Competentiegericht Opleiden

Rapportage gedelegeerde

Rapportage gedelegeerde
Afronding PvB I-4* (examineren)
Gegevens met betrekking tot het examen
Naam opleidingslocatie
Naam gedelegeerde

Pasnummer

Datum examen
Boottype
Discipline
Aantal
Geslaagd

Kb

Zb 1/2*

Ws

JaZ -NT 3/4*

JaZ - T 3/4* MB 3/4* Cat GMS

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Gegevens met betrekking examinator in opleiding
Naam

Pasnummer

Email

Telefoon

Verantwoordelijk opleider
Datum afronding I-4
Datum meekijken
Datum onder begeleiding
Datum examenvragen

Begeleider
Begeleider
Begeleider

□ Examinator in opleiding gaat ermee akkoord dat bovenstaande gegevens worden
opgeslagen in de CWO-database.
Gegevens met betrekking tot de kandidaten
Naam

Geb. datum

Geboorteplaats

P*

T

E**

Paraaf Gedelegeerde

* Ster-afname bestaat minimaal uit afname CWO-IV praktijk.
** T: Theorie, P: Praktijk, E: Eindresultaat. Vul in met V, O of A. Hierbij geld: V: Voldoende, O: Onvoldoende, A: Afgelast.

Contactgegevens CWO Secretariaat
T: 085-4015966
E: info@cwo.nl
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A.

Rapportage gedelegeerde

Motivatie bij NEE / Onvoldoende

Algemeen

1.

In bezit van I-4 pas

JA

NEE

2.

CWO procedures bekend

JA

NEE

3.

Zelfstanding functionerend

JA

NEE

4.

Onbevooroordeeld

JA

NEE

V

O

Totaalbeoordeling:

B.

Voorbereiding

5.

Examenvoorbereiding op papier

JA

NEE

6.

Voorgesprek voorbereid

JA

NEE

7.

Vaarwaterplanning duidelijk

JA

NEE

V

O

Totaalbeoordeling:

C.

Voorgesprek

8.

Doel examens duidelijk gemaakt

JA

NEE

9.

Beoordelingscriteria duidelijk

JA

NEE

10. Spanning brekend

JA

NEE

11. Opbouw examen duidelijk

JA

NEE

12. Afspraken gemaakt

JA

NEE

V

O

13. Makkelijk begin

JA

NEE

14. Logische opbouw

JA

NEE

15. Voldoende kansen geboden

JA

NEE

V

O

16. Meetbare opdrachten

JA

NEE

17. Ondubbelzinnige opdrachten

JA

NEE

18. Variërende opdrachten

JA

NEE

V

O

19. Variatie in vaarwaters

JA

NEE

20. Verwerken opdrachten in route

JA

NEE

V

O

21. Evenredige verdeling kandidaten

JA

NEE

22. Binnen gestelde tijdsnorm klaar

JA

NEE

V

O

23. Eisen conform CWO eisen

JA

NEE

24. Uniforme beoordeling

JA

NEE

V

O

25. Directe mededeling

JA

NEE

26. Kans op verwerking

JA

NEE

27. Totaalbeeld geschetst

JA

NEE

28. Trainingsadvies gegeven

JA

NEE

V

O

Totaalbeoordeling:

D.

Opbouw examen

Totaalbeoordeling:

E.

Opdrachtvorm

Totaalbeoordeling:

F.

Benutten vaarwater

Totaalbeoordeling:

G. Tijdsindeling

Totaalbeoordeling:

H.

Normering

Totaalbeoordeling:

I.

Motivatie

Totaalbeoordeling:
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Totaalbeeld
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Algemeen
Voorbereiding
Voorgesprek
Opbouw examen
Opdrachtvorm
Benutten vaarwater
Tijdsindeling
Normering
Motivatie
Totaalbeoordeling:

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

De kandidaten dienen te voldoen, binnen redelijke
grenzen, aan de bij de toelichting beschreven eisen.
Voor het voldoende afronden van het examendeel/blok
dient de kandidaat alle blokken voldoende af te sluiten.
Per beschreven onderdeel dient de kandidaat voor het
krijgen van een voldoende beoordeling minimaal de
helft met een Ja beoordeeld te krijgen. Een Nee in de
gevallen dat er een Ja (dikgedrukt) staat leidt direct tot
een onvoldoende beoordeling van het blok en
daarmee ook van het examen. Aan deze eisen dient
de kandidaat dus ten allen tijden te voldoen. Voor
precieze uitleg zie de toelichting.

Afronding I-4*

JA

NEE

Pasnummer gedelegeerde

Naam gedelegeerde:

Datum:

Handtekening gedelegeerde:

Begeleidende opmerking

Afronding
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Toelichting bij dit formulier
Doel:
Deze afronding heeft een tweezijdig doel. Ten eerste heeft deze afronding als doel om een minimum
niveau te controleren. Het tweede doel is begeleiding. Deze toelichting is geschreven als handvat voor
de interpretatie van de genoemde termen en normering. Het controlerende deel van het formulier
tracht tot een oordeel te komen op basis van geconstateerde handelingen die wel of niet zijn
uitgevoerd. Deze toelichting probeert dan ook de beoordeling toetsbaar te maken. Daarbij is het de
bedoeling dat de kandidaat wat extra’s opsteekt van iemand buiten zijn opleidingslocatie.

Uitleg:
Dit formulier wordt voor en na het examen door de begeleider ingevuld waarbij hij tijdens het hele
examen toetst of de kandidaat aan de minimale eisen voldoet. Na het examen maakt de gedelegeerde
de balans op en motiveert zijn negatieve bevindingen in de daarvoor bestemde kolom. Het totaalbeeld
geeft dan duidelijk weer hoe de kandidaat gefunctioneerd heeft. Het begeleidende gedeelte is ter
eigen invulling. Uiteindelijk beslist de gedelegeerde op grond van zijn bevindingen en gesprekken met
de kandidaat of deze het waardig is om de status I-4* te krijgen. Zijn besluit bekrachtigt hij met een
datum en handtekening.

Toelichting Criteria:
Algemeen
Pas I-4 aanwezig
CWO procedures bekend
Zelfstandig functionerend

Onbevooroordeeld

Hiermee moet de kandidaat aantonen dat deze in het bezit in van een
afgeronde I-4 status in de discipline waarin hij wil afronden.
De kandidaat is bekend met de procedures van aan en afmelden van
examens en de gang van zaken ten tijden van een examen.
De kandidaat is (en wordt) in staat (gesteld) om zelfstandig te kunnen
beslissen over alle facetten van het examen. Hij is dus van voor tot eind
zelfstandig en verantwoordelijk voor het door hem afgenomen examen
De kandidaat gaat het examen in zonder dat deze kennis heeft van de
(on)volkomenheden van de examenkandidaten waarmee hij vaart of laat
zien dat deze kennis geenszins invloed heeft op het afgenomen examen.

Voorbereiding
Examenvoorbereiding klaar
Voorgesprek voorbereid

Vaarwaterplanning duidelijk

De kandidaat kan van te voren dan wel mondeling dan wel op papier
aangeven hoe het examen gaat verlopen.
De kandidaat kan van te voren aangeven dan wel mondeling dan wel op
papier wat hij de examenkandidaten van te voren gaat vertellen over de
gang van zaken ten tijde van het examen.
De kandidaat kan van te voren vertellen waar hij heen gaat en wat hij waar
wil doen.

Voorgesprek
Doel examen duidelijk gemaakt De kandidaat maakt aan de examenkandidaten duidelijk dat het doel
van het examen is het testen van hun vaardigheden onder alle
omstandigheden met de nadruk op wat ze “wel” kunnen.
Beoordelingscriteria duidelijk
De kandidaat maakt aan de examenkandidaten van te voren duidelijk
dat hij let op uitvoering van de gestelde opdracht, veiligheid en als
laatste de zeiltechnische uitvoering.
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Spanning brekend

Opbouw examen duidelijk
Afspraken gemaakt

Rapportage gedelegeerde

De kandidaat tracht in houding en woordkeus de spanning bij de
examenkandidaten weg te nemen en stelt zich toegankelijk en
laagdrempelig op.
De kandidaat maakt aan de examenkandidaten duidelijk hoe het examen
zal verlopen qua opbouw
De kandidaat maakt van te voren duidelijke afspraken met de
examenkandidaat omtrent de duur van buurten, het aantal kansen en de
totale duur van het examen.

Opbouw examen
Makkelijk begin

Logische opbouw
Voldoende kansen geboden

De kandidaat begint met het toetsen van makkelijke vaardigheden, om zo
de spanning te breken en voert de moeilijkheid gedurende het examen op.
Doel is dat examenkandidaten de kans krijgen om te laten zien wat ze
kunnen.
De opbouw van het examen is zodanig dat de opdrachten aansluiten bij de
situatie en de prestaties van de kandidaten.
De kandidaat geeft de examenkandidaten de mogelijkheid om te
herkansen en ruimt hier tijd voor in.

Opdrachtvorm
Meetbare opdrachten

Ondubbelzinnige opdrachten
en controleert dit.
Variërende opdrachten

De opdrachten moeten zodanig zijn dat het beoogde doel van de opdracht
uitvoerbaar en haalbaar is. Maatstaf is hierin dat de examenkandidaat het
redelijkheidshalve moet kunnen halen.
De kandidaat geeft opdrachten die maar voor één interpretatie vatbaar zijn
De kandidaat brengt variatie aan in zijn opdrachten en oefeningen

Benutten vaarwater
Variatie in vaarwaters

De kandidaat maakt gebruik waar mogelijk van zoveel mogelijk
verschillende soorten vaarwater.
Verwerken opdrachten in route De kandidaat maakt efficiënt gebruik van de gevaren meters.

Tijdsindeling
Evenredige verdeling

De kandidaat zorgt ervoor dat (alle) kandidaten evenveel vaartijd
krijgen
Binnen gestelde tijdsnorm klaar De kandidaat weet zijn examen af te ronden binnen de daarvoor
gestelde tijd (1 uur per kandidaat).

Normering
Eisen conform CWO eisen

Uniforme beoordeling

De kandidaat toetst de prestaties van de examenkandidaten aan de eisen
gesteld in het betreffende examenprogramma voor niveau III (JaZ, Mb)
dan wel IV.
De kandidaat beoordeelt alle kandidaten volgens dezelfde maatstaven en
geeft de examenkandidaten de ruimte om hun acties te motiveren.

Motivatie
Directe mededeling
Kans op verwerking
Totaalbeeld geschetst
Trainingsadvies gegeven

De kandidaat geeft direct het eindoordeel.
De examenkandidaten krijgen de kans om het resultaat van de uitslag te
verwerken.
De kandidaat weet in het kort per examen kandidaat aan te geven waarop
zijn oordeel is gebaseerd.
De kandidaat kan de examenkandidaten in alle gevallen vertellen
waarmee hij verder zou kunnen dan wel moeten.
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Toelichting op normering
De kandidaten dienen te voldoen, binnen redelijke grenzen, aan de bij de toelichting beschreven
eisen.
Voor het voldoende afronden van het examendeel dient de kandidaat alle blokken voldoende af te
sluiten. Per beschreven onderdeel dient de kandidaat voor het krijgen van een voldoende beoordeling
minimaal de helft met een Ja beoordeeld te krijgen. Echter de volgende gevallen moeten altijd met Ja
beoordeeld worden voor een voldoende beoordeling van het blok:
Onderdeel
I-4 pas aanwezig:
Onbevooroordeeld
Meetbare opdrachten
Voldoende kansen
Eisen conform CWO
Totaalbeeld geschetst

Een Nee als:
De I-4 van de examinator in opleiding niet afgerond blijkt te zijn. Indien pas
niet aanwezig is afgerond I-4 in CWO-database voldoende.
De examenkandidaten het examen bevooroordeeld blijken te ondergaan.
De examenkandidaten opdrachten krijgen die in alle redelijkheid niet
haalbaar zijn.
De examenkandidaten niet de kans krijgen om gemaakte fouten (met
uitzondering van BPR) te herkansen.
De examinator in opleiding de kandidaten niet toetst conform de CWO IV
eisen.
De examinator in opleiding zijn oordeel niet kan onderbouwen met
argumenten of voorbeelden

Een Nee in deze gevallen lijdt altijd tot een onvoldoende beoordeling van het blok en daarmee ook van
het examen. Aan deze eisen dient de kandidaat dus ten allen tijden te voldoen.

Begeleidende opmerkingen:
Dit deel is open. De gedelegeerde geeft de kandidaat van te voren de kans om eventuele
aandachtspunten te kiezen en geeft daarop feedback. Daarnaast is hij vrij om eigen punten van
feedback te geven. De kandidaat moet in deze laten zien dat hij zijn keuzes motiveert en dat hij
openstaat voor feedback.

Afronding:
De kandidaat rond af indien:
• deze voldoende scoort op de controle-eisen;
• deze voldoende open staat voor feedback;
• deze voldoende zijn beslissingen kan onderbouwen met steekhoudende argumenten. .

Na afloop:
Na afloop van het examen en de begeleidende gesprekken stelt de gedelegeerde de uitslag vast en
stuurt dit formulier voorzien van alle gegevens op naar de CWO.
De onkostendeclaratie van de gedelegeerde wordt direct aan de CWO gedaan.
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