
Belangrijkste wijzigingen in de handleidingen en het verantwoordingsdocument van Stem 
vanaf 2018-2019 t.o.v. 2015-2016 
 
 
Alle handleidingen en verantwoordingsdocumenten 
 

• ‘Leerling’ is gewijzigd in ‘student’. 

• ‘Deelnemer’ is gewijzigd in ‘kandidaat’. 

• Cohort’ is gewijzigd in ‘Cohort vanaf …….’ 

• Versienummers zijn toegevoegd. 

• In de portretten van de beoordelingsformulieren die in de handleidingen zijn opgenomen, is 
de tekst ‘aan het eind van de opleiding’ gewijzigd in ‘beginnend beroepsbeoefenaar’. 

 
 
Handleiding BPV-examenbeoordeling voor de leermeester 
 

• Er is een Invulinstructie toegevoegd.  

• In de paragraaf ‘Hoe, wanneer en van wie krijgt de kandidaat het eindresultaat van de 
examenbeoordeling in de BPV te horen?’ is in de volgende zin het laatste gedeelte achter de 
komma toegevoegd: ‘Degene die het eindgesprek met u voert maakt hiervan een verslag, als 
bewijs dat het gesprek gevoerd is.’ 

• In de paragraaf ‘BPV-examenbeoordeling’ is toegevoegd: ‘Daarna krijgt de kandidaat een 
bericht van school over welke periode (begindatum-einddatum) de examenbeoordeling wordt 
uitgevoerd. De kandidaat moet namelijk weten dat het een examen is.’ 

 
 
Handleiding voor de beoordelaar van de Proeve van bekwaamheid 
 

• Paragraaf ‘Uitvoering van de Proeve’ is toegevoegd en bij punt 7 is aangegeven: ‘de school 
bepaalt het eindresultaat en deelt dat aan je mee’. 

• In de paragraaf ‘Hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de Proeve van 
Bekwaamheid’ is toegevoegd: persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Paragraaf ‘Twee beoordelaars’ is toegevoegd. 
 
 
Handleiding BPV-examenbeoordeling en Proeve van bekwaamheid voor de kandidaat 
 

• In de paragraaf ‘BPV-examenbeoordeling’ is toegevoegd: ‘krijg je duidelijk te horen over welke 
periode (begindatum-einddatum) de examenbeoordeling wordt uitgevoerd. Je moet namelijk 
weten dat je voor een deelresultaat voor het diploma wordt beoordeeld’. 

• In de paragraaf ‘Hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de Proeve van 
Bekwaamheid’is toegevoegd: persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Paragraaf ‘Uitvoering van de Proeve’ is toegevoegd en bij punt 7 is aangegeven: ‘de school 
bepaalt het eindresultaat en deelt dat aan je mee’. 

• In de paragraaf ‘Eindoordeel per kerntaak moet voldoende zijn’ is een tekst over niet kunnen 
compenseren toegevoegd. 



 
 
Handleiding BPV-examenbeoordeling en Proeve van bekwaamheid voor de organisator 
 

• Paragraaf ‘Kandidaat tijdig informeren’ is toegevoegd. 

• In de paragraaf ‘Informatie over het gebruik van exameninstrumenten van Stem’ is de 
volgende tekst toegevoegd: ‘Doet u dit niet, dan moet u de door u doorgevoerde wijziging(en) 
of andere werkwijze zelf verantwoorden.’ 

• In de paragraaf ‘Informatie over de Proeven van Bekwaamheid’ is toegevoegd ‘De nagebootste 
bedrijfssituatie’ en ‘Technische eisen aan de Proeve’. 

• Paragraaf ‘Uitvoering van de Proeve’is  toegevoegd en bij punt 7 is aangegeven: ‘de school 
bepaalt het eindresultaat en deelt dat aan je mee’. 

• Paragraaf ‘Twee beoordelaars’ is toegevoegd. 

• In de paragraaf ‘Hoe, wanneer en van wie krijgt de kandidaat het eindresultaat van de 
examenbeoordeling in de BPV te horen?’ is in de volgende zin het laatste gedeelte achter de 
komma toegevoegd: ‘Zorg ervoor dat degene die het eindgesprek met de leermeester voert 
hiervan een verslag maakt, als bewijs dat het gesprek gevoerd is.’ 

• Paragraaf ‘Eindoordeel per kerntaak moet voldoende zijn’ is toegevoegd. 
 
 
Verantwoordingsdocument 
 

• Waar van toepassing is de vrijstellingsregeling toegevoegd. 

• Paragraaf ‘Theorie-examen vakleer’ is toegevoegd.  
 


