Wijzigingen examendocumenten Buitenwacht ingangsdatum 3 december
2018
Specificatieblad versie 3.0
Inhoud opleiding is aangepast aan de vernieuwde onderwerpen conform de
toetsmatrijzen.
Minimale opleidingsduur is aangegeven in de plaats van een advies. Geen
richtlijn voor maximum aantal kandidaten opgenomen.
Examenduur is apart opgenomen.

Toetsmatrijs versie 4.0
Toetsmatrijs theorie-examen
Nieuwe toetsterm 3.2: Het belang van de algemene veiligheids- en milieuregels
uitleggen (zoals registratie van personen, vluchtwegen vrijhouden,
verzamelplaats, alarmprocedure(s), melding van stank en spils). N.B. de
wijziging in het theorie-examen gaat per 4 februari 2019 in.
Toetsmatrijs Communicatief Vaardig Optreden (CVO)
Toetsduur: verlengd van 15 minuten naar 20 minuten
Bij het onderdeel Communicatie voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden is
het onderwerp ’Communicatie met de opdrachtgever/houder over de
werkvergunning’ opgenomen’. De nieuwe toetsterm is ‘Kandidaat stelt vragen
over inhoud van de TRA/wervergunning en het noodplan/reddingsplan van de
besloten ruimte aan de werkvergunninghouder en spreekt met de
werkvergunninghouder af wie bevoegd is om de besloten ruimte te betreden.’
Toetsmatrijs Multimediaal Praktijkgericht Computerexamen
Toetsduur: 60 minuten
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Aantal opdrachten: 13
De volgende verbeteringen zijn in het examen doorgevoerd:
- De foto’s en filmpjes zijn vervangen door graphics en animaties.
- Er worden geen vragen gesteld over onvolledigheden of onjuistheden in
de werkvergunning.
- Bij animaties krijgen kandidaten eerst de gehele animatie in één keer te
zien voordat ze de opdracht maken.
- Er is een opdracht bij gekomen over registratie van medewerkers die de
besloten ruimte in- en uitgaan.
- Er zijn nieuwe opdrachten over reageren op veranderende
omstandigheden.
- Er is een vraag opgenomen over het toepassen van de juiste procedure
bij het afsluiten van de besloten ruimte.

Uitvoeringsvoorschriften examinering versie 5.0
In de Uitvoeringsvoorschriften zijn de volgende bijlagen opgenomen:
A: Examenplan
B: Uitgangspunten opleiding en examen Buitenwacht
C: Beoordelingsformulier, cases CVO en Werkvergunning
D: MPCE (Multimediaal praktijkgericht computerexamen); een toelichting op
de onderdelen van het examen
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