
 

Verantwoording ontwikkel- en opleverplanning Luchtvaart 

Deze verantwoording is gekoppeld aan de ontwikkel- en opleverplanning in Excel. Ieder product heeft een nummer, de nummers uit de ontwikkel- en 

opleverplanning corresponderen met de nummers in het verantwoordingsdocument. Per product is zichtbaar op welk moment de ontwikkelgroep ernaar 

kijkt (blauwe cel in Excel) en in welke periode producten worden aangeboden aan de vaststellingscommissie (groene cel in Excel).  

 

Theorie-examen ‘Veiligheid’ 

Nr. Onderwerpen Ontwikkelgroep Activiteiten  Examenmatrijs  Wat is er nodig voor OG Datum VC 

1. 
Theorie-examen 
‘Veiligheid’ 

19-03-2019 
- Screenen van 56 ontwikkelde 

item in 2018. 

Hoofdstuk 1 
- 24 items 
 
Hoofdstuk 2 
- 6 items  
 
Hoofdstuk 3 
- 17 items 
 
Hoofdstuk 4 
- 1 item  
 
Hoofdstuk 5 
- 8 items 

 

Docenten met inhoudelijke kennis 
over de volgende  onderwerpen 
uit het theorie examen 
‘Veiligheid’: 
1. On board 
2. Brandbestrijding 
3. Bagage  
4. Voorafgaand aan de vlucht 
5. Algemene kennis & 

procedures en eigen 
veiligheid 

10-04-2019 
 
(78 items 
beoordelen) 

2. 
Theorie-examen 
‘Veiligheid’ 

19-03-2019 
- 22 nieuwe items ontwikkelen 

(zie kolom hiernaast).  

Hoofdstuk 3 
- 3.3.2 twee items 
- 3.4.2 twee items 
- 3.5.1 twee items 
- 3.5.2 één item 
- 3.7.1 twee items 
 
Hoofdstuk 4 
- 4.1.1 twee items 
- 4.1.2 één item 
- 4.1.3 twee items 
- 4.1.4 twee items 
- 4.2.1 twee items 
- 4.2.2 twee items 
- 4.2.3 twee items 

Docenten met inhoudelijke kennis 
over de volgende  onderwerpen 
uit het theorie examen 
‘Veiligheid’: 
3. Bagage  
4. Voorafgaand aan de vlucht 

  



 

3. 
Theorie-examen 
‘Veiligheid’ April/mei 2019 

- 20 nieuwe items ontwikkelen. 

Hoofdstuk 1 
- 1.2.2 één item 
- 1.6.1 één item  
 
Hoofdstuk 2 
- 2.2.1 twee items 
 
Hoofdstuk 4 
- 4.1.1 twee items 
- 4.1.2 twee items 
- 4.1.3 twee items 
- 4.1.4 twee items 
- 4.2.1 twee items 
- 4.2.2 twee items 
- 4.2.3 twee items 
 
Hoofdstuk 5 
- 5.2.1 één item 
- 5.3.1 één item 

Docenten met inhoudelijke 
kennis over de volgende  
onderwerpen uit het theorie 
examen ‘Veiligheid’: 
1. On board 
2. Brandbestrijding 
4. Voorafgaand aan de 

vlucht 
5. Algemene kennis & 

procedures en eigen 
veiligheid 

3 juli 2019 
 
(46 items 
beoordelen) 

- Eventuele bijstellingen van niet 
vastgestelde items van 10-04-
2019. 

Nader te specificeren na de 
VC. 

Nader te specificeren na de 
VC. 

4. 
Theorie-examen 
‘Veiligheid’ Mei/juni 2019 - 26 nieuwe items ontwikkelen. 

Hoofdstuk 1 
- 1.1.1 drie items 
- 1.2.1 twee items 
- 1.2.2 twee items 
- 1.3.1 twee items 

- 1.3.2 twee items 
- 1.4.1 twee items 
- 1.4.2 twee items 
- 1.4.3 twee items 
- 1.5.1 drie items 
- 1.5.2 twee items 
- 1.5.3 twee items 
- 1.6.1 twee items 

Docenten met inhoudelijke 
kennis over de volgende  
onderwerpen uit het theorie 
examen ‘Veiligheid’: 
1. On board 
 

  



 

5. 
Theorie-examen 
‘Veiligheid’ 17-09-2019 

- 26 nieuwe items ontwikkelen. 
- Eventuele bijstellingen van niet 

vastgestelde items. 

Hoofdstuk 3 
- 3.1.1 twee items 
- 3.1.2 twee items 
- 3.2.1 twee items 
- 3.2.2 twee items 
- 3.3.1 twee items 
- 3.3.2 twee items 
- 3.4.1 twee items 
- 3.4.2 twee items 
- 3.5.1 twee items 
- 3.5.2 twee items 
- 3.6.1 twee items 
- 3.7.1 twee items 
- 3.7.2 twee items 

Docenten met inhoudelijke 
kennis over de volgende  
onderwerpen uit het theorie 
examen ‘Veiligheid’: 
3. Bagage 
 

17-10-2019 
 
(26 items 
beoordelen) 

- Eventuele bijstellingen van niet 
vastgestelde items van juni/juli 
2019. 

Nader te specificeren na de 
VC. 

Nader te specificeren na de 
VC. 

6. 
Theorie-examen 
‘Veiligheid’ 12-11-2019 

- 18 nieuwe items ontwikkelen. 
- Eventuele bijstellingen van niet 

vastgestelde items. 

Hoofdstuk 2 
- 2.1.1 twee items 
- 2.1.2 twee items 
- 2.1.3 twee items 
- 2.2.1 twee items 
 
 
Hoofdstuk 5 
- 5.1.1 twee items 
- 5.1.2 twee items 

- 5.1.3 twee items 
- 5.2.1 twee items 
- 5.3.1 twee items 

Docenten met inhoudelijke 
kennis over de volgende  
onderwerpen uit het theorie 
examen ‘Veiligheid’: 
2. Brandbestrijding 
5. Algemene kennis & 

procedures en eigen 
veiligheid 

12-12-2019 
 
(18 items 
beoordelen) 

- Eventuele bijstellingen van niet 
vastgestelde items van 17-10-
2019 2019. 

Nader te specificeren na de 
VC. 

Nader te specificeren na de 
VC. 

  



 

Taalexamens 

Nr. Onderwerpen Ontwikkelgroep Activiteiten  Wat is er nodig voor OG Datum VC 

7. 
Lezen Engels C-
versie 

19-03-2019 

Het examen bestaat uit twee onderdelen; 
- Script 1; zowel script als items worden voorgelegd voor de 

inhoudelijke controle. Script en items zijn beoordeeld en 
goedgekeurd o.b.v. toets- en taaltechnische eisen door de VC 
MVT. 

- Script 2; zowel script als items worden voorgelegd voor de 
inhoudelijke controle. Script en items zijn beoordeeld en 
goedgekeurd o.b.v. toets- en taaltechnische eisen door de VC 
MVT. 

Docenten die input kunnen 
geven voor de receptieve 
taalexamens 

10 april 2019 8. 
Luisteren Engels 
C-versie 

Het examen bestaat uit twee onderdelen; 
- Script 1; zowel script als items worden voorgelegd voor de 

inhoudelijke controle. Script is beoordeeld en goedgekeurd 
o.b.v. toets- en taaltechnische eisen door de VC MVT. 

- Script 2; zowel script als items worden voorgelegd voor de 
inhoudelijke controle. Script en items zijn beoordeeld en 
goedgekeurd o.b.v. toets- en taaltechnische eisen door de VC 
MVT. 

9. 
Luisteren 2e MVT 
C-versie 

Het examen bestaat uit twee onderdelen; 
- Script 1; zowel script als items worden voorgelegd voor de 

inhoudelijke controle. Script en items zijn beoordeeld en 
goedgekeurd o.b.v. toets- en taaltechnische eisen door de VC 
MVT. 

- Script 2; zowel script als items worden voorgelegd voor de 
inhoudelijke controle. Script en items zijn beoordeeld en 
goedgekeurd o.b.v. toets- en taaltechnische eisen door de VC 
MVT. 

10. 
Spreken 2e MVT 
A-versie 

n.v.t. - Dit taalexamen is vastgesteld door de VC op 31-10-2018. n.v.t. 

10 april 2019 
11. 

Gesprekken 
voeren Engels A-
versie 

n.v.t. 
Dit taalexamen bestaat uit twee opdrachten; 
- Opdracht 1 wordt aangeboden aan de VC op 10-04-2019. 
- Opdracht 2 is vastgesteld door de VC op 31-10-2018. 

n.v.t. 

12. 
Gesprekken 
voeren 2e MVT A-
versie 

n.v.t. 
Dit taalexamen bestaat uit twee opdrachten; 
- Opdracht 1 wordt aangeboden aan de VC op 10-04-2019. 
- Opdracht 2 wordt aangeboden aan de VC op 10-04-2019. 

n.v.t. 

  



 

13. 
Spreken 2e MVT 
B-versie 

19-03-2019 
Deze taalexamens worden ter inhoudelijke controle voorgelegd aan 
de ontwikkelgroep. 

Docenten die input kunnen 
geven voor de productieve 
taalexamens 

10 april 2019 

14. 
Gesprekken 
voeren Engels B-

versie 

15. 
Gesprekken 
voeren 2e MVT B-
versie 

16. 
Spreken 2e MVT 
C-versie 

17. 
Gesprekken 
voeren Engels C-
versie 

18. 
Gesprekken 
voeren 2e MVT C-
versie 

19. 
Lezen Engels D-
versie 

April/mei 2019  
en  
mei/juni 2019 

De examens bestaan uit twee onderdelen; 
- Tijdens ontwikkelbijeenkomst 2 worden eerst de scripts 

voorgelegd voor de inhoudelijke controle.  
- Tijdens ontwikkelbijeenkomst 3 worden de items voorgelegd 

voor de inhoudelijke controle. 

Docenten die input kunnen 
geven voor de receptieve 
taalexamens 

3 juli 2019 

20. 
Luisteren Engels 
D-versie 

21. 
Luisteren 2e MVT 
D-versie 

22. 
Spreken Engels 
D-versie 

Mei/juni 2019 
Deze taalexamens worden ter inhoudelijke controle voorgelegd aan 
de ontwikkelgroep.  

Docenten die input kunnen 
geven voor de productieve 
taalexamens 

23. 
Spreken 2e MVT 
D-versie 

24. 
Gesprekken 
voeren Engels D-
versie 

25. 
Gesprekken 
voeren 2e MVT D-
versie 

26. 
Schrijven Engels 
D-versie 

 
 
 

 


