Opleverplanning 2022 v1.2
Dit is een groei document. Tijdens contacten met deelnemers of op basis van ontwikkelingen wordt dit
verder aangevuld. De oplevering van de exameninstrumenten is afhankelijk van de beschikbaarheid van
ontwikkelaars en onder voorbehoud van beschikbaar budget en vaststelling door bestuur. Daar waar mogelijk wordt gekeken naar volgorde in prioritiet.

Ontwikkelen Wegtransport
Kwalificatie
Goederenvervoer

Productie (ontwikkelen)
Chauffeur wegvervoer: Evalueren eerste opgedane ervaringen nieuwe examenproducten 25671.

Personenvervoer

Chauffeur openbaar vervoer (25672)
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen
•
Examens ontwikkelen en opleveren.

Planning
Q4

Q2
Q2 – Q3

Ontwikkelen Logistiek
Kwalificatie

Productie (ontwikkelen)

Planning

Logistiek N2/3

Nieuw dossier vanaf cohort 2022 niveau 2 en 3.
Logistiek medewerker (25774)
Logistiek teamleider (25775)
•
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Nieuwe examens ontwikkelen en opleveren.
Nieuw dossier vanaf cohort 2022 niveau 4.
Logistiek supervisor (25776)
Specialist transport en logistiek (25777)
•
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Nieuwe examens ontwikkelen en opleveren.
Nieuw dossier Luchtvracht (23311)
Air cargo specialist (25778)
•
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Nieuwe examens ontwikkelen en opleveren.
Nieuw dossier Operationele processen op de luchthaven (23316)
Aviation operations specialist (25793)
•
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.
•
Verantwoordingsdocument ontwikkelen.
•
Nieuwe examens ontwikkelen en opleveren.

Q1 – Q2

Logistiek N4

Luchtvaart

Q2 - Q4
Q1 – Q2

Q2 - Q4
Q1 – Q2

Q2 - Q4
Q1 – Q2

Q2 - Q4

Ontwikkelen Maritiem
Dossier
Binnenvaart

Productie (ontwikkelen)
•
Vervolg ontwikkelen en opleveren kapitein.

Planning
Q1 - Q2

Maritiem officier

Nieuw
•
•
•
•

dossier Maritiem Officier vanaf januari 2021
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.
Verantwoordingsdocumenten alle kwalificaties ontwikkelen.
Vervolg ontwikkelen en opleveren examens conform planning.
Examenplannen ontwikkelen en opleveren.

Q1 – Q2

•
•
•
Nieuw
•

Opleverplanning opstellen.
Verantwoordingsdocument opstellen.
Examens opleveren.
dossier rondvaartboot.
Vervolg ontwikkelen en opleveren rondvaartboot.

Maritieme techniek

Rondvaartboot

Q2 - Q4
Q3 – Q4

Q1 – Q2

Ontwikkelen Keuzedelen
Keuzedeel

Productie (ontwikkelen)
Vanwege het grote aantal te ontwikkelen nieuwe kwalificaties (17) wordt dit
voor dit jaar niet opgepakt.

Planning

Actualiseren en ontwikkelen taalexamens
MVT Examen
Logistiek supervisor
Transport en
Logistiek

Binnenvaart
Maritieme
Techniek
Taalexamens
Maritiem Officier
Rondvaartboot

Productie (ontwikkelen)
Met ontwikkelgroep afstemmen over type taalexamen.
Ontwikkelen en opleveren taalexamens.
23152 Engels Lezen B1; Gesprekken voeren B1.
Meerdere taalexamens sluiten –niet meer/voldoende- aan bij de dossiers/formats. De beschikbare taalexamens hierop screenen. Daar waar van toepassing onderhouden / actualiseren.
23146 Manager transport een logistiek.
Engels Gesprekken voeren B1.
2de mvt Luisteren A2; Lezen A2; Gesprekken voeren A2; Spreken A1; Schrijven A1.
23210 Nieuw dossier voor beide uitstromen:
MVT naar keuze Luisteren A2; Lezen A2; Gesprekken voeren A2; Spreken A1;
Schrijven A1.
23218 Chauffeur wegvervoer.
Engels Lezen A2; Gesprekken voeren A2; Spreken A2; Schrijven A1
2de mvt Lezen A2 (Duits); Gesprekken voeren A2; Spreken A2; Schrijven A1
23275 Nieuwe dossier wegvervoer.
Idem als 23218. Checken of deze examens ook ingezet kunnen worden.
•
Herkansing Schipper.
•
Taalexamens Kapitein?
Taalexamens in ontwikkeling.

Planning
Q1 – Q2

Taalexamens N3 Engels in ontwikkeling.
Taalexamens N4 Engels in ontwikkeling.

Q1 – Q4

Taalexamens Rondvaartboot?

Ntb.

Ntb.

Ntb.

Ntb.
Ntb.
Q1 – Q4

Ntb.

Onderhoud 2022
Kwalificatie
Algemeen

Algemeen
Logisitek
Binnenvaart
Kwaliteit

Taal
Tevredenheidsonderzoek

Hercertificering
Anders examineren
Keuzedelen
Pilot dyslexie
Praktijkbeoordelen
Verslag

Evaluatie commissies

Productie (onderhoud)
•
Evaluatiebijeenkomsten organiseren.
Er zijn/worden naar aanleiding van de nieuwe dossiers veel nieuwe
examens opgeleverd. Ontvangen feedback wordt verwerkt.
Er worden geen uitgebreide evaluaties meer ingezet.
•
Kerntaak plaatsen op het voorblad van een exameninstrument.
•
Afhankelijk van besluit bestuur meerdere varianten van rollenspellen
en situaties ontwikkelen.
•
Analyse maken van theorie-examens niveau 3
•
Daar waar van toepassing teksten actualiseren/aanpassen in het
handboek kwaliteit.
•
Verwerken nieuwe tabel eindbeoordeling in betreffende documenten.
•
Beoordelingssystematiek actualiseren TV1.
•
Afhankelijk van besluit bestuur meerdere varianten ontwikkelen.
•
Tevredenheidsonderzoek verwerken focus op taalniveau exameninstrumenten.
•
In overleg met werkgroep kwaliteit bepalen overige focuspunten en
verwerking hiervan.
•
Bevindingen her-certificering per kwalificatie verwerken in de examenproducten.
•
Aansluiten/uitvoeren project dat binnen Examenservices is opgestart.
•
Indien van toepassing nieuwe formats/concepten ed. toetsen voor
bruikbaarheid ESTEL
•
Keuzedelen invoeren in Examenbank.info.
•
Dyslexie pilot uitvoeren. Eventueel vervolg nader te bepalen.
•
Onderzoeken of meerdere of alle kwalificaties Maritiem beschikbaar
gesteld kunnen worden in Praktijkbeoordelen.
•
Check uitvoeren of bij kwalificaties Chauffeur en Bootman vanaf 1
september 2021 het verslag per examen wordt opgesteld. Dit is van
toepassing op de hele kwalificatie.
•
Evalueren commissies volgens PvA.

Planning
2023

Q1 – Q4

Q2 – Q3
Q2 - Q3

Q1 -Q2
Q3 - Q4

Q3
Q1- Q4

Q1 – Q2
2023
Q3
Q2 -Q3

2023

Legenda
Nog niet in ontwikkeling
In ontwikkeling
Ter vaststelling
Vastgesteld en gepubliceerd

Doorlooptijd
Voor 2022 zijn er weer een behoorlijk aantal nieuwe dossiers 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. 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 examen is.
Dit kun je doorgeven via info@stichtingestel.nl

