
  

 

 

  

Datum: 13 juli 2015 
Els Kranen en Antoinette Sonneveld en Ria Bleeker 

 

 

 

 

 

 

Rapportage werkgroep Logistiek over 

examenaanbod ESS 
 

http://www.btghandel.nl/


2 
 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Rapportage werkgroep Logistiek over examenaanbod ESS 

 Inhoudsopgave  2 

 Inleiding 3 

 1. Wat zijn de sterke punten van het huidige ESS examenaanbod voor logistiek?  3 

 2. Wat zou anders mogen?  3 

 3. Welke vernieuwingen kunnen we invoeren?  3 

 4. De dossiers en mogelijke examenvormen 4 

 5. Logistiek medewerker 4  

 6. Logistiek teamleider 4 

 7. Logistiek supervisor 5 

 8. Servicedocumenten 5 

 9. Keuzedelen 5 

 10. Vragen vanuit de werkgroep 5 

 Bijlage 1 Deelnemerslijst 

 Bijlage 2 Concept examenplannen Logistiek medewerker, Logistiek teamleider  

 en Logistiek supervisor.  

 

 

  



3 
 

Inleiding 
Tijdens drie werkgroepsessies is geïnventariseerd wat goed is en wat behouden moet blijven, welke 
aspecten aangepast moeten worden en welke vernieuwingen we aan kunnen brengen. Er zijn vragen 
gesteld en een aantal daarvan zijn beantwoord. 
 
Dit advies bevat een samenvatting van de onderwerpen die besproken zijn en geeft de uitkomsten en 
wensen weer. Er zijn concept examenplannen opgeleverd voor drie logistieke opleidingen.  Deze 
kunnen verder uitgewerkt worden met behulp van het nog te maken servicedocument.  
 

 
1. Wat zijn de sterke punten van het huidige ESS examenaanbod voor logistiek? 
o Het examenaanbod is goed; er zijn veel versies.  
o De mix van praktijk en theorie-examens werkt goed.  
o De aanwezigheid van toetstermen is waardevol. 
 

 
2. Wat zou anders mogen? 
1. Sommige werkprocessen zijn heel moeilijk in de praktijk te examineren (bijvoorbeeld werving 

& selectie). Hier zou een simulatie-examen voor moeten komen. 
2. Toetsmatrijzen moeten gedetailleerder worden. 
3. Verbetering in de manier waarop opmerkingen aan ESS door kunnen worden gegeven.  
o Proefexamens zouden in Word aangeboden moeten worden. 
o Het uitslagprotocol voor de kwalificaties die clusters hebben in de theorie-examinering is 

heel moeilijk.  
o Het aantal theorie-examens voor de hogere niveaus is vaak te groot.  
o Proefexamens zouden per onderwerp ingedeeld moeten worden. 
o Sommige vragen hebben teveel punten. De deelnemer schrikt daarvan en de verhouding met 

de rest van het examen is soms uit balans. 
o Aanreiken manier om cijfer per kerntaak te berekenen. 
o Uitrekenen en afhandelen praktijkexamen nu heel omslachtig; veel handtekeningen. 
 

 
3. Welke vernieuwingen kunnen we invoeren?  
1. Een plek voor docenten (niet-ESShare-bevoegden) op website ESS voor 

ondersteuningsdocumenten zoals Procedures praktijkexamens ESS en Handleiding 
praktijkexaminator. (Mijn ESS – wordt ontwikkeld en er wordt gekeken naar de mogelijkheid 
praktijkopleiders toegang te geven) 

2. Maak stapelen mogelijk, bijvoorbeeld voor doorstroom van niveau 2 naar 3 
(servicedocument). 

3. Ontwikkel een protocol voor het voorkomen van fraude. 
o Verdiepen met koppeling naar theorie? Tijdens cgi-gesprek doorvragen naar bijbehorende 

theorie? Dan kan de deelnemer de transfer maken naar andere situaties/bedrijven. Vooral op 
niveau 3 en 4. 

o Gebruik examenvormen die aansluiten bij de leerstijl van de deelnemer, zoals proeven, 
theorie, mix van vraagvormen. Let op taligheid van examens.   

o Examens per thema, zelf uit de itembank samen te stellen.  
o Kaderexamens  
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De dossiers en mogelijke examenvormen 
 
Van de Logistiek teamleider wordt meer verwacht dan van de Logistiek medewerker. Beide 
opleidingen zijn gecombineerd in een dossier. Bij de ontwikkeling van de herziene dossiers is de 
mogelijkheid om te kunnen ‘stapelen’ geen uitgangspunt geweest. Het dossier biedt ruimte om zelf 
het onderscheid te maken tussen kennis en basiskennis. De NLQF-descriptoren zijn de basis voor 
deze aanduiding in de dossiers geweest.  
De naam Logistiek supervisor is misleidend. Supervisor is in de logistieke wereld doorgaans een hbo-
functie. Voor het herziene dossier LS geldt dat het meer naar het niveau van de deelnemer is 
toegeschreven.  
 

 
Logistiek medewerker (LM) 
 
Concept examenplan  
Praktijkexamens: de werkprocessen zijn ingedeeld in logische examenonderdelen, zie ook het 
concept examenplan (bijlage 2). Volgens de aanwezigen hoeft er op dit niveau geen rekening te 
worden gehouden met eventuele noodzakelijke simulatieopdrachten. Deze werkprocessen zouden 
allemaal in de beroepspraktijk geëxamineerd moeten kunnen worden.  
 
Voor de theorie-examinering blijkt de voorkeur uit te gaan naar een modulaire inrichting. Dit 
resulteert in kerntaakdoorsnijdende examens. Met dat uitgangspunt bekijken we de vakkennis en 
vaardigheden in het dossier. Binnen dit dossier kan onderscheid gemaakt worden tussen 
‘basiskennis’ en ‘toepassen’. Besloten wordt om de basiskennis te verdelen in een ‘algemeen’ en een 
‘verdiepend’ theorie-examen en de onderdelen ‘toepassen’ in een formatief examen te plaatsen. Dit 
omdat we veronderstellen dat het toepassen van de diverse vaardigheden uit de uitvoering van de 
werkprocessen zal blijken en de theoretische kennis die hiervoor nodig is, kan formatief worden 
getoetst. 
 
 

 
Logistiek Teamleider (LT) 
 
Concept examenplan  
Voor de Logistiek teamleider is het wenselijk om in te kunnen stromen vanuit de LM. Vandaar de 
keuze om eerst te kijken naar de vakkennis en vaardigheden die aanvullend zijn op die van LM en 
deze in één of twee examens onder te brengen. Daarnaast zijn er onderwerpen die specifiek zijn voor 
de LT, zoals personeel & organisatie en leidinggeven. Ook deze onderwerpen kunnen in één of twee 
theorie-examens geëxamineerd worden.  Ook voor dit dossiers wordt het ‘toepassen’ in de 
formatieve toetsing geplaatst.  
 
Voor de praktijk wordt gebruik gemaakt van dezelfde examens als voor LM, aangevuld met twee 
praktijkexamens voor de profielkerntaken. Ook hiervoor is een indeling aangegeven in de 
werkprocessen. Voor het organiseren van werkoverleg met het team achten de aanwezigen het 
wenselijk de mogelijkheid tot simulatie aan te reiken en/of situaties aan te dragen waarbinnen dit 
werkproces in de bpv geëxamineerd kan worden. 
 

 
 
  



5 
 

Logistiek Supervisor (LS) 
 
Concept examenplan  
De werkprocessen worden voor de praktijkexaminering onderverdeeld in examenonderdelen per 
kerntaak, net als bij de LM en LT. Bij dit dossier is het echter bij elk examenonderdeel wenselijk 
suggesties en/of tips te geven over de uitvoering in de praktijk. Dit hoeft niet zozeer gericht te zijn op 
simulatie, als wel op het zodanig interpreteren van de examenopdracht dat deze uitvoerbaar en 
authentiek is. Door dit vooraf aan te geven, wordt wellicht ook een drempel verlaagd voor het bpv-
bedrijf wat betreft het zien van mogelijkheden voor de uitvoering van de praktijkexaminering.  
 
De zin ‘hij inventariseert de scholingsbehoefte’ in het dossier lijkt een foutje te zijn. Maar omdat het  
kwalificatiedossier al is aangeboden aan de minister, kan dit nu niet gewijzigd worden. Mogelijk kan 
dit punt voor 1 november door de Sectorkamer meegenomen worden als onderhoud.    
Voor het examineren van het werkproces over het inventariseren van de opleidingsbehoefte wordt 
besloten eerst te onderzoeken hoe dit werkproces in de formele structuur wordt gezien; zijn er al 
stappen gezet om het te verwijderen uit het dossiers? Dan vinden we het voldoende dit als 
verantwoording te gebruiken om het niet te examineren. Is dit niet het geval, dan moet worden 
bekeken of er een praktijkopdracht voor moet worden ontwikkeld.  
 
Voor de LS worden de theorie- examens van de LT ‘hergebruikt’, aangevuld met LS specifieke 
examens over logistiek beheer, juridische onderwerpen en financiën. 
 

 
Servicedocumenten 
Op veel punten in het ontwikkelen van de examenplannen, zijn we gestrand op de keuzes die nog 
moeten worden gemaakt in het servicedocument. De nadruk die al of niet op onderwerpen komt te 
liggen en de uitgebreidheid van de uitwerking ervan, hebben gevolgen voor de indeling van de 
theorie-examens. Vraag aan de commissie die de servicedocumenten zal ontwikkelen is om open te 
staan voor de doorstroommogelijkheden tussen de verschillende logistieke dossiers. 
 

 
Keuzedelen 
Aan het onderwerp keuzedelen is in de werkgroep relatief weinig aandacht besteed. De meeste 
scholen zijn nog niet begonnen aan het koppelen van keuzedelen aan de logistiek opleidingen. In een 
aantal roc’s wordt door directies bepaald welke (algemene) keuzedelen worden aangeboden. 
Ongetwijfeld is dit een onderwerp dat bij het maken van het servicedocument aan de orde komt.  
 

 
Vragen vanuit de werkgroep  
(een aantal vragen is in de loop van de 3 sessies beantwoord en overgenomen in dit advies) 
o Is het mogelijk om voor Manager transport en logistiek ESS examens te ontwikkelen? 

Er zullen examens voor de kwalificatie Manager transport en logistiek worden aangeboden 
door ESS. 

o Hoe zit het met de positie van het dossier Vestigingsmanager groothandel? 
De positie van het dossier Vestigingsmanager groothandel is wellicht nog punt van discussie, 
maar niet in deze werkgroep. Dit is een onderwerp dat bij de dossiermakers thuishoort. Het 
niveau van het logistieke deel van dit dossier is naar beneden bijgesteld. Het commerciële 
deel neemt een grotere plaats is dan voorheen. Het is logisch dat dit dossier binnen het 
kwalificatiedossier Commercie valt.  
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o Wat is een kaderexamen?  

Bij een kaderexamen is een omschrijving van de opdracht gegeven, maar de verdere invulling 
is vrij per leerling of per bedrijf/branche in te vullen. Het nadeel van een kaderexamen is dat 
iedere opdracht eerst moet worden vastgesteld door de vaststellingscommissie. 
De vraag is of scholen behoefte hebben aan kaderexamens in een examenplan. Het voorstel 
wordt gedaan om in plaats van een formeel kaderexamen, een examen aan te leveren met 
bijvoorbeeld een keuze uit drie opdrachten. Zo kan er binnen de kaders verschil worden 
gemaakt. 

o  Kan het aantal handtekeningen op het praktijkexamen worden verminderd? 
Dit is ook uit het ESS tevredenheidsonderzoek naar voren gekomen en dit is aandachtspunt 
bij de ontwikkeling van het nieuwe format. 
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Bijlage 1 Deelnemerslijst 

  

Naam Organisatie 24 april 2015 29 mei 2015 19 juni 2015 

Adrie Pol ROC Rivor aanwezig afwezig afwezig 

Patrick Verweijen ROC Rivor afwezig aanwezig afwezig 

Bauke Felix ROC Rivor afwezig afwezig aanwezig 

Leo Geraets Arcus College aanwezig aanwezig afwezig 

Waalko Kramer ROC Zadkine aanwezig aanwezig afwezig 

Gert Jan de Hart ROC A12 aanwezig aanwezig aanwezig 

George Hofstede Albeda College afwezig aanwezig afwezig 

Frans Verbraak HSBH aanwezig aanwezig aanwezig 

Cristel Kraaijeveld ESS afwezig aanwezig afwezig 

Els Kranen ESS aanwezig aanwezig aanwezig 

Antoinette Sonneveld ESS aanwezig aanwezig aanwezig 

Ria Bleeker (voorzitter) ROCvA aanwezig aanwezig aanwezig 



  

Bijlage 2 Concept examenplannen Logistiek medewerker, Logistiek teamleider en Logistiek supervisor  

 

Concept Examenplan Logistiek medewerker (crebonummer 25371)                                                Ingangsdatum: cursusjaar 2016 - 2017 

Cohort: 2016 - 2017 

 Basiskerntaak 1:  
Goederen/producten ontvangen en opslaan 

Basiskerntaak 2:  
Orders verzamelen 

Basiskerntaak 3:  
Goederen/producten verzenden 

Bpv of 
simulatie 

Eén praktijkexamen met 2 examenonderdelen: 

 

Examenonderdeel 1 

1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van 
goederen/producten voor.    

1.2 Ontvangt en controleert goederen/producten. 

 

Examenonderdeel 2 

1.3 Slaat goederen/producten op.  

1.4 Voert goederen/producten in het systeem in. 

 

 

criteriumgericht interview 

Eén praktijkexamen met 2 examenonderdelen: 

 

Examenonderdeel 1 

2.1 Bereidt het verzamelen van orders voor. 

2.2 Verzamelt orders.  

2.4 Rondt het verzamelen van orders af. 

 

Examenonderdeel 2 

2.3 Inventariseert (een deel van) de voorraad 
en/of (een deel van) de magazijninventaris. 

 

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 2 examenonderdelen: 

 

Examenonderdeel 1 

3.1 Bereidt het verzenden van 
goederen/producten voor.  

3.2 Controleert te verzenden goederen 
/producten.  

3.3 Maakt goederen/producten verzendklaar.  

 

Examenonderdeel 2 

3.4 Laadt goederen/producten en rondt het 
verzendklaar maken van goederen/producten. 

 

criteriumgericht interview 
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R
o

c  

theorie-examen over de onderwerpen: 

Logistieke basisbegrippen, bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, milieu, gevaarsymbolen, etc.  

R
o

c  

theorie-examen over de onderwerpen: 

Logistieke “verdiepings-begrippen”, bijvoorbeeld magazijnindeling, vrachtdocumenten, opslagmethodes, etc.  

 

roc 

Nederlands - generieke eisen (2F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

 

roc 

Rekenen - generieke eisen (2F/2A)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 2F/2A 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F/2A 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 2F/2A 

Examen verbanden  
op niveau 2F/2A 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.  

2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens. Meer informatie over de verschillende toetsen  

   Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en advies    

   commissie Steur (8 januari 2015)). 

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
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Concept Examenplan Logistiek teamleider crebonummer 25372                                                            Ingangsdatum: cursusjaar 2016 - 2017 

Cohort: 2016 - 2017 

 Basiskerntaak 1:  
Goederen/producten 
ontvangen en opslaan 

Basiskerntaak 2:  
Orders verzamelen 

Basiskerntaak 3:  
Goederen/producten 
verzenden 

Profiel 3 kerntaak 1: 
Coördineert logistieke 
werkzaamheden 

Profiel 3 kerntaak 2: 
Levert een bijdrage aan 
het optimaliseren van het 
logistieke proces 

B
p

v 
o

f 
si

m
u

la
ti

e
 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

1.1 Bereidt het ontvangen en 
opslaan van 
goederen/producten voor.    

1.2 Ontvangt en controleert 
goederen/producten. 

Examenonderdeel 2 

1.3 Slaat goederen/producten 
op.  

1.4 Voert goederen/producten 
in het systeem in. 

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

2.1 Bereidt het verzamelen 
van orders voor. 

2.2 Verzamelt orders.  

2.4 Rondt het verzamelen van 
orders af. 

Examenonderdeel 2 

2.3 Inventariseert (een deel 
van) de voorraad en/of (een 
deel van) de 
magazijninventaris. 

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

3.1 Bereidt het verzenden van 
goederen/producten voor.  

3.2 Controleert te verzenden 
goederen /producten.  

3.3 Maakt 
goederen/producten 
verzendklaar.  

Examenonderdeel 2 

3.4 Laadt 
goederen/producten en rondt 
het verzendklaar maken van 
goederen/producten. 

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

1.1 Bereidt de werkzaamheden 
van het logistieke team voor en 
verdeelt werk.  

1.2 Bewaakt de uitvoering en 
voortgang van de 
werkzaamheden van het 
logistieke team.  

1.4 Begeleidt medewerkers bij 
werkzaamheden op de 
werkvloer. 

Examenonderdeel 2 

1.3 Bewaakt het materieel en 
materiaal en beheert (een deel) 
van het magazijn.  

1.5 Organiseert en/of adviseert 
over het voorraadbeheer. 

criteriumgericht interview 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

2.1 Voert overleg met collega-
teamleiders.  

2.3 Organiseert werkoverleg 
met het team. 

Examenonderdeel 2 

2.2 Doet verbetervoorstellen 
ten aanzien van logistieke 
deelprocessen.  

 

criteriumgericht interview 
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R
o

c  

theorie-examen over de onderwerpen: 

Logistieke basisbegrippen, bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, milieu, gevaarsymbolen, etc.  

 

R
o

c  

theorie-examen over de onderwerpen: 

Logistieke basisbegrippen, bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, milieu, gevaarsymbolen, etc.  

 

R
o

c  

theorie-examen over de onderwerpen: 

Logistieke “verdiepings-begrippen”, bijvoorbeeld magazijnindeling, vrachtdocumenten, opslagmethodes, etc.  

R
o

c 

1 of 2 Theorie-examens over de onderwerpen: 

Logistieke basisbegrippen, aanvulling op bovenstaand examen   

Logistieke “verdiepingsbegrippen”, aanvulling op bovenstaand examen 

R
o

c 

Theorie-examen over de onderwerpen: 

Personeel, organisatie en leidinggeven. 
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roc 

Nederlands - generieke eisen (2F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

 

roc 

Rekenen - generieke eisen (2F/2A)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 2F/2A 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F/2A 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 2F/2A 

Examen verbanden  
op niveau 2F/2A 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.  
2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens. Meer informatie over de verschillende toetsen  

   Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en advies    

   commissie Steur (8 januari 2015)). 

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
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Concept Examenplan Logistiek supervisor (crebonummer 25388)                                                             Ingangsdatum: cursusjaar 2016 - 2017 

Cohort: 2016 – 2017 
 

 Basiskerntaak 1:  
Stuurt het logistieke proces aan 

Basiskerntaak 2:  
Levert input voor logistiek beleid 

Basiskerntaak 3:  
Voert het personeelsbeleid 
uit 

Basiskerntaak 4: 
Onderhoudt zakelijke relaties 

Bpv of 
simulatie 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

1.1 Stuurt logistieke werkzaamheden 
aan. 

1.2 Bewaakt het logistieke proces.  

1.3 Organiseert en voert werkoverleg.  

 

Examenonderdeel 2 

1.4 Monitort onderhoud aan materialen 
en materieel. 

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

2.1 Doet een voorstel voor het 
afdelingsplan.  

2.2 Doet een voorstel voor het 
afdelingsbudget.  

 

Examenonderdeel 2 

2.4 Rapporteert en adviseert over de 
uitvoering van het logistieke proces. 

2.3 Doet verbetervoorstellen ten 
aanzien van het logistieke proces.  

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 2 
examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1 

3.1 Adviseert over de 
personeelsbehoefte.  

3.2 Assisteert bij de werving en 
selectie van medewerkers.  

 

Examenonderdeel 2 

3.3 Assisteert bij het begeleiden 
en beoordelen  

van medewerkers. 

 

criteriumgericht interview 

 

Eén praktijkexamen met 1 
examenonderdeel: 

Examenonderdeel 1 

4.1 Beheert relaties.  

4.2 Handelt klachten af. 

 

criteriumgericht interview 
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roc/bpv 

Engels - generieke eisen 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 

Examen luisteren 

op niveau B1 

Examen lezen 

op niveau B1 

Examen gesprekken voeren 

op niveau A2 

Examen spreken 

op niveau A2 

Examen schrijven  
op niveau A2 

 

roc/bpv 
Engels - beroepsspecifieke eisen1 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 

Engels/Duits nvt 
Examen lezen  
op niveau B1 

Examen gesprekken voeren  
op niveau B1 

nvt nvt 

R
o

c 
1 of 2 (LT) Theorie-examens over de onderwerpen: 

Logistieke basisbegrippen, aanvulling   

Logistieke “verdiepingsbegrippen”, aanvulling 

 

R
o

c  

1 theorie-examen over de onderwerpen: 

Logistiek beheer 

 

R
o

c  

1 of 2 theorie-examens over de onderwerpen: 

Juridisch, personeel en organisatie en leidinggeven 

 

R
o

c  

1 theorie-examen over de onderwerpen: 

Financieel  
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roc 

Nederlands - generieke eisen (2F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

 

roc 

Rekenen - generieke eisen (2F/2A)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 2F/2A 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F/2A 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 2F/2A 

Examen verbanden  
op niveau 2F/2A 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.  
2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens. Meer informatie over de verschillende toetsen  

   Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en advies    

   commissie Steur (8 januari 2015)). 

 

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/

