NIEUWSBRIEF

LEERMIDDELEN ,

OKTOBER 2022

Men zegt wel eens: de herfst is de lente van de winter. En zo gaan we er ook volop in. Een mooi
seizoen met een welverdiende herfstvakantie. En zoals gebruikelijk een kleurrijke nieuwsbrief van
VAPRO ter Leering ende vermaeck. Deze herfst in onze nieuwsbrief:
NIEUWS OVER LEERMIDDELEN :
• Onderzoek keuzedelen: resultaat
• VAPRO stopt met verlengingen mijnvapro.nl
• Verlengingen in EduCourse
• Online correctieformulier
NIEUWS OVER TOETSING EN EXAMINERING:
• Nieuwe vrijstellings- en doorstroomadviezen
• Aangepaste cijferberekening praktijkexamens keuzedelen
• Ontwikkelingsgerichte toetsing en kwalificerende examinering in ontwikkeling
• Flexibele voortgangstoetsing: de workshop
NIEUWS OVER TRAININGEN VAN VAPRO:
• Trainingen bij VAPRO

Leermiddelen
Keuzedelen onderzoeksresultaten
In de maanden juni en juli van dit jaar deden wij onderzoek naar het gebruik van de
leermiddelen voor de keuzedelen en de bijhorende exameninstrumenten.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat gebruikers over het algemeen enthousiast
zijn over zowel de leermiddelen als de exameninstrumenten. Digitale leermiddelen
worden klassikaal graag door docenten gebruikt. De verbeterpunten waaraan wij de
komende tijd aan gaan werken zijn:
•
•

De hoeveelheid theorie en praktijkopdrachten in de leermiddelen kritisch bekijken en waar
mogelijk terugbrengen
Inhoudelijke gedetailleerdheid van enkele keuzedelen (K0394, niveau 3 en K0650 niveau 4)

VAPRO stopt met de MijnVAPRO omgeving
Vanaf 1 januari 2023 worden er geen MijnVAPRO
verlengingen en/of e-boeken meer verkocht.
Met de komst van onze digitale boeken in EduCourse, is de
online omgeving van MijnVAPRO, bij onze ProcesPlus
boeken, niet meer van toegevoegde waarde. Om deze reden
hebben wij besloten te stoppen met het aanbod op deze eomgevingen.
Verlenging is dus nog mogelijk tot 31 december 2022. Deze
zijn voor 2 jaar geldig en alleen voor mensen die de
MijnVAPRO omgeving eerder bij hun boeken hebben gekregen.
Verlengingen voor de MijnVAPRO omgeving zijn verkrijgbaar in onze webwinkel.
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Verlengingen EduCourse
In 2018 zijn we gestart met onze online boeken in EduCourse. Studenten kunnen hier drie jaar lang in
werken. Is er vertraging geweest en daarom wenselijk om een online boek te verlengen? Dat kan! Geef
bij het bestellen aan hoeveel boeken er in totaal verlengd moeten worden. Je krijgt dan een formulier
toegestuurd om op te geven om welke titel(s) het gaat en voor welk account(s). Een verlenging zorgt
ervoor dat de gebruiker dezelfde publicatieversie behoudt en ook zijn of haar voortgang.
Ook de verlengingen geven de student wederom 3 jaar toegang tot het boek.
Bestel je verlenging(en) via onze webwinkel.

Online correctieformulier
Al veel eerder informeerden wij je over het online
correctieformulier. Bij het uitbrengen van onze
nieuwe boeken breng ik het nogmaals onder de
aandacht.
Mocht je een fout hebben ontdekt, dan kun je deze
via ons online correctieformulier aan VAPRO
doorgeven.

Toetsing & Examinering
Nieuwe vrijstellings- en doorstroomadviezen
VAPRO heeft voor het vernieuwde opleidingsmodel
vrijstellings- en doorstroomadviezen opgesteld (van
A naar B en van B naar C). Deze adviezen
beschrijven per werkproces de voorgestelde
vrijstellingen voor het onderwijs (theorie en
praktijk). Indien er binnen een werkproces sprake is
van gedeeltelijke vrijstelling, dan is dit gedetailleerd
uitgewerkt in de lesoverzichten. Ook is de
voorgestelde vrijstelling voor de kwalificerende
examinering opgenomen in de adviezen.
De adviezen zijn te vinden in de bibliotheek van
het VAPRO Examenplatform (Vrijstellingenmatrix
VAPRO opleidingsmodel).

Aangepaste cijferberekening praktijkexamens keuzedelen
De examinering van de keuzedelen kent een compensatieregeling. Zo moet het gemiddelde
examenresultaat van alle keuzedelen ten minste een 6 zijn, maar een student mag tussen keuzedelen
wel compenseren. Belangrijke voorwaarde: een examenresultaat van een keuzedeel mag nooit lager
zijn dan een 4.
Samen met de leverancier van het VAPRO Examenplatform hebben we een functionaliteit ingebouwd,
die het mogelijk maakt om een onvoldoende (4 of hoger) toch uit te drukken in een cijfer. Tot voor kort
kreeg elke onvoldoende op een praktijkexamen (lager dan een 5,5) direct het label ‘onvoldoende’. Deze
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nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om op transparante wijze de compensatieregeling toe te
passen op de examens keuzedelen.
De functionaliteit is per direct toegepast op alle praktijkexamens keuzedelen. De theorie-examens
leidden al tot een cijfer, ook in het geval van een onvoldoende.

Ontwikkelingsgerichte toetsing en kwalificerende examinering in
ontwikkeling
Op dit moment werkt VAPRO hard aan de laatste puntjes op de I voor de ontwikkelingsgerichte
toetsing en kwalificerende examinering. Uiterlijk dinsdag 1 november zijn de toets- en
exameninstrumenten beschikbaar in het VAPRO Examenplatform.
Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we enkele verbeteringen aangebracht. De belangrijkste
verbeteringen:
• De ontwikkelingsgerichte praktijkbeoordelingen worden digitaal ondersteund door het VAPRO
Examenplatform en niet meer beschikbaar gesteld in een pdf document. Dit biedt zowel de
student als de praktijkbegeleider en de docent een duidelijk overzicht van deze beoordelingen
en inzicht in de doorgemaakte groei van de student.
• De voorbereiding op het praktijkgesprek vindt plaats in het VAPRO Examenplatform en niet
meer via een te downloaden document. Hiermee is alle bewijslast van het examen centraal
aanwezig in het examendossier van de student.
• De handleidingen zijn op basis van de ontvangen feedback doorontwikkeld en uitgebreid met de
werkwijzes rond de bovengenoemde nieuwe functionaliteiten.
Zodra de toets- en exameninstrumenten en de nieuwe functionaliteiten
beschikbaar zijn, informeert VAPRO de betreffende afnemers hierover.
Ook wordt dan de mogelijkheid geboden tot een online informatiebijeenkomst
met VAPRO.

Workshop Flexibele oefentoetsing
Je kunt nu in de vragenbank van VAPRO duiken en zelf toetsen samenstellen voor jouw studenten. Je
kunt daarbij kiezen om random een aantal vragen van een bepaald onderwerp aan bod te laten komen
of juist een aantal specifieke vragen selecteren. Zo kun jij je eigen toetsen op maat maken.
Nieuwsgierig wat dit voor jou kan betekenen? Of wil je graag ervaren hoe dit werkt? Neem dan deel
aan een van onze interactieve online workshops op:
·
·

Maandag 31 oktober:
Woensdag 2 november:

9.30 – 11.30 uur
15.00 – 17.00 uur

Tijdens de workshop ga je zelf actief aan de slag in ons toetssysteem.
Je ontvangt na aanmelding van ons een bevestiging met de uitnodigingslink
naar de online workshop.
Aanmelden kan hier (of door op de rode knop te klikken).

Vragen over deze nieuwsbrief?

r.frederiks@vapro.nl  06-22 32 77 18

Trainingen bij VAPRO
De nieuwe data voor diverse trainingen bij VAPRO zijn vastgesteld. Op meerdere locaties in Nederland
verzorgen wij verschillende trainingen voor Begeleiden en examineren. Een mooie manier om te zorgen
voor deskundige praktijkbegeleiders en examinatoren binnen de bedrijven.
De geplande trainingen starten op:
Examineren met VAPRO examens 1 december 2022
9 maart 2023
16 november 2023
Begeleiden van deelnemers aan
een operatoropleiding
18 november 2022
9 februari 2023
28 september 2023
Bekijk het volledige aanbod en de inhoud van de
trainingen op de website van VAPRO.
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