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2 EXAMENEISEN EN -SPECIFICATIES

Exameneisen

Gewicht (%)

1

Theorie FPA

40

2

Praktijk FPA

50

3

Toepasbaarheid FPA

10

Examenspecificaties

Gewicht (%)

1

Theorie FPA

40%

1.1

De kandidaat kent de begrippen rond FPA conform de
definities en telrichtlijnen van de Nesma.
1.1.1 De kandidaat kan de filosofie van FPA beschrijven.
1.1.2 De kandidaat kan de begrippen van FPA beschrijven.

1.2

De kandidaat heeft inzicht in de begrippen rond FPA conform
de definities en de telrichtlijnen van de Nesma.
1.2.1 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen
product- en projectomvang.
1.2.2 De kandidaat kan uitleggen wat het belang is van het
vaststellen van de grenzen van het te tellen
informatiesysteem of –project.
1.2.3 De kandidaat kan in een eenvoudige voorbeeldsituatie
de gebruikersfuncties identificeren.
1.2.4 De kandidaat kan in een eenvoudige voorbeeldsituatie
de RETs/DETs/geraakte logische
gegevensverzamelingen van een gebruikersfunctie
identificeren.
1.2.5 De kandidaat kan het complexiteitsniveau van een
gebruikersfunctie classificeren.
1.2.6 De kandidaat kan het aantal functiepunten van een
gebruikersfunctie bepalen door deze te classificeren via
de functiepuntentabel.
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Examenspecificaties

Gewicht (%)

2

Praktijk FPA

50%

2.1

De kandidaat kan FPA toepassen in een casus.
2.1.1 De kandidaat kan de omvang van een informatiesysteem
bepalen door het uitvoeren van een functiepuntanalyse in
beperkte omvang.
2.1.2 De kandidaat kan de omvang van een van een project
bepalen door het uitvoeren van een functiepuntanalyse in
beperkte omvang.
2.1.3 De kandidaat kan een volledigheidscontrole op een
functiepuntanalyse van beperkte omvang uitvoeren.

3

Toepasbaarheid FPA

3.1

De kandidaat heeft inzicht in de toepassing van FPA.

10%

3.1.1 De kandidaat kan het verschil uitleggen tussen de drie
verschillende typen functiepuntanalyses.
3.1.2 De kandidaat kan de status uitleggen van de drie
soorten functiepuntanalyses tijdens een
systeemontwikkelingsproject.
3.1.3 De kandidaat kan uitleggen welke documentatie nodig
is voor het uitvoeren van een functiepuntanalyse.
3.1.4 De kandidaat kan uitleggen welke factoren een rol
spelen bij het opstellen van een projectbegroting.
3.1.5 De kandidaat kan de invloed van de
systeemontwikkelingsfase op de betrouwbaarheid van
de functiepuntanalyse verklaren.
3.1.6 De kandidaat kan uitleggen hoe FPA gebruikt kan
worden om de productiviteit vast te stellen.
3.1.7 De kandidaat kan uitleggen hoe FPA in specifieke
situaties kan worden toegepast.
3.1.8 De kandidaat kan de gevolgen uitleggen van het feit dat
er verschillende FPA-dialecten zijn.
3.1.9 De kandidaat kan de bruikbaarheid van FPA in
verschillende applicatiedomeinen uitleggen.
Verantwoording van keuzen
Gewicht
De titel CFPA wekt de verwachting dat men bekwaam is in het uitvoeren van de
methode FPA, dat men vaardig is. Daarom weegt deze exameneis verreweg het
zwaarst in deze module. Inzicht in de theorie en in de toepasbaarheid zijn hierbij
(belangrijke) randvoorwaarden.
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3 TOETSMATRIJS
3.1 Examengegevens
Examenvorm:

Open en meerkeuzevragen

Aantal vragen:

25

Examentijd:

3 uur

Afnamevorm:

Computerondersteund

3.2 Toetsmatrijs
De toetsmatrijs geeft een overzicht van het aantal vragen per exameneis en examenspecificatie met de gewichten.

Eis

Specificatie

Gewicht
Beheersingsniveau Toetsingsniveau (%)

1

Aantal
vragen

40

16

1.1

1.1.1 – 1.1.2

0–7

1.2

1.2.1 – 1.2.2

0–7

1.2.3

6–9

1.2.4 – 1.2.6

0–7

2
2.1

2.1.1 – 2.1.3

3.1

3.1.1 – 3.1.9

Aantal
punten
29

15 – 21

50

4

39

10

5

7

100

25

75

3

Totaal
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