Voorbeelden
Vaardigheidstoetsen
Taal / rekenvaardigheidstesten uitvoeren. (Algemeen)
Een gesprek voeren met een cliënt en deze goed adviseren. Het accent ligt op de communicatieve aspecten
en op de voedingskundige/dieettechnische kant. (Domein Sport, Bewegen & Voeding)
Programmeermodellen kunnen toepassen. (Domein Techniek)
Massagegrepen kunnen uitvoeren. (Domein Gezondheid)
Intakegesprekken kunnen voeren, adviesgesprekken kunnen houden etc. (Domein Maatschappij en Recht)
Een rapport schrijven voor de reclassering. (Domein Maatschappij en Recht)
Simulatietoetsen
Je krijgt korter of langer van tevoren een opdracht die uitgevoerd moet worden onder het oog van
beoordelaars /assessoren. De toetsopdracht geeft aan wat de situatie is waarin de student handelt en (vaak)
ook met wie hij te maken krijgt, bijvoorbeeld:
Toets intakegesprek: de maatschappelijk werker krijgt een oude mevrouw bij zich die onlangs haar man
heeft verloren en wat in de war is.
Toets massagegrepen: de oefentherapeut krijgt een klan die in de laatste fase van zijn behandeling zit.
Toets klantgerichtheid: de IE-er krijgt een probleem voorgeschoteld waarin de gebruiker buitengewoon
boos is over de geleverde applicatie.
Slecht nieuwsgesprek: de verpleegkundige legt aan de ouders van het zieke kind uit dat…

Domein Gezondheid
De toets bestaat uit, voor iedere student, twee toetsmomenten (een toetsonderdeel dat ongeveer een
kwartier duurt, waarin de student een deel van de vaardigheden uit één van de modules toont in een gesprek
met een simulatiepatiënt. Het gesprek wordt beoordeeld door de aanwezige docent m.b.v. een
beoordelingsformulier).
De student krijgt een kwartier voor het toetsstation een enveloppe met daarin de toetsopdracht. De
student mag bij de voorbereiding alle materialen gebruiken.
Na de voorbereiding van een kwartier begint de toets. De student voert een gesprek met een
simulatiepatiënt (gezocht door de opleiding) aan de hand van de gegeven casus van maximaal 15 minuten.
Bij de toets is 1 beoordelaar aanwezig.
Na het eerste toetsstation kan de student zich weer 15 minuten voorbereiden op het tweede toetsstation.
Bij het tweede toetsstation krijgt de student te maken met een andere simulatiepatiënt en met een andere
casus. Ook wordt de student nu op een ander onderdeel beoordeeld (inhoud of communicatie).
Tips
Let bij een simulatieopdracht met een acteur goed op zijn/haar signalen. Vaak geven zij verborgen tips hoe je
verder kunt/moet handelen. Het gebeurt zelden dat een acteur er op uit is om jou te laten zakken, wat nog wel
eens gedacht wordt.
Als beste voorbereiding voor een vaardigheidstoets geldt nog altijd zoveel mogelijk oefenen. Vaak wordt
tijdens de lessen de mogelijkheid geboden om de vaardigheid te oefenen, maar dit is niet altijd genoeg. Oefen
dus ook eens extra met studiegenoten, of haal bijvoorbeeld je moeder, je vervelende broertje of de buurman
over om als proefpersoon te dienen.

