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Meld uw ervaring! 
vrijdag 6 februari 2015 
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938 
Totale aantal reacties 
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Ik wil feedback geven over: 
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Welk examen heeft u afgelegd? 
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Ik werk 
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Werkervaring op dit gebied 
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Welke functie(s) heeft u? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Hoe heeft u zich voorbereid op het examen? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 
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Wat is de uitslag van het examen? 
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Wat is de score die u heeft behaald voor de volgende onderwerpen? (N.B. 
u kunt deze scores vinden op het bericht examenuitslag van DUO). 
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Wat waren de kosten van het afleggen van het examen? (exclusief de 
eventuele opleidingskosten) 
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Kosten van de gevolgde opleiding 
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Wat vindt u van de wijze van toetsing van Adviesvaardigheden? 
 
 
 

  Antwoord     Reacties: 
 

  Geen mening     03% 
  Matig      10% 
  Negatief     76% 
  Positief     11%   
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Wat vindt u van de wijze van toetsing van Integriteit en professioneel 
gedrag? 
 
 
 

  Antwoord     Reacties: 
 

  Geen mening     11% 
  Matig      08% 
  Negatief     53% 
  Positief     28%   
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Wat vindt u van de kwaliteit van de examenvragen 
 
 
 

  Antwoord    Reacties: 
 

  Vraagstelling dubbelzinnig   19% 
  Vraagstelling onduidelijk   16% 
  Sluit niet aan op studie    14% 
  Vraagstelling omslachtig   14% 
  Vraagstelling duidelijk    12% 
  Niet praktijkgericht    07% 
  Misleidend     06% 
  Ontbreken inzage    05%   
  Overig      07% 
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Sluit de inhoud van de vragen voldoende aan op de beroepskwalificatie? 
 
 
 

  Antwoord    Reacties: 
 

  Sluit totaal niet aan    11% 
  Sluit niet aan     26% 
  Sluit matig aan     11% 
  Sluit goed aan     10% 
  Sluit niet aan bij de praktijk   18% 
  Sluit niet aan bij de studie   12% 
  Overig      12% 
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Wat vindt u van de kwaliteit van de technische werking van de 
examinering? 
 
 
 

  Antwoord     Reacties: 
 

  Goed      60% 
  Matig tot (zeer) slecht    30% 
  Redelijk     10% 
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Wat vindt u van de actualiteit van de getoetste vakbekwaamheid? 
 
 
 
 

  Antwoordkeuzen    Reacties: 
 

  Heel veel oude kennis    38% 
  Gedeeltelijk oude kennis   29% 
  Voornamelijk actualiteiten   27% 
  Geen mening     06% 


