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Afspraken Theorie-examens SVGO-GidB 

Theorie-examens 

1. Mondeling theorie-examen 

Naast de praktijk wordt ook de theorie geëxamineerd. Voor het theorie-examen zijn een aantal 

verschillende setjes aan ad-random samengestelde vragenlijsten beschikbaar. Zij komen voor de 

examinator beschikbaar in het examenplatform van Concreet. Dit mondelinge theorie-examen wordt 

door de examinator per kandidaat tijdens het praktijkexamen afgenomen. Het betreft vragen die de 

kandidaat correct moet kunnen beantwoorden wil deze het betreffende praktijkexamen kunnen 

maken (aansluiting theorie/praktijk). De vragen dekken de voor de werkzaamheden vereiste kennis 

af en daarmee worden de kennis en vaardigheden per vakmodule dekkend geëxamineerd.  

 

Het theorie-examen wordt afgenomen door een onafhankelijke examinator.  

De voorzitter van het surveillantenteam is hierbij als onafhankelijke toezichthouder aanwezig. 

Per kandidaat vult deze een evaluatieformulier in dat ingescand wordt en toegestuurd ter attentie 

van de ambtelijk secretaris van de examencommissie H. Hanssen: hhmhanssen@gmail.com  

 

Procedure theorie-examens 

Voor het theorie-examen is de “procedure praktijkexamen” leidend. 

Het theorie-examen wordt gedurende enig moment tijdens het praktijkexamen afgenomen. 

Het moment van het theorie-examen wordt bepaald door de examinator. 

 

Verwerken resultaten theorie-examen 

De examinator verwerkt de examenresultaten van het mondeling examen handmatig in het 

examenplatform van Concreet. De ingevulde score per kandidaat wordt apart opgeslagen. 

Voor het theorie-examen geldt dat het eindresultaat voldoende moet zijn (≥ 5,5). 

 

Beoordelingsformulier per kandidaat 

Bij elk theorie-examen zit een beoordelingsformulier. Met dit beoordelingsformulier wordt de 

deelnemer tijdens het theorie- examen beoordeeld. Op dit beoordelingsformulier kan de examinator 

per kandidaat de antwoorden op de vragen verwerken om zo ook achteraf te kunnen verantwoorden 

dat de beoordeling op de juiste wijze heeft plaats gevonden. Een dergelijk formulier is per set vragen 

beschikbaar. 

De examinator (of administratie) zorgt ervoor dat de formulieren vooraf op naam van de kandidaat 

gesteld zijn zodat de bewijslast uiteindelijk ook goed verwerkt kan worden.  

De naam en andere gegevens van de kandidaat moeten met de hand ingevuld worden.  

Aandachtpunt voor de examinator is om de juiste vragen en antwoorden bij de kandidaat te 

verwerken. Daarnaast is het aan de examinator om voldoende informatie te hebben om de gegeven 

antwoorden van de kandidaten te kunnen scoren met de 0, 1, 2, 3, 4 punten zoals in het examen is 

aangegeven. 

  

De examinator maakt per kandidaat aan wie hij de vragen voorlegt een kopie ter voorbereiding. 

Het is van belang dat de examinator (of administratie) vooraf de setjes voor de examendag 

klaarmaakt. Hiermee is het ook makkelijk om bij herkansing de 2e of 3e set te pakken bij een 

kandidaat. Het is vooralsnog voor een deel handwerk. 

  

De ingevulde beoordelingen worden verzameld, ingescand en per examen digitaal bewaard.  

Dit om de bewijslast veilig te stellen. De ingescande documenten worden verstuurd ter attentie van 

de ambtelijk secretaris van de examencommissie H. Hanssen: hhmhanssen@gmail.com 
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2. Beeldscherm Digitaal theorie-examen 

Indien het theorie-examen digitaal wordt aangeboden en afgenomen geldt dat de kandidaten 

gedurende het praktijkexamen worden uitgenodigd voor het, met maximaal vijf kandidaten in een 

apart daarvoor ingerichte ruimte, maken van het theorie-examen. De kandidaat krijgt 30 minuten de 

tijd voor het beantwoorden van 20 vragen. De voorzitter van het surveillantenteam is hierbij als 

onafhankelijk toezichthouder aanwezig. 

 

De examinator is degene die het digitale theorie-examen vooraf als evenement in het 

Examenplatform van Concreet plant, aanmaakt en klaarzet op naam van de kandidaat. Pas nadat de 

examinator het theorie-examen heeft vrijgegeven kan de kandidaat het theorie-examen maken. 

 

Procedure theorie-examens 

Voor het theorie-examen is de “procedure praktijkexamen” leidend. 

Het theorie-examen wordt gedurende enig moment tijdens het praktijkexamen afgenomen. 

Het moment van het theorie-examen wordt bepaald door de examinator. 

 

Verwerken resultaten digitaal theorie-examen 
De resultaten worden automatisch door het systeem bepaald en vastgelegd. Pas na autorisatie door 

de examinator worden de resultaten definitief. Nadat de examinator de resultaten heeft 

geautoriseerd zijn deze niet meer te wijzigen en daarmee definitief vastgesteld. 

 

 


