Opleverplanning 2022 versie V1.5
Afgerond
In ontwikkeling
Niet afgerond volgens planning
Nog te plannen

Kwalificatie

Productie (ontwikkelen)

Planning

Onderstaande examenproducten worden ontwikkeld op basis van nieuw format* conform visie en uitgangspunten.
Dierverzorging
• Nieuw dossier geldig 23298 per 1-8-2022
•
•
•
•
•

Q2 -Q3

•
•
•
•
•

Voorlopig Examenplan
25731 Dierenartsassistent Paraveterinair
25732 Medewerker dierverzorging
Examenproducten
25731 Dierenartsassistent Paraveterinair
25732 Medewerker dierverzorging
25733 Proefdierverzorger
25734 Zelfstandig medewerker dierverzorging
25730 Bedrijfsleider dierverzorging
Nieuw dossier 23301
Examenproducten 3 contexten

•
•
•
•
•

Voorlopig examenplan
Examenproducten
Beoogde vaststelling nieuw dossier 1-10-2022 (geldig per ?)
Heeft samenhang met dossier dierverzorging 23175
Examenproducten

Q3-4
Q3-4

•

Beoogde vaststelling nieuw dossier 1-10-2022

•
•

Examenproducten
Concept nieuw dossier 2023 (geldig per ?)

Q4 -2023

•

Examenproducten

2023

K1286 Beoefenen
paardensport en geven
van lessen/trainingen
vanaf de basissport

•

Geldig vanaf 28-10-2022

•
•
•

Q3 – Q4

Retail Specialist
25809

•
•

Examenproducten
Komt niet beschikbaar bij Groene Norm
De school kan hiervoor het examen van ORUN inzetten. Voor
meer informatie zie bij KNHS.
Examenproducten
Start dit najaar met uitloop in 2023

Retail manager
25807

•
•

Examenproducten
Start dit najaar met uitloop in 2023

Q3 – Q4

•

Entree
25746
Retailmedewerker
25808
Gespecialiseerde
proefdierverzorging

Hoefsmederij
Paardensport- en
houderij

MBO opleverplanning 2022

Q3 - Q4

Q3 – Q4
Q3 – Q4
Q3 – Q4
Q2- Q3-Q4

2023

Q3 – Q4

1

K1307 Houder van
Herpeten

•
•
•

Gewasbescherming C

?
Q3 – Q4

•

Examenproducten
Het nieuwe keuzedeel bevat een minimale tekstuele wijziging.
Met inhoudsdeskundigen wordt afgestemd of aanpassing van
bestaande examen nodig is.
Ntb.

Mollen en woelratten

•
•

Examenplan
Examenproducten

Q 1- Q2

Formats examens

• Ontwikkelen en opleveren formats voor de exameninstrumenten.
• Ontwikkeling is gestart er is regelmatig afstemming met de Examen Advies Commissie (EAC).
• De formats zijn vastgesteld.
• Planning prioriteit wordt in overleg met gebruikers vastgesteld.
(Agendapunt overleg gebruikersgroep. De planning is besproken
in de gebruikersgroep).
• (Door) Ontwikkelen op basis van vastgestelde formats en prioriteit planning.
• Het gaat om kennisexamens die horen onder de kwalificaties.
• Onderhoudsplanning op basis van ontvangen feedback.

Bestaande examens

Kennisexamens

Q1

Q1

Volgens
planning

• Onhold vanwege uitstel betreffende wetgeving Natuurbescherming
o Kennisexamen niveau 1
o Kennisexamen niveau 2
o Kennisexamen niveau 3
Onderstaande examenproducten worden ontwikkeld conform tussenkader
Flora en fauna/wNb

Bloem, groen en styling

Boomverzorging

Opzichter Groene
Ruimte
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•
•
•
•
•

Nieuw dossier
Examenplan opstellen en publiceren
Examenproducten ontwikkelen
25704
25706

Q1 – Q2

•
•
•
•
•
•

Publiceren examenproducten
25705
25707
Nieuw dossier
Examenplan opstellen en publiceren
Examenproducten ontwikkelen

Q1 – Q2

Q1 – Q2

Q1
Q1

• Publiceren examenproducten

Q1 – Q2

• Examenproducten ontwikkelen
• Publiceren examenproducten

Q1- Q2

2

*NB. De informatie over het examen wordt opgenomen in het document ‘Exameninformatie kadidaat’. Onder ‘Jouw examens’ zie uit welk examen of examens een Proeve bestaat. Er komen geen aparte examenplannen meer.
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