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Examineren in de BPV  
 
Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk (CSP) geeft zowel 

binnen de school als in het werkveld, vorm aan de opleidingen 

Onderwijsassistent, (Gespecialiseerd) Pedagogisch medewerker, 

Kindprofessional, Instructeur mbo en Sociaal werker. Daarbij hebben 

wij u als partner hard nodig! Zeker in deze tijd, waarin geschikte 

plaatsen in de BPV (beroepspraktijkvorming) soms lastig te vinden 

zijn, waarderen wij het nog eens extra dat uw organisatie aan ons 

verbonden is en bijdraagt aan het opleiden van studenten tot goede 

beroepsbeoefenaren. Daar hoort ook het examineren bij!  

 
Eisen examineren studenten 
Albeda is als regionaal opleidingscentrum (ROC) volgens de wet 

eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijs, als de examens van 

alle opleidingen binnen het mbo. De inspectie heeft eisen gesteld 

met betrekking tot het examineren van studenten, die wij als ROC 

moeten kunnen waarborgen. Zo moet een examinator daartoe 

geschoold zijn, minimaal hetzelfde opleidingsniveau hebben en 

geen begeleidingsrelatie met de student hebben. Dit alles om de 

betrouwbaarheid van de examens hoog te houden en de diploma’s van 

waarde laten zijn.  



Uiteraard onderschrijven wij de eisen van de inspectie. Wij zullen daar 

ook scherp op toezien bij het nakijken van de ingeleverde examens 

en beoordelen of het examen door een geschoolde examinator is 

afgenomen. 

 

Training examinatoren 
Concreet betekent dit dat al onze examinatoren, ook die in de BPV, 

geschoold moet zijn. Wij beseffen dat dit tijd en organisatie vergt van 

ons allemaal! Daarom hebben wij een tijdspad uitgestippeld om alle 

examinatoren goed te kunnen trainen. 

• Vanaf 1 november 2020 kunt u zich aanmelden voor deze trainingen 

via trainingencsp@albeda.nl
• Uiterlijk 1 september 2021 moeten al onze examinatoren zijn 

geschoold, of zich in elk geval hebben aangemeld voor een training in 

het najaar van 2021.

• Heeft u examinatoren aangesteld die al op een andere manier zijn 

geschoold? Geef dit dan aan bij de BPV-coördinator. Wij overleggen 

graag met u over hoe verder! 

Ons aanbod om te voldoen aan de eis van geschoolde examinatoren: 

- Gratis trainingen voor examinatoren in de BPV (1 deel digitaal en 1 

deel fysiek op locatie bij werkgever of op school)

- Het digitale deel duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur

- Het fysieke deel duurt 3 tot 3,5 uur

- Deelnemers krijgen een certificaat als beide onderdelen zijn gevolgd; 

het certificaat is 3 jaar geldig

- In company trainingen kunnen in overleg gepland worden met een 

minimale bezetting van 15 deelnemers. Wij komen graag bij u langs!

- Open inschrijvingen kunnen worden aangemeld bij Petra Maas van de 

afdeling Examensupport, e-mailadres: trainingencsp@albeda.nl 
- Na aanmelding ontvangt u de link naar het digitale trainingsdeel en 

datum, tijd en plaats van het fysieke deel.
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Examensupport
Heeft u vragen over de planning en organisatie van de trainingen?  

Neem dan contact op met Petra Maas (medewerker Examensupport) 

via trainingencsp@albeda.nl of 06-57593104. 

BPV-coördinatoren
Mocht u vragen hebben over de BPV, neem dan contact op met de  

BPV-coördinator van de locatie, waar uw stagiaire de opleiding volgt.  

De BPV-coördinator kan u ook verwijzen naar de trainer van de locatie  

om vragen over de inhoud van de trainingen te beantwoorden.  

Locatie Weena - Sociaal Werk (SW): Jared Hiwat 

 j.hiwat@albeda.nl
Locatie Rosestraat – Onderwijsassistent (OA): Nathalie van Amen  

 n.vanamen@albeda.nl 
Locatie Rosestraat - Pedagogisch Werk (PW): Debora Jongman 

 d.jongman@albeda.nl 
Locatie Alexanderlaan – PW/OA: Daphne van Asdonck  

 d.vanasdonck@albeda.nl  
 of           

 Hilly Simon 

 h.simon@albeda.nl 
Locatie Vlaardingen – PW/OA/SW: Bernadette Bax 

 b.bax@albeda.nl 

Meer informatie
albeda.nl/werkveld-csp
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