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Notitie 
Datum  : november 2017 

Onderwerp : Examinering Engels, beroepsgericht lezen 

__________________________________________________________________________ 
 
Omdat leesvaardigheid Engels in het betreffende kwalificatiedossier staat, heeft 
Stem examens ‘Engels, beroepsgericht lezen’ ontwikkeld voor de volgende 
kwalificaties van de Herziene Kwalificatiestructuur (HKS): 
 
- Eerste autotechnicus (EAT), crebo 25244 
- Eerste bedrijfsautotechnicus (EBAT), crebo 25245  
- Eerste fietstechnicus (EFT), crebo 25230 
- Eerste scootertechnicus (ESCT), crebo 25233  
 
Voor de volgende kwalificaties, waar leesvaardigheid Engels ook in het dossier staat, 
zijn geen aparte examens ‘Engels, beroepsgericht lezen’ ontwikkeld: 
 
- Eerste motorfietstechnicus (EMFT), crebo 25232 
- Eerste verbrandingsmotortechnicus (EVMT), crebo 25236 
- Technisch specialist verbrandingsmotoren (TSVM), crebo 25237 
 
De reden hiervoor is, dat nagenoeg alle werkplaatsdocumentatie uitsluitend in het 
Engels beschikbaar is. Zonder het Engels voldoende te beheersen zouden de 
proeve(n) van bekwaamheid en de BPV niet met een voldoende resultaat kunnen 
worden afgesloten. 
 
 
Verantwoording en inhoud examens 
De ontwikkelde examens zijn gebaseerd op de vaardigheid ‘Kan relevante 
Engelstalige teksten op zijn vakgebied lezen’, zoals vermeld in het kwalificatiedossier 
voor de betreffende kwalificatie. 

De examens bestaan elk uit 20 driekeuze-vragen en gaan over Engelstalige stukjes 
tekst en afbeeldingen uit relevante werkplaatsdocumentatie. Ze hebben betrekking 
op werkzaamheden m.b.t. onderhoud, reparatie en diagnose, maar kunnen 
bijvoorbeeld ook gaan over de inhoudsopgave van een werkplaatshandboek of over 
de wijze waarop de documentatie gebruikt moet worden. De vragen en antwoorden 
staan in het Nederlands. 
De kandidaten krijgen 40 minuten de tijd om het examen te maken. 
 
 
Digitale afname 
De examens kunnen alleen digitaal worden afgenomen. Informatie m.b.t. de afname 
kunt u vinden op www.stichtingstem.nl, door op het tabblad ‘Producten’ te klikken en 
in het uitrolmenu te kiezen voor ‘Theorie-examens’. 
 
Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kun u terecht bij de Helpdesk van Stem. 
Deze is te bereiken via info@stichtingstem.nl of via telefoonnummer (030) 608 77 90. 
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Hulpmiddelen 
Toegestane hulpmiddelen bij het examen zijn: 
- een (niet-programmeerbare) rekenmachine, 
- kladpapier en een potlood of pen. 
 
 
Woordenboek 
Tijdens het examen mag een woordenboek (Engels - Nederlands) gebruikt worden. 
De school bepaalt of zij het woordenboek zelf verstrekt of dat de deelnemers aan het 
examen een eigen woordenboek mee moeten/mogen nemen. De school dient de 
deelnemers hierover tijdig te informeren. 
 
 
Deelnemer tijdig informeren 
Vergeet niet de deelnemer tijdig te informeren over het examen. 
 
 
Resultaat en cesuur  
De examens moeten met een voldoende worden afgesloten om een voldoende 
resultaat voor die kerntaak te kunnen halen, waarbij het examen Engels wordt 
meegeteld. Bij welke kerntaak dat is en de weging van de verschillende 
examenonderdelen, staat vermeld in de examenmix. Die kunt u vinden op 
StemToets. 
De cesuur van de examens is gesteld op 70%. Dat betekent een cijfer 5,5 wanneer 
70% van de vragen juist wordt beantwoord.  
 
 
 


