
Proefexamen kennisniveau 1 lijn A Co-creëren in projecten  
 
Drie vragen online in te vullen met daarna een antwoordblad om zelf uw 
antwoorden en uw score te evalueren. 
 
Literatuur voor dit examen: 
Basiskaart: co-creëren in projecten.  
 
Voorbeeldvragen kennisexamen Co-Creëren in projecten 
 
Geef steeds het meest juiste antwoord a, b of c aan.  
 
1. Welke van de drie stellingen is het meest juist? 

a) Een Gantt Chart geeft per strook de speling weer. 
b) Een knopenplanning is steeds om te zetten in een balkenplanning. 
c) Een balkenplanning is steeds om te zetten in een knopenplanning. 

 
2. Welke van de drie stellingen is het meest juist? 

a) Risicomanagement gaat in de meeste projectmanagement-methoden 
vergezeld van kansenmanagement. 

b) Stakeholdermanagement betreft zowel externe belanghebbenden als de eigen 
teamleden in een project. 

c) Het resultaat van een project is een middel tot het doel van de opdrachtgever. 
 
3. Welke van de drie stellingen is het meest juist? 

a) In de projectmanagement-methode Scrum wordt afgezien van het maken van 
een WBS ofwel Work Breakdown Stucture (maar niet van een PBS ofwel  
Product Breakdown Stucture). 

b) In de projectmanagement-methode Scrum wordt afgezien van het maken van 
een PBS ofwel  Product Breakdown Stucture (maar niet van een WBS ofwel 
Work Breakdown Stucture). 

c) In de projectmanagement-methode Scrum wordt afgezien van zowel het 
maken van een WBS ofwel Work Breakdown Stucture als het maken van een 
PBS ofwel Product Breakdown Stucture. 

  
 

Leg nu expliciet uw antwoorden vast. 
 
  



  



Antwoordblad Co-Creëren in projecten 
 
Uw evaluatie – zie desgewenst hier de juiste antwoorden: 
 
Vraag 1 Achtergrondinformatie bij de drie stellingen. 

a) Bij een Gantt Chart is geen speling af te lezen. 
b) Een knopenplanning bevat alle gegevens om de planning om te zetten in een 

balkenplanning. 
c) Een balkenplanning bevat niet noodzakelijk alle gegevens om de planning om 

te zettenin een knopenplanning. 
Ergo: b is het meest juiste antwoord. 
 
Vraag 2 Achtergrondinformatie bij de drie stellingen. 

a) Risicomanagement gaat in de meeste projectmanagement-methoden niet 
vergezeld van kansenmanagement. Het staat apart waardoor de focus meer 
op bedreigingen is gericht dan op nieuw mogelijkheden. 

b) Stakeholdermanagement betreft externe belanghebbenden. De belangen van 
teamleden worden behartigd met teammanagement. 

c) Het resultaat van een project is een middel tot het doel van de opdrachtgever. 
Dit klopt. Het te leveren resultaat vervult een functie voor de wens van de 
opdrachtgever tot vernieuwing. 

Ergo: c is het meest juiste antwoord. 
 
Vraag 3 Achtergrondinformatie bij de drie stellingen. 

• In de projectmanagement-methode Scrum wordt afgezien van het maken van 
een WBS ofwel Work Breakdown Stucture maar niet van een PBS ofwel  
Product Breakdown Stucture. Een WBS wordt standaard niet gemaakt. Een 
PBS wordt gemaakt als dit gewenst is om de user story’s te verduidelijken of 
detailleren waar nodig.  

Ergo: a is het meest juiste antwoord. 
 
Uw score  
Bij drie vragen met drie antwoordalternatieven hebt u er random immer gemiddeld  
één goed. Met twee goede antwoorden verdient u uw score. Als volgt: u ontvangt 1 
punt voor uw inspanning en kunt de overige negen punten verdienen met het 
resultaat van uw antwoorden. Dus per goed antwoord ontvangt u in dit algoritme 
4,5 punt. Ergo: 
0 goed 1,0 
1 goed 1,0 
2 goed 5,5 
3 goed 10. 
(Een 5,5 is voldoende!) 
 


