
Het beroepsgerichte programma 
afsluiten met een proeve van 
bekwaamheid samen met het 
bedrijfsleven

Proeves in het VMBO
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Wie zijn wij: 
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Edith Diepeveen Wiranda Stam

• Specialist vmbo Connect Groen Docent praktijkvakken

• Coördinator Platform vmbo groen Examensecretaris 

, Pilotschool PGP profiel Groen



Programma
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• Inleiding - historie Groen Proeven

• Ervaringen Groen Proeven Aeres Buitenpost

• Aan de slag in groepen

• Koffie/thee tussendoor

• Terugkoppeling

• Afsluiting



Proeves van bekwaamheid (pvb), wat is dat eigenlijk.
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Proeve van bekwaamheid (pvb), wat is dat eigenlijk?

• Proeve in het verleden

• (V)MBO (competentiegericht leren)

• Kennis, 

• Vaardigheden en houding

• Reflectie
- Verloop proeve

- Gemaakte keuzes

- Resultaten 

• Beroepspraktijk

• Op een bedrijf (stage/bpv)

• Realistisch

• Buiten de school
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Een proeve afnemen; goed voorbereiden is het halve werk

• Eindtermen
- Competenties/vaardigheden

- Kennis

• Wat wil ik aftoetsen?
• Welke locatie is beschikbaar?

- School

- Bedrijf

• TIJD
- Voorbereiden/schrijven

- Afname

• Mensen/personeel
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Proeven van bekwaamheid; in het PTA (en in het PTO).
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Praktijk is het mooiste als het ook ECHT is

Wat vinden wij praktijk:

• Bezig zijn in of buiten school

• Iets maken op een computer

• Presenteren

• Iets onderzoeken

• Iets opzoeken/uitwerken tot bv 
een poster/verslag/vlog
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Wat vindt een leerling praktijk:

• Buiten de school

• Letterlijk bezig

• Iets maken voor een 
opdrachtgever
- (ineens is presenteren wel praktijk)

- Zelf alles uitzoeken 
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Welke ruimte biedt het examenprogramma?

(Vak)vaardigheden:

• Verzorgen

• Maken

• Herkennen

• Schrijven 

• Inpakken

• Kiezen 

• Uitvoeren

• Tonen 

• …….  
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Theoretischere 
eindtermen: 

• Kunnen prima in proeve 
verwerkt

• Advies laten geven

• Folder maken voor….

• Presenteren 

• Kostprijs berekenen

• Offerte maken

• Werkplan 

Eindtermen andere vakken: 

• AVO vakken

• Presenteren 

• Onderzoeken

• Samenwerken

• Taalvaardigheid

• Spreekvaardigheid

• Leesvaardigheid 

• De mogelijkheden zijn 
eindeloos!!!!!!



Hoe leg je contact met het bedrijfsleven?
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• Opdracht helder

• Wat heb je nodig

• Wat moet het bedrijf doen/leveren/regelen

• Tijden/afspraken



Aan de slag .
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• Groepjes profiel / vakgebied

• Begin eenvoudig en veilig. (HACCP voorbeeld)

• Format zoeken/gebruiken 

• Welke eindtermen kunnen in een proeve

• Wat voor soort proeve kun je bedenken, eerst eenvoudig? Of al met 
opdrachtgever. (Artikelen vanuit krant)

Bespreek wie terugkoppelt



Ervaringen

Afsluiten, per groep waar je tegenaan gelopen bent 

Wat heb je nog nodig om aan de slag te kunnen?
Wat neem je mee? 

Nog vragen?

Wiranda Stam: w.stam@aeres.nl
Edith Diepeveen: edith.diepeveen@connectgroen.nl

mailto:w.stam@aeres.nl
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