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EXAMENFORMULIER FOTOHERKENNING 
ASSISTENT DESKUNDIGE OOO    

 
Welkom bij de examenopdracht fotoherkenning OO.   
 
Tijdens deze opdracht worden foto’s van 8 OO getoond, waarvan u de hoofdsoort moet benoemen. U 
maakt het examen op het uitgereikte Examenformulier munitieherkenning. In het examen worden 
minimaal 8 van de 16 hoofdsoorten afgetoetst.  
 
De opdracht fotoherkenning vormt samen met de opdracht veldherkenning het examenonderdeel OO 
herkenning. In totaal moet de hoofdsoort van 15 OO worden benoemd. Per juist herkende OO worden 
10 punten toegekend. Het totaal aantal te behalen punten bedraagt 150 punten en de cesuur is 
vastgesteld op 120 punten. 
 
De beschikbare tijd voor beide onderdelen is 60 minuten. 
 
In de tabel op uw Examenformulier staan de nummers van de getoonde OO op de horizontale as 
weergegeven. Kruis in de verticale as telkens per OO de juiste hoofdsoort aan. Per OO slechts één 
hoofdsoort aankruisen!  
 
Na afloop van het examen kunt u het ingevulde formulier inleveren bij de examenleider en daarna de 
examenzaal stil en rustig verlaten. Op het afnemen van het examen is het Algemeen 
Examenreglement (EXA-VOMES.006) van toepassing.  
 
In aanvulling daarop dienen tijdens het examen de volgende regels in acht te worden genomen: 
Er mogen tijdens het examen geen hulpmiddelen en documentatie worden gebruikt. 
 
De examenopdracht veldherkenning vindt plaats op de praktijkexamenlocatie buiten. U wordt door de 
examenleider geïnstrueerd over de opdracht. 
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FOTOHERKENNING 
Hoofdsoort 

Artikelnummer  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kleinkalibermunitie (KKM)         

Geschutmunitie         

Handgranaten         

Geweergranaten         

Munitie voor granaatwerpers         

Raketten         

Afwerpmunitie         

Submunitie         

Onderwatermunitie         

Landmijnen         

Valstrikken         

Explosieve stoffen         

Vuurwerken         

Vernielingsmiddelen         

Ontstekingsinrichtingen         

Toebehoren van munitie         
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EXAMENFORMULIER VELDHERKENNING 
ASSISTENT DESKUNDIGE OOO   

 
Welkom bij de examenopdracht veldherkenning OO.   
 
Tijdens deze opdracht worden 7 OO getoond, waarvan u de hoofdsoort moet benoemen. U maakt het 
examen op het uitgereikte Examenformulier munitie herkenning.  
 
De opdracht fotoherkenning vormt samen met de opdracht veldherkenning het examenonderdeel OO 
herkenning. In totaal moet de hoofdsoort van 15 OO worden benoemd. Per juist herkende OO worden 
10 punten toegekend. Het totaal aantal te behalen punten bedraagt 150 punten en de cesuur is 
vastgesteld op 120 punten.  
 
De beschikbare tijd voor beide onderdelen van het herkenningsexamen is 60 minuten. 
 
In de tabel op uw Examenformulier staan de nummers van de getoonde OO op de horizontale as 
weergegeven. Kruis in de verticale as telkens per OO de juiste hoofdsoort aan. Per OO slechts één 
hoofdsoort aankruisen!  
 
Na afloop van het examen kunt u het ingevulde formulier inleveren bij de examenleider. Op het 
afnemen van het examen is het Algemeen Examenreglement (EXA-VOMES.006) van toepassing.  
 
In aanvulling daarop dienen tijdens het examen de volgende regels in acht te worden genomen: 
Er mogen tijdens het examen geen hulpmiddelen en documentatie worden gebruikt, anders dan u 
wordt aangereikt door de examenleider. 
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VELDHERKENNING 
Hoofdsoort 

Artikelnummer  

 1 2 3 4 5 6 7 

Kleinkalibermunitie (KKM)        

Geschutmunitie        

Handgranaten        

Geweergranaten        

Munitie voor granaatwerpers        

Raketten        

Afwerpmunitie        

Submunitie        

Onderwatermunitie        

Landmijnen        

Valstrikken        

Explosieve stoffen        

Vuurwerken        

Vernielingsmiddelen        

Ontstekingsinrichtingen        

Toebehoren van munitie        

 


