Toelichting op de wijzigingen in examendocumenten versie 2.0 van Verreiker
Specificatieblad
•

•
•
•
•
•

Onder het kopje ‘Ingangseisen’ is de omschrijving van de uitzondering voor kandidaten van
16 jaar die stage gaan lopen in de industrie gewijzigd naar ‘leerlingen die in het kader van het
behalen van een startkwalificatie de training volgen’. Het diploma ‘VIL-VCU’ is opgenomen.
Onder kopje ingangseisen bij Verreiker voor hijsen is opgenomen dat kandidaten kennis
moeten hebben van het veilig aanslaan van lasten en de daarvoor benodigde hijsmiddelen.
Het leerdoel is concreter omschreven.
Onder het kopje ‘Vrijstelling’ zijn eventuele vrijstellingen opgenomen.
Onder het kopje ‘Inhoud’ is de inhoud afgestemd op de onderwerpen zoals die in de nieuwe
toetsmatrijs (versie 2.0) zijn opgenomen.
Onder het kopje ‘Geldigheidsduur’ is het ‘certificaat’ vervangen door ‘diploma’.

Toetsmatrijs theorie-examen
•
•
•
•
•
•
•

Het document Toetstermen en document Toetsmatrijs zijn gecombineerd tot een document
Toetsmatrijs.
De toetstermen en de aandachtspunten zijn verwerkt in de nieuwe toetstermen.
Vrijwel alle toetstermen zijn tekstueel gewijzigd.
Elke toetsterm wordt in het theorie-examen bevraagd.
Het aantal vragen in het theorie-examen is ongewijzigd . De cesuur is verhoogd naar 23 (70%
van de vragen moet goed beantwoord zijn).
Het examenoverzicht uit het UVE is opgenomen in de toetsmatrijs (toetsduur, cesuur, aantal
kandidaten).
De examentijd is ongewijzigd.

Toetsmatrijs praktijkexamen
•
•
•
•

Het examenoverzicht uit het UVE is opgenomen in de toetsmatrijs (aantal kandidaten)
De cesuur is opgenomen in de toetsmatrijs en er is een verwijzing naar de randvoorwaarden
opdracht.
De genoemde onderwerpen zijn gelijk aan de onderdelen van de opdrachten zoals die in het
UVE zijn beschreven.
De toetstermen lopen gelijk met de beoordelingscriteria en zijn afgestemd op de inhoud van
de opdrachten.
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Uitvoeringsvoorschriften Examinering
De Uitvoeringsvoorschriften zijn als volgt opgebouwd:
•
•
•
•

•

Inleiding
Artikel 1: Het examen
Artikel 2: Beoordeling van het examenwerk
Bijlage A Praktijkexamen:
o Randvoorwaarden examenuitvoering waarin zijn beschreven:
 Omgeving
 Hulpmiddelen
 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 Tijdsduur en aantal kandidaten.
o Praktijkopdracht(en)
o Plattegrond examenterrein
Bijlage B Praktijkbeoordelingsformulier

In de Uitvoeringsvoorschriften zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
•

In het UVE is de afstand die afgelegd moet worden veranderd van 8 naar 10 meter. Dit is
aangepast in de plattegrond van het examenterrein.

•

De hijshoogte van de starre verreiker is gewijzigd naar 10 meter.

•

De opdrachten zijn inhoudelijk niet gewijzigd, wel zijn ze eenduidiger beschreven.

•

Praktijkbeoordelingsformulier:
o De beoordelingscriteria zijn afgestemd op de toetstermen van het praktijkexamen en
de praktijkopdrachten in het UVE;
o De kandidaat vult naam en handtekening onder het eindresultaat in;
o ‘Certificaat’ is vervangen door ‘diploma’.
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