
 

Wijzigingen zomeronderhoud instrumenten 2018 

Algemeen 

Tekstuele wijzigingen ten behoeve van eenduidig taalgebruik in alle documenten: 

Student > examenkandidaat 

School > onderwijsinstelling 

Kennisexamen > Theorie-examen 

Formats 

Beoordelingsformulieren: 

• Bij de score 0/1/2 heeft alleen score 0 een onderverdeling in hokjes. 

• Per werkproces is er een ruimte om toelichting te geven op de scoring. 

• Bij het beoordelingsformulier Bewijs is nu ruimte om bevindingen/opmerkingen m.b.t. het 

eindgesprek te formuleren. 

• Er is een Beoordelingsformulier Mondeling toegevoegd. Hierbij zijn géén algemene criteria 

gehanteerd.  

• Er is een Beoordelingsformulier Theorie toegevoegd. 

Correctiemodel: 

• Er is een format ontwikkeld voor een correctiemodel wanneer sprake is van de 

beoordelingsvorm Theorie. 

• Hierin zit instructie voor de beoordeling van zowel open als gesloten vragen. 

• Hierin zit instructie m.b.t. de beoordeling en een omrekentabel van punten naar cijfers. 

• Bij elke vraag wordt het totaalaantal te behalen punten weergegeven. 

• Bij elke vraag wordt (een voorbeeld van) het juiste antwoord gegeven. Indien nodig wordt 

extra uitleg gegeven m.b.t. de beoordeling. 

Examenmatrijs: 

• Bij de cesuur wordt deze zowel voor een voldoende als voor een goed gegeven. 

• In de matrijs staan eerst examendoelen geformuleerd. Deze examendoelen zijn  

onderverdeeld in onderwerpen en eventueel gerelateerd aan onderwerpen uit het STCW. 

• Vervolgens is er een onderverdeling in kennis/begrip/toepassing vragen. Hierbij wordt via 

een marge aangegeven om hoeveel vragen het telkens gaat. 

• Onderaan de matrijs wordt telkens per categorie het totaal weergegeven. 

Instructie beoordelaar: 

• Bij het onderdeel Uitvoering is de tabel beoordelingsmix toegevoegd. 



Instructie examenkandidaat: 

• Bij het onderdeel Beoordeling is de tabel beoordelingsmix toegevoegd. 

Proeve van Bekwaamheid: 

• De volgorde van de onderdelen in de Instructie is veranderd. 

• Wanneer sprake is van de beoordelingsvorm Bewijs, is hiervoor instructie geformuleerd. 

Deze is in de plaats van het formulier Verklaring inleveren bewijs. 

• De term Schema is veranderd in Werkplanning. 

• Wanneer sprake is van losse bijlagen worden deze examenbijlagen genoemd. 

Richtlijnen bij Proeves van Bekwaamheid: 

• Er is een format ontwikkeld voor Richtlijnen bij PvB’s. 

• Hierin is het doel van dit document uitgelegd. 

• Hierin zit een voorbeeld m.b.t. eisen aan de examenopdracht en eisen aan de                        

examensetting. 

• Hierin zit de optie met voorbeelden voor het uitschrijven van scenario’s/rollenspel. 

Theorie-examen: 

• Er is een format ontwikkeld voor een theorie-examen. 

• Hierin staat instructie m.b.t. de werkwijze voor het beantwoorden van zowel open als 

gesloten vragen. 

• Hierin zit instructie m.b.t. de beoordeling. 

• Bij elke vraag staat het totaal te behalen punten weergegeven. 

• Er is een antwoordformulier ontwikkeld wanneer sprake is van meerkeuzevragen. 

Verantwoordingsdocument: 

• Volgens mij is hier niets ingrijpends aan veranderd. Er loopt nog wel de discussie m.b.t. de 

verantwoordingstabel. 

Verdiepingsvragen mondeling: 

• Er is een format ontwikkeld m.b.t. verdiepingsvragen voor een mondeling. 

• Hierin staat instructie m.b.t. de beoordeling. 

• Hierin staan voorbeelden m.b.t. verdiepingsvragen. 

Kwalificaties 

Schipper Binnenvaart: 

• In verantwoordingsdocument opgenomen dat maken van een reisplan voldoende moet zijn 

om verder te gaan met opdracht uitvoeren reis. 

Logistiek Supervisor: 



• Naar aanleiding van de opmerkingen van de inspectie zijn ook de formats doorgesproken. 

Formats zijn aangepast op basis van de reeds ontvangen opmerkingen. Daarbij zijn ook de 

opmerkingen van de inspectie verwerkt. 

• Daarnaast zijn alle kerntaken van logistiek supervisor nagelopen en herzien op basis van de 

opmerkingen van de inspectie.  

Examenbank.info: 

• Alle wijzigingen in de formats zijn/worden ook meegenomen in examenbank.info. 

• De proeves zijn nog niet als klantformats ingevoerd. 

• Voor de verschillende samenstellingen van documenten (afhankelijk van gehanteerde 

beoordelingsvorm) zijn telkens verschillende klantversies ontwikkeld. 


