SOG examen Buitenwacht per 1 januari 2018
Context

In november 2015 heeft de WBC besloten dat er een multimediaal praktijkexamen Buitenwacht
wordt ontwikkeld. In september 2016 en november 2016 is op hoofdlijnen via nieuwsberichten
hierover gecommuniceerd. In deze memo wordt toegelicht op welke wijze examencentra en
opleiders zich hierop kunnen voorbereiden.

Onderdelen examen Buitenwacht
1.
2.
3.

Theorie-examen (= huidige vorm)
Criterium Gericht Interview (CGI)
Multimediaal Praktijkgericht ComputerExamen (MPCE)

Het CGI zal ten minste plaats moeten vinden voor het MPCE. Het theorie-examen kan op elk
moment in het proces worden afgelegd. Het MPCE zal altijd beginnen met de vraag: “Heeft de
kandidaat het CGI met succes afgerond?”. Hierop kan ja of nee worden geantwoord. Als er met “ja”
wordt geantwoord start het MPCE. Vanaf dat moment start de tijd van de kandidaat en kan het
examen worden afgelegd.

Planning
juli-september

juli
september
oktober-december
november
1 januari 2018

Actieve informatie verspreiding naar examencentra en opleiders.
Organisatie bijeenkomst met betrokken SOG examencentra
Publicatie tarieven praktijkexamen
Toetsmatrijzen CGI en MPCE op website VCA Infra
Toelichting op het CGI en het antwoordmodel op website VCA Infra
Proefexamen MPCE online
Data bekend die beschikbaar zijn voor de examinatoren training
CGI training examinatoren.
Registratie van examinatoren in VRA 2.
Testen examen met kandidaten
WBC vergadering
Start nieuwe examen

Doelen CGI EN MPCE
•

•

Het CGI heeft als doel om de communicatieve vaardigheden van kandidaten in kaart te brengen.
De interviewer zal tijdens een interview van ongeveer 15 minuten de kandidaten bevragen over de
vier hoofdonderdelen van het buitenwacht werkproces. Per onderdeel worden maximaal twee
vragen gesteld. Dat betekent dat een kandidaat maximaal 8 vragen voorgelegd krijgt. De
interviewer beoordeelt de antwoorden van de kandidaat aan de hand van een door de VCA
Examenbank ontwikkeld antwoord- en scoremodel.
In het MPCE staan de procedurele- en toezichthoudende vaardigheden van kandidaten centraal.

Onafhankelijke examinering
In lijn met de voorgenomen stappen richting onafhankelijke examinering zullen de interviews niet
worden afgenomen door een interviewer die ook als opleider heeft opgetreden voor de kandidaat.
Tenzij dit praktisch onhaalbaar blijkt te zijn. Dit aspect wordt ook verder verkend met de
betreffende SOG examencentra.

Aandachtspunten
•

•

Examinatoren die het CGI willen afnemen moeten de training gevolgd hebben.
Meer informatie: de toetsmatrijs en de UVE Buitenwacht staan op de site.
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