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Ontwikkelen Wegtransport
Kwalificatie
Chauffeur Wegvervoer

Planner wegtransport

Productie (ontwikkelen)
Onderzoeken of meer aandacht voor klanten verwerkt kan worden in
de examenopdrachten.
•
Uitkomsten evluatiebijeenkomst verwerken
Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2020.
Navragen bij SBB stand van zaken.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
o Examenplan en keuzes
•
Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling?
Nieuwe dossier gaat in per 2021
MVT: taalexamen is in concept klaar.
Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft.
(Geïntegreerd) taalexamen Engels en 2e MVT.
Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft.
Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2020.
Navragen bij SBB stand van zaken
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
o Examenplan en keuzes
Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling?

Planning
Q1

Het dossier Transportplanning is niet vastgesteld per 1januari 2020,
omdat met verhoging van dit dossier naar niveau 4 de mogelijkheid
werd gemist om chauffeurs (niveau 2) te laten doorstromen naar niveau 3. Inmiddels is na overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven
afgesproken dat het dossier Transportplanning op zal gaan in het
nieuwe nog te ontwikkelen dossier Logistiek niveau 4.

n.t.b.

Q4

Q2

Q?**

Q4

Ontwikkelen Logistiek
Kwalificatie
Logistiek

Manager transport en
logistiek

Logistiek supervisor

Productie (ontwikkelen)
Doorontwikkeling vanuit 2019.
Verbeteren examenopdrachten en formuleren richtlijnen bij examenopdrachten.
•
Aanpassingen verwerken.
•
Voorleggen aan deelnemers evaluatiebijeenkomsten.
Geïntegreerd taalexamen 2e MVT

Planning

Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. Losse taalexamen zijn beschikbaar.

Q4

Aanvullen nieuwe items theorie-examens.

Q1-4

Aanvullen nieuwe items theorie-examens.

Q1-4

Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. Er zijn al wel 2 GT examens in concept beschikbaar.

Q4

Q1

Q1-2**

Ontwikkelen Keuzedelen
Keuzedeel
K0869 Koerier bestelauto
K0927 Praktijkonderzoek

K0063 Logistieke vakkennis en
vaardigheden niveau 1, 2, 3
K0076 Orders verzamelen niveau 2

Productie (ontwikkelen)
Ontwikkelen examen(s).
Beschikbaar.
Ontwikkelen examen(s).

Ontwikkelen examen(s).
Valt onder VeVa (Defensie).
Ontwikkelen examen(s).
Niet gekoppeld aan uitstroom van ESTEL.
Valt ook onder VeVa (Defensie)

Planning
Q1
nvt. via
Examenwerk
nvt.
nvt.

Ontwikkelen Maritiem
Dossier
Binnenvaart

Productie (ontwikkelen)
Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2019.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
o Examenplan en keuzes
•
Opleveren exameninstrumenten.

Planning

Examenplan Matroos + examens (passagiersexamen is nieuw)

Q2

Examenplan schipper/kapitein + examens (uitbreiding passagiersexamen en herziening theorie-examens)

Q3/4 (examens
in 2021)

Kwalificatiedossiers vanaf 2016 en 2019:
•
Versie 1 theorie-examens.
•
Versie 2 theorie-examens.
•
Ontwikkelen herkansing Financiële administratie

Maritieme waterbouw

SMBW/SW6

Koopvaardij/Visserij-officieren/Waterbouw

Q2

Q1

•

GT Matroos (2x E/1x D)

Q2

•
•

GT /taalexamen Schipper (2x E/2x D)
GT / taalexamen Kapitein (2x E/2x D)

Q4
Q4

Theorie-examen VGVGOM onder construct
Is gereed, moet nog gepubliceerd (verwerken in Remindo)
Proeve van bekwaamheid navigatie OL
Dekking controleren
Casusexamen reis plannen ML
Dekking controleren
Proeve van bekwaamheid navigatie ML
Dekking controleren
Proeve van bekwaamheid uitvoering Baggerproductieplan (leiden
deel 2)
Ontwikkelen GT N2 (2x E)

Q2

Uitloop vanuit 2019:
•
Verwerken feedback niveau 2.
Onder construct
Alleen nog voor technisch en reisvoorbereiding
Casus nog te ontvangen
Nieuw dossier zeevisvaart SW6 (25640)
•
Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
o Examenplan en keuzes
•
Opleverplanning examens opstellen
•
Examens opleveren maart 2021 PvB Techniek en overige
met uitloop in najaar 2021.

Q1

Ontwikkelen 3e versie casusopdracht:
•
Navigatie theoretisch OL
•
Navigatie theoretisch ML
•
Cargo theoretisch OL
Nee, eerste 1ste en 2de versie evalueren, daarna besluit om door te
ontwikkelen.
Ontwikkelen taalexamen N3 (2x E)
Ontwikkelen taalexamen N4 (2x E)
Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen
voorkeur heeft. > Startbijeenkomst 28 oktober
Ontwikkelen casussen Visserijtaken (demersaal)

Q3
Q3
Q3
Q3
Q4

Q2

Q2
Q3 4
Q1 2021

Q3/4
Q2/3
Q2/3

Q4
Q4**

Q2

Dossier

Maritiem officier

Bootman

Productie (ontwikkelen)
Nieuw dossier visserij officieren (23261) 1-08-2020
Uitstromen 25637, 25638, 25640.
•
Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
o Examenplan en keuzes
•
Opleverplanning examens opstellen.
•
Examens opleveren.
Nieuw kwalificatiedossier Maritiem Officier vanaf cohort 2020
•
Verantwoordingsdocumenten alle kwalificaties ontwikkelen
•
Opleveren planning te ontwikkelen examens.
•
Ontwikkelen eerste examens conform planning.
We beginnen pas aan het ontwikkelen als we zeker weten dat de
scholen allen op een zelfde wijze aan de slag gaqan. We leveren
geen twee varianten op.
Nieuwe ontwikkelingen: concept curriculum beschikbaar vanaf 22
oktober. Dan aansluiten voor afstemmen over examineren.
Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2020
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Navragen bijn S-BB
Dossiers zijn met elkaar vergeleken. Veel kleine nuanceverschillen.
Moet samen met de bootmannen opgepakt worden.

Planning

Q2
Vanaf Q3

Q4
Q4
Q1 - Q4 2021

Q4

Onderhoud 2020
Kwalificatie
Alle

Productie (onderhoud)
Op basis van alle feedback op de exameninstrumenten uitvoeren van onderhoud.
Hiervoor wordt eerst een onderhoudsplan opgesteld welke
wordt voorgelegd aan de EAC.
•
Chauffeur wegvervoer
•
Chauffeur openbaar vervoer
•
Logistiek
•
Taal
Vanuit FP is recent veel algemene feedback binnengekomen.
Moet worden uitgewerkt en bepaalt of dit wordt opgenomen
in onderhoudsplan.
Taalsituatie
Wellicht naast GT fomats ook nieuwe formats nodig voor andere examenvarianten.

Planning
Uitvoering:
mei – augustus
Deadline 1 september

Q2

Q2

N.B. De oplevering van de exameninstrumenten is afhankelijk van de beschikbaarheid van ontwikkelaars
en onder voorbehoud van vaststeling.
Bij de deelnemers ESTEL lijkt er geen/weinig draagvlak te zijn voor geintegreerde taalexamens. Dit moet
nader onderzocht worden. Het bestuur heeft het besluit genomen dat een ontwikkelgroep taal de keuze
maakt voor de te ontwikkelen taalexamens: los of geintegreerd. Hiervoor hebben de ontwikkleraars het
mandaat van hun school.

