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Beste student, 

 

Aan het begin van je studie heb je een Onderwijs-en Examen Reglement (OER) ontvangen/ben je 
geïnformeerd over het OER van jouw opleiding (Technisch Specialist Bedrijfsauto’s cohort 2018) 

Op 12-10-2021 heeft de examencommissie een wijziging ten aanzien van jouw examenprogramma 
goedgekeurd. 

Het examenprogramma was 

 

Kerntaak 1 basisdeel 1 : Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele 
werktuigen 
Proeve van Bekwaamheid Onderhoud 

BPV examen Onderhoud 

Kerntaak 2 basisdeel 1 : Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele 
werktuigen 
Proeve van Bekwaamheid Reparatie 

BPV examen Reparatie 

Kerntaak 1 profieldeel 3 : Stelt diagnose aan bedrijfsauto 
Proeve van Bekwaamheid Diagnose stellen mechanisch 

Proeve van Bekwaamheid Diagnose stellen elektronisch 

BPV examen Diagnose 

Theorietoets TS 
 

 
Het examenprogramma wordt 

 

Kerntaak 1 basisdeel 1 : Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele 
werktuigen 
Onderhoud Uitvoeren (BPV) 

Kerntaak 2 basisdeel 1 : Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele 
werktuigen 
Reparatie Uitvoeren (BPV) 

Reparatie Uitvoeren (CGI) 

Kerntaak 1 profieldeel 3 : Stelt diagnose aan bedrijfsauto 
Diagnose Stellen (BPV) 

Diagnose Stellen (PVB) 
 



 

 

 

 

 

Dat betekent dat de volgende zaken gewijzigd zijn <opsomming maken> 

1. Het examen “BPV examen Onderhoud” is vervangen door het examen “Onderhoud Uitvoeren 
(BPV)”. 

2. Het examen “Proeve van Bekwaamheid Onderhoud” komt te vervallen. 
3. Het examen “BPV examen Reparatie” is vervangen door het examen “Reparatie Uitvoeren 

(BPV)”. 
4. Het examen “Proeve van Bekwaamheid Reparatie” is vervangen door het examen “Reparatie 

Uitvoeren (CGI)”. 
5. Het examen “BPV examen Diagnose” is vervangen door het examen “Diagnose Stellen 

(BPV)”. 
6. Het examen “Proeve van Bekwaamheid Diagnose stellen mechanisch” en “Proeve van 

Bekwaamheid Diagnose stellen elektronisch” is vervangen door het examen “Diagnose 
Stellen (PVB)”. 

7. Het examen “Theorietoets TS” komt te vervallen. 

Tijdens een bijeenkomst met jouw loopbaanbegeleider worden de wijzigingen in het 
examenprogramma met jou besproken. 

Daarbij wordt ook besproken wat er in het onderwijsprogramma wijzigt om jou goed voor te 
bereiden op het examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


