
 
 

CRITERIA WANDELEXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET GIVAK- 

DIPLOMA OF HET GUIDOR-CERTIFICAAT  

 

GELDIG VOOR: EXAMENJAAR 2023 

 
Het wandelexamen bestaat uit het verzorgen door de kandidaten van deskundige uitleg van 

hetgeen te zien is tijdens een wandeling door Den Haag.  

 

Dit examen wordt afgenomen door vijf examinatoren *: 

 

- Twee examinatoren die lid zijn van en aangewezen door Guidor; zij beoordelen op inhoud 

en presentatie;  

 

- Twee examinatoren uit het toeristisch bedrijfsleven; deze beoordelen op inhoud en 

presentatie; 

 

- Eén examinator van een Opleidingsinstituut voor Toerisme; deze beoordeelt op inhoud en 

presentatie.  

 

* Van het oneven aantal examinatoren kan éénmalig worden afgeweken voor het examenjaar 2023 

in verband met de uitzonderlijke omstandigheden  

 

Daarnaast zijn aanwezig bij het examen:  

 

-een toezichthouder, die toeziet op een correct verloop van het examen; 

 

 -twee leden van de examencommissie omwille van de organisatie, o.a. ter bewaking van het 

tijdverloop. 

 

Het wandelexamen verloopt als volgt: per wandeling worden meerdere examenkandidaten 

getest. Iedere kandidaat ontvangt ruim van tevoren tezamen met de oproep en deze criteria 

een overzicht van de geplande wandelroute, waar in geval van onvoorziene omstandigheden 

van afgeweken kan worden. Een wandeling bij het examen duurt in totaal maximaal drie uur 

(onvoorziene omstandigheden voorbehouden). De kandidaten worden 2 keer naar voren 

geroepen om gedurende 10 minuten per keer commentaar te verzorgen bij dat deel van de 

af te leggen route. 



De kandidaat vertelt een verhaal, dat interessant is voor buitenlandse toeristen waarin 

meerdere onderwerpen aan bod komen.  

 

Als de kandidaat de beurt krijgt neemt hij of zij meteen daarop de presentatie over. 

Wanneer de kandidaat het teken krijgt de beurt te beëindigen, maakt diens lopende zin af.  

 

Het wandelexamen kent drie criteria  waarop getoetst wordt:  

1. inhoudelijke vakkennis  

2. wijze van presenteren van die kennis.   

3. Praktijkgerichte vaardigheden waarbij kandidaat reageert op situaties die tijdens een 

wandeling kunnen voorkomen (zoals bijvoorbeeld plotseling toiletbezoek, slechte lopers, 

foto’s maken, oversteken)    

Hieronder volgt een beschrijving van de inhoud van deze hoofdcriteria.  

 

1.    Criteria ter boordeling van de inhoudelijke vakkennis:  

 

De kandidaat:  

-vertelt een verhaal dat relevant is voor een groep buitenlandse toeristen.  

-geeft blijk van zijn of haar kennis door datgene wat er tijdens de wandeling te zien is, op 

een samenhangende wijze te beschrijven, toe te lichten en van achtergrondinformatie te 

voorzien. 

 -kent de geschiedkundige en de sociaal-economische ontwikkelingen van de stad en haar 

directe omgeving dusdanig goed, dat de kandidaat voor het deel van de stad waar doorheen 

gelopen wordt en bij benadering kan aangeven wanneer dit is ontstaan. 

 -is in staat belangrijke gebouwen, monumenten en bezienswaardigheden waarlangs 

gelopen wordt te plaatsen in voornoemde context;  

-kent van deze gebouwen, monumenten en bezienswaardigheden de achtergrond van de 

bouw, en de verdere geschiedenis, inclusief de historische functie(s) en huidige functie(s);  

- kent van deze gebouwen, monumenten en bezienswaardigheden voor zover bekend en 

relevant de naam van de architect (of namen van de architecten), de datering bij benadering 

van de bouw of stichting ervan en kan dit relateren aan de architectuurgeschiedenis, d.w.z. 

dat de bouwstijl en periode van ontstaan of verbouwing in samenhang kunnen worden 

toegelicht.  



- kent de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad. 

 - kan toelichting geven over de waterhuishouding van de waterwegen en hofvijver binnen 

de stad. 

-is op de hoogte van de recente stedenbouwkundige en planologische ontwikkelingen van 

de stadsdelen waar doorheen wordt gewandeld. 

 -heeft voldoende kennis van actuele ontwikkelingen in de stad op het gebied van 

bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, huisvesting, verkeer, veiligheid, sociaal-economische 

situatie, drugs, prostitutie. 

  

2.   Criteria ter beoordeling van de presentatiewijze van de kennis:  

 

De kandidaat:  

 

-stelt zich kort en bondig voor. 

 

 -heeft een representatief en verzorgd voorkomen; Liever te netjes dan te casual. 

 

 -gebruikt een goede zinsbouw en passende woordkeuze; 

 

 -juiste wijze van stemgebruik al dan niet versterkt via een Quiet Vox 

  

- de kandidaat weet de objecten waarover hij spreekt fysiek en/of verbaal duidelijk aan te 

duiden.  

 

-weet de kennis op enthousiaste en overtuigende wijze over te brengen;  

 

-heeft daarbij een goede timing ofwel past deze aan de locatie van de bezienswaardigheden 

 

 -heeft de flexibiliteit om onderweg op onverwachte gebeurtenissen adequaat in te spelen. 

 

- zorgt voor de groep: kan de groep bij elkaar houden, zorgt dat de groep zo geplaatst dat de 

groep en blokkeert geen ingangen/doorgangen blokkeert, houdt zich aan verkeersregels bij 

oversteken.  

 

 


