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Werkgroep CWO-examenvragen
Wat heeft de werkgroep te bieden?

De werkgroep CWO-examenvragen houdt zich bezig met het maken van CWO-theorie-examens voor het
waterwerk van Scouting Nederland. De werkgroep is continu bezig met het maken van nieuwe examens en het
aanpassen van bestaande examens aan wijzigingen in de CWO-eisen of in het binnenvaartpolitiereglement
(BPR). Ook passen we vragen aan op basis van feedback vanuit de gebruikers van de examens. Tevens is
specifieke software is ontwikkeld om alle vragen te kunnen beheren en de kwaliteit van de examens te kunnen
waarborgen.
Examens om te oefenen
Om als waterscout te kunnen oefenen voor het echte examen, is er een aantal examens beschikbaar via
internet. Deze examens zijn goed te vergelijken met de echte examens die door de werkgroep aan de
admiraliteiten worden uitgegeven. Ga naar http://scoutnet.nl/~cwo-examens/ en lees alles over de
oefenexamens voor Kielboot I, II en III op deze site. In de loop van 2014 zullen er examens voor Roeien III
worden toegevoegd. Ook is er een aantal nieuwe complete Kielboot examens beschikbaar via
http://scoutnet.nl/~cwo-examens/download/.
Examens voor admiraliteiten
Regionale admiraliteiten kunnen bij de werkgroep examens aanvragen voor de theorie-examens binnen de
admiraliteit. Vele admiraliteiten maken hier al gebruik van. Aanvragen kan door aan
cwoexamenvragen@scouting.nl een mailtje te sturen. Op dit moment zijn er per jaar twee nieuwe examens voor
Kielboot I, II, III, Roeien III en Buitenboordmotor III. Examens voor Motorboot II en Roeien I/II staan op de
actielijst van de werkgroep om in de toekomst uitgegeven te gaan worden.
Om misbruik tegen te gaan, vragen we de eerste keer dat iemand een examen aanvraagt om wat extra
gegevens. Daarna is de persoon bij de werkgroep bekend en is een kort mailtje voldoende. Geef bij de eerste
aanvraag daarom je lidnummer van Scouting Nederland, de naam van de admiraliteit, en het e-mail adres van
de voorzitter. Ter verificatie sturen we dan even een mailtje naar de voorzitter.
Examens voor Kb-I en Kb-II kunnen door ZI3’ers binnen de scoutinggroepen zelf worden afgenomen. Omdat de
werkgroep niet in staat is om met alle groepen direct te communiceren, lopen aanvragen voor Kb-I en Kb-II
examens via de Regionale Admiraliteit waar de groep onder valt. De Regionale Admiraliteit kan deze examens
voor de groepen aanvragen.
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Het maken van examens
In de loop der tijd is duidelijk geworden dat het maken van een goed examen een behoorlijke klus is.
Belangrijkste punten hierbij zijn:
 De vragen moeten voldoen aan de actuele versie van de betreffende CWO-eisen.
 De vragen moeten voldoen aan de Scouting Nederland eisen.
 De vragen moeten goed te begrijpen zijn voor jeugdleden van Scouting Nederland.
 Het examen zelf moet een goede opbouw hebben, het is meer dan zomaar een aantal vragen. Zo mag
bijvoorbeeld het antwoord van de ene vraag niet voorkomen in een andere vraag, en mag er ook geen
dubbele vraag voorkomen.
In de praktijk houdt dit in dat elk examen altijd nog apart doorgelopen wordt. Ook door het wijzigen van de
CWO-eisen of het BPR, dienen de examens en de vragen te worden aangepast.
Alleen hele examens
Het automatisch genereren van examens levert gezien het bovengenoemde niet de vereiste kwaliteit op.
Daarom is ervoor gekozen om alleen hele examens uit te geven. Het advies van de werkgroep is dan ook om
deze examens niet meer zelf te wijzigen. Mocht er behoefte zijn aan meer examens dan er nu geboden worden,
dan kan er altijd contact met de werkgroep worden opgenomen om een oplossing te zoeken.
Wijzigingen in het Binnenvaartpolitiereglement
Omdat per 1 december 2004 het BPR gewijzigd is, en dit ook van invloed is op waterscouting, heeft de
werkgroep een overzichtje van de wijzigingen gemaakt die betrekking hebben op Kielboot I, II en III. Het is te
vinden op http://scoutnet.nl/~cwo-examens/bpr2004/.
De werkgroep zelf
De oorspronkelijke naam 'werkgroep vragenbank' is in 2005 gewijzigd in 'werkgroep CWO/MBL-examenvragen',
en later in 'werkgroep CWO-examenvragen', omdat dit beter de activiteiten omschrijft. De werkgroep maakt deel
uit van de Nautische commissie waterwerk, binnen landelijke admiraliteit (LA) van Scouting Nederland.
De werkgroep is in 1996 opgericht, en heeft op dit moment drie actieve leden. Zij komen regelmatig bij elkaar
om lopende zaken te bespreken en om examens te maken natuurlijk.
Sinds 2002 zijn er examens via internet beschikbaar als oefenmateriaal.
Algemene vragen, opmerkingen en opbouwende kritiek kunnen aan de werkgroep gestuurd worden via
cwoexamenvragen@scouting.nl. Vragen over de examens op internet kunnen aan cwo-examens@scoutnet.nl
worden gestuurd.
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