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Inleiding
Voor u ligt het examendocument van de opleiding Vakman begraafplaatsen. Dit examendocument is
ontwikkeld door IPC Groene Ruimte in samenwerking met de begeleidingscommissie Begraafplaatsen.
Al jarenlang heeft IPC Groene Ruimte cursussen en opleidingen op het gebied van begraafplaatsen
verzorgd. De kennis is gebleven, de aanpak is vernieuwd. De opleiding is aangepast aan de huidige
behoeften uit de markt.
De opleiding bestaat uit losse modules. Op basis van een intakegesprek wordt bekeken welke behoefte
aan kennis de kandidaat heeft. Met deze kennis wordt een opleidingstraject op maat gemaakt.
In totaal bieden wij zes vakmodules aan. Dit zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wet- en regelgeving
Communicatie op de begraafplaats
Begraafplaats specialismen
Infra en waterhuishouding
Terreinbeheer en onderhoud
Financieel/administratief

In dit document wordt aangegeven wat van een vakman begraafplaatsen verwacht mag worden (het
beroepsprofiel, zie hoofdstuk 2) en hoe IPC Groene Ruimte dit gaat toetsen. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen de algemene informatie met betrekking tot examineren (hoofdstuk 3), beschikbare
methodes van examinering binnen deze opleiding (hoofdstuk 3) en de daadwerkelijke examinering per
module (hoofdstuk 4 tot en met 9).
De inhoud van dit document is beoordeeld door een vaststellingscommissie. De samenstelling van deze
commissie is een representatieve afspiegeling van de werkomgeving van de vakman begraafplaatsen
(brancheverenigingen, vertegenwoordigers van aannemers en gemeenten en experts op het gebied van
begraafplaatsen).
Vastgesteld door de vaststellingscommissie opleidingen begraafplaatsen.
Datum: september 2018
Koen van Rooij
Voorzitter Vaststellingscommissie
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1

Beroepsprofiel vakman begraafplaatsen

In dit hoofdstuk geven we aan wat we verwachten van een gediplomeerd vakman begraafplaatsen.
Tevens geven we aan wat we als uitgangssituatie beschouwen voor de deelnemers die beginnen met
deze opleiding. Dit noemen we de beginsituatie.

1.1 Beroepsprofiel
Een vakman begraafplaatsen werkt op een of meerdere begraafplaatsen. De werkgever van een vakman
begraafplaatsen is een gemeente, stichting, uitvaartonderneming, groenvoorziener, kerkelijke
organisatie, een zelfstandige begraafplaats of een andere organisatie.
Een vakman begraafplaatsen voert zelfstandig werkzaamheden uit op de begraafplaats. Van de vakman
begraafplaatsen mag worden verwacht dat hij weet welke wetten en regels van toepassing op zijn werk
en hoe hij kan zorgen dat hij binnen deze wetten en regels opereert.
De vakman begraafplaatsen:















kan de parkachtige elementen (alle beplanting, paden, terreinmeubilair etc.) op een planmatige
wijze beheren en onderhouden;
kan met de op locatie beschikbare machine volgens vigerende wetgeving en met inachtneming
van zijn eigen veiligheid en die van de omgeving graven ruimen en delven;
kan ook alle specialistische objecten die bij een begraafplaats behoren (graven, monumenten,
drainagesysteem, etc.) beheren en onderhouden en kent daarbij de context van deze
elementen in het kader van de wet op de lijkbezorging en eventuele ander wetten;
is op de hoogte van de soorten verpakkingen van stoffelijke resten die zijn toegestaan;
kan ten behoeve van een uitvaartceremonie de nabestaanden op een respectvolle manier
begeleiden naar het graf (voorlopen) en eventueel tijdens andere ceremoniële onderdelen
assisteren;
kan voor zichzelf werkzaamheden inplannen voor een periode van 1 week met inachtneming
van de terreinomstandigheden, weersverwachtingen en geplande bijeenkomsten op de
begraafplaats;
werkt in teamverband of op aanwijzing van de leidinggevende, heeft een uitvoerende en
instructieve rol en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk en dat van
medewerkers in zijn/haar ploeg, de machines, gereedschappen en de materialen, het
toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheid op de werkplek;
is klantgericht (naar opdrachtgever, bezoekers en zakelijke relaties) en stelt zich
dienstverlenend op, neemt initiatief binnen de eigen verantwoordelijkheid, waarbij rekening
gehouden wordt met maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieuvriendelijke
brandstoffen voor machines etc.);
kan samenwerken.

Van een vakman begraafplaatsen wordt verwacht dat hij zich in contact met bezoekers,
omwonenden en opdrachtgevers weet te gedragen conform de maatschappelijk geldende normen
en regels.
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1.2 Beginsituatie
Een deelnemer aan de opleiding vakman begraafplaatsen heeft LBO/MBO-denkvermogen en een groene
achtergrond of affiniteit met groen. Wanneer de groene achtergrond ontbreekt, wordt in overleg met
de opleidingscoördinator naar een passende oplossing gezocht teneinde de opleiding succesvol af te
kunnen ronden.
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2

Examinering

2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het examen ingericht dient te worden en welke regels gehanteerd
moeten worden bij het maken en afnemen van het examen. De hier geldende uitgangspunten zijn
benoemd in het Handboek examinering IPC Groene Ruimte.
Ook wordt aangegeven welke verschillende vormen van examens er zijn en hoe deze worden
afgenomen.
In de gevallen waarin dit document niet voorziet, beslist de examencommissie van IPC Groene Ruimte.
Dit examendocument wordt beheerd door de examencommissie IPC Groene Ruimte in samenwerking
met de begeleidingscommissie Begraafplaatsen. Het examendocument geeft richting aan het opleiden
en examineren van de vakman begraafplaatsen.
Dit examen mag alleen worden afgenomen door IPC Groene Ruimte. Voor de toepassing van dit examen
geldt het Examenreglement van IPC Groene Ruimte.
De examencommissie heeft de taak om, volgens alle bepalingen uit dit examendocument en
bijbehorende reglementen plus bijlagen, te toetsen in welke mate de kandidaat voldoet aan de normen
die gesteld zijn in het examenmatrijzen bij het examen.

2.2 Opbouw diplomering
Diploma
Het diploma wordt toegekend wanneer alle modules succesvol zijn afgerond en er per module een
certificaat is ontvangen.
Het diploma wordt uitgereikt indien de deelcertificaten binnen een periode van 5 jaar zijn behaald.

Certificaten
Elke module wordt door middel van een examen afgesloten. Een module is behaald wanneer het
examen met een voldoende is afgesloten. Bij het behalen van de module ontvangt de cursist een
certificaat van de desbetreffende module.
De examinering van de modules vindt als volgt plaats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wet en regelgeving, theorie-examen
Communicatie op de begraafplaats: theorie-examen en in te leveren werkstuk
Begraafplaats specialismen: praktijk- en theorie-examen
Infra en waterhuishouding: theorie-examen
Terreinbeheer en onderhoud: theorie-examen
Financieel/administratief: theorie-examen

Toetsmatrijs
Per module geldt een weging van de onderwerpen. Dit wordt bepaald in de toetsmatrijs.

Cesuur
Per module geldt een cesuur zoals bepaald in de toetsmatrijs.
Met 'cesuur' wordt de scheiding tussen de resultaten bedoeld, die als voldoende (geslaagd) en
onvoldoende (niet geslaagd) worden beoordeeld.
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Herkansing
De kandidaat mag een examen twee keer herkansen. Het staat IPC Groene Ruimte vrij om hiervoor
kosten in rekening te brengen.

Aangepaste wijze van examineren
De examencommissie kan erin voorzien dat ten aanzien van specifieke doelgroepen, waaronder in ieder
geval gehandicapten en mensen met een beperking, het examen geheel of gedeeltelijk wordt
afgenomen op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaten. De kwaliteit en het
niveau van het examen blijven geborgd.
 Dyslexie
Kandidaten met dyslexie kunnen een aangepast examen aanvragen. De kandidaat overlegt
daarvoor een dyslexieverklaring.
 Faalangst, ADHD, slechtziend of andere problemen
Het kan voorkomen dat de kandidaat door persoonlijke beperkingen niet in staat is een examen
op de voorgeschreven manier te maken. In deze gevallen kan de kandidaat de
examencommissie verzoeken een maatoplossing te organiseren. De kandidaat ondersteunt een
verzoek daartoe met een verklaring van een arts of psycholoog.
De deelnemer geeft ruim voor het examen aan dat hij of zij gebruik wil maken van deze regeling, zodat
de examencommissie maatregelen kan treffen, en overlegt het juiste bewijsmiddel.

Bewaartermijn examens
Gegevens van gemaakte examens worden minimaal 12 maanden bewaard. Gegevens blijven voor de
kandidaat opvraagbaar. De bewaartermijn is zoveel langer als nodig is om de kandidaat die herexamen
wil doen daartoe in de gelegenheid te stellen.

2.3 Examinering theorie
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen.

Eisen aan de examensituatie
Het examen vindt plaats in een omgeving die de juiste faciliteiten biedt voor digitaal examineren: een
computer met internetaansluiting en een betrouwbare verbinding met voldoende verbindingssnelheid.
Voordat de kandidaat start met het examen, vindt er een identiteitscontrole plaats.
In het examen wordt ingegaan op de verschillende kennisaspecten die de kandidaat moet beheersen.
De inhoud van het examen wordt vastgesteld aan de hand van de informatie uit het examenmatrijs. Bij
het falen van de techniek zal het examen op papier worden afgenomen.
De vaststellingsprocedure voor theorievragen is een verantwoordelijkheid van de vaststellingscommissie
Begraafplaatsen en de beheerder van de vragenbank.
De examencommissie ziet erop toe dat de kandidaat zich houdt aan de gestelde tijdsduur voor het
theorie-examen zoals genoemd is in het examenmatrijs. Na het voltooien van het examen worden de
gegevens opgeslagen en wordt het examen (geautomatiseerd) ingeleverd. De kandidaat krijgt hiervoor
waarschuwingssignalen in de digitale examenomgeving.

Beoordeling van het theorie-examen
Het examen wordt (digitaal) nagekeken onder verantwoordelijkheid van een examinator. De examinator
geeft de kandidaat een cijfer. De examencommissie autoriseert een beslisser die het werk van de
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examinator controleert. De beoordelingen (voldoende/onvoldoende) worden bewaard door de
examencommissie.
Deze zijn in te zien door de kandidaat onder toezicht van een medewerker van IPC Groene Ruimte.
Tijdens de inzage mag er geen kopie gemaakt worden van de inhoud. Per vraag waarover verschil van
mening bestaat mag een verzoek tot herbeoordeling worden gedaan.

2.4 Examinering praktijk
Er is één module waarbij sprake is van een praktijkexamen: de module Begraafplaats specialismen. Het
praktijkexamen vindt plaats op de laatste lesdag van de module.

Eisen aan de examensituatie
Het praktijkexamen wordt afgenomen in een authentieke examensituatie of (wanneer de piëteit dit niet
toe staat) een zo veel mogelijk op de praktijk lijkende omgeving.
De kandidaat moet de werkprocessen op de examenlocatie kunnen uitvoeren tijdens het
praktijkexamen.
Als de examensituatie niet aan deze eis voldoet, moet het praktijkexamen worden verplaatst naar een
nader te bepalen tijdstip en/of plaats.

Beoordeling van het praktijkexamen







Alle werkprocessen worden beoordeeld aan de hand van de beheersingscriteria zoals die in het
beoordelingsformulier vermeld staan (zie daarvoor paragraaf 5.2).
Beheersingscriteria worden beoordeeld na observatie door de assessoren of na het
criteriumgericht interview dat de assessoren met de kandidaat voeren. Het
beoordelingsformulier geeft aan welke keuze de assessoren daarin maken.
In het beoordelingsformulier is aangegeven wanneer een werkproces voldoende is en wanneer
de kandidaat voor het praktijkexamen is geslaagd (de cesuur). Assessoren zijn verplicht om een
onvoldoende voor een werkproces toe te lichten.
Op het beoordelingsformulier geven de assessoren het resultaat van het praktijkexamen aan.
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3

Module Wetgeving

3.1 Eindtermen
1. Wet op de lijkbezorging
De deelnemer:
1.1. kent de Wet en het Besluit op de lijkbezorging en daaruit voortvloeiende richtlijnen (van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken);
1.2. kan de onderdelen van deze wet, besluiten en richtlijnen die van invloed zijn op de eigen
werkzaamheden en de omgeving benoemen;
1.3. kan de verplichtingen die voort vloeien uit deze wet, besluiten en richtlijnen vertalen naar de
eigen werkzaamheden en de omgeving;
1.4. is in staat om deze wetsonderdelen uit te leggen naar de bezoekers van de begraafplaats.

2. Arbowetgeving
De deelnemer:
2.1. kent de grote lijnen van de Arbowet;
2.2. kan de onderdelen van de Arbowet die van toepassing zijn op de eigen werkzaamheden en de
werkomgeving benoemen;
2.3. is in staat om deze wetsonderdelen te vertalen naar de werkomgeving;
2.4. is in staat om deze wetsonderdelen uit te leggen naar de bezoekers van de begraafplaats.

3. Milieuwetgeving
De deelnemer:
3.1. kent in grote lijnen de wetten met betrekking tot bescherming van het milieu;
3.2. kan de onderdelen die van toepassing zijn op de eigen werkzaamheden en de werkomgeving
benoemen;
3.3. is in staat om de eigen werkzaamheden zodanig in te richten dat de wet niet wordt
overtreden.

3.2 Examinering
Examenmethode
De kennis wordt beoordeeld door middel van een theorie-examen.

Beschikbare tijd
Voor het theorie-examen is de beschikbare tijd 120 minuten.

Examenprotocol
Het theorie-examen wordt in twee gedeelten uitgevoerd.
Deel 1 betreft de volgende onderdelen:
 meerkeuzevragen Wet op de lijkbezorging;
 alle vragen over de Arbowetgeving;
 alle vragen over de milieuwetgeving.
Deel 2 betreft de volgende onderdelen:
 open vragen van het onderdeel Wet op de lijkbezorging;
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casusvragen van het onderdeel Wet op de lijkbezorging.

Voor dit onderdeel mogen de volgende documenten (inclusief aantekeningen op deze documenten)
worden gebruikt tijdens het examen:
 wettekst Wet op de lijkbezorging;
 wettekst Besluit op de lijkbezorging.

Toetsmatrijs
Moduleonderwerpen

Eindterm

Aantal punten per vraag

Meerkeuzevragen

Open vragen

Casusvragen

1

3

5

Punten

Wet op de lijkbezorging

1.1 t/m 1.3

11

3

1

25

Arbowetgeving

2.1 t/m 2.4

11

2

1

22

Milieuwetgeving

2.2 t/m 2.3

5

1

1

13

Totaal

60

Cesuur
Dit onderdeel is behaald wanneer per deel ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.
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4

Module Communiceren op de begraafplaats

4.1 Eindtermen
De deelnemer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kan respectvol en empathisch omgaan met de nabestaanden, zowel tijdens de ceremonie als bij
een ander bezoek aan de begraafplaats;
kent de invloed van zijn eigen houding op een gesprek;
kan non verbale signalen correct oppakken;
kan op de juiste wijze om gaan met agressief gedrag;
kan omgaan met weerstand, boosheid en klachten en teleurstelling;
kent zijn rol tijdens een ceremonie en weet welke uiterlijke verzorging nodig is voor deze rol
(rollen zijn, voorloper, gastheer, etc.);
kent de meest voorkomende cultuur gebonden gebruiken en weet deze (indien nodig) met de
lokaal geldende gebruiken af te stemmen.

4.2 Examinering
Examenmethode
Een deel van de kennis wordt beoordeeld door middel van een theorie-examen en een deel door het
maken van een opdracht.

Theorie-examen
Beschikbare tijd
Voor het theorie-examen is de beschikbare tijd 60 minuten.
Toetsmatrijs
Moduleonderwerpen

Eindterm

Meerkeuzevragen

Aantal punten per vraag
Communicatie op de
begraafplaats

1 t/m 6

Open vragen

Casusvragen

1

3

5

-

4

4

Totaal

Punten

32

Cesuur
Dit onderdeel is behaald wanneer ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.

Opdracht
De examenopdracht luidt als volgt:
Geef van de meest voorkomende cultuur gebonden gebruiken (katholicisme, protestantisme, islam,
hindoeïsme, jodendom, boeddhisme, creoolse geloof) de begraafrituelen aan.
Geef aan wat dit betekent voor de werkzaamheden op de begraafplaats (handelingen en eventuele
hulpmiddelen).
Cesuur
Met betrekking tot het aantal te behalen punten wordt de volgende beoordeling gehanteerd:
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1 = niet aanwezig/ onvoldoende
2 = matig
3 = voldoende
4 = goed
Dit onderdeel is behaald wanneer ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.
Beoordelingsformulier opdracht
nr

onderdeel

inhoud

te behalen punten

1

Katholicisme

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
2

Protestantisme

Inzet hulpmiddelen

4

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
3

Islam

Inzet hulpmiddelen

4

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
4

Hindoeïsme

Inzet hulpmiddelen

4

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
5

Jodendom

Inzet hulpmiddelen

4

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
6

Boeddhisme

Inzet hulpmiddelen

4

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
7

Creoolse begravingen

Inzet hulpmiddelen

4

Beschrijving rituelen

4

Vertaling naar werkzaamheden op begraafplaats 4
Inzet hulpmiddelen

4
Totaal te behalen
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84

5

Module begraafplaats specialismen

5.1 Eindtermen
De deelnemer:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

is in staat met inachtneming van alle wettelijke voorschriften van de Wet op de lijkbezorging,
de Arbowet en de milieuwetgeving een graf te delven. Het betreft hier zowel een nieuw graf als
een bijzetting;
is in staat met inachtneming van piëteit en alle wettelijke voorschriften van de Wet op de
lijkbezorging, de Arbowet en de milieuwetgeving een ruiming of een opgraving uit te voeren;
kent de asbestemmingen die er zijn en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de
asbestemmingen;
kan de risico’s benoemen waarop gelet moet worden bij het plaatsen van een (prefab)
grafkelder en kan de juiste voorbereidingen treffen voor het plaatsen;
kan de risico’s benoemen die kunnen voorkomen bij het openen, ruimen en schoonmaken van
een grafkelder, kan de juiste maatregelen treffen en de werkzaamheden op de juiste en veilige
wijze uitvoeren;
kent alle onderdelen van grafmonumenten, de cultuurhistorische waarde (monumentenwet)
en de correcte wijze waarop monumenten geplaatst dienen te worden (theoretische kennis);
kent en herkent de wettelijke eisen van verpakking van stoffelijke resten.

5.2 Examinering
Examenmethode
Een deel van de kennis wordt beoordeeld door middel van een theorie-examen en een deel door middel
van een praktijkexamen.

Theorie-examen
Beschikbare tijd
Voor het theorie-examen is de beschikbare tijd 120 minuten.
Toetsmatrijs
Moduleonderwerpen

Eindterm

Aantal punten per vraag

MeerkeuzeOpen vragen
vragen

Casusvragen

1

3

5

Punten

Delven graf

1

5

3

1

19

Ruimen graf

2

5

3

1

19

Asbestemmingen

3

5

3

1

19

Grafkelders

4,5

5

3

2

24

Grafmonumenten

6

5

3

Lijkomhulsels

7

5

Totaal

14
5
100

Cesuur
Dit onderdeel is behaald wanneer ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.
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Praktijkexamen
Het praktijkexamen betreft het delven van graven en het ruimen van graven. Deze onderdelen dienen
met een voldoende te worden afgerond om dit examen te behalen
De beoordelingscriteria tijdens het praktijkexamen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gebruik juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
treffen van de juiste voorbereidingen;
veilige werken voor jezelf en de omgeving;
netjes werken;
voldoende beheersing van de machines;
beoordelen terreinomstandigheden (droog graf etc.).

Toetsmatrijs (Beoordelingsformulier)
Mogelijke
score

Criteria
PBM:
Veiligheid:

Voorbereiding:

Graafwerk:

Bekisting:

Onderhoud:
Score praktijkexamen:

Behaalde
score
Ja / Nee *

Omgevingsbewust

4

Stabiliteit

4

Gordel

2

Machine verlaten

2

Dagelijkse controles

1

Rijden

1

Opstellen

2

Bak volknijpen/ scheppen

2

Zwenken /storten

2

Graven tussen bekisting

2

Aanvullen graf

2

Hijsen bekisting

2

Resultaat graf

2

Plaatsen

2

Loshalen

2

In en uit het graf

2

Afwerken graf

2

Aftanken

2

Doorsmeren

2

Totaal

40

Beoordeling praktijkexamen: V = Voldoende
Voldoende bij 25 punten
O = onvoldoende
of meer
*Bij het ontbreken van de persoonlijke beschermingsmiddelen mag de deelnemer het examen niet
doen.
Cesuur
Bij het praktijkexamen moet de deelnemer aantonen dat hij veilig kan werken. Wanneer dat niet het
geval is, behaalt de deelnemer het certificaat niet.
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6

Module Verhardingen en waterhuishouding

6.1 Eindtermen
De deelnemer:
1.
2.
3.
4.
5.

kent de voorkomende verhardingen op begraafplaatsen en kan aangeven hoe deze onderhouden
moeten worden;
kent de voorkomende voorzieningen voor riolering en infiltratie die op begraafplaatsen kunnen
worden toegepast en kan aangeven hoe deze onderhouden moeten worden
kan de eisen die worden gesteld aan de grondwaterstand in relatie tot de wet op de lijkbezorging
benoemen;
kan de maatregelen die mogelijk zijn om een correcte grondwaterstand ten opzichte van de
stoffelijke resten te realiseren / handhaven benoemen;
kan de voorzieningen ten behoeve van de correcte grondwaterstand op de juiste wijze
onderhouden.

6.2 Examinering
Examenmethode
De kennis wordt beoordeeld door middel van een theorie-examen.

Theorie-examen
Beschikbare tijd
Voor het theorie-examen is de beschikbare tijd 120 minuten.
Toetsmatrijs
Moduleonderwerpen

Eindterm

Aantal punten per vraag

MeerkeuzeOpen vragen Casusvragen
vragen
1

3

Punten

5

Verhardingen

1

10

3

19

Riolering/ infiltratie

2

10

3

19

Drainage t.b.v. graven

3, 4, 5

5

5

22
60

Cesuur
Dit onderdeel is behaald wanneer ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.

Pagina 16 van 18

7

Module Terreinbeheer en onderhoud

7.1 Eindtermen
De deelnemer:
1
2
3
4
5
6

kan beschrijven wat beheergroepen zijn en kan voorbeelden noemen (bomen, heesters, hagen,
solitairen, gazon, grasruigtes randbeplanting (indien anders dan hagen));
kan beschrijven wat randvoorwaarden zijn en kan voorbeelden noemen;
kan verklaren wat de invloed van natuurlijke processen is op de beplanting op een begraafplaats;
kan op basis van aanwezige beplanting (beheergroepen) en de vastgestelde randvoorwaarden
aangeven welke maatregelen er moeten worden uitgevoerd op een begraafplaats;
kent het juiste moment voor de maatregelen;
kan een inschatting maken van de hoeveelheid tijd die nodig is voor het uitvoeren van de
maatregelen.

7.2 Examinering
Examenmethode
Deze module wordt geëxamineerd door middel van een theorie-examen

Beschikbare tijd
Voor het theorie-examen is de beschikbare tijd 90 minuten.

Toetsmatrijs
Moduleonderwerpen

Eindterm

Aantal punten per vraag

MeerkeuzeOpen vragen
vragen

Casusvragen

1

3

5

Punten

Beheergroepen

1

3

2

9

Randvoorwaarden

2

3

2

Natuurlijke processen

3

2

1

Maatregelen

4, 5

5

3

1

19

Uitvoeren maatregelen

6

5

3

1

19

1

14
5

Totaal

66

Cesuur
Dit onderdeel is behaald wanneer ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.
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Module Financieel/Administratief

8.1 Eindtermen
De deelnemer:
1.
2.
3.
4.

weet welke administratieve handelingen gedaan moeten worden op een begraafplaats;
houdt op de juiste wijze de registratie van de bijzettingen in de graven bij als basis voor de
grafadministratie;
houdt op de juiste wijze de administratie bij met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden als
basis voor de budgettering;
is in staat om op basis van de bij punt 3 genoemde bijgehouden administratie een simpele
begroting te maken met betrekking tot aanleg en onderhoud van onderdelen op een begraafplaats.

8.2 Examinering
Examenmethode
Deze module wordt geëxamineerd door middel van een theorie-examen.

Beschikbare tijd
Voor het theorie-examen is de beschikbare tijd 90 minuten.
Toetsmatrijs
Moduleonderwerpen

Eindterm

Aantal punten per vraag

Meerkeuzevragen

Open vragen

Casusvragen

1

3

5

Punten

begraafplaats administratie

1, 2

5

5

2

30

kostenbesef

3,4

5

5

2

30

Totaal

60

Cesuur
Dit onderdeel is behaald wanneer ten minste 60% van de te behalen punten is gehaald.
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