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Bijeenkomst Opleiders 13 juli 2021 
 
Communicatie met en afstemming tussen organisaties die opleiden voor verschillende 
competentieniveaus zijn belangrijk. De Examencommissie van de Stichting Examinering VOMES heeft 
daarom op 13 juli een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor opleiders.  
Alle opleiders waren van harte welkom. Helaas heeft de uitnodiging niet alle opleiders bereikt. 
 
Na een welkom van de voorzitter, Kees van Dongen, is er een toelichting gegeven op de nieuwe wet- 
en regelgeving en de activiteiten van de Examencommissie in 2021. 
Ludi Berghmans heeft een uitgebreide presentatie verzorgd over de opzet van praktijkexamens voor 
Schiet- en Springmeesters. Deze is volop in ontwikkeling en zal de vorm krijgen van een zogenaamd 
portfolio-assessment. Dat wil zeggen dat de kandidaat vanuit de praktijk aantoont in een portfolio dat 
hij over de benodigde competenties beschikt. Daarover vindt een assessment-gesprek plaats.  
Dit is een veelbelovende vorm voor het praktijkexamen. Op termijn zal onderzocht worden of deze 
vorm ook geschikt is voor het OOO-werkveld, met name voor de Senior-Deskundige. 
 
De opleiders hebben ook belangrijke feedback en suggesties gegeven. Er wordt aangegeven dat de 
kosten van (in-company) examens hoog zijn, en er worden zorgen uitgesproken over het niveau van 
de praktijkexaminatoren OOO. 
Het verzoek is uitgesproken om praktijkexamens OOO ook op andere locaties mogelijk te maken. 
Breed wordt gedragen dat het niveau van het examen Senior-Deskundige OOO omhoog zou moeten 
en dat op   andere competenties de nadruk zou moeten liggen op het praktijkexamen. 
De Examencommissie neemt deze feedback en suggesties ter harte en gaat ermee aan de slag. 
Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het registratieschema, waarin de eind- en toetstermen 
zijn vastgelegd (en daarmee het niveau) en examentechnische (on-)mogelijkheden.  
Afstemming met Stichting VOMES is daarbij belangrijk. 
 
De bijeenkomst heeft in een open constructieve sfeer plaatsgevonden. De afspraak is gemaakt om in 
het najaar een vervolgbijeenkomst te organiseren. 
Dan worden ook andere opleiders, die dit keer de uitnodiging niet bereikt heeft, van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 


