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Exameninstelling is een door Kiwa gecertificeerde examenleverancier.  
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Inleiding 
 

De Exameninstelling Savantis is een stichting, gelieerd aan Savantis Vakcentrum. Het Bestuur 

van de Exameninstelling Savantis was in 2018 samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

werkgeversorganisatie de Nederlandse Ondernemersvereniging van Afbouwbedrijven (NOA), 

van de werknemersorganisaties FNV Bouwen & wonen en CNV Vakmensen, en van het mbo-

onderwijs. 

 

De Exameninstelling Savantis is actief als leverancier van examenproducten en 

examendiensten. Zij ontwikkelt voor de opleidingen binnen de sector Schilderen en Onderhoud, 

waaronder ook Industriële lakverwerking en Glaszetten, en de sector Afbouw 

examenproducten. Tevens neemt de Exameninstelling Proeven van Bekwaamheid af voor 

opleidingen in deze sectoren.  

In opdracht ontwikkelt de Examenstelling Savantis ook examens voor de sector Reclame, 

Presentatie en Communicatie, de sector Schoonmaak en Glazenwassen en de sector 

Onderhoud en verbouw.  

Als derde activiteit ontwikkelt de Exameninstelling examens voor keuzedelen, zowel generieke 

als beroepsgerichte keuzedelen.  

Voor de levering van examenproducten en -diensten sluit de Exameninstelling jaarlijks een 

overeenkomst af met de onderwijsinstellingen. De Exameninstelling Savantis staat garant voor 

valide en betrouwbare examens. Door de samenwerking met het bedrijfsleven in de 

ontwikkeling en vaststelling van de examens zijn de examens goed afgestemd op de 

beroepspraktijk. 

Het examinatorenbestand van de Exameninstelling wordt volgens de daarvoor geldende 

procedure onderhouden. De Exameninstelling organiseert tweejaarlijks trainingen voor 

examinatoren. 

 

Alle processen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. De procedures en werkinstructies 

worden jaarlijks beoordeeld op actualiteit. 

 

De Exameninstelling Savantis is een door Kiwa gecertificeerde examenleverancier.  

 

In dit jaarverslag komen achtereenvolgens aan de orde:  

• de doelstelling van de Exameninstelling; 

• bestuur van de Exameninstelling; 

• de ontwikkeling van de examens; 

• de vaststelling van de examens; 

• de afname van de Proeve van Bekwaamheid; 

• examinatorenbestand; 

• de verwerking van de resultaten;  

• kwaliteitszorg; 

• privacywetgeving (AVG) 

• communicatie en deskundigheidsbevordering; 

• zelfevaluatie.   
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In 2018 heeft de Exameninstelling Savantis wederom zorggedragen voor de levering van 

examenproducten en examendiensten voor verschillende sectoren en beroepsopleidingen. Het 

aantal examenkandidaten is in 2018 voor enkele opleidingen gestegen.  

 

Veranderingen examens sector schilderen 

In 2018 zijn opnieuw de examens binnen de sector Schilderen en onderhoud aan de orde 

geweest. Reden daarvoor was de opdracht die door enkele scholen aan een andere 

examenleverancier gegeven was om een examen voor de opleidingen Schilder en Gezel 

schilder te ontwikkelen. Tevens waren er signalen uit het veld die een nieuw gesprek over de 

examens opportuun maakten. 

De Exameninstelling is daarom het gesprek met de scholen over de examens in de sector 

Schilderen en onderhoud opnieuw aangegaan. De scholen hebben aangegeven de huidige 

prijzen te hoog te vinden. Ook willen zij graag wat meer flexibiliteit in het werkstuk voor de 

Proeve van Bekwaamheid. In 2019 lopen de gesprekken hierover door. 

 

Examenplatform 

In 2018 is het Examenplatform Savantis verder geïmplementeerd. Vanaf 2019 is het mogelijk 

om naast de Proeve van Bekwaamheid ook de overige examens te beoordelen via het 

Examenplatform. Het Examenplatform wordt al voor beoordeling van de Proeve van 

Bekwaamheid Schilderen en Onderhoud en Afbouw gebruikt. 
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De Exameninstelling Savantis heeft als doel in samenwerking met het beroepsonderwijs en het 

bedrijfsleven examens te ontwikkelen die het (eind)niveau van de opleidingen bewaken. 

Van oudsher hechten de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw veel waarde aan 

gelijkwaardige landelijke examinering. Middels het beschikbaar stellen van kennismetingen, 

BPV-metingen, overige opdrachten en het afnemen van Proeven van Bekwaamheid op locaties 

die aan bepaalde eisen voldoen wordt hieraan beantwoord.  

Daarnaast staat de Exameninstelling ook voor goede examens voor kwalificaties van enkele 

andere sectoren, maatwerk, en examens voor (beroepsgerichte en generieke) keuzedelen.  
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De Exameninstelling Savantis ontwikkelt voor diverse opleidingen in de genoemde sectoren 

theorie-examens (kennismetingen en voor de opleidingen Schilder en Gezel schilder ook 

meerkeuze-examens), BPV-metingen (beoordeling in de beroepspraktijk), BPV-opdrachten en 

Proeven van Bekwaamheid. De ontwikkeling van deze examens gebeurt op basis van 

procedures die opgenomen zijn in het kwaliteitshandboek. 

 

De examens worden ontwikkeld door een examenontwikkelaar, al dan niet met medewerking 

van externe ontwikkelaars en met een werkgroep/klankbordgroep van inhoudsdeskundigen.  

De Proeven van Bekwaamheid blijven veelal voor meerdere jaren hetzelfde tenzij het 

kwalificatiedossier verandert. Er is een onderhoudsschema (ontwikkelagenda) voor de 

bijstelling en/of ontwikkeling van de Proeven van Bekwaamheid. De overige examens worden 

na evaluatie indien nodig bijgesteld. 

In 2018 zijn alle examens onder de loep genomen en van een eenduidige lay-out voorzien. 

Omdat in 2016 en 2017 alle examens al inhoudelijk waren aangepast in het kader van de 

herziening van de kwalificatiestructuur, zijn er geen grote inhoudelijke wijzigingen gedaan. 

Verder zijn er 2018 diverse examens ontwikkeld voor keuzedelen, zowel beroepsgericht als 

generiek.  

 

In de verslagen en besluitenlijsten van de toetsvaststellingscommissies is terug te vinden welke 

examens er in 2018 ontwikkeld en vastgesteld zijn (zie bijlage 2). 
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De vaststelling van examens gebeurt door toetsvaststellingscommissies. In dit verslagjaar 

waren de onderstaande toetsvaststellingscommissies actief: 

 

• Toetsvaststellingscommissie Schilderen en Onderhoud; 

• Toetsvaststellingscommissie Afbouw; 

• Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen; 

• Toetsvaststellingscommissie Signmaker; 

• Toetsvaststellingscommissie Onderhoud- en verbouwbedrijf 

• Toetsvaststellingscommissie Generieke keuzedelen.  

 

De toetsvaststellingscommissies bestaan voor 50% uit personen uit het bedrijfsleven en voor 

50% uit personen uit de onderwijsgeleding. Een persoon uit het bedrijfsleven is voorzitter, deze 

wordt aangezocht door de Exameninstelling Savantis. Alle leden worden benoemd door het 

bestuur van de Exameninstelling. 

De toetsvaststellingscommissie Generieke keuzedelen bestaat alleen uit personen uit het 

onderwijs. Dit zijn algemene en qua thematiek heel diverse keuzedelen en een 

vertegenwoordiging namens het bedrijfsleven is hier niet van toepassing.   

 

De Exameninstelling Savantis verzorgt het secretariaat. 

 

Taken toetsvaststellingscommissies: 

• Vaststellen van sectorspecifieke procedures en richtlijnen voor examenontwikkeling;  

• Vaststellen van examenplannen, examenbescheiden (examens, examenmatrijzen, 

beoordelingslijsten, te gebruiken materialen/producten etc.) op grond van het 

kwalificatiedossier; 

• Evalueren van examens en vaststellen van examenverslagen; 

• Geven van aanwijzingen omtrent noodzakelijke bijstelling of afkeuring van examens aan 

de examenontwikkelaar. 

 

 

Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schilderen en Onderhoud 2018 

Naam 
Onderwijsinstelling/Bedrijfsleven 

O/B 

De heer D. Zijp O 

De heer W. Elfring O 

De heer G.J. Derks B (voorzitter) 

De heer R. Polm B  

De heer R. Boumans B 

De heer G.J. Haasnoot B  

Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris) 
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Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Afbouw 2018 

Naam 
Onderwijsinstelling/Bedrijfsleven 

O/B 

De heer M. Legierse  B (lid en voorzitter tot juni 2018 ) 

De heer W. Hustin O  

De heer R. Janssen B (voorzitter vanaf juni 2018) 

De heer F. van Eekert O 

De heer T. Visker B (lid vanaf oktober 2018 

Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris)  

 

 

Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Signmaking 2018 

Naam 
Onderwijsinstelling/Bedrijfsleven 

O/B 

De heer R. van der Ploeg B (voorzitter) 

De heer D. de Haan B 

De heer S. de Groot O (tot 1 aug. 2018) 

Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris) 

 

 

Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schoonmaken en Glazenwassen 2018 

Naam 
Onderwijsinstelling/Bedrijfsleven 

O/B 

De heer M. Vroon O  

De heer P. Arts B  

Mevrouw P. Hensen B 

Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris) 

 

Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Onderhoud- en verbouwbedrijf 2018 

Naam 
Onderwijsinstelling/Bedrijfsleven 

O/B 

De heer R. Kotzebue O 

De heer J. Rijndorp O 

De heer J. in 't Veld B 

De heer R. Schaeffer B 

Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris) 
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Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Generieke keuzedelen 2018 

Naam 
Onderwijsinstelling/Bedrijfsleven 

O/B 

R. Duijm O 

S. Bastings  O  

Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris) 
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Het Bestuur van de Exameninstelling Savantis bestond in 2018 uit de volgende leden: 

 

Ledenlijst Bestuur Exameninstelling Savantis 
 

Naam Organisatie 

De heer J.J.F. van de Kant NOA, werkgeversvoorzitter 

De heer mr. drs. F.Th.M. 

Rohof 
NOA 

De heer E.L.T. van der Zande NOA 

De heer H.D. Nijmeijer NOA, plaatsvervangend lid 

De heer P.H. Roos FNV Bouwen&Wonen, werknemersvoorzitter 

Mevr. S. ter Maat FNV Bouwen&Wonen 

De heer R. van Dijk CNV Vakmensen, penningmeester 

De heer J.H.G. van de 

Langenberg 
Onderwijs, secretaris 

De heer E. Gruppen Onderwijs 

De heer H.J.A. Deiman Onderwijs 

 

 

Namens de Exameninstelling Savantis zijn aanwezig: 

De heer R.N. van Driel Directeur Savantis 

Mevr. M. Pieterse Beleidsmedewerker Exameninstelling Savantis 

 

Het secretariaat wordt verzorgd door de Exameninstelling Savantis. 
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Taken  

De taken die het Bestuur van de Exameninstelling Savantis uitvoert zijn de volgende: 

 

• Het nemen van beleidsmatige beslissingen op het gebied van examinering; 

• Het formeel bewaken van de procedures tot vaststelling van examens; 

• Het vaststellen van voorschriften omtrent de beoordeling, waardering en normering van 

examens; 

• Beslissen over procedures rond toelating tot het examen van personen; 

• Benoeming leden toetsvaststellingscommissies; 

• De algemene bewaking van de kwaliteit en het niveau van de examens. 

 

Het Bestuur van de Exameninstelling Savantis is in 2018 twee keer bij elkaar gekomen. In deze 

vergaderingen zijn onder andere aan de orde geweest de gang van zaken rondom de levering 

van producten en diensten binnen de sector Afbouw en Schilderen en Onderhoud, de 

(her)benoeming van de leden van de toetsvaststellingscommissies, en de slagingspercentages.  
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Schildersopleidingen 

Tot 1 oktober 2016 zijn alle Proeven van Bekwaamheid voor de opleidingen binnen de sector 

Schilderen en Onderhoud en Afbouw afgenomen op de examenlocaties van de 

Exameninstelling Savantis. Na 1 oktober 2016 is de organisatie van de Proeve van 

Bekwaamheid voor de opleidingen binnen de sector Schilderen en Onderhoud (en dus ook het 

regelen van de examenlocatie) door de scholen overgenomen. In 2018 zijn de scholen steeds 

meer in hun nieuwe taken gegroeid. Wel blijft een goede communicatie over de wijze van 

inschrijven, de inzet van de secretaris, de te gebruiken materialen en middelen noodzakelijk. 

Ook de screening van de locatie blijft een belangrijk punt. Er zijn in de sector Schilderen en 

Onderhoud meer examenlocaties dan voorheen, doordat een aantal onderwijsinstellingen i.s.m. 

samenwerkingsverbanden een eigen examenlocatie heeft ingericht. De kwaliteit van 

werkstukken, materialen en middelen blijft daarbij een aandachtspunt. 

 

Afbouwopleidingen 

De organisatie van de Proeve van Bekwaamheid voor de Afbouwopleidingen is de 

verantwoordelijkheid van de Exameninstelling Savantis. Deze examens vinden alle plaats in 

Veenendaal. 

 

Voor het exacte aantal studenten dat deelgenomen heeft aan de Proeve van Bekwaamheid 

verwijzen we naar hoofdstuk 8, Verwerking van de resultaten. 

 

Vaststelling van de cijfers 

De vaststelling van de cijfers van de door de Exameninstelling Savantis afgenomen Proeven 

van Bekwaamheid vindt plaats door de examencommissie van de desbetreffende 

onderwijsinstelling. 
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In het afgelopen jaar heeft de Exameninstelling geen nieuwe examinatoren in het bestand 

opgenomen. 

 

Wanneer in de komende jaren het bestand wordt aangevuld, hanteert de Exameninstelling de 

volgende instapeisen. 

 

Instapeisen 

 

• Minimaal 5 jaar werkervaring in de branche en/of het relevante onderwijs na afronding 

van de opleiding. 

• Minimaal een afgeronde opleiding op niveau 3 of een door cursussen en ervaring 

aantoonbaar verkregen niveau 3. 

• Aantoonbaar vakinhoudelijk deskundig (CV) op alle onderdelen van de Proeve  van 

Bekwaamheid. 

• Digitaal vaardig. 

 

Indien de kandidaat-examinator aan deze instapeisen voldoet, vervolgen we de procedure.  

De eisen waaraan de kandidaat uiteindelijk moet voldoen zijn opgenomen in bijlage 3. Tijdens 

de training en het voor de eerste keer functioneren als examinator wordt de examinator op deze 

competenties beoordeeld. Pas als dit alles aan de eisen voldoet, wordt een persoon 

daadwerkelijk in het examinatorenbestand opgenomen. 

Een voorlichting of training vindt tevens plaats bij wijzigingen in de Proeve van Bekwaamheid. 

 

In 2018 zijn er geen trainingen geweest. Wel hebben enkele examinatoren een training on the 

job gehad. Dat betrof met name de afname via het digitale Examenplatform. Zij liepen een dag 

mee bij het examen. Voor 2019 zijn de trainingen gepland in januari en februari. 

 

Verder wordt een examinator op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de digitale 

Nieuwsbrief Onderwijsproducten en Examens die iedere twee maanden uitkomt, en via gerichte 

mailings.  

 

Een examinator wordt in zijn functioneren beoordeeld (een beoordeling vindt een keer per jaar 

plaats). Deze wordt door de secretaris gedaan middels een door het Bestuur Exameninstelling 

Savantis vastgesteld beoordelingsformulier. De beoordeling wordt conform de procedure 

afgehandeld. Er zijn geen redenen geweest om een examinator aan te spreken op grond van 

de beoordeling. 
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De beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid vindt plaats in het digitale Examenplatform en 

de resultaten zijn na afsluiting van het examen inzichtelijk voor de onderwijsinstelling.  

Wanneer een student is geslaagd voor de Proeve van Bekwaamheid bij een examen waarvoor 

de secretaris door de Exameninstelling ingezet wordt, ontvangt hij/zij een zogenaamd 

‘Branchegetuigschrift’. 

 

De tabel op de volgende bladzijde laat de aantallen voor Proeven van Bekwaamheid 

opgeroepen studenten per kwalificatie zien met daarnaast het slagingspercentage. 
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Opvallende gegevens: 

Het aantal examenkandidaten binnen de sector Schilderen en Onderhoud is met ongeveer 15% 

gestegen (in 2017 was het aantal examenkandidaten 587). Deze stijging vindt plaats binnen de 

opleiding Gezel schilder. Binnen de opleiding Schilder is het aantal examenkandidaten licht 

gedaald, van 381 naar 369. 

Het aantal examenkandidaten binnen de sector Afbouw is gestegen van 140 naar 185. De 

grootste stijging is te zien bij Gezel stukadoor, van 32 naar 55 kandidaten. 

Het aantal examenkandidaten binnen de sector Industrieel lakverwerken is meer dan 

gehalveerd, van 48 kandidaten in 2017 naar 21 kandidaten in 2018.  
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Procedures 

Regelmatig vindt bijstelling van de procedures en werkinstructies plaats. Ieder jaar worden de 

procedures doorgelopen. In 2018 zijn alle procedures en werkinstructies bijgesteld. Bijstelling 

was noodzakelijk vanwege de veranderingen in de afname van de Proeve van Bekwaamheid bij 

de sector Schilderen en Onderhoud. Ook waren er bijstellingen nodig in kader van de 

Privacywetgeving (AVG) die in mei 2018 van kracht is geworden. 

 

Externe kwaliteitsbeoordeling 

In 2018 is de Exameninstelling gecertificeerd door Kiwa in kader van de verplichte certificering 

van examenleveranciers. Het Keurmerk Examenleverancier mbo waarover de Exameninstelling 

al een aantal jaar beschikte, is hiermee vervallen. 
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Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De 

Exameninstelling heeft een Verwerkersovereenkomst ontwikkeld. Deze is standaard 

meegestuurd met de overeenkomsten inkoop examenproducten/-diensten. 

In 2019 zal deze overeenkomst aan de hand van de laatste ontwikkelingen worden bijgesteld.  

 

 

Naast de examinatorentrainingen vinden er twee maal per jaar docentenbijeenkomsten plaats 

voor de verschillende sectoren. Daar worden onderwerpen besproken die te maken hebben met 

de ontwikkelingen in het onderwijs en bedrijfsleven, het lesgeven en de examinering. 

 

De Exameninstelling Savantis publiceert regelmatig over relevante zaken in de Nieuwsbrief 

Onderwijsproducten en Examens. Waar nodig worden ontwikkelingen in een e-mail toegelicht. 

 

De Exameninstelling bezoekt ieder jaar, op eigen initiatief of op verzoek, een aantal 

onderwijsinstellingen/examencommissies, om te spreken over de geleverde examens en de 

afname van de Proeve van Bekwaamheid. 

 

Medewerkers van de Exameninstelling Savantis bezoeken regelmatig studiebijeenkomsten en 

conferenties om de eigen deskundigheid op peil te houden. Ook binnen de vereniging van 

examenleveranciers, ExSamen, worden ervaringen en kennis uitgewisseld. 

 

 

In 2018 zijn de enkele examens voor kwalificaties bijgesteld (zie bijlage 2, Besluitenlijst 

Toetsvaststellingscommissies). Tevens is het examen voor de kwalificatie Servicemedewerker 

gebouwen ontwikkeld binnen de sector Onderhoud en verbouw.  

 

Ook zijn er diverse examens voor keuzedelen ontwikkeld en vastgesteld. 
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Aandachts- en verbeterpunten voor 2019 

➢ Deskundigheidbevordering examinatoren blijft continue een aandachtspunt. Er worden 

in 2019 weer trainingen gegeven. 

➢ Examens voor de keuzedelen vereisen veel aandacht. Voor de onderwijsinstellingen is 

het van belang dat de examens voor de keuzedelen geen grote verzwaring van de 

werkdruk opleveren. De Exameninstelling staat bij ieder examen voor de afweging om 

de examens zo te maken dat recht wordt gedaan aan de eisen die in het keuzedeel 

omschreven staan, en aan de andere kant de uitvoerbaarheid en de druk op de 

onderwijsinstelling in het oog te houden. 

➢ De communicatie met de onderwijsinstellingen blijft een punt van aandacht. Er zijn veel 

nieuwe ontwikkelingen en de onderwijsinstellingen hebben behoefte aan informatie. 

➢ Daarnaast is het gebruik van het Examenplatform Savantis voor de overige examens 

een verandering die goed begeleid moet worden. 

 

 

 

  



Jaarverslag Exameninstelling Savantis 2018 
 

 

 

 

© Exameninstelling Savantis   Pagina 20 van 26 

 



Jaarverslag Exameninstelling Savantis 2018 
 

 

Pagina 21 van 26 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunende 

diensten 
Primair proces/Interne inzet Externe inzet 

 

Toelichting 

Bovenstaand organigram is een functioneel organigram van de Exameninstelling Savantis. De 

Exameninstelling Savantis leent medewerkers in vanuit Savantis Vakcentrum; de hiërarchische 

lijnen zijn dan ook zichtbaar in het organigram van de hele organisatie. De gestippelde lijnen 

tussen de interne medewerkers en de externe commissies geven aan dat het hier gaat om de 

betrokkenheid van externen. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de Exameninstelling. 

  

Secretariaat  

Beleidsmedewerker 

Examens 

Bestuur Exameninstelling 

Savantis 

Directeur Exameninstelling 

Savantis 

Manager Exameninstelling 

Savantis 

Medewerkers 
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Toetsvaststellingscommissie  

Plaatselijke examencommissie  
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Secretarissen  
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Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schilderen en Onderhoud  

Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Afbouw  

Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Generieke keuzedelen  

Bestluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Signmaking  

Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen 

Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Onderhoud- en verbouwbedrijf 

 

BESLUITENLIJST Toetsvaststellingscommissie Schilderen en Onderhoud 2018 

 

Datum Besluit 

 

19 maart 

2018 
De commissie stelt het examen keuzedeel Verdieping jachtschilderen vast. 

19 maart 

2018 
De commissie stelt het examen voor het keuzedeel Kleuradvies vast 

19 maart 

2018 

De commissie stelt de wijziging in het meerkeuze-examen Gezel schilder 

vast. De vragen zijn gesplitst in een deel voor de basiskerntaak en een deel 

voor de profielkerntaak 

19 maart 

2018 

Het examenplan van Industrieel lakverwerker en Vakkracht industrieel 

lakverwerker is bijgesteld. De verdeling over de exameninstrumenten was 

niet correct. De commissie stelt beide examenplannen opnieuw vast. 

17 

september 

2018 

De commissie stelt de aanpassingen in het Calculatie-examen Gezel schilder 

vast 

17 

september 

2018 

De commissie stelt de wijziging vast in de vraag betreffende beglazing in het 

examen Gezel schilder en Gezel glaszetter. 

17 

september 

2018 

De commissie besluit tot het verwijderen van de tekening uit de PvB 

Glaszetter. De tekening heeft geen toegevoegde waarde. 

17 

september 

2018 

De commissie besluit tot aanpassing van de beoordelingslijst van de PvB 

Schilder. Het Afplakken van koplatten wordt toegevoegd als 

beoordelingspunt. 
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BESLUITENLIJST Toetsvaststellingscommissie Afbouw 2018 

 

Datum Besluit 

 

23 mei 

2019 
Vaststelling Calculatie-opdracht voor het examen Gezel stukadoor 

23 oktober  
Er is een wijziging doorgevoerd in de Calculatie-opdracht. De commissie stelt 

de opdracht opnieuw vast 

23 oktober 
 De commissie stelt het examen voor het keuzedeel Voorbereiding op Gezel 

stukadoor vast. 

 

 

BESLUITENLIJST Toetsvaststellingscommissie Generieke keuzedelen 2018 

 

Datum Besluit 

 

1 februari 

2018 

De commissie stelt het examen Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 1 

en 2 vast met enkele kleine verbeterpunten 

1 februari 

2018 

De commissie stelt het examen Inspelen op innovaties niet vast. Het examen 

moet worden aangevuld zodat de vaardigheden die nodig zijn voor het 

beroep meer benadrukt worden. Ook de beoordeling wordt aangescherpt.  

1 februari 

2018 

De commissie stelt het examen Ondernemerschap mbo vast met enkele 

kleine aanvullingen. 

1 februari 

2018 

De commissie stelt de tweede variant van Duurzaamheid in het beroep A en 

B vast. 

10 april 

2018 
De commissie stelt het examen Inspelen op innovaties niveau 4 vast 

10 april 

2018 

De commissie stelt variant 2 van het examen Arbo, kwaliteitszorg en 

hulpverlening vast met inachtneming van enkele aanvullingen 

10 april 

2018 
De commissie stelt het examen Klantcontact en verkoop vast. 

25 oktober 

2018 

Op grond van de feedback van de scholen heeft de Exameninstelling de 

volgende examens bijgesteld: 

• Digitale vaardigheden basis. De commissie merkt op dat er bij de 

volgende bijstelling meer aandacht moet zijn voor 

gegevensbescherming, dataveiligheid ed. 

• Digitale vaardigheden gevorderd. Hier geldt dezelfde opmerking 

• Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening (niveau 2). De commissie ziet 

graag vraag 4 meer toegepast 

• Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening (niveau 3). Hier geldt dezelfde 

opmerking 

• Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening (niveau 4). Ook hier geldt 

dezelfde opmerking 
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• Duurzaamheid in het beroep A. 

• Duurzaamheid in het beroep B. de commissie vindt dat de presentatie 

te zwaar weegt. De weging wordt bijgesteld naar 40% voor het 

kennisexamen en 60% voor de presentatie. De duur van de 

presentatie wordt 10 minuten. 

• Duurzaamheid in het beroep C. de opmerkingen voor B gelden ook 

voor C. 

• Verdieping blijvend fit en gezond werken (niveau2). De commissie ziet 

graag een vraag toegevoegd.  

• Oriëntatie op ondernemerschap. De formulering van enkele vragen is 

niet duidelijk genoeg. Deze worden aangepast. Ook het 

correctievoorschrift dient specifieker te zijn. 

 

De commissie stelt bovenstaande examen vast met inachtneming van de 

afgesproken wijzigingen. 

 

 
 
Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Signmaking 2018 
 

Datum Besluit 

 

23 oktober 

2018 

De commissie stelt de  nieuw ontwikkelde Proeve van Bekwaamheid voor 

niveau 2 Medewerker Sign vast. 

 

 

Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen 2018 
 

Datum Besluit 

 

 Geen vergadering in 2018 
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Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie  Onderhoud- en verbouwbedrijf 2018 
 

Datum Besluit 

 

20 februari 

2018 

De commissie stelt het examenplan van de opleiding Servicemedewerker 

gebouwen vast 

20 februari 

2018 
De commissie stelt het examen voor kerntaak B1-K1 vast 

20 februari 

2018 

De commissie stelt de deelproeven Wand betegelen en Schilderen van een 

deur vast. 

3 april 

2018 

 

De commissie stelt alle deelproeven voor B1-K2 vast. 

24 oktober 

2018 

De examens zijn geëvalueerd. Op grond van de evaluatie besluit de 

commissie  om het onderscheid tussen moeilijke makkelijke deelproeven te 

laten vervallen. Dat onderscheid is arbitrair.  

24 oktober 

2018 

Bij een aantal deelproeven klopte de cesuur niet. Dit is aangepast. Aan alle 

beoordelingslijsten is toegevoegd het criteruim: de studen werkt ordelijk en 

netjes. 

24 oktober 
De commissie gaat akkoord met het samenvoegen van de deelproeven 

Wastafelkraan vervangen en Sifon vervangen. 

24 oktober 

2018 

De commissie gaat akkoord met de bijstelling van de overige deelproeven, en 

stelt deze vast. 

24 oktober 

2018 

De commissie kan zich niet vinden in de deelproeve Vervangen van een 

radiator. Deze is niet uitvoerbaar op de onderwijsinstelling. 

24 oktober 

2018 
De heer Schaeffer zal de functie van voorzitter vervullen 

24 oktober 

2018 

De commissie besluit dat het examen voor niveau 3 moet bestaan uit een 

geïntegreerde opdracht. Ook de profielkerntaak Organiseren van 

projectwerkzaamheden dient in de opdracht opgenomen te worden. 
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1. Voorbereiden afname Proeve van Bekwaamheid 

 

De examinator kan 

➢ met mede-examinatoren overleggen over de afnameprocedure en beoordeling; 

➢ de kandidaten duidelijk maken wat van hen verwacht wordt; 

➢ een afnamesituatie creëren waarin kandidaten zich fysiek en relationeel veilig voelen. 

 

2. Kandidaten beoordelen 

 

De examinator kan 

➢ de prestaties van kandidaten observeren, registreren en beoordelen en hierbij handelen 

volgens de voorgeschreven procedures. 

 

3. Mondeling en schriftelijk verslag van de beoordeling doen aan betrokkenen 

 
De examinator kan 

➢ samen met mede-examinatoren de afname en de beoordeling 

evalueren en hiervan verslag doen aan de opdrachtgever; 

➢ opdrachtgevers adviseren en verbetersuggesties doen over procedure en 

product. 

 

4. Communiceren 

 
De examinator kan 

➢ op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands; 

➢ zich in houding, gedrag en mondelinge communicatie correct, objectief en onbevooroordeeld 

opstellen. 

 

5. Conflicthantering  

 
De examinator kan 

➢ conflicterende situaties bij het beoordelen herkennen en hiernaar handelen. 

 

6. Evalueren, verantwoorden en verbeteren 

 

De examinator kan 

➢ naar aanleiding van reflectie, feedback en scholing de eigen werkwijze evalueren, 

verantwoorden en verbeteren. 

 

 


