
 
 

Notitie voor:  Deelnemers van StECI 

Van:   Linda van Abeelen [examenadviseur StECI] 

Datum:  12 oktober 2018 

Betreft:  Update vaststelling exameninstrumenten 

 

Update vaststelling exameninstrumenten 

De afgelopen maanden zijn de examenontwikkelaars samen met docenten van deelnemende 

scholen gestart met de ontwikkeling van examens en/of het tegenlezen daarvan. Hierbij een 

update voor alle kwalificaties: 

 

Dossier  Kwalificatie Status  Vervolg  

PET Medewerker 

podium- en 

evenementen-

techniek 

‒ Deze 

exameninstrumenten 

zijn wegens tijdgebrek 

niet beoordeeld door de 

vaststellingscommissie.  

‒ De eerder ontwikkelde 

opdrachten blijven 

behouden. De 

beoordelingssystema-

tiek van StECI is 

hieraan toegevoegd.   

‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 19 november 

beoordeeld door de 

vaststellingscommissie. 

De vastgestelde 

instrumenten worden op 

22 november 

beschikbaar gesteld in 

de examenbank. 

Podium- en 

evenementen-

technicus 

Podium- en 

evenementen-

technicus Podium 

& Rigging 

Podium- en 

evenementen-

technicus Licht 

Podium- en 

evenementen-

technicus Geluid 

Artiesten Acteur 

 

‒ De examens voor het 

dossier Artiest zijn 

beoordeeld en 

vastgesteld door de 

vaststellingscommissie, 

met uitzondering van 

het theorie-examen en 

de examens voor de 

profielkerntaken.  

‒ Gekeken wordt of er 

ruimte is om de 

examenmix bij te 

stellen, waarbij het 

theorie-examen komt te 

vervallen. De 

onderdelen die 

geexamineerd worden 

in het theorie-examen 

worden dan verwerkt in 

‒ De examens voor de 

profielkerntaken worden 

beoordeeld door de VC in 

week 44. De 

vastgestelde examens 

worden op 7 november 

beschikbaar gesteld in 

de examenbank.  

 

Musicalperformer 

Muzikant 

Danser 



 
 

de proeve. Dit wordt 

afgestemd met de EAC. 

AV-productie Medewerker 

fotografie 

‒ Deze 

exameninstrumenten 

zijn wegens tijdgebrek 

niet beoordeeld.   

‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 22 

november beoordeeld 

door de 

vaststellingscommissie. 

De vastgestelde 

instrumenten worden 

op 27 november 

beschikbaar gesteld in 

de examenbank. 

Allround 

medewerker AV-

productie 

‒ De 

exameninstrumenten 

zijn beoordeeld op 11 

oktober.  

De instrumenten zijn 

vastgesteld m.u.v. het 

examen voor B1-K2. 

‒ De vastgestelde 

exameninstrumenten 

worden op 16 oktober 

gepubliceerd in de 

examenbank. Het niet 

vastgestelde examen 

voor B1-K2 wordt 

bijgesteld en zal in 

week 42 opnieuw door 

de VC worden 

beoordeeld en op 24 

oktober beschikbaar 

gesteld in de 

examenbank. 

Fotograaf ‒ De 

exameninstrumenten 

zijn beoordeeld op 11 

oktober. De examens 

voor B1-K1 en B1-K2 

zijn niet vastgesteld. Er 

zitten teveel vak- 

specifieke termen in die 

uitsluitend voor AV-

specialist gelden en niet 

voor fotograaf.  

‒ De 

exameninstrumenten 

worden herzien en 

specifieker gemaakt 

voor de kwaliicatie 

fotograaf. De 

exameninstrumenten 

worden op 22 november 

beoordeeld door de 

vaststellingscommissie. 

De vastgestelde 

instrumenten worden op 

27 november 

beschikbaar gesteld in 

de examenbank. 



 
 

AV-specialist ‒ De 

exameninstrumenten 

zijn beoordeeld op 11 

oktober. De 

instrumenten zijn 

vastgesteld m.u.v. het 

examen voor B1-K2. 

‒ De vastgestelde 

exameninstrumenten 

worden op 16 oktober 

gepubliceerd in de 

examenbank. Het niet 

vastgestelde examen 

voor B1-K2 wordt 

bijgesteld en zal in 

week 42 opnieuw door 

de VC worden 

beoordeeld en op 24 

oktober beschikbaar 

gesteld in de 

examenbank. 

Mediamanage

ment 

Mediamanager ‒ De 

exameninstrumenten 

zijn in ontwikkeling. 

‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 22 november 

beoordeeld door de 

vaststellingscommissie. 

De vastgestelde 

instrumenten worden op 

27 november 

beschikbaar gesteld in 

de examenbank. 

Mediaredactie  Mediaredactie-

medewerker 

‒ De 

exameninstrumenten 

zijn in ontwikkeling. 

‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 22 november 

beoordeeld door de 

vaststellingscommissie. 

De vastgestelde 

instrumenten worden op 

27 november 

beschikbaar gesteld in 

de examenbank. 

Media-

vormgeving 

Mediavormgever ‒ De 

exameninstrumenten 

zijn beoordeeld op 11 

oktober. De 

instrumenten zijn 

vastgesteld m.u.v. het 

examen voor B1-K1. 

‒ De vastgestelde 

exameninstrumenten 

worden op 16 oktober 

gepubliceerd in de 

examenbank. Het niet 

vastsgestelde examen 

voor B1-K1 wordt 

bijgesteld en zal in 

week 42 opnieuw door 

de VC worden 

beoordeeld en op 24 

oktober beschikbaar 



 
 

gesteld in de 

examenbank. 

DTP Medewerker DTP ‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 8 november 

door de VC beoordeeld 

mits er voldoende 

vaststellers zijn. 

‒ Er is een dringende 

oproep gedaan om 

vaststellers te werven 

voor de VC 

communicatie en design. 

De vastgestelde 

examens worden op 13 

november beschikbaar 

gesteld.  

Allround DTP-er  

Ruimtelijke 

vormgeving 

Medewerker 

productpresentatie 

‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 8 november 

door de VC beoordeeld 

mits er voldoende 

vaststellers zijn. 

‒ Er is een dringende 

oproep gedaan om 

vaststellers te werven 

voor de VC 

communicatie en design. 

De vastgestelde 

examens worden op 13 

november beschikbaar 

gesteld.  

Ruimtelijk 

vormgever 

‒ Het examen voor P2-K3 

wordt op 8 november 

door de VC beoordeeld 

mits er voldoende 

vaststellers zijn.  

‒ Op 13 november komt 

de ontwikkelgroep nog 

bij elkaar voor de 

examens van B1-K1, 

P2-K1 en P2-K2. 

‒ Er is een dringende 

oproep gedaan om 

vaststellers te werven 

voor de VC 

communicatie en 

design. Het examen 

voor P2-K3 wordt na 

vaststelling op 13 

november beschikbaar 

gesteld. 

‒ De examens voor B1-

K1, P2-K1 en P2-K2 

worden in december 

aangeboden aan de 

vaststellingscommissie. 

Signmaking Medewerker sign ‒ De 

exameninstrumenten 

worden op 8 november 

door de VC beoordeeld 

mits er voldoende 

vaststellers zijn. 

‒ Er is een dringende 

oproep gedaan om 

vaststellers te werven 

voor de VC 

communicatie en 

design. De vastgestelde 

examens worden op 13 

november beschikbaar 

gesteld.  

Allround signmaker 

Signspecialist 

 

 
 
 


