SCHOLING - ONDERNEMEN MET CUMELA

NEEM DE PROEVE
VAN BEKWAAMHEID
SERIEUS

Een geslaagd examen
Hoe toets je of een student in de twee of drie jaar van de opleiding de juiste dingen heeft geleerd en
inderdaad klaar is om aan de slag te gaan? In onze sector gebeurt dat met een proeve van bekwaamheid.
Helaas zien we dat die nog lang niet altijd op waarde wordt geschat.

De middelbare beroepsopleiding Groen, Grond &
Infra bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt
met landelijke examens getoetst. Het gaat dan om
algemeen vormend onderwijs, waaronder rekenen
en Nederlands. Het tweede deel zijn de beroepsgerichte onderwerpen. Die worden bij niveau 2, 3 en 4
getoetst door middel van een proeve van bekwaamheid, die bestaat uit één of meerdere opdrachten.
Die worden zoveel mogelijk gedaan in de echte
beroepspraktijk bij het leerbedrijf.

‘EEN STUDENT
VERDIENT EEN
SERIEUZE
PROEVE VAN
BEKWAAMHEID’

Omdat de proeve van bekwaamheid de opleiding
afsluit en wordt gecontroleerd door de Onderwijsinspectie moet deze aan allerlei voorschriften en regels voldoen. Toch zien we nog te vaak dat de proeve
van bekwaamheid om diverse redenen in de knel
komt of niet echt serieus wordt genomen. Dit kan
echt niet. Het examen moet op waarde worden geschat. Dat verdient de student, maar ook de school
en het leerbedrijf die bijdragen aan de groei naar
een vakkundig medewerker.

de praktijk. Om de kwaliteit en de onafhankelijkheid te borgen, is het in onze visie noodzakelijk dat
de praktijkassessor specifiek is opgeleid om een
proeve van bekwaamheid goed te kunnen beoordelen en niet direct betrokken is bij de student en
het leerbedrijf.

Beroepsproeve: Medewerker groen en cultuurtechniek

VOORBEREIDING
De examencommissie van de school is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de proeve van
bekwaamheid. Het is ook de school die ervoor zorgt
dat student voldoende wordt voorbereid en weet er
wat van hem of haar wordt verwacht. De student
informeert vervolgens het leerbedrijf over de
proeve van bekwaamheid. Daarna komt de praktijkbegeleider vanuit school langs en bespreekt met
het leerbedrijf en de student geschikte opdrachten
voor een proeve van bekwaamheid en wat de voorwaarden zijn voor een goede uitvoering. Ook legt hij
de procedure uit.
Belangrijk is het om in deze voorbereiding mee te
nemen dat in de cumelasector werkzaamheden
soms niet doorgaan vanwege tegenvallend weer of
een gewijzigde planning. Het is daarom verstandig
om vooraf na te denken over de mogelijkheden die
er zijn om een proeve van bekwaamheid dan toch
goed te kunnen uitvoeren. Is de procedure eenmaal
in gang gezet, dan kan een school niet zomaar meer
van de planning afwijken, omdat er voor een examen strikte regels gelden.
Bij het examen zelf zijn er twee assessoren (beoordelaars), een schoolassessor en een assessor vanuit

Beroepsproeve: Medewerker agrarisch loonwerk

Bij het uitvoeren van de opdracht laat de student
zien de benodigde vaardigheden en kennis voldoende te beheersen en de juiste houding te hebben. Na de uitvoering van de opdracht vindt er een
gesprek plaats over onderliggende kennis of onderwerpen. Bij niveau 4 voert de student meestal ook
een project uit en wordt tijdens de proeve van bekwaamheid de uitwerking besproken.

DIPLOMA
Als de kandidaat de proeve van bekwaamheid met
goed gevolg heeft afgelegd en alle handtekeningen
zijn gezet, worden alle formulieren en de gevolgde
procedure gecheckt door de examencommissie. Als
alles akkoord is, krijgt de student het diploma.
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Is het niet duidelijk wat van jou als eigenaar van het
leerbedrijf wordt verwacht? Neem dan contact op
met de school. Zorg dat je goed voorbereid bent!
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