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STAPPEN-EXAMENS 
 
Voor het succesvol afleggen van een examen uit de Stappenmethode komt nog heel wat kijken. Niet 
alleen qua voorbereiding, maar zeker ook qua organisatie van de club uit. Voor de goede orde de 
aandachtspunten rond de examens. 
 
VOORTRAJECT 
Gedurende het seizoen krijgen kinderen training uit de Stappenmethode met als doel van de club het 
verhogen van het spelniveau en het plezier in het schaken. Voor veel kinderen is echter het behalen van 
een diploma minstens zo belangrijk! De trainers moeten de pupillen goed voorbereiden voor het examen 
en ze pas voordragen indien: 
 
- 80/90% van de oefeningen (verwerking) succesvol (10-11-12 goed) is gemaakt 
- de stof voldoende beheerst wordt: in het proefexamen minder dan 5 fout 
- het proefexamen redelijk (5-10 fout) gemaakt is, en er nog tijd en mogelijkheden zijn om de stof bij te 

spijkeren (extra lessen, thuis werken, op cd-rom oefenen) 
- de trainer inschat dat het verantwoord is (n.a.v. bovenstaande punten) 
 
KANDIDATEN 
Ruim van tevoren (2 maanden?!) moeten je zorgen dat de kandidaten worden geselecteerd voor het 
examen. Bij de selectie moet je denken aan: 
 
- stof moet voldoende behandeld zijn (zie ‘Clubtrainingen’) 
- geven ‘examentips’ (van Chessed) 
- afspreken proefexamen 
- proefexamen minimaal een maand van tevoren maken 
- fouten daarin bespreken 
- eventueel onderwerpen herhalen of oefenen (uitlenen Tutor-cd!) 
- uitnodiging voor het echte examen geven met datum en tijd 
- afspraak maken met diplomaconsul van de regionale bond 
- lijst met kandidaten opstellen (door trainers) zodat er op tijd examens en diploma’s geregeld kunnen 

worden (als de club het zelf mag doen) 
 
ORGANISATIE EXAMENAVOND 
Om de examenavond vlot te laten verlopen moet er aan veel zaken gedacht worden: 
 
- voldoende mankracht om na te kijken (vanaf Stap 3 wordt het lastiger om snel na te kijken!), te 

controleren, te helpen, etc. 
- het liefst de eigen trainer(s) zodat men het examen nog samen kan evalueren  
- trainer staat ook emotioneel – hopelijk – dichter bij het kind, hetgeen bij vreugde en teleurstelling van 

belang is 
- elke kandidaat een eigen tafel met potlood en schaakbord 
- zorgen voor voldoende (reserve-)examens 
 
MEERDERE AVONDEN INPLANNEN 
Indien er veel kandidaten zijn dan is het aan te bevelen om meerdere avonden te plannen.  Niet alleen is 
er dan meer zaalruimte beschikbaar per avond, ook is het mogelijk om kandidaten op de andere avond te 
examineren als ze verhinderd zijn. Tenslotte zou een club meerdere examendata kunnen inplannen in 
het seizoensschema. Bijvoorbeeld in september, december en 2 avonden aan het eind van het seizoen. 
Daarnaast zijn er ook nog de examendagen van de regionale bond waar men examen kan doen. 
Voldoende mogelijkheden om het leertraject af te sluiten met het behalen van een diploma. 


