
Schoolexamens 
ontwikkelen? 
Laat je ondersteunen.

In het nieuwe vmbo krijgt het schoolexamen een nog belangrijkere plek dan het al had. 

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan, maar de ervaring is dat dit 

een behoorlijke klus is! Gelukkig staan scholen hier niet alleen voor. Stichting Platforms 

VMBO (SPV) biedt je hierbij concrete ondersteuning, zowel voor de AVO-vakken als voor het 

beroepsgerichte programma vmbo. Door de ontwikkeling van de Schoolexamenbank vmbo 

(www.schoolexamenbankvmbo.nl) én door een aantal praktische trainingen voor docenten, 

vakgroepcoördinatoren en teamleiders. In deze flyer lees je meer over deze trainingen.  

Schrijf je direct in via www.bijscholingvmbo.nl/profieloverstijgend

Praktische trainingen schoolexaminering
1.  Leergang schoolexaminering vmbo

2.  PTA- en toetsconstructie voor AVO-docenten

3.  Praktijkexamens goed beoordelen

4.  PTA constructie in 1 dag

5.  Toetsen en beoordelen van de keuzevakken

6.  Terugkomdag leergang schoolexaminering 

7.  Optimaal inzetten van het schoolexamen

8.  Tevreden over uw toetsen?

9.  Masterclass Schoolexamenbank vmbo

De ervaring van: 
Monique ten Hoedt, docent D&P, RKSG Thamen, Uithoorn
“Ik wilde graag weten hoe je een goed PTA schrijft. Informatie daarover is 
namelijk niet zo goed vindbaar. De eerste bijeenkomst van de Leergang 
schoolexaminering ging uitgebreid in op PTA’s, dus ik kwam helemaal blij 
terug! Maar de training omvatte veel meer dan dat; de hele cyclus rondom 
toetsing kwam aan bod. Ook bijvoorbeeld de toetsmatrijs; iets wat voor die 
tijd voor mij nog onbekend terrein was. Het mooie van zo’n training is dat je 
weer even met de neus op de feiten wordt gedrukt en op een andere manier 
naar je onderwijs kunt kijken. Ik heb het echt als zinvol ervaren.”

“Ik weet nu mijn toetsing ‘in te vliegen’ 
vanuit de leerdoelen en niet vanuit de 
methode. Dat geeft weer hele nieuwe 
mogelijkheden om mijn onderwijs beter, 
maar vooral leuker te maken!”

http://www.schoolexamenbankvmbo.nl
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/leergang-schoolexaminering-vmbo/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/pta-en-toetsconstructie-voor-avo-docenten-vmbo/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/praktijkexamens-goed-beoordelen/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/pta-constructie-in-1-dag-3/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/toetsen-en-beoordelen-van-de-keuzevakken/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/terugkomdag-leergang-schoolexaminering-vmbo/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/optimaal-inzetten-van-het-schoolexamen/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/tevreden-over-uw-toetsen/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/masterclass-schoolexamenbank-vmbo/


5.  Toetsen en beoordelen van de keuzevakken
Een training van twee dagen voor praktijkdocenten 
die de kwaliteit van hun schoolexamen voor de 
beroepsgerichte keuzevakken willen verbeteren.

“Fijn om te horen dat je niet alles hoeft te toetsen 
om kwaliteit te kunnen leveren.”

6.  Terugkomdag leergang schoolexaminering 
Een terugkomdag voor deelnemers die de leergang 
schoolexaminering vmbo beroepsgericht hebben 
gevolgd. Deze dag is gericht op het uitwisselen van 
ervaringen bij het verbeteren van het schoolexamen 
vmbo en het verbeteren van ontwikkelde producten.

“Ik weet nu hoe ik een portfolio kan inzetten als toetsvorm 
voor mijn praktijkvak.”

7.  Optimaal inzetten van het schoolexamen
Een (verdiepende) training van twee dagdelen 
voor praktijkdocenten beroepsgericht die van het 
examenprogramma (profielvakken en keuzevakken) 
een passend en kwalitatief goed toets- en 
onderwijsprogramma willen maken.

“Het maken van een PTA via een stappenplan 
is zeer effectief en geen abacadabra!”

8.  Tevreden over uw toetsen?
Een incompany-workshop van één dagdeel voor tien 
docenten die hun eigen toetsen willen verbeteren onder 
leiding van een toetsdeskundige. Inclusief feedback op 
ingestuurde toetsen. 

9. Masterclass Schoolexamenbank vmbo
Een praktische training rond de vraag: ‘Wat biedt de 
Schoolexamenbank vmbo en hoe maak ik er optimaal 
gebruik van?’

1.  Leergang schoolexaminering vmbo
Een leergang van vier dagen voor praktijkdocenten 
én hun teamleiders die gaan voor hoge kwaliteit 
van schoolexaminering voor de beroepsgerichte 
keuzevakken.

“‘Ik weet nu welke stappen ik moet zetten om mijn 
vaksecties op één lijn te krijgen.”

 

2.  PTA- en toetsconstructie voor AVO-docenten
Een training van twee dagen voor vmbo AVO-docenten 
die het nieuwe vmbo aangrijpen om de kwaliteit van het 
schoolexamen voor de AVO-vakken te versterken, in lijn 
met de beroepsgerichte vakken.

De ervaring van: Els Hubers, projectleider vernieuwing 
VMBO, Griendencollege Sliedrecht

“Hoe toetsen we nu en wat vinden we daarvan? De 
Leergang schoolexaminering leek mij een mooie 

gelegenheid om dit eens opnieuw te bekijken. Daarom heb 
ik ervoor gezorgd dat de docenten van de beroepsgerichte 

profielvakken deze training gezamenlijk konden volgen. 
Ze waren er erg enthousiast over. Ze kunnen de PTA’s 
nu gemakkelijker en op dezelfde manier opstellen én 
hebben meer steun aan elkaar. Bovendien konden ze 

tijdens de training volop gedachten uitwisselen met andere 
vakgenoten. Daar hecht ik veel waarde aan. Kwaliteit is 

moeilijk te benoemen, maar ik zie duidelijk dat de collega’s 
bewuster omgaan met het opstellen van hun PTA’s.”

3.  Praktijkexamens goed beoordelen
Een eendaagse praktische training voor vmbo-docenten 
die praktijkexamens in het SE en/of CSPE maken en 
beoordelen en hierin een verbeterslag willen maken.

4.  PTA constructie in 1 dag
Een eendaagse praktische training om je bestaande 
PTA’s te optimaliseren en/of een nieuw PTA samen
te stellen dat voldoet aan alle eisen.

SPV biedt praktische trainingen aan op het gebied van schoolexaminering,  
allemaal gebaseerd op de ‘kwaliteitscyclus schoolexaminering’. De trainingen kort op een rij:

Schrijf je direct in!
Via www.bijscholingvmbo.nl/profieloverstijgend kun je je direct inschrijven voor de trainingen. Hier vind je ook informatie
over de inhoud van de trainingen, de data, de locaties en de kosten. De eerste trainingen starten weer in februari. Staat er 
geen datum genoemd bij een training? Geef je belangstelling dan aan bij Wilma Bredewold, kwartiermaker schoolexaminering, 
via w.bredewold@platformsvmbo.nl of 06-54245534. Bij voldoende belangstelling starten we een nieuwe training.

Trainingen op jouw eigen school?
Alle trainingen worden ook incompany aangeboden; voor één school of een samenwerkingsverband van scholen in de regio. 
Hiervoor geldt een minimum aantal deelnemers van 15 (en maximaal 50). Interesse? Neem dan contact op met  
Wilma Bredewold, kwartiermaker schoolexaminering, via w.bredewold@platformsvmbo.nl of 06-54245534.

Stichting Platforms VMBO werkt samen met ervaren trainers en experts. Alle trainingen zijn gevalideerd en opgenomen in het lerarenregister.  

https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/toetsen-en-beoordelen-van-de-keuzevakken/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/terugkomdag-leergang-schoolexaminering-vmbo/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/optimaal-inzetten-van-het-schoolexamen/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/tevreden-over-uw-toetsen/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/masterclass-schoolexamenbank-vmbo
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/leergang-schoolexaminering-vmbo/
https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/pta-en-toetsconstructie-voor-avo-docenten-vmbo/
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http://www.bijscholingvmbo.nl/profieloverstijgend

