
Ten behoeve van een snellere doorstroom van kandidaten in het praktijkexamen 
en een toetslast verlichting voor de examenkandidaat zijn het aantal opdrachten 
in het praktijkdeel verminderd. Het examen blijft inhoudelijk hetzelfde en de eisen 
die aan kennis- en taalvaardigheden van de kandidaat worden gesteld blijven 
gelijk.  
 
Examenkandidaten die eerder gezakt zijn op het onderdeel portfolio kunnen hun 
reeds beoordeelde portfolio’s, met daarin de goedgekeurde bewijzen, onder de 
nieuwe toetslast nogmaals ter herbeoordeling aan de exameninstelling toesturen.   
De portfoliobewijzen en assessments moeten nog steeds volgens de 
voorgeschreven domeinen behaald worden.  
 
 
Schematisch ziet de inrichting van het praktijkdeel er als volgt uit: 
 

 

Soort Aantal SMPD OGO Werk Maatschappelijke Participatie (MP) Ondernemerschap 
Portfolio 20 portfolio 

bewijzen 
8 SMPD 
8 Burgerschap 
4 Werk    
   zoeken 

8 OGO 
8 Burgerschap 
4 Werk zoeken 
  

8 Werk hebben  
8 Burgerschap 
4 Werk zoeken 

8 MP 
8 Burgerschap 
4 Op zoek naar vrijwilligerswerk 

8 Ondernemerschap 
8 Burgerschap 
4 Werk zoeken 

Combinatie 10 portfolio 
bewijzen 
 
en 
 
2 assessments 

n.v.t.  Portfolio-
bewijzen 

Assess 
ments 

 Portfolio Assess
ments 

 Portfolio Assess 
ments 

 Portfolio Assess
ments 

OGO 4 1 Werk 
hebben 

4 1 MP 4 1 Ondernemer- 
schap 

4 1 

Burgerschap 4 * Burgerschap 
 

4 * Burgerschap 4 * Burgerschap 4 * 

Werk Zoeken 2 * Werk zoeken 2 * Op zoek naar 
vrijwilligerswerk 

2 * Werk zoeken 2 * 

Assessment 4 assessments n.v.t. 2 OGO 
1 Burgerschap 
1 Werk zoeken 

2 Werk hebben 
1 Burgerschap 
1 Werk zoeken 

2 MP 
1 Burgerschap 
1 Op zoek naar vrijwilligerswerk 

2 Ondernemerschap 
1 Burgerschap 
1 Werk zoeken 

 
* De examenkandidaat krijgt naast een profielspecifiek assessment ook een assessment die ad random 

wordt getrokken uit het domein Burgerschap of Werk Zoeken/Op zoek naar Vrijwilligerswerk. 

** De kandidaat die een niveauverhoging doet door middel van het afleggen van twee assessments krijgt 

naast een profielspecifiek assessment ook een assessment die ad random wordt getrokken uit het domein 

Burgerschap of Werk Zoeken/Op zoek naar Vrijwilligerswerk 

 
Ter ondersteuning van de examenkandidaat en de uitvoerder bij het verzamelen 
van portfoliobewijzen zijn de portfolio’s onder andere uitgebreid met een 
handleiding en een checklist. De nieuwe portfolio’s  bevatten richtlijnen voor het 
aantal te verzamelen schrijf- en spreekbewijzen. Om te waarborgen dat 
examenkandidaten voldoende oefenen met schriftelijke vaardigheden wordt in de 
nieuwe portfolio’s voorgeschreven dat er in ieder geval 3 schrijfbewijzen moeten 
worden verzameld en minimaal 1 gespreksbewijs. 
De handleidingen voor uitvoering van het praktijkdeel inburgering zijn 
verduidelijkt en geactualiseerd.    
 


