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Resultaten

Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen?
Enkele keuze, Antwoorden 520x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

voor de eerste keer

331

63,7 %

herexamen

189

36,3 %

Antwoorden

Ratio

Ik ben geslaagd

270

51,9 %

Ik ben deels geslaagd

113

21,7 %

Ik ben niet geslaagd

137

26,3 %

Als de voorlopige uitslag u reeds bekend is:
Enkele keuze, Antwoorden 520x, onbeantwoord 1x
Antwoord
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Wat is uw mening over de volgende onderdelen van het examen?
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 521x, onbeantwoord 0x
Mee
eens

Neutraal

Mee
oneens

Ik heb de examenoproep op tijd ontvangen.

469
(90,0 %)

29 (5,6 %)

23 (4,4 %)

Ik vond de informatie op de examenoproep duidelijk en volledig.

426
(81,8 %)

58 (11,1 %)

36 (6,9 %)

Ik kreeg tijdens het examen voldoende gelegenheid om te laten zien wat ik
weet/kan.

272
(52,2 %)

148 (28,4 %) 101 (19,4 %)

De examenleider/surveillant/examinator heeft me op mijn gemak gesteld.

306
(58,7 %)

147 (28,2 %)

68 (13,1 %)

Ik vond de instructies voorafgaande aan het examen duidelijk.

380
(72,9 %)

106 (20,3 %)

35 (6,7 %)

Ik ben tevreden over het optreden van de
examenleiders/surveillanten/examinatoren.

348
(66,8 %)

105 (20,2 %)

68 (13,1 %)

Er was voldoende examentijd.

366
(70,2 %)

88 (16,9 %)

67 (12,9 %)

Het was voldoende stil tijdens het examen.

412
(79,1 %)

62 (11,9 %)

47 (9,0 %)

Ik heb er begrip voor dat ik tijdens het examen geen horloge/smartwatch mocht
dragen.

427
(82,0 %)

51 (9,8 %)

42 (8,1 %)

Ik heb er begrip voor dat smartphones, smartwatches e.d. niet zijn toegestaan
tijdens het examen.

467
(89,6 %)

31 (6,0 %)

23 (4,4 %)
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Wat voor soort examen heeft u afgelegd?
Enkele keuze, Antwoorden 521x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Vakkennis examen (meerkeuze via computer)

322

61,8 %

Praktijkexamen

157

30,1 %

Anders

42

8,1 %

Wat is uw mening over het voorgeschreven praktijkwerkboek:
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 125x, onbeantwoord 396x
Mee eens
Met behulp van dit praktijkwerkboek ben ik voorbereid
op het praktijkexamen.

44 (35,2 %)

Neutraal
44 (35,2 %)

Mee oneens
19 (15,2 %)

Boek is mij
onbekend
18 (14,4 %)

Wat is uw mening over de volgende onderdelen van het praktijk examen?
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 159x, onbeantwoord 362x
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Ik vond het prettig om na afloop meteen de (voorlopige) uitslag te
krijgen.

143 (89,9 %)

10 (6,3 %)

6 (3,8 %)

De toelichting van de examinatoren op de uitslag was duidelijk.

88 (55,3 %)

28 (17,6 %)

42 (26,4 %)

Indien van toepassing: De rollenspeler speelde goed en
overtuigend.

101 (63,5 %)

28 (17,6 %)

17 (10,7 %)
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Wat is uw mening over de volgende onderdelen van het vakkennis examen?
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 321x, onbeantwoord 200x
Mee
eens

Neutraal

Mee
oneens

Ik vond het fijn dat ik na elk examenonderdeel kon kiezen of ik de (voorlopige)
uitslag op het scherm te zien gekregen.

236
(73,5 %)

55 (17,1 %)

30 (9,3 %)

Ik vind het belangrijk dat de vakkennis wordt geëxamineerd.

241
(75,1 %)

61 (19,0 %)

18 (5,6 %)

Ik had geen moeite met de examenvorm (meerkeuzevragen en/of open werk).

177
(55,1 %)

67 (20,9 %)

77 (24,0 %)

De opgaven waren duidelijk en begrijpelijk.

114
(35,5 %)

91 (28,3 %)

116 (36,1 %)

De opgaven zijn duidelijk leesbaar op het beeldscherm.

252
(78,5 %)

52 (16,2 %)

17 (5,3 %)

Ik had geen moeite met het bedienen van de knoppen op het beeldscherm
(markeren b.v.).

272
(84,7 %)

31 (9,7 %)

16 (5,0 %)

De print met de (voorlopige) uitslag na het laatste examenonderdeel vond ik
duidelijk.

193
(60,1 %)

89 (27,7 %)

39 (12,1 %)

Heeft u direct na afloop van het examen uw foutieve antwoorden bekeken op het beeldscherm?
Enkele keuze, Antwoorden 321x, onbeantwoord 200x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

234

72,9 %

Nee

87

27,1 %
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Denkt u van deze informatie gebruik te kunnen maken?
Enkele keuze, Antwoorden 235x, onbeantwoord 286x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

175

74,5 %

Nee

60

25,5 %

Antwoorden

Ratio

Ja

446

86,3 %

Nee

71

13,7 %

Antwoorden

Ratio

Ja

356

78,8 %

Nee

96

21,2 %

Heeft u de website van de SVPB wel eens bezocht?
Enkele keuze, Antwoorden 517x, onbeantwoord 4x
Antwoord

Kon u op de website van de SVPB de informatie vinden die u zocht?
Enkele keuze, Antwoorden 452x, onbeantwoord 69x
Antwoord
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In welke informatie was u geïnteresseerd? U kunt meerdere onderwerpen aankruisen.
Meerkeuze, Antwoorden 443x, onbeantwoord 78x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nieuwsberichten

51

11,5 %

Exameneisen

306

69,1 %

Informatie over procedures zoals inzage of aanvragen van verklaringen

149

33,6 %

Informatie over uitslagen

238

53,7 %

Modelexamens

300

67,7 %
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