Tips per leerweg bij het construeren van het schriftelijk en praktijkschoolexamen
Dienen schoolexamens in hun uiteindelijke vorm anders van taal en opzet te zijn voor de verschillende leerwegen?
Waar moet je rekening mee houden in het taalgebruik bij het construeren van schoolexamens voor BB, KB en GL?
Om deze vragen te beantwoorden zijn diverse CE’s, CSPE’s en schoolexamens geanalyseerd (zie o.a. onderzoek ‘Onder de loep: het centraal schriftelijk
en praktisch examen (CSPE) voor het vmbo landbouw-breed 2010-2011’ AOC raad 2012) . Uit deze analyses zijn per leerweg de onderstaande tips
geformuleerd. Daarmee kan de constructeur met de schoolexamens en toetsen beter aansluiten op de kenmerken van leerlingen in de verschillende
leerwegen. Het gaat vaak om graduele verschillen tussen de drie leerwegen (de rijen in het schema). Het verwoorden van een toets voor BB leerlingen
vraagt bijvoorbeeld nog meer om helder taalgebruik en eenvoudige zinnen dan voor de andere leerwegen, waar dit natuurlijk ook van belang is.
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De verhouding dient overeenkomstig het aangeboden aantal uren onderwijs in beroepsgerichte en AVO vakken in deze leerweg zijn. Indien meer uren
zijn besteed aan beroepsgerichte vakken zal de weging van te behalen punten voor beroepsgerichte opdrachten groter zijn.
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