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Examenprogramma Beschermingsbewind
1a.

Periode waar het examenprogramma betrekking op heeft
Dit examenprogramma is geldig van 01-09-2016 t/m 01-09-2018.

1b.

Wijzigingen examenprogramma
Eventuele (tussentijdse) wijzigingen in het examenprogramma, bijvoorbeeld vanwege
gewijzigde wet- en regelgeving, zullen via www.exsi.nl en de Nieuwsbrief EXSI worden
gecommuniceerd. Een half jaar na publicatie van de wijzigingen zal de inhoud van
de examens op het nieuwe examenprogramma afgestemd zijn. Zodoende hebben
opleiders voldoende tijd om op de wijzigingen in te spelen.

2.

Exameneisen
De exameneisen zijn opgenomen in een apart document, het zogenaamde
toetsmatrijs. Deze maakt onverkort deel uit van dit examenprogramma.
De toetsmatrijs is ontwikkeld door de samenwerkende branche- en
beroepsverenigingen NBPB, BPBI en NBBI, waarna deze is vastgesteld door de CEB
(Centrale Examencommissie Bewindvoering).

3.

Examenonderdelen

Het examen dat onder verantwoordelijkheid van de Centrale Examencommissie
Bewindvoering wordt afgenomen bestaat uit het onderstaande onderdeel:
Naam examenonderdeel
ToetsCesuur Afname- Aantal
TijdsToegestane
vorm
(%)
wijze
items
duur
hulpmiddelen
(min.)
BW (Beschermingsbewind)
Gesloten
55% *
Digitaal
63
90 min. VTB Calculator **
vragen
* De cesuur van 55% word gecorrigeerd voor de gokkans in het examen.
** Eventuele hulpmiddelen worden voor het examen door EXSI ter beschikking gesteld.

4.

Beoordelingsschaal
Voorbeeldtekst: De beoordeling van de examenonderdelen wordt uitgedrukt in hele
cijfers uit de reeks 1 – 10, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben:
10 uitmuntend
5 bijna voldoende
9 zeer goed
4 onvoldoende
8 goed
3 zeer onvoldoende
7 ruim voldoende
2 slecht
6 voldoende
1 zeer slecht

5.

Toelatingseisen
Zie algemene voorwaarden (www.exsi.nl).

6.

Vrijstellingen
N.v.t.
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7.

Examenlocatie
De examens worden afgenomen op de volgende locatie:
eX:plain
Plotterweg 1
3821 BB Amersfoort

8.

Herexamenmogelijkheden
Op het herexamen zit een beperking van maximaal 2 keer per jaar een herexamen
doen. In het totaal heeft een kandidaat dus 3 pogingen per jaar.

9.

Uit te reiken waardepapieren en geldigheidsduur
Na het behalen van het examen wordt een diploma verstrekt en wordt de naam van
de geslaagde kandidaat opgenomen in het diplomaregister van de sector Schuld &
Inkomen. De geldigheidsduur van het diploma is afhankelijk van de kwalificatie.
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