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Tijdelijke (i.v.m. COVID-19) werkinstructie afname Praktijkopdrachten CB, 

Leidinggeven CB, ESO en ESS 

 

Examenduur 

Praktijkopdrachten CB:    35 min.  

Leidinggeven CB:    20 min.  

Praktijkopdrachten ESO:   30 min. 

Praktijkopdrachten ESS:   35 min. 

 

Reken daarnaast op 5 min. per kandidaat om de uitslag met QMP te verwerken. 

 

Controle en handelingen vooraf 

◆ Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 

◆ De beoordelingen worden door de examinatoren verwerkt in QMP: zie hiervoor de 

Werkinstructie verwerking beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten in QMP 

◆ Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB: zet het grote beeldscherm aan i.v.m. de 

presentatieopdrachten. Voor kandidaten ESS kan optioneel gebruik gemaakt worden 

van het beeldscherm.  

◆ Let op temperatuur en zoninval (zonwering, ramen, airco). 

◆ Examinatoren overleggen taakverdeling en bespreken voorafgaand aan elk examen hun 

aantekeningen per opdracht op de Voorbereidingsformulieren. 

 

Aandachtspunten ter voorkoming verspreiding COVID-19 

1. Houd onderling de geadviseerde afstand in acht. 

2. Kandidaten dienen hun handen gewassen te hebben voordat zij de examenruimte 

betreden. 

3. Na elke examen worden de gebruikte materialen (zoals muis of toetsenbord t.b.v. 

presentatie) schoongemaakt (b.v. met een alcoholdoekje). 

4. Nadat de voorlopige uitslag is meegedeeld verlaat de kandidaat via het andere 

trappenhuis de etage en het gebouw. 

 

Ophalen kandidaten 

◆ Een kandidaat wordt na ontvangst en controle door receptie meteen doorgestuurd naar 

de examenruimte. 

 

Reële praktijksituatie versus gesimuleerde praktijksituatie 

COVID-19 heeft niet alleen impact op onze examens, het raakt ook de opleidingen en de 

stages/beroepspraktijkvorming. Het kan zijn dat leerbedrijven niet alle praktijkopdrachten 

meer op de normale wijze kunnen laten uitvoeren. 

Het leerbedrijf en/of de onderwijsinstelling zullen dan vervolgens moeten nagaan op welke 

wijze een praktijkopdracht kan worden uitgevoerd, b.v. door een vervangende opdracht 

waarbij zaken of omstandigheden gesimuleerd worden. Uitgangspunt hierbij is echter wel dat 

de achterliggende exameneisen onverminderd van kracht blijven. 

Voor de afname van een examen dient u  zich van bovenstaande bewust te zijn: een kandidaat 

kan en mag er niet de dupe van zijn als hij sommige opdrachten niet (geheel) in de echte 

beroepspraktijk heeft uitgevoerd. 

 

Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de Tijdelijke werkinstructie 

fraudepreventie en controle identiteitsbewijzen (COVID-19). 
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Start examen 

Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit 

examen. (Stel eventuele extra aanwezige personen voor aan de kandidaten) 

 

Uit te spreken tekst 

Graag aandacht voor het volgende: 

◆ Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB, 

Praktijkopdrachten ESO of ESS.  

◆ Hebt u vragen of begrijpt u iets niet goed: geef dit dan aan.  

◆ Nadat het examen is afgenomen wordt de voorlopige uitslag met een korte toelichting 

aan u meegedeeld.  

◆ Wij starten nu met het examen en wensen u alvast veel succes. 

 

Afname van het examenonderdeel  

◆ Voer de gesprekken aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vragen kunnen 

worden gesteld als: 

• In welke Situatie bevond u zich toen…. 

• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 

• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw 

opdrachtenregeling? 

• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, 

aanhouden...). 

• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen 

(of juist niet)? (Reflectie). 

◆ Besteed aan elke opdracht aandacht. 

◆ ESO: De kandidaat wordt geëxamineerd op basis van het Praktijkbeoordelingsformulier 

ESO, de opdrachten en evenementen vormen de leidraad voor het gesprek. 

◆ Maak tijdens het gesprek aantekeningen.  

◆ Na het gesprek wacht de kandidaat buiten de examenruimte. 

◆ Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB, 

Praktijkopdrachten ESO of ESS in. 

  

Meedelen uitslag 

◆ Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.  

◆ Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag 

wordt gemaild.  

 

Administratieve afhandeling 

◆ Doe de volgende documenten in een envelop: 

• uw voorbereidingsformulieren (dit geldt niet voor ESO) 

• presentielijst  

• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

• ESO: ingevulde en ondertekende praktijkbeoordelingsformulieren ESO 

• ESO: casussen 

◆ Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 

◆ Berg de envelop op in de metalen box. 

 


