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▪ Inzicht gekregen over wat moet en wat mag rondom De Kern in 

onderwijs en examinering

▪ Argumenten gevonden voor waarom jullie het doen zoals jullie het 

doen

▪ Stappen gezet in jullie visie op onderwijs en examinering van De 

Kern

Na deze workshop heb je..........
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A. Algemene vaardigheden

B. Professionele vaardigheden

C. LOB

Focus voor nu op A-B

De kern bestaat uit..........
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Waarom vinden jullie DE KERN belangrijk? 
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Wat past bij jullie? 

X = nee!

= Ja!

? = geen idee



Vaag over hoe dit in examinering en onderwijs 

moet zitten
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Uit: examinering in het nieuwe 
vmbo, blz. 9 (oude PTA boekje)



Wat MOET: De kern opnemen in het onderwijsprogramma

Qua examinering kun je....

▪ Niet expliciet beoordelen (formatief danwel summatief); aan CSPE overlaten

▪ Impliciet meenemen in SE toetsen 

▪ Expliciet beoordelen in SE toetsen 

▪ Formatief evalueren van ontwikkeling

● expliciet en formeel volgen mbv volgsysteem / portfolio

● informeel volgen van ontwikkeling, bv in mentorgesprekken 

▪ Volgsysteem uiteindelijk mee laten wegen in PTA

Het beoordelen van de kern: wat zijn de opties?
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De kern wordt in de impliciet meegenomen in de praktijktoetsing

Impliciet meenemen in SE toetsing 
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A 13. mileubewust handelen; b13 ontwerp maken; b22. evalueren ahv criteria 

Expliciet beoordelen in SE toetsen
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In dit geval kun je beoordelingscriteria maken bij deze kern onderdelen en ze dus ook echt meebeoordelen

Kern van profiel bouw, wonen en interieur

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/BWI-Kern-Bouwen-wonen-interieur-versie-2020.pdf


Ontwikkeling zichtbaar maken

Formatief of summatief
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Jullie praktijk? T&T toetsprogramma

Opdrachten beoordelen (product / proces)

Over opdrachten heen ontwikkeling in kaart brengen in portfolio en assessment gesprek

• Competenties / LOB

• Gesprek soms ook met MBO assessor erbij 
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Jullie praktijk? T&T SE-programma

Voortdurend leren / ontwikkelen = de kern

Eindassessment (portfolio / presentatie) = 

ontwikkeling in de kern
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Boodschap: het hangt af van jullie VISIE op 

1. onderwijs en leren, en

2. examinering

Veel vrijheid voor scholen, maar scholen moeten dit wel goed kunnen 

onderbouwen: WAT WIL JIJ JE LEERLINGEN BIJBRENGEN?

Bredewold, W. (2019) de ontwikkeling van een visie op toetsing en examinering in het VO. VO-Raad: Utrecht.

Waarom zou je welke keuze maken...?
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/855/original/VO108_Handreiking_visieontwikkeling_schoolexaminering_DEF_LOS.pdf?1575452393
https://www.flickr.com/photos/kl/10958764804
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


15Bredewold, W. (2019) de ontwikkeling van een visie op toetsing en examinering in het VO. VO-Raad: Utrecht.

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/855/original/VO108_Handreiking_visieontwikkeling_schoolexaminering_DEF_LOS.pdf?1575452393


Stappen zetten in jullie visie
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Wat, hoe, waarom, 
waarvoor vind je “de 
kern” belangrijk voor 
leerlingen?

Wat betekent dit voor je 
ONDERWIJS?

Wat betekent dit voor je 
EXAMINERING?
(formatief / summatief)



Exitticket: 

nieuw inzicht   nieuwe vraag 
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY This Photo by Unknown Author is licensed 

under CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/artofchilling/5693120074/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Doubt
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Beeldvullende foto met titel
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