CORRONA ADVIES BEROEPSEXAMENS
OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK – SOCIAAL WERK

Veranderde beroepscontext
Op 12 maart 2020 heeft de overheid de eerste maatregelen aangekondigd met betrekking tot COVID-19, of het
Corronavirus. Deze maatregelen hebben direct impact op de beroepen waarvoor wij opleiden. Op 23 maart 2020
heeft het kabinet aangescherpte maatregelen ingezet om het Coronavirus onder controle te krijgen 1. ‘Afstand’ en
‘social distancing’ blijven belangrijke kernwoorden.
Het karakter van de werkzaamheden binnen het werkveld van Pedagogisch werk (kinderopvang en onderwijs) en
Sociaal werk (sociaal cultureel werk en sociaal maatschappelijke dienstverlening) is hierdoor sterk veranderd. Er is
sprake van noodopvang en er zijn maatregelen om maximaal afstand te kunnen houden. Het onderwijs en/of hulp-,
en dienstverlening is zo veel mogelijk op afstand. Alle bijeenkomsten en evenementen zijn verboden.234
In de eerste plaats gaat de prioriteit uit naar zo veilig mogelijk werken en handhaven van alle opgelegde en/of
genomen veiligheidsmaatregelen. Dit heeft dus gevolgen voor de examens die studenten in deze periode af
moeten leggen. Voor de examens geldt dat er geen authentieke beroepssituatie is, de examengelijkheid is in het
geding en aan de beoordelingscriteria bij gedragsobservaties kan niet voldaan worden omdat er weinig of geen
interactie mogelijk is.

Alternatief
Als alternatief voor geplande examens tot 1 juni 2020 (of zo lang als de overheid bepaalt) voor de PW en SW
opleidingen het volgende:
1. Gedragsbeoordelingen worden door de praktijkexaminator ingevuld op basis van eerder waargenomen
gedrag.
2. De praktijkexaminator schrijft een toelichting bij de gedragsbeoordeling waarbij minimaal 2 situaties
genoemd worden waarin gedrag is waargenomen
3. Via teams is er door een DVC-examinator met de student een kort criteriumgericht interview over de
criteria van het werkproces waarvan de gedragsbeoordeling is ingenomen. In het interview kunnen op
examenniveau meerdere werkprocessen meegenomen worden.
4. De productbeoordelingen worden net als anders ingeleverd via het examenbureau van het Da Vinci College
en daarna nagekeken door een schoolexaminator.
5. Steekproefsgewijs vinden er verificatiegesprekken plaats met de praktijkexaminatoren.
6. Het examengesprek bij examen E vindt plaats via teams met twee examinatoren.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus -covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
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