Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Datum
12-10-2017

Uitstroom + crebonr.
P2 Dienstverlening en zorg

Versienr.
1v2

Naam instrument
Beoordelingsformulier

Soort wijziging
Inhoudelijke wijziging

12-10-2017

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf15

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
7-12-2017

P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P9
P9
P1
P2
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P4
P5
P6
P5
P7
P7
P1

KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15

1v3
1v2
1v3
1v3
1v3
1v2
1v3
1v2
1v3
1v2
1v3
1v3
1v3
1v2
1v3
1v2
1v3
1v2
1v2
1v3
1v2
1v2
1v2
1v2
1v3
1v2
1v2
1v2
1v2
1v2
1v2
1v1
3v1
1v2
1v2

Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Instructie beoordelaar
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Instructie student
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Examenplan
Proeve
Beoordelingsformulier
Instructie student

Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele
Tekstuele

Logistiek
Logistiek
Dienstverlening en zorg
Dienstverlening en zorg
Procestechniek
Procestechniek
Bouwen, wonen en onderhoud
Bouwen, wonen en onderhoud
Verkoop en retail
Verkoop en retail
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche
Horeca, voeding of voedingsindustrie
Horeca, voeding of voedingsindustrie
Plant of (groene) leefomgeving
Plant of (groene) leefomgeving
Installatie- en constructietechniek
Installatie- en constructietechniek
Logistiek
Dienstverlening en zorg
Dienstverlening en zorg
Procestechniek
Bouwen, wonen en onderhoud
Verkoop en retail
Mobiliteitsbranche
Horeca, voeding of voedingsindustrie
Plant of (groene) leefomgeving
Installatie- en constructietechniek
Bouwen, wonen en onderhoud
Verkoop en retail
Mobiliteitsbranche
Verkoop en retail
Horeca, voeding of voedingsindustrie
Horeca, voeding of voedingsindustrie
Logistiek

Cohort
KDvanaf15

wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging

7-12-2017

P3 Procestechniek

KDvanaf15

1v2

Instructie student

Tekstuele wijziging

7-12-2017

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf15

1v2

Instructie student

Tekstuele wijziging

7-12-2017

P8 Plant of (groene) leefomgeving

KDvanaf15

1v2

Instructie student

Tekstuele wijziging

7-12-2017

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf15

1v2

Instructie student

Tekstuele wijziging

29-11-2017

P1 Logistiek

KDvanaf15

1v2

Examenplan

Tekstuele wijziging

29-11-2017

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf15

1v2

Examenplan

Tekstuele wijziging

29-11-2017

P3 Procestechniek

KDvanaf15

1v2

Examenplan

Tekstuele wijziging

29-11-2017
29-11-2017

P4 Bouwen, wonen en onderhoud
P5 Verkoop en retail

KDvanaf15
KDvanaf15

1v2
1v2

Examenplan
Examenplan

Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging

29-11-2017

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf15

1v2

Examenplan

Tekstuele wijziging

29-11-2017
29-11-2017

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie
P8 Plant of (groene) leefomgeving

KDvanaf15
KDvanaf15

1v2
1v2

Examenplan
Examenplan

Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging

29-11-2017

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf15

1v2

Examenplan

Tekstuele wijziging

12-1-2018

P5 Verkoop en retail

KDvanaf15

1v3

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

8-2-2018

Alle

KDvanaf15

1v4

Instructie beoordelaar

Tekstuele wijziging

8-2-2018

Alle

KDvanaf15

1v3

Instructie student

Tekstuele wijziging

8-2-2018

Alle

KDvanaf15

1v3

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

8-2-2018

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf15

1v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

8-2-2018

P1 Logistiek

KDvanaf15

1v2

Examenplan

Tekstuele wijziging

Omschrijving
nummer 16 weer toegevoegd en de daarop volgende criteria vanaf 17 t/m 20 laten oplopen
de cesuur was niet correct bij het profieldeel. Max. aantal punten aangepast naar 10. Cijfers
aangepast.
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Rolbeschrijving beoordelaar aangepast, de proeve beoordelen
In gehele document het woord WAKKER vervangen door Observatie
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Woord "Motivatie" vervangen door "Toelichting"
Assistent dienstverlening vervangen voor behorende kwalificatienaam
Assistent dienstverlening vervangen voor behorende kwalificatienaam
Assistent dienstverlening vervangen voor behorende kwalificatienaam
tekst in examenmatrijs aangepast
P2-K1 vervangen door P7-K1
P2-K1, P2-K2 vervangen door B1-K1, P7-K1
tekst:dienstverlening en zorg aangepast naar Logistiek
tekst:dienstverlening en zorg aangepast naar Proces techniek en blz. 7 bij P3-K1-W3 de tekst
van het juiste werkproces toegevoegd
tekst:dienstverlening en zorg aangepast naar Horeca, voeding of voedingsindustrie en bij blz.
7 P7-K1-W3 het woord "middelen" veranderd in "producten".
tekst:dienstverlening en zorg aangepast naar Plant of (groene) leefomgeving en bij blz. 6 P8K1-W4 de tekst van het juiste werkproces toegevoegd.
tekst:dienstverlening en zorg aangepast naar Installatie- en constructietechniek
Dienstverlening en Zorg vervangen door "Logistiek" Pag. 4 P1-K1 titel vervangen. Pag. 11 bij
examenmatrijs P2-K1 titel vervangen
Pag. 10 criterianummering vervangen. Criterium 11 tekst aangepast: "vakkundig"vervangen
door "vlot".
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Procestechniek. Pag. 4 P2-K1 vervangen door P3K1. Pag. 9 criterianummering vervangen.
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Bouwen, wonen en onderhoud.
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Verkoop/retail.
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Mobiliteitsbranche. Pag. 6 P6-K1 titel vervangen.
Pag. 10 criterianummers vervangen. Pag. 11 bij examenmatrijs titel aangepast.
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Horeca, voeding of voedingsindustrie.
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Plant of (groene) leefomgeving.
Alle dienstverlening en zorg vervangen door Installatie- en constructietechniek. Pag. 4 P1-K1
vervangen door P9-K1. Pag. 11 bij examenmatrijs P2 vervangen door P9.
Omdat er twee profielkerntaken zijn en de beoordelingen apart moeten worden geregistreerd
is de beoordeling van P5-K1 en P5-K2 apart van elkaar gezet. Er is dus een
beoordelingsformulier voor P5-K2 toegevoegd.’
Pag. 4 schema; beoordelaars aangepast. Pag. 5 en 7 panelgesprek is CGI geworden.
Pag. 5 beoordeling; beoordelaars aangepast. Pag. 5 herkansing Praktijkopleider gewijzigd naar
begeleider/beoordelaar vanuit de onderwijsinstelling.
Algemeen; één beoordelingsformulier vervangen door twee.
Pag. 3 tijd voor opdracht gewijzigd. Pag. 4 Ontvangen: verzorg de gasten tijdens de
vergadering, tekst toegevoegd
Pag. 5 Panelgesprek gewijzigd naar Criteriumgericht interview

12-9-2022

Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Naam instrument

Soort wijziging

8-2-2018

Datum

P1 Logistiek

Uitstroom + crebonr.

Cohort
KDvanaf15

Versienr.
1v3

Instructie student

Tekstuele wijziging

8-2-2018
8-2-2018

P1 Logistiek
P5 Verkoop en retail

KDvanaf15
KDvanaf15

1v3
1v3

Beoordelingsformulier
Examenplan

Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging

8-2-2018

Omschrijving
Pag. 4 Volgende zin verwijderd: De praktijkopleider beslist welke opdracht jij voor de proeve
gaat uitvoeren. Pag. 6 Praktijkopleider gewijzigd naar Begeleider/beoordelaar. Pag. 7 criteria
bij P1-W1-W5 aangepast.
Bij P1-W1-W4 symbool vervangen.
Pag. 8 Panelgesprek gewijzigd naar Criteriumgericht interview
Voorblad B1-K1, P2-K1 --> B1-K1, P5-K1, P5-K2. Pag. 4 Volgende zin verwijderd: De
praktijkopleider beslist welke opdracht jij voor de proeve gaat uitvoeren. Pag. 6
Praktijkopleider gewijzigd naar Begeleider/beoordelaar.

P5 Verkoop en retail

KDvanaf15

1v3

Instructie student

Tekstuele wijziging

19-2-2018

P1 Logistiek

KDvanaf15

1v4

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

19-2-2018

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf15

1v3

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

19-2-2018

P3 Procestechniek

KDvanaf15

1v4

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

19-2-2018

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf15

1v4

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

19-2-2018

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf15

1v4

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

19-2-2018

P8 Plant of (groene) leefomgeving

KDvanaf15

1v4

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

19-2-2018

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf15

1v4

Instructie student

Tekstuele wijziging

Pag. 5 het stukje "Uitvoering" aangepast. De juiste profielnaam en beschrijving is toevoegd.

22-2-2018
27-3-2018

P5 Verkoop en retail
P5 Verkoop en retail

KDvanaf15
KDvanaf15

1v2
1v4

Proeve
Instructie student

Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging

27-3-2018

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf15

1v3

Examenplan

Tekstuele wijziging

8-6-2018
26-3-2019
17-4-2019

P5 Verkoop en retail
P9 Installatie- en constructietechniek
P4 Bouwen, wonen en onderhoud

Beoordelingsformulier
Proeve
Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging

17-7-2019

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

5v1

Proeve

Verwijdering

28-8-2019

Alle

Alle

Alle

Alle

Aanpassing cohort

28-8-2019
28-8-2019
28-8-2019
28-8-2019

Alle
Alle
Alle
Alle

KDvanaf16
KDvanaf16
KDvanaf2016
KDvanaf2016

1v1
1v1
1v1
1v1

Examenplan
Examenplan
Proeve
Proeve

Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging
Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging

28-8-2019
28-8-2019

Alle
Alle

KDvanaf2016
KDvanaf2016

1v1
1v1

Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging

Nieuw format
Zin toegevoegd op pag. 4; Je praktijkopleider beslist welke opdracht……
Op pagina 4 bij ‘Beoordelingsmix kerntaken’ stonden bij de basis kerntaak 4 werkprocessen
genoemd. Dit was één werkproces teveel en deze is verwijderd.
Kwaliteitseisen ontbraken en zijn toegevoegd.
Inconsistentie in de titel;gewijzigd naar "Een metalen object lassen".
Beoordelingstabel onvoldoende/goed verwijderd.
De proeve bleek niet genoeg aan te sluiten op het kwalificatiedossier. In de proeve lag de
nadruk namelijk op het gastheerschap (wat bij P2 DZ hoort) en niet op het prepareren van
voeding, waar het bij P7 HVV om gaat.
Alle exameninstrumenten zijn overgezet naar een nieuw cohort: vanaf 2016.
De term "examenplan" is vervangen door "verantwoordingsdocument", in de opsomming van
beschikbare documenten is "Etc." vervangende door "kwaliteitshandboek".
Boven de beoordelingsmix is een uitgebreidere toelichting toegevoegd.
Op de voorpagina is "versie" veranderd in "opdracht- en versienummer".
Het onderdeel opruimen is naar de fase Afronding verplaatst.
Bij profielen waar dubbelzijdig printen een probleem vormt met twee beoordelaars is een
blanco pagina ingevoegd tussen het laatste blad van beoordelaar 1 en het eerste blad van
beoordelaar 2.
In het verslag examen is een omrekentabel voor een onvoldoende oordeel toegevoegd.

28-8-2019

Alle

KDvanaf2016

1v1

Instructie beoordelaar

Inhoudelijke wijziging

16-9-2019

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v1

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

24-9-2019

Alle

KDvanaf2016

1v1

Instructie student

Tekstuele wijziging

30-9-2019

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

6v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

30-9-2019

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

8v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

De instructie op de laatste pagina is aangepast ter verduidelijking van het beoordelingsproces.
Op het verslag examen profieldeel (pagina 14) stond er een verkeerde titel achter P1-K1
(namelijk "Voert ondersteunende werkzaamheden uit"). Deze titel is aangepast naar
"Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom".
In het hoofdstuk "Uitvoering" is het opruimen in de tabel van Uitvoering naar Afronding
verplaatst. Verder is het woordje "enzovoort" bij Voorbereiding en Uitvoering verwijderd.
Een belangrijke voorwaarde om deze opdracht te kunnen uitvoeren is dat er extra schone was
klaar ligt om deze te kunnen strijken. Om te zorgen dat dit duidelijker naar voren komt is er
“de was die al klaarligt” in de opdracht toegevoegd.
Oorspronkelijk was de proeve "Haar wassen en stylen". Haar stylen is niet een opdracht op
niveau 1. Dit onderdeel is aangepast naar het drogen van het haar met een föhn.

30-9-2019

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

15v1

Proeve

Verwijdering

Deze proeve overlapte met proeve 1v1 Profielen stellen. Om te zorgen dat examenopdrachten
qua duur/moeilijkheid vergelijkbaar zijn, is de proeve met de metselplaats verwijderd.

30-9-2019

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

1v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

Het voorbeeld van een werktekening uit proeve 15v1 is als bijlage in proeve 1v2 opgenomen.

KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15
KDvanaf15

1v4
11v2
1v2

30-9-2019

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

14v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

30-9-2019

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

18v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

30-9-2019

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

16v1

Proeve

Verwijdering

Het schoonmaken van de lampen is zeer eenvoudig en heeft geen toegevoegde waarde in
relatie tot het eerste deel van de opdracht. Bij de nieuwe generatie auto's is het uit- of
inbouwen van een bumper daarnaast vaak al complex en heel veel werk (uit- en inbouwen is
dan niet haalbaar in 2 uur tijd). De proeve is aangepast naar "Bumper uit- en/of inbouwen".
Het niveau van de proeve was te hoog; de assistent constateert zelf geen problemen. Het
analyseren van het probleem werd gedaan door de spanning te meten. Dat stukje is nu
vervangen door de begeleider die aangeeft wat er vervangen moet worden.
Deze proeve overlapte met proeve 1v1 Een kleine onderhoudsbeurt uitvoeren voor een auto.
Daarom is deze proeve verwijderd.

12-9-2022

Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Datum
30-9-2019
21-11-2019

Uitstroom + crebonr.

Cohort

Naam instrument

Soort wijziging

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

Versienr.
1v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

Alle

KDvanaf2016

1v1

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

5-4-2020

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf2016

8v2

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

1-9-2020

Alle

KDvanaf2016

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

Omschrijving
De locaties voor deze proeve zijn uitgebreid naar "Autobedrijf, autoschadeherstelbedrijf,
autoverhuurbedrijf of in simulatie."
Op het aantekeningenformulier voor de beoordelaar is de ruimte bij ‘uitvoering’ groter
gemaakt en de ruimte bij ‘voorbereiding’ en ‘afronding’ kleiner geworden.
In de fase voorbereiding moet de student het recept bekijken. In de tekst is verduidelijkt dat
het gaat om een recept dat de student gekregen heeft.
In B1-K1-W1 is het criterium "Luistert actief naar de begleider en/of collega" aangepast naar
"Laat merken (verbaal/non-verbaal) dat hij luistert naar de begeleider en/of collega". “Het
resultaat van de uitvoering voldoet aan het niveau dat van een beginnend assistent verwacht
mag worden” is als productcriterium toegevoegd aan B1-K1-W2. In B1-K1-W3 is het criterium
"Werkgegevens zijn nauwkeurig geregistreerd" aangepast naar "Werkgegevens zijn
nauwkeurig doorgegeven (schriftelijk of mondeling)".

1-9-2020

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

1v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

Het eerste werkproces van de profielkerntaak is van voorbereiding naar uitvoering verplaatst
(in overeenkomst met de proeve en het verantwoordingsdocument). In P1-K1-W2 is het
criterium "Overlegt tijdig over bijzonderheden, registreert afwijzigingen en vraagt hulp waar
nodig" aangepast naar "Overlegt tijdig over bijzonderheden en vraagt hulp waar nodig". In P1K1-W3 is het criterium "Handelt de goederen op juiste wijze af" aangepast naar "Handelt de
goederen op juiste wijze af en maakt een melding als er afwijkingen zijn". Aan P1-K1-W4 is
het gedragscriterium "Geeft zelf aan wanneer de goederen en/of producten verzendklaar zijn"
toegevoegd en het minimaal te behalen criteria is aangepast naar 3.
In het kwalificatiedossier staat bij meerdere werkprocessen dat de student zich bij zijn
begeleider moet melden als hij klaar is met een werkopdracht. Deze handeling is expliciet
toegevoegd aan de examenopdracht. Daarnaast is toegevoegd dat de student met zijn
begeleider bespreekt wie de leveranciers zijn.
In P2-K1-W2 is het criterium "Gaat netjes en eerlijk om met de privacy en eigendommen van
cliënten, gasten en/of klanten" aangepast naar "Gaat netjes om met de privacy van klanten,
cliënten
of gasten
gaat eerlijk
om
hun eigendommen".
In de uitvoering
is en
toegevoegd
dat
demet
student
vragen van gasten moet beantwoorden en een
collega moet inschakelen als hij een vraag niet kan beantwoorden. Verder een kleine tekstuele
wijziging.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

3v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

In de uitvoering is toegevoegd dat de student vragen van deelnemers moet beantwoorden en
een collega moet inschakelen als hij een vraag niet kan beantwoorden.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

6v3

Proeve

Tekstuele wijziging

Onder de voorbereiding is "Richt je werkplek in" toegevoegd.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

7v2

Proeve

Tekstuele wijziging

Het inrichten van de werkplek werd twee keer genoemd. Onder Uitvoering is dit verwijderd.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

8v3

Proeve

Tekstuele wijziging

De zin "Vertel de klant wat je doet terwijl je bezig bent" is van gedrag verplaatst naar de
opdrachtomschrijving.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

9v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

In de uitvoering is toegevoegd dat de student vragen van gasten moet beantwoorden en een
collega moet inschakelen als hij een vraag niet kan beantwoorden.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

13v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

In de uitvoering is toegevoegd dat de student vragen van klanten moet beantwoorden en een
collega moet inschakelen als hij een vraag niet kan beantwoorden.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

14v2

Proeve

Tekstuele wijziging

De titel is veranderd van "Een fitnessruimte gereedmaken" naar "Een fitnessruimte klaarmaken
voor gebruik".

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

16v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

In de opdrachtomschrijving toegevoegd dat de student artikelen bij moet vullen. Verder enkele
tekstuele wijzigingen.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

24v2

Proeve

Tekstuele wijziging

Onderdelen van de afronding zijn naar de uitvoering verplaatst en er zijn enkele tekstuele
wijzigingen.

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

27v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

In de uitvoering is toegevoegd dat de student vragen van klanten moet beantwoorden en een
collega moet inschakelen als hij een vraag niet kan beantwoorden.
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Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Datum

Uitstroom + crebonr.

Cohort

Versienr.

Naam instrument

Soort wijziging

Proeve

Inhoudelijke wijziging

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

KDvanaf2016

Alle

Proeve

Inhoudelijke wijziging

KDvanaf2016

2v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

Omschrijving
In de uitvoering is toegevoegd dat de student vragen van de cliënt moet beantwoorden en een
collega moet inschakelen als hij een vraag niet kan beantwoorden. Verder zijn de kopjes
aangepast aan de inhoud en is het stimuleren van de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen
van het gedrag naar de opdrachtomschrijving verplaatst.
Het eerste werkproces van de profielkerntaak is van voorbereiding naar uitvoering verplaatst
(in overeenkomst met de proeve en het verantwoordingsdocument).
In werkproces 2 is het criterium "Let goed op afwijkingen en problemen en waarschuwt op tijd
een collega of de begeleider als deze zich voordoen." aangepast naar "Controleert op
afwijkingen en problemen en waarschuwt op tijd een collega of de begeleider als deze zich
voordoen." Het criterium over klanten te woordt staan is anders geformuleerd en verplaatst
naar werkproces 1. In werkproces 3 is het gedragscriterium "Gereedschappen, machines en
materieel zijn op de voorgeschreven manier schoongemaakt en opgeborgen." veranderd in een
productcriterium.
Aan de materialen is "persoonlijke beschermingsmiddelen" toegevoegd als dat er nog niet
stond. In de voorbereiding is toegevoegd dat de student klanten, bewoners of collega’s naar
zijn leidinggevende of ervaren collega moet doorverwijzen als ze vragen hebben.
Aan de opdracht is toegevoegd dat het tafelblad ook bewerkt moet worden (in plaats van
alleen op maat gemaakt).

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

28v2

1-9-2020

P3 Procestechniek

KDvanaf2016

1v2

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

3v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

"Houten" is verwijderd uit de opdracht. De opdracht kan op die manier breder ingezet worden.

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

8v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

14v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

21v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020
1-9-2020

P5 Verkoop en retail
P5 Verkoop en retail

KDvanaf2016
KDvanaf2016

1v2
1v2

Beoordelingsformulier
Proeve

Inhoudelijke wijziging
Tekstuele wijziging

1-9-2020
1-9-2020
1-9-2020

P5 Verkoop en retail
P5 Verkoop en retail
P5 Verkoop en retail

KDvanaf2016
KDvanaf2016
KDvanaf2016

2v1
4v2
5v2

Proeve
Proeve
Proeve

Verwijdering
Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

Alle

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

1v2 en 10v2 Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020
1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche
P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016
KDvanaf2016

2v2
11v2

Proeve
Proeve

Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

12v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

13v2

Proeve

Tekstuele wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

15v1

Proeve

Verwijdering

1-9-2020
1-9-2020

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie
P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf2016
KDvanaf2016

1v2
Alle

Beoordelingsformulier
Proeve

Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

Stappen zijn wat uitgebreid en duidelijker beschreven. De student moet nu schuren, plamuren
en stofvrij maken. De titel is veranderd van "Hout schuren" naar "Hout voorbewerken".
De titel is veranderd van "Inbouw vloeren samenstellen" naar "Inbouwvloeren maken".
Tekstuele wijzigingen.
De kopjes zijn aangepast, er is een verwijzing naar de werktekening toegevoegd en
bouwplaats is als locatie toegevoegd.
Het eerste werkproces van de profielkerntaak P5-K1 is van voorbereiding naar uitvoering
verplaatst (in overeenkomst met de proeve en het verantwoordingsdocument). In P5-K1-W1 is
criterium "Goederen en/of producten die niet aan de eisen voldoen zijn herkend en gemeld aan
de begeleider." vervangen door "Meldt goederen en/of producten die niet aan de eisen voldoen
aan de begeleider." In P5-K2-W1 is criterium "Let in de winkel goed op dat er geen criminele
activiteiten zijn." vervangen door "Houdt zich aan de procedures om criminele activiteiten
en/of kwaliteitsverlies te voorkomen."
Enkele tekstuele wijzigingen.
De proeve past niet goed binnen het profiel. Het bevat een andere context dan de andere
proeve en leent zich onvoldoende om alle criteria te beoordelen.
Opdracht A en B samengevoegd in één opdracht.
Opdracht A en B samengevoegd in één opdracht.
Aan de materialen is "persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)" toegevoegd als dat er nog
niet stond. Zin toegevoegd over het beschermen van het voertuig en omliggende voeruitgen
tegen schade als dat van toepassing is.
"Hef de auto met de hefbrug" is veranderd in "Hef de auto met de hefbrug (of laat dit doen)"
Er is toegevoegd dat het ook om een E-bike kan gaan. Een voorbeeld van een checklist is
toegevoegd. Tekstuele wijzigingen.
De opdracht is ingekort. De handelingen waren niet haalbaar in de examentijd.
Het verwijderen van airbags is uit de opdracht verwijderd omdat het teveel tijd kost om te
combineren met de rest van de opdracht. De titel is dan ook gewijzigd naar "Accu en
vloeistoffen uit auto verwijderen".
De zin "Check bij je begeleider of je de instructies hebt begrepen" is verwijderd omdat dat al
elders in de instructie gedekt is.
De proeve heeft te veel overlap met proeve 2v1 Een fiets onderhouden. In die proeve is
toegevoegd dat het om een fiets of een E-bike kan gaan.
In P7-K1-W1 is criterium "Gebruikt transportmiddelen op de manier zoals hem verteld is."
vervangen door "Transporteert producten naar de werkplek en gebruikt hierbij, indien nodig,
transportmiddelen volgens voorschrift." en is criterium "Geeft op tijd aan dat de voorraad op
raakt" verwijderd. In P7-K1-W3 is criterium "Geeft op tijd aan dat de voorraad op raakt."
vervangen door "Controleert de voorraad op hoeveelheid en kwaliteit en geeft door of de
voorraad aangevuld moet worden."
De zin "Controleer de spullen die je gebruikt op standaardeisen." is toegevoegd.
In P9-K1-W1 is criterium "Assisteert bij het instellen van machines volgens de instructies die
hij gekregen heeft." vervangen door "Stelt machines in volgens de instructies." en is criterium
"De werkplek is correct ingericht volgens de eisen voor veiligheid en milieu en de machines zijn
gebruiksklaar gemaakt" verwijderd. In P9-K1-W2 is criterium "Leest en interpreteert samen
met zijn begeleider de tekeningen die hij nodig heeft voor het uitvoeren van de werkopdracht."
vervangen door "Bekijkt de tekeningen die hij nodig heeft voor het uitvoeren van de
werkopdracht."
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Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Datum
1-9-2020
1-9-2020
1-9-2020
1-9-2020

Uitstroom + crebonr.

Cohort

P9
P9
P9
P9

KDvanaf2016
KDvanaf2016
KDvanaf2016
KDvanaf2016

InstallatieInstallatieInstallatieInstallatie-

en
en
en
en

constructietechniek
constructietechniek
constructietechniek
constructietechniek

Versienr.

Naam instrument

Alle
Proeve
2v2
Proeve
4v2
Proeve
5v2,13v2, 17v2Proeve

Soort wijziging
Inhoudelijke wijziging
Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

8v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

12v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

18v3

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

27v2

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

Alle

KDvanaf2016

Opgehoogd

Verantwoordingsdocument

Tekstuele wijziging

1-9-2020

Alle

KDvanaf2016

Opgehoogd

Instructie beoordelaar

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

Alle

KDvanaf2016

Opgehoogd

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

Alle

KDvanaf2016

Opgehoogd

Proeve

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020
14-9-2020

Alle
Alle

KDvanaf2016
KDvanaf2016

Opgehoogd
Opgehoogd

Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging
Tekstuele wijziging

11-12-2020

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

11-12-2020

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P3 Procestechniek

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P3 Procestechniek

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

Omschrijving
De controle van materialen (en machines) op veiligheid is toegevoegd. Aan de materialen is
"persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)" toegevoegd als dat er nog niet stond.
Tekstuele wijzigingen.
Tekstuele wijzigingen.
Er is toegevoegd dat er gecontroleerd moet worden op lekkage.
Het werken met een draai- of freesmachine is niveau 2. Verspanen kan ook zagen of boren
zijn, dus de machines zijn vervangen door een zaag- of kolomboormachine. Verder is
toegevoegd dat de student de machine in moet stellen. De titel is gewijzigd naar "Verspanen".
De opdracht is aangepast zodat hij breder ingezet kan worden: niet per se in de context van
een boot en zodat het kan gaan over het vervangen van verschillende soorten afsluiters
(waterleiding, olie, lucht).
Het dichtdoen en opendoen van de kraan is toegevoegd, voor het geval het apparaat water
gebruikt.
De opdrachten zijn omgedraaid, de student moet eerst de werkplek van de elektricien in orde
maken en daarna de buitenlamp monteren. Het gaat nu enkel over buitenlampen. Het trekken
van kabels is uit de opdracht verwijderd.
Het gebruik van de tweepuntschaal is onderbouwd. De tabel examen- en beoordelingsmix is
verwijderd. Tekstuele wijzigingen.
De instructie over het invullen van het verslag examen is uitgebreid. De informatie over
deelopdrachten is verduidelijkt. Het wordt scholen vrijgelaten wanneer ze de examenopdracht
De informatie over deelopdrachten is verduidelijkt. Het wordt scholen vrijgelaten wanneer ze
de examenopdracht met de student delen. Tekstuele wijzigingen.
Het examen duurt maximaal twee uur in plaats van de examenopdracht. De kopjes gedrag en
afronding zijn meer gelijk getrokken tussen profielen. Tekstuele wijzigingen.
Eindoordelen moeten nu op het voorblad ingevuld worden. Schrijfruimte is vergroot en er zijn
blanco pagina's ingevoegd om het kopiëren eenvoudiger te maken. De instructie over het
invullen van het verslag examen in uitgebreid. Kleine wijziging in formule voor cijferbepaling
(geen effect op zakken/slagen). Er is een instructie toegevoegd hoe de beoordelaar om moet
gaan met gedeeltelijk behaalde criteria. P1-K1-W1, P3-K1-W1 en P5-K1-W1 zijn op het
beoordelingsformulier verplaatst naar de uitvoering.
Grammaticale fout
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
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Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Uitstroom + crebonr.

Cohort

Naam instrument

Soort wijziging

1-9-2020

Datum

P5 Verkoop en retail

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P5 Verkoop en retail

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

1-9-2020

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P3 Procestechniek

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P5 Verkoop en retail

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P6 Mobiliteitsbranche

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P8 Plant of (groene) leefomgeving

KDvanaf2016

1v2

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

15-1-2021

P9 Installatie- en constructietechniek

KDvanaf2016

1v5

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

Omschrijving
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
In verband met een fout in de omrekentabel van het beoordelingsformulier, is het aantal te
behalen punten voor de student in de tekst aangepast.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.
Tijdens het zomeronderhoud in 2020 is er een wijziging doorgevoerd in de
beoordelingscriteria, waardoor er wegens technische redenen een fout is opgetreden in de
omreken- en beslissingstabel. De tabellen zijn gecorrigeerd.

P2 Dienstverlening en zorg

KDvanaf2016

1v6

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijziging

aanpassing beslissingstabel

15-4-2021

P4 Bouwen, wonen en onderhoud

KDvanaf2016

1v4

Proeve Profielen stellen

Tekstuele wijziging

16-9-2021

Alle

KDvanaf2016

16-9-2021

Alle

KDvanaf2016

16-9-2021

Alle

KDvanaf2016

1v4

Verantwoordingsdocument

Inhoudelijke wijziging

16-9-2021

Alle

KDvanaf2016

1v3

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

16-9-2021

Alle

KDvanaf2016

1v3

Instructie beoordelaar

Inhoudelijke wijziging

16-9-2021

Stel 5 profielen volgens…. Is geworden: Stel 3 Profielen volgens….
Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd. 1. In de examenopdracht is bij de uitleg wat de student
moet doen 'Doe de opdracht precies zoals die er staat.' is vervangen door 'Voer de opdracht
precies zoals die er staat.' 2. Bij 'Gedrag' is 'Werk veilig.' vervangen door 'Werk veilig volgens
de veiligheidsvoorschriften'.
Alle beoordelingsformulieren zijn gewijzigd na de invoering van een nieuwe
beoordelingssystematiek (driepuntsschaal) per september 2021.
Alle verantwoordingsdocumenten zijn gewijzigd na de invoering van een nieuwe
beoordelingssystematiek (driepuntsschaal) per september 2021.
Alle instructies voor de student zijn gewijzigd na de invoering van een nieuwe
beoordelingssystematiek (driepuntsschaal) per september 2021.
Alle instructies voor de beoordelaar zijn gewijzigd na de invoering van een nieuwe
beoordelingssystematiek (driepuntsschaal) per september 2021.
Er zijn twee icoontjes gewijzigd, bij criterium 14 én 18 is het 'hartje' vervangen door een
'handje'
Vanwege een nieuwe beoordelingssystematiekcesuur zijn er tekstuele wijzigingen
doorgevoerd bij 3.2.3 en 3.3.
examen- en studentnummer en handtekeningenveld beoordelaar bij Verslag examen
toegevoegd.

9-3-2021

Versienr.

X
Proeve
1v6
(bij P8: 1v3) Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging

P1 Logistiek

KDvanaf2016

1v6

Beoordelingsformulier

Wijziging vormgeving

11-10-2021

Alle

KDvanaf16

1v4

Kwaliteitshandboek

Tekstuele wijziging

19-10-2021

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v3

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

12-9-2022

Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten
Examenbank ENTREE

Uitstroom + crebonr.

Cohort

Naam instrument

Soort wijziging

19-10-2021

Datum

K0211 Ondernemend gedrag

KDvanaf16

1v2

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

Omschrijving
examen- en studentnummer en handtekeningenveld beoordelaar bij Verslag examen
toegevoegd.

23-11-2021

KD23110 Alle profielen

KDvanaf16

1v5

Verantwoordingsdocument

Tekstuele wijziging

Wijziging doorgevoerd onder Verantwoording bij Weging en cesuur

25-11-2021

K0211 Ondernemend gedrag

KDvanaf16

1v3

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijzging

Aanvulling omrekentabel bij voldoende of goed en beslissingstabel bij onvoldoende

25-11-2021

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v4

Beoordelingsformulier

Inhoudelijke wijzging

Aanvulling omrekentabel bij voldoende of goed en beslissingstabel bij onvoldoende

K0211 Ondernemend gedrag

KDvanaf16

1v4

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijzging

Wijziging bij criteria D1-K1-W3 voor Beoordelaar 1

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v3

Instructie student

Tekstuele wijzging

Tekst bij puntenaantal voor voldoende: 7 punten (ipv 13)

12-1-2022

P8 Plant, dier of (groene) leefomgeving (25657)

KDvanaf20

1v4

Verantwoordingsdocument

Inhoudelijke wijzging

Document omgezet naar correct crebonummer (KD gewijzigd 2020)

12-4-2022
2-6-2022
2-6-2022
2-6-2022
2-6-2022
2-6-2022
2-6-2022

K0097 Solliciteren
P4 Bouwen, wonen en onderhoud
P4 Bouwen, wonen en onderhoud
P6 Mobiliteitsbranche
P6 Mobiliteitsbranche
P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie
P7 Horeca, voeding of voedingsindustrie

KDvanaf16
KDvanaf20
KDvanaf20
KDvanaf20
KDvanaf20
KDvanaf20
KDvanaf20

1v2
1v4
1v6
1v4
1v6
1v4
1v6

Beoordelingsformulier
Verantwoordingsdocument
Verantwoordingsdocument
Verantwoordingsdocument
Verantwoordingsdocument
Verantwoordingsdocument
Verantwoordingsdocument

Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging
Inhoudelijke wijziging

23-8-2022

P1 Logistiek

KDvanaf20

1v7

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

In de tabel 'Examenmatrijs' is een wijziging doorgevoerd in het aantal punten
In de tabel 'Examenmatrijs' is een wijziging doorgevoerd in het aantal punten
In de tabel 'Examenmatrijs' is een wijziging doorgevoerd in het aantal punten
In de tabel 'Examenmatrijs' is een wijziging doorgevoerd in het aantal punten
In de tabel 'Examenmatrijs' is een wijziging doorgevoerd in het aantal punten
In de tabel 'Examenmatrijs' is een wijziging doorgevoerd in het aantal punten
Bij het verslag examen is een wijziging doorgevoerd in de beslissingstabel.

23-8-2022

P5 Verkoop en retail

KDvanaf20

1v7

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

Bij het verslag examen is een wijziging doorgevoerd in de beslissingstabel.

23-8-2022
23-8-2022
23-8-2022
23-8-2022
23-8-2022

P9 Installatie- en constructietechniek
K0211 Ondernemend gedrag
K0211 Ondernemend gedrag
K0211 Ondernemend gedrag
K0211 Ondernemend gedrag

KDvanaf20
KDvanaf16
KDvanaf16
KDvanaf16
KDvanaf16

1v7
1v5
1v2
1v2
1v2

Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Examenopdracht
Instructies
Verantwoordingsdocument

Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging
Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging
Inhoudelijke wijziging

Bij het verslag examen is een wijziging doorgevoerd in de beslissingstabel.

23-8-2022

K0097 Solliciteren

KDvanaf16

1v3

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

nieuw format en inhoudelijke wijziging (kritische) beoordelingscriterium
nieuw format
nieuw format
Nieuw format en aanvullende verantwoording.
Nieuw format, aanpassing beslissingstabel

23-8-2022

K0097 Solliciteren

KDvanaf16

1v2

Examenopdracht

Tekstuele wijziging

Nieuw format

23-8-2022

K0097 Solliciteren

KDvanaf16

1v2

Simulatiemateriaal

Tekstuele wijziging

Nieuw format

23-8-2022

K0097 Solliciteren

KDvanaf16

1v2

Instructies

Inhoudeljike wijziging

Nieuw format

23-8-2022

K0097 Solliciteren

KDvanaf16

1v2

Verantwoordingsdocument

Inhoudelijke wijziging

Nieuw format en aanvullende verantwoording.

23-8-2022

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v5

Beoordelingsformulier

Tekstuele wijziging

Nieuw format, aanpassing beslissingstabel

23-8-2022

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v3

Examenopdracht

Tekstuele wijziging

nieuw format

23-8-2022

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v3

Instructie beoordelaar

Inhoudelijke wijziging

nieuw format

23-8-2022

K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16

1v4

Instructie student

Inhoudelijke wijziging

nieuw format

23-8-2022
6-9-2022
12-9-2022
12-9-2022
12-9-2022

K0440 Verrijking leervaardigheden
P2 Dienstverlening
K0440 Verrijking leervaardigheden
K0440 Verrijking leervaardigheden
K0440 Verrijking leervaardigheden

KDvanaf16
KDvanaf22
KDvanaf16
KDvanaf16
KDvanaf16

1v3
1v2
1v7
1v5
1v4

Verantwoordingsdocument
Beoordelingsformulier
Beoordelingsformulier
Instructie student
Verantwoordingsdocument

Inhoudelijke wijziging
Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging

Nieuw format en aanvullende verantwoording.

6-12-2021
20-12-2021

Versienr.

Aanpassing inhoudsopgave en verwijderd 'beoordelaar dient examenlocatie te controleren'.

Dubbeling bij B1-K1-W2 (criterium 11 en 12)
Fout in tekst bij werkproces
Fout in tekst bij werkproces
Fout in tekst bij werkproces

12-9-2022

