Eetcultuur en -wensen

Nieuw

K0032

1.0

-

Expressief talent

Nieuw

K0152

1.0

-

Geriatrische revalidatiezorg

Nieuw

K0902

1.0

-

Gezonde leefstijl

K0219

1.1

-

Inspelen op innovaties geschikt voor
niveau 2

K0224

1.2

-

Inspelen op innovaties geschikt voor
niveau 3

K0225

1.2

-

Inspelen op innovaties geschikt voor
niveau 4

K0226

1.2

-

Internationaal I: bewustzijn
(interculturele) diversiteit

K0055

1.2

-

Internationaal I: overbruggen
(interculturele) diversiteit

K0210

1.2

-

Internationaal II: werken in het
buitenland

K0202

1.1

K0159

1.0

Klantcontact en verkoop

K0059

1.1

Lean en creatief

K0512

1.2

•

De indeling van de
opdracht is nu in
onderdelen.

Leidinggeven

K0061

1.2

•

Verschillende extra
documenten voor
de organisatie zijn
samengevoegd. Het
examen is zo handzamer
en overzichtelijker.

Marketing-communicatie

K0464

1.0

-

K0211

2.0

•

Jeugd- en opvoedhulp

Ondernemend gedrag
(geschikt voor niveau 1 en 2)

Nieuw

Herzien

aug. 2022

-

aug. 2022

-

•

Ondernemend gedrag
(geschikt voor niveau 3 en 4)

Herzien

K0072

2.0

•

•

De kwalificatie-eisen zijn
vertaald naar praktische
opdrachten die de essentie
van het keuzedeel dekken.
In het basisontwerp is
verantwoord hoe we
de onderdelen uit het
keuzedeel beoordelen.
De beoordelingscriteria
zijn concreet gemaakt,
passend bij de opdrachten.
De kwalificatie-eisen zijn
vertaald naar praktische
opdrachten die de essentie
van het keuzedeel dekken.
In het basisontwerp is
verantwoord hoe we
de onderdelen uit het
keuzedeel beoordelen.
De beoordelingscriteria
zijn concreet gemaakt,
passend bij de opdrachten.

Dossiernummer

Versie

In nieuwe
format

Wijzigingen

Ondernemend vakmanschap, geschikt
voor niveau 2

K0753

1.1

aug. 2022

-

Ondernemend vakmanschap, geschikt
voor niveau 3 en 4

K0389

1.1

aug. 2022

-

Ondernemerschap mbo

K0165

1.1

Online marketing en het
toepassen van e-commerce

K0519

1.0

aug. 2022

-

Oriëntatie op ondernemerschap

K0080

1.1

aug. 2022

-

Peercoaching in de praktijk

K0996

1.1

Persoonlijk profileren

K0877

1.1

Praktijkonderzoek

K0927

1.1

-

K0097

1.0

-

Toerisme en recreatie in de regio

K0387

1.1

aug. 2022

-

Uitvoering geven aan
verkoopbeleid

K0212

1.1

aug. 2022

-

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
werken (geschikt voor niveau 2)

K0516

1.1

aug. 2022

-

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
werken (geschikt voor niveau 3 en 4)

K0517

1.1

aug. 2022

-

Verdieping
marketingcommunicatie

K0881

1.0

-

Verrijking leervaardigheden

K0440

1.0

-

Voorbereiding hbo

K0125

1.1

aug. 2022

-

Wijkgericht werken

K0186

1.0

aug. 2022

-

Zorg en technologie

K0137

1.0

aug. 2022

-

Zorginnovaties en technologie

K0138

1.0

aug. 2022

-

Titel

Solliciteren

Nieuw

-

aug. 2022

-

Examencommissies kunnen alle benodigde documenten, voor de borging en vaststelling van examenproducten,
opvragen via info@exa.men, onder vermelding van het dossiernummer.

Nieuwe examenproducten
Naast het verbeteren van ons examenformat en onze huidige examens, blijven we ook bezig met de ontwikkeling
van nieuwe examenproducten. Onderstaande tabel toont de 11 examenproducten die in ontwikkeling zijn,
inclusief hun verwachte moment van vaststelling:
Titel

Dossiernummer

Specialist baby-ontwikkeling - verwacht juli 2022

K1226

Werken met baby’s (Versie 2) - verwacht juli 2022

K1270

Zorg en technologie toepassen - verwacht juli 2022

K0136

Visagie (Versie 2) - verwacht juli 2022

K1243

Diversiteit - verwacht juli 2022

K0024

2023:
Agile game productie - verwacht februari 2023

K0717

Biobased in jouw beroep van morgen - verwacht februari 2023

K0622

Combifunctionaris IKC / Brede school (Versie 2) - verwacht februari 2023

K1292

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel - verwacht februari 2023

K0067

Werken met een industriële robot - verwacht februari 2023

K1050

Wijnkennis 2 - verwacht februari 2023

K0188

Examencommissies kunnen alle benodigde documenten, voor de borging en vaststelling van examenproducten,
opvragen via info@exa.men, onder vermelding van het dossiernummer. Ook kan via deze manier de status van
de constructie en vaststelling van een examen worden opgevraagd.

Een nieuw examen met ons ontwikkelen
In de loop der tijd heeft Exa.men al meer dan 60 gecertificeerde examenproducten ontwikkeld. Maar ondanks
ons steeds groter wordende aanbod kan het zijn dat er toch nog iets mist. Geen probleem, wij maken ook
examenproducten op maat! Een nieuw examen met ons ontwikkelen, betekent dat je vernieuwend durft te
denken over examineren. En goed kunt samenwerken. De constructie, vaststelling en uitvoering van een examen
is namelijk een co-creatie tussen onderwijsinstellingen, het beroepenveld en ons als ontwikkelaar. De plan-docheck-act cyclus staat centraal voor de borging van de producten.
Daarbij zijn we altijd op zoek naar inhoudsdeskundigen, uit diverse sectoren, om mee samen te werken bij de
ontwikkeling en vaststelling van onze examens. Inhoudsdeskundigen leveren input om ervoor te zorgen dat het
examen goed aansluit op de beroepspraktijk, of beoordelen of het examen goed uitvoerbaar is. Wil jij meer
weten over het ontwikkelen van een exa.men? Of wil je aan de slag als inhoudsdeskundige voor de constructie
of vaststelling van een examens? Neem dan contact op.

We staan het hele jaar voor je klaar!
Bij Exa.men staan we voor 21e eeuws examineren. We omarmen moderne en vernieuwende vormen van
examineren, waarbij verschillende slimme technologieën worden ingezet. Door examineren te ondersteunen
met technologie, vermindert de kans op fouten, worden beoordelaars en de administratie ontzorgt, en wordt
efficiënter gewerkt. Examineren met behulp van technologie kan spannend lijken, maar biedt ontzettend veel
mogelijkheden. Volgens ons is dit het examineren van de toekomst, en we zijn dan ook erg trots dat we sinds
oktober 2019 zijn erkend als gecertificeerd examenleverancier voor keuzedelen.
Wil je meer weten over Exa.men? Bekijk dan de animatie over ons ontwikkelproces en continu verbeteren, lees
ons handboek ontwikkeling en vaststelling of bekijk het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Je
kunt ook altijd een afspraak of evaluatie met ons inplannen.
We willen scholen zo goed mogelijk helpen om onze examenproducten te gebruiken. Daarom delen we
regelmatig handreikingen, interviews met afnemers van onze examens en blogs, bijvoorbeeld over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en examinering. Wil je niets missen, volg ons dan ook op LinkedIn!
Hier delen we namelijk regelmatig updates en tips.
Wil je meer weten over de wijzigingen in de examens, het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023, of heb je een
andere vraag? Neem dan contact op, ons team staat voor je klaar!

Exa.men

www.exa.men

LinkedIn

Valkenbergweg 24

info@exa.men

Blog

8026 RK Zwolle

+31(0)38 202 2094

Wijzigingen en typfouten voorbehouden.

