Examinering: 8 elementen om de kwaliteit te borgen uit
onderzoek in Europa
Samenvatting onderzoek: Cedefop (2015), Ensuring the quality of certification in vocational
education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
In 2015 heeft Cedefop een onderzoek gedaan naar het borgen van de kwaliteit van
certificering in het mbo in de Europese Unie. Het certificeringsproces c.q.
examineringsproces is het proces dat begint met een assessment van een individuele
student en dat leidt tot het toekennen van een kwalificatie. Het beroepsonderwijs in
Europa is in ontwikkeling. Onderwijs is steeds meer gebaseerd op leeruitkomsten
(learning outcomes) en steeds vaker leerwegonafhankelijk. Deze ontwikkelingen maken
dat het verzekeren van de kwaliteit van examinering steeds belangrijker wordt.
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waarmee statistische informatie wordt
verzameld zoals: slaagkansen, resultaten,
vergelijking tussen klassen. Hiermee heeft
een school direct inzicht in hoe zij presteert
in vergelijking tot andere scholen. Ook kan
dergelijke informatie gebruikt worden om
bijvoorbeeld exameninstrumenten aan te
scherpen.
Herkenbare uitkomsten en interessante

Meer lezen?
Bent u benieuwd naar nog andere
voorbeelden van maatregelen of naar meer
informatie over de verschillende landen,
lees dan het volledige rapport. Dit is te
vinden op:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publicati
ons-and-resources/publications/5551

voorbeelden
EQAVET

Gezien het belang van goede examinering en
de samenwerking tussen lidstaten in Europa
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is het mooi dat Cedefop dit onderzoek heeft
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uitgevoerd naar hoe de kwaliteit van
examinering het beste geborgd kan worden.
Het rapport sluit af met de bevinding dat

073-6800800
eqavet@cinop.nl

examinering door heel Europa over het

www.eqavet.nl

algemeen meer aandacht krijgt dan
voorheen. Als we naar de situatie in het
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