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Procedure 
Tijdens de Proeve van Bekwaamheid word je per werkproces beoordeeld door minimaal twee 
beoordelaars. De beoordelaars beoordelen jouw gedrag en resultaten en vullen het 
beoordelingsformulier in. Eerst beoordelen de beoordelaars onafhankelijk van elkaar. Vervolgens 
bepalen ze samen jouw voorlopige eindbeoordeling per werkproces. 
 

Beoordelingstabel 
In het beoordelingsformulier staan per opdracht beoordelingstabellen. Een voorbeeld van zo’n tabel 
staat hieronder. 
 

Beoordeling opdracht 1 
Taak Criterium 0 1 2 3 
T1 Criterium 1*  beschrijving  beschrijving  beschrijving  beschrijving 
T2, 
T3 

Criterium 1  beschrijving  beschrijving  beschrijving  beschrijving 

 
Per opdracht voer je taken uit. Deze taken worden beoordeeld op een of meer criteria (onderdelen). 
Voor de meeste criteria kun je 0, 1, 2, of 3 punten scoren. Soms kun je alleen 0 of 1 punt scoren. Bij 
elk aantal punten is beschreven hoe het gedrag of resultaat er bij dat criterium uitziet. 
Je scoort het aantal punten van de beschrijving die het meest lijkt op jouw gedrag of resultaat. Dus 
als bij criterium 1 jouw gedrag of resultaat het meest lijkt op de beschrijving bij 2 punten, scoor je bij 
dat criterium 2 punten. Voor een criterium waar een * achter staat, moet je minimaal 1 punt scoren. 
 

Beslissing 
Eerst controleren de beoordelaars of je voor alle criteria met een * minimaal 1 punt hebt behaald. Zo 
niet, dan heb je een onvoldoende voor het werkproces. Als je wel op alle criteria met een * minimaal 
1 punt hebt behaald, tellen de beoordelaars alle punten die je voor het werkproces hebt gescoord bij 
elkaar op. Als een werkproces uit meer opdrachten bestaat, worden de punten van alle opdrachten 
bij elkaar opgeteld. 
In de cijfertabel in het beoordelingsformulier kun je zien welk cijfer bij het totaal aantal punten 
hoort. Dit is je cijfer voor het werkproces. Let op: per werkproces geldt een andere cijfertabel. Voor 
elk werkproces moet je minimaal een 5,5 halen. 
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