Register Gekwalificeerd Praktijkbeoordelaar
Het Register Gekwalificeerd Praktijkbeoordelaar is een initiatief van de O&O-fondsen A+O,
OOM, OTIB en Examenservice MEI (waarbinnen 45 onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd). Het doel van het Register is dat het voor scholen inzichtelijk is welke gekwalificeerde praktijkbeoordelaars er zijn. In deze informatie is te lezen hoe het Register werkt.

Waarvoor het Register gebruiken?
Het Register is een website waarin onderwijsinstellingen die deelnemer zijn van Examenservice
MEI kunnen registreren – en terugvinden – wie voldoet aan de criteria voor Gekwalificeerd Praktijkbeoordelaar, voor welke opleidingen een beoordelaar inzetbaar is en in welke regio. De criteria voor opname in het Register zijn door scholen en branches samen opgesteld. Door het Register te gebruiken kunnen scholen gezamenlijk een bestand opbouwen van praktijkbeoordelaars die hieraan voldoen.
Het Register bevat gegevens van praktijkbeoordelaars voor de examens van Examenservice
MEI.

Wanneer Gekwalificeerd Praktijkbeoordelaar?
Een praktijkbeoordelaar die is opgenomen in het Register heeft met goed resultaat een training/opleiding afgerond met in elk geval als inhoud:
 kennis van het examinerings- en beoordelingsproces en de diverse rollen en verantwoordelijkheden daarbij;
 het voorbereiden van een examen in de beroepspraktijk;
 het uitvoeren van een beoordeling in de beroepspraktijk aan de hand van observaties;
 het beoordelen van beroepsproducten en waarderen van bewijsmateriaal;
 het voeren en beoordelen van een eindgesprek;
 het verantwoorden van een beoordeling.
Opname in het Register geldt voor een periode van drie jaar. In die periode dient een beoordelaar minimaal éénmaal actief te zijn in de rol van praktijkbeoordelaar en minimaal éénmaal een
opfris-/herhalingsbijeenkomst te hebben gevolgd over examinering. Op basis hiervan wordt de
opname in het Register verlengd voor weer drie jaar.

Hoe werkt het?
1. Een school vraagt een inlogcode aan bij de servicedesk van het Register. Per school is één
inlogcode aan te vragen.
2. Een praktijkbeoordelaar die in het Register wil komen te staan, meldt zich bij een school. Met
een certificaat, getuigschrift of verklaring van deelname aan scholing toont de beoordelaar
aan dat hij/zij voldoet aan de criteria.
3. De school kan vervolgens gegevens van een praktijkbeoordelaar registreren. De school kan
vervolgens bijhouden wanneer een beoordelaar bij een examen beoordeelt. En de school
kan bijscholing registreren wanneer de praktijkbeoordelaar daarvoor informatie aanlevert.

Meer informatie?
https://registermei.nl
Léonie van der Waaij bereikbaar via servicedesk@registermei.nl verzorgt het beheer van het
Register.
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