Profiel Cibap-examenbedrijven
Minimum kwaliteitseisen BPV-bedrijf
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Het bedrijf heeft een SBB-erkenning voor het juiste Crebo.
Niveau van de werkzaamheden van het bedrijf moeten passen bij het gevraagde niveau van de
examenkandidaten. De BPV-begeleider van het Cibap kan dit op waarde schatten.
Bij voorkeur een aantal BPV-ervaringen met Cibap-studenten om het gevraagde eindniveau goed te
kunnen beoordelen.
Bereisbaar vanaf Zwolle (max. reistijd 1.5 uur). Zal uiteindelijk afhangen van de organiseerbaarheid en
de betaalbaarheid voor het Cibap.
Een bedrijf dat niet in Nederland is gevestigd is uitgesloten als examenomgeving.
Examenwerkzaamheden in het buitenland alleen in overleg.
Studenten mogen nieuwe bedrijven aandragen. Deze moeten uiterlijk zes weken voorafgaand aan de
start van het examen worden getoetst aan de kwaliteitseisen in dit document. Ook worden deze
bedrijven dan geïnformeerd over de vorm en de inhoud van het examen.
Continuïteit: het commitment om langer als examenbedrijf te willen optreden.
Continuïteit en stabiliteit in de begeleiding tijdens de examenopdracht.
Minimum aantal medewerkers >1.
Er is altijd sprake van werkzaamheden voor derden en/of interne opdrachtgevers van een andere
afdeling.
Er is doorlopend een werkplek beschikbaar op het bedrijf. Het is niet voor niets een Proeve ‘in de
praktijk’. Thuiswerken kan worden toegestaan, alleen in overleg met de examinator en met reden.
Examineren van het gehele Kwalificatiedossier is wenselijk. In het geval van een klein aantal
ontbrekende werkprocessen kan in samenspraak met de examinator en het bedrijf een oplossing
worden gezocht en een aanvullende opdracht worden geformuleerd.
In het geval van meerdere ontbrekende werkprocessen wordt de optie van een Cibap-proeve
geboden. Bij een Cibap-proeve krijgt de student een examenopdracht van het Cibap mee die deels op
school wordt uitgevoerd.
Authenticiteit van het examenwerk kan worden gegarandeerd (heeft de studenten het zelf gemaakt?):
We gaan uit van de professionaliteit van onze bedrijven.
De examencommissie kan een steekproef houden.

De begeleider binnen het bedrijf is:
•
•

•
•
•
•
•

Vakdeskundig: het niveau van kennis en vaardigheden van de begeleider is actueel en moet passen bij
het gevraagde niveau van de examenkandidaten. De BPV-begeleider kan dit op waarde schatten.
In staat een eerlijk, objectief en goed onderbouwd advies te geven t.a.v. de eindbeoordeling van de
examenopdracht. De begeleider legt dit advies voor aan de examinator en accepteert een eventuele
andere zienswijze van de examinator.
ICT-vaardig.
Taalvaardig, zodat heldere feedback (mondeling en schriftelijk) gegeven kan worden.
Bereid tot een (telefonisch) tussentijds contactmoment.
Bereid om voor een eindpresentatie/eindgesprek naar het Cibap te komen.
Naast de eisen die SBB altijd al stelt aan de begeleider is basiskennis van het examenproces
voorwaardelijk voor degene die het examen begeleidt. Er wordt door de Cibap-examenorganisatie een
online cursus of een online tutorial geboden. We vragen de begeleider hiervan kennis te nemen.
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