Eind- en toetstermen situatie 2017 (versie 2.0)
Per 1 september 2017 (Nederland) of per 1 januari 2018 (België) zijn de VCA-examens volledig
gebaseerd op vernieuwde eind- en toetstermen (versie 2.0).
In versie 2.0 zijn wijzigingen aangegeven:
Groen: Toevoegingen op versie 2.6 van de eind- en toetstermen (april 2015).
Rood: Wijzigingen in de loop van het herzieningsproces.
Het gaat niet zo zeer om inhoudelijke wijzigingen, maar wel om het herformuleren van de ETT in
functie van het toepassen van kennis in werksituaties. Tevens werden verwante ETT gebundeld
om zo tot een compacter en coherenter geheel te komen.


ETT VCA 2017 Examen NL: Dit document bevat een overzicht van de huidige
hoofdstukken, onderwerpen, eindtermen en toetstermen (versie 2.0).



ETT VCA 2017 Opleiding NL: Dit document bevat de inhoud uit het ‘examen-document’
uitgebreid met de aspecten en aandachtsbollen per toetsterm. Verder zijn in dit document
nog twee overzichten opgenomen die de wijzigingen t.o.v. de eerdere versie aangeven.

De toetsmatrijzen die gelden voor deze examens zijn de volgende:


Toetsmatrijs B-VCA



Toetsmatrijs VOL-VCA



Toetsmatrijs VIL-VCU

Toelichting nieuwe eind- en toetstermen
Een toelichting op de nieuwe ETT is te bestellen via de website van de SSVV.

België tot 31-12-2017
VCA-examens in België worden nog tot 1 januari 2018 afgenomen volgens deze eind- en
toetstermen.

Anderstalige eind- en toetstermen
Révision d’objectifs finaux et critères d’évaluation 2017
A partir du 1 septembre 2017 (Pays-Bas) ou á partir du 1 janvier 2018 (Belgique), les examens
SCC sont basés sur des nouveaux objectifs finaux et critères d’évaluation.


ETT VCA 2017 Examen FR : Un aperçu des différents chapitres, sujets, objectifs finaux
et critères d’évaluation.



ETT VCA 2017 Formation FR : Le contenu du document « Examen VCA-ETT 2017 »,
avec pour chaque critère d’évaluation les aspects et les puces.

Überprüfung Lernziele und Prüfungsanforderungen 2017
Ab 1. September 2017 (Niederlande) oder ab 1. Januar 2018 (Belgien) sind die VCA-Prüfungen
auf neue Lernziele und Prüfungsanforderungen basiert.


ETT VCA 2017 Prüfung DE: Eine Übersicht über die verschiedenen Kapitel, Themen,
Lernziele und Prüfungsanforderungen.



ETT VCA 2017 Ausbildung DE: Der Inhalt von ‘VCA-ETT Prüfung” ausgebaut mit die
Aspekte und Aufzählungspunkte zu jeder Prüfungsanforderung.

Revision final attainment levels and test criteria 2017
From September 1, 2017 (Netherlands) or from January 1, 2018 (Belgium), the VCA (SCC)
exams will be based on new final attainment levels and test criteria.


ETT VCA 2017 Exam EN: An overview of the various sections, topics, final attainment
levels and test criteria.



ETT VCA 2017 Training EN: The contents of ‘VCA-ETT-Examen’ expanded with for each
test criterion the aspects and focus items.

