Opleverplanning 2021 v1.0
Ontwikkelen Wegtransport
Kwalificatie
Goederenvervoer

Planner wegtransport

Productie (ontwikkelen)
Nieuw dossier vanaf cohort 2021.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Aanpassingen nodig in opdrachten en/of beoordeling.
*Planning afhankelijk van vaststellen dossier.
Extra varianten van casusopdrachten.

Planning
Q2

Nieuw dossier vanaf cohort 2022*.

n.t.b

•
•

Q1

Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling.

*Het dossier Transportplanning zal opgaan in het nieuwe nog te ontwikkelen
dossier Logistiek niveau 4.

Ontwikkelen Logistiek
Kwalificatie

Logistiek

Logistiek supervisor

LVS AOO

Manager
transport en logistiek

Productie (ontwikkelen)
De verwachting was dat nieuwe dossiers logistiek zouden ingaan in 2021. De
dossiers logistiek zijn in onderhoud. Deze worden ingevoerd in augustus 2022.
De ontwikkeling van examenproducten worden niet zoals eerder aangegeven
gestart in 2021, maar in 2022.
Nieuw dossier vanaf cohort 2022 niveau 2 en 3.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling.
Nieuw dossier vanaf cohort 2022 .
Voor niveau 4 komt er een nieuw dossier logistiek. Hierin zijn de kwalificaties
manager transport logistiek, logistiek supervisor en planner wegtransport opgenomen.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling.
Aanvullen nieuwe items theorie-examens.
AOO Ontwikkelen Proeve Verzorgt het flight operations proces.
Items voor eerste theorietoets.
Nieuw dossier Operationele processen in de luchtvaart.
Wordt mogelijk onderdeel van dossier N4
Nieuw dossier vanaf cohort 2022.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling.
Aanvullen nieuwe items theorie-examens.

Planning

Q1-4
Q1

Q1-4

Ontwikkelen Maritiem
Dossier
Binnenvaart

Productie (ontwikkelen)
•
Vaarreglementen 1
•
Vaarreglementen 2
•
Laden/lossen variant 1
•
Laden lossen variant 2
•
•
•

Passagiersexamen schipper
Wijzigen examens Schipper n.a.v. nieuwe KD
Wijzigen examens Kapitein n.a.v. nieuwe KD

Planning
Q1
Q2
Q1
Q2
Q2
Q3
Q4

Dossier
Maritieme techniek
Visserij (tussendossier)

Maritiem officier

Productie (ontwikkelen)
•
Verantwoordingsdocument opstellen
•
Opleverplanning opstellen
•
Examens opleveren
Nieuw dossier zeevisvaart SW6 (25640)
Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.
•
Verantwoordingsdocument opstellen.
•
Examens opleveren
Nieuw dossier visserij officieren (23261) Nivea 3 en 4
Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.
•
Verantwoordingsdocument opstellen.
•
Examens opleveren
•
Wijziging in verantwordingsdocument voor navigatie
Nieuw dossier Maritiem Officier vanaf januari 2021
•
Verantwoordingsdocumenten alle kwalificaties ontwikkelen
•
Opleveren planning te ontwikkelen examens.
•
Ontwikkelen eerste examens conform planning.

Planning
Q3

Q1

Q1/Q2

Q1 - Q4

Met ontwikkelen wordt gestart als het zeker is dat de scholen allen op eenzelfde wijze aan de slag gaan. Er worden geen twee varianten opgeleverd.
SMBW
Extra één variant voor casusopdracht/theorie-examens
(in volgorde van prioriteit):
1.
Casusopdracht Cargo handling and stowage
Q1
2.
Theorie-examen Scheepsbouw en Stabiliteit
Q1
3.
Theorie-examen Wetgeving veiligheid, milieu en arbeids
omstandigheden
Q3
Aandachtspunt SW6: examens worden hiervoor ook gedeeltelijk ingezet. Het
gaat ook nog eens over het bestaande crebo en een nieuw dossier.
MAH
Variant 4 Control OL niveau 3 en 4
Q1/Q2
Variant 4 Control ML niveau 3
MAH
Variant 4 Control ML niveau 4
Q2
Bootman
Wijzingen worden opgepakt en aangepast.
Q2
Rondvaartboot
Nieuw dossier rondvaartboot.
Q3-4
•
Verantwoordingsdocument opstellen.
•
Examens opleveren
N.B. De oplevering van de exameninstrumenten is afhankelijk van de beschikbaarheid van ontwikkelaars
en onder voorbehoud van vaststelling.

Ontwikkelen Keuzedelen
Keuzedeel

Productie (ontwikkelen)
Op basis van inventarisatie bij of vragen van deelnemers.
Zie ook ontwikkelingen bij logistiek, mogelijk nieuw keuzedeel.
Aanvraag ontvangen: K1093 Duurzame Stadslogistiek
Te bes

Planning
Ntb.

Actualiseren en ontwikkelen taalexamens
MVT Examen
Logistiek supervisor
Transport en
Logistiek

Productie (ontwikkelen)
Gezien de ontwikkelingen en genomen besluit opvragen welk type taalexamen
voorkeur heeft. Er zijn al wel 2 GT examens in concept beschikbaar. Lezen Engels B1.
Meerdere taalexamens sluiten –niet meer/voldoende- aan bij de dossiers/formats. De beschikbare taalexamens hierop screenen. Daar waar van toepassing onderhouden / actualiseren.
Lezen A2 Duits wegvervoer

Binnenvaart

•

Taalexamen Schipper

Planning
Q2

Q1
Q1

Maritieme
Techniek
Taalexamens
Maritiem Officier

•
Herkansing Schipper
•
Taalexamen Kapitein?
Taalexamens.
Taalexamens N3 Engels
Taalexamens N4 Engels

Q4
?
Q1-2-3
Q3-4

Onderhoud 2021
Kwalificatie
Alle

Productie (onderhoud)
•
Evaluatiebijeenkomsten organiseren.
•
Onderwerpen: taalexamens, keuzedelen en gewenst onderhoud.
•
Verwerken uitkomsten.
•
MAH bijstellen theorie-examens naar aanleiding van opgedane ervaringen laatste examen.
•
Lettertype Dyslexie doorvoeren.
•
Beoordelingsystematiek doorvoeren indien dit wordt aangepast.
•
Keuzedelen invoeren in Examenbank.info
•
Examenkluis: afhankelijk van keuzes die gemaakt worden.

Planning
Q1

Q1-2
Q3
Q1-2
Q2-3

Doorlooptijd
Voor 2021 worden er weer een behoorlijk aantal nieuwe dossier opgeleverd. Hiervoor moet
ESTEL examenproducten ontwikkelen en opleveren. Daarvoor moeten prioriteiten gesteld worden per kwalificatie/uitstroom en op te leveren examenproduct.
Het opleveren van een examen heeft een doorlooptijd van minimaal 3 maanden of meer. Als
jullie school een examen heeft gepland van één van de kwalificaties/uitstromen zoals genoemd
in deze opleverplanning geef dan per ommegaande door:
• Welke kwalificatie/uitstroom dit betreft;
• Wat de verwachte datum van afname is.
Dit kun je doorgeven via info@stichtingestel.nl

Legenda
Nog niet in ontwikkeling
In ontwikkeling
Opgeleverd

