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Meer oog voor de klant

Kritiek op de communicatie van KCE
De werkwijze van KCE loopt niet

“KCE heeft te weinig oog voor de klant,
in dit geval de onderwijsinstelling”,
zegt Jan-Pieter Janssen, voorzitter
College van Bestuur van AOC Limburg.
Begin september, aan het begin van het
nieuwe schooljaar wacht hij nog op de
deﬁnitieve rapportage van de examenaudits door KCE van vorig jaar. Hij
vindt dat lastig vooral omdat dit najaar
een nieuwe audit gepland staat en zijn
instelling aan moet tonen dat onvolkomenheden weggewerkt zijn.

vijf jaren geleden besloot om een landelijk Kwaliteits Centrum Examinering
op te richten. Dat KCE heeft sinds
1 augustus 2004 de wettelijke taak om
jaarlijks ‘borg op de kwaliteit van het
examen van het middelbaar beroepsonderwijs uit te voeren’. KCE doet dat door
de papieren versie van de toetsen te
beoordelen, door de examenprocedures
onder de loep te nemen en gesprekken
met onder andere docenten op de
instellingen te voeren.
Afgelopen februari bezochten twee
auditors van KCE het AOC Limburg. Een
eerste voorlopig rapport van die audit
ontving Janssen geruime tijd – veel te
laat – na die audit. Maar in die rapportage trof Janssen ook onjuistheden en
onzorgvuldigheden aan. Zo meldde
KCE in het rapport dat ze extern
afgenomen toetsen (PTC+ en IPC
Groene Ruimte) niet konden beoordelen
omdat schriftelijke contractstukken
ontbraken. Die stukken ontbraken niet,
ze lagen in Roermond op het centraal
bureau. KCE is daar niet wezen kijken,
ondanks verzoek van het AOC. Een
slordigheid waartegen Janssen bezwaar
maakte en wat ondertussen is rechtgezet.

Slordigheid
Het wil niet zeggen dat de mensen in
zijn instelling nu met de armen over
elkaar gaan zitten wachten. “Natuurlijk
gaan we verder met het onderwijs en
werken we aan de verbetering van de
kwaliteit van de toetsen.” Toch is hij
ontevreden en denkt dat het beter kan.
Zo sluit KCE niet goed aan bij de interne
cyclus van kwaliteitszorg en er gaat te
veel mis. “Dat is jammer. Het gaat er ons
en KCE om dat de examinering op orde
komt.” Hij vraagt zich af hoe zinvol het
is dat KCE jaarlijks die controle zo diepgaand uitvoert.
Zorg over de kwaliteit van de examens
in het mbo leidde ertoe dat de regering

Commotie
Zo waren er wel meer bezwaren. Janssen
heeft het rapport besproken met zijn
medewerkers en een reactie gestuurd
naar KCE. Een deﬁnitieve reactie heeft
hij nu half september nog niet ontvangen. Ook Henk Prinsen, vestigingsdirecteur van AOC Terra, heeft een vergelijkbare ervaring. Bij AOC Terra was
de audit in november. In juni ontvingen
ze de conceptrapportage. Op grond van
een aantal onjuistheden en vragen is er
eind juni een gesprek geweest met KCE.
Aansluitend heeft het aoc voor de zomer
nog schriftelijk gereageerd. Eind augustus heeft Prinsen telefonisch contact
opgenomen omdat er nog geen reactie

vlekkeloos. Onderwijsinstellingen
krijgen bijvoorbeeld te laat rapportages,
waardoor ze niet goed kunnen inspelen
op de kritiek van KCE. “Kan het niet
anders”, vragen de onderwijsinstellingen zich af. KCE wil het
nieuwe auditjaar anders aanpakken.
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binnen was. De deﬁnitieve rapportage is
inmiddels binnen. Met de geconstateerde tekortkomingen is hij het wel
eens. En passend bij hun eigen kwaliteitszorgsysteem hebben ze verbeteringen al wel opgepakt. Maar ook hij vindt
het jammer dat het zo lang moet duren.
“Je vraagt je af of de huidige werkwijze
van KCE wel de juiste is”, denkt Janssen
hardop. “ Hebben ze wel voldoende
capaciteit? Kunnen ze niet beter, net als
de onderwijsinspectie een driejaarlijkse
audit uitvoeren?” Douwe Ettema van de
AOC Raad snapt ook wel dat de taak van
KCE bijna onmogelijk is: “De examinering is zo ingewikkeld. Je hebt kwaliﬁcaties, deelkwaliﬁcaties en daarbij een
veranderende onderwijssystematiek.
Maar dat neemt niet weg dat de communicatie beter kan.” In de nota ‘Visie op
examinering’ van april kwamen de Bve
Raad en de AOC Raad met enkele voorstellen. Ze schrijven bijvoorbeeld dat
KCE beter moet aansluiten bij de
interne kwaliteitszorg van de instellingen, dat ze proportioneel moeten meten
– goede functionerende instellingen
worden minder intensief beoordeeld –
en regionale partners moeten meer
betrokken worden bij de toetsing.
Andere kritiek op het functioneren van
KCE kwam van de onderwijsinspectie.
In haar rapportage van januari vraagt
de inspectie zich af of de huidige werkwijze van KCE wel uitvoerbaar is. Dit
leidde er toe dat op 29 juni de vaste commissie voor Onderwijs van de Tweede
Kamer over het functioneren van KCE
debatteerde. Staatssecretaris Rutte zei
in dat debat voorlopig vast te houden
aan de gekozen opzet. Maar hij heeft
wel de indruk dat KCE geschrokken is
van het rapport en werkt aan verbeteringen. Ook Ettema zegt dat alle commotie er toe heeft geleid dat KCE het
veld nu serieus neemt.

Politiek
“Natuurlijk erkennen we dat er problemen zijn”, is de reactie van Marja Creemers, directeur van KCE. Onvoldoende
routine bij zowel KCE als bij de scholen
zorgde ervoor dat procedures te veel uitliepen. Creemers geeft als voorbeeld dat
KCE dit jaar met het groene onderwijs
had afgesproken 1.295 examens te toetsen. De aoc’s slaagden daar niet in
omdat ze 579 examens niet konden aanleveren. En wat wel aangeleverd was,
kwam gemiddeld een tot drie maanden
te laat binnen. “Scholen hadden daar
allerlei legitieme redenen voor, maar het
maakt het werk voor ons wel lastig.”
KCE wil het verwijt overigens niet alleen
bij de scholen leggen. Ook zelf slaagden

ze er bijvoorbeeld niet om van 67 examens op het juiste moment de juiste
productauditor te hebben. En van
13 examens hadden ze eindtermendocumenten niet voorhanden.
De eerste week van september bereidde
KCE zich voor op het nieuwe auditjaar.
De procescommunicatie naar de scholen
was een zeer nadrukkelijk onderwerp
waarop ze zich beraadden. Een van de
afspraken die KCE gemaakt heeft, is dat
ze de planning strakker willen handhaven. Creemers: “We zullen scholen er
nadrukkelijker op aanspreken wanneer
ze hun producten niet tijdig inleveren.”
Creemers begrijpt dat het voor scholen
lastig is om bij de eerstvolgende audit
van dit najaar aan te tonen dat alle

Het KCE moet toezien op de kwaliteit van de examens
in het mbo, maar vanuit de aoc’s klinken twijfels over
de werkwijze

geconstateerde tekortkomingen verbeterd zijn. KCE heeft aan de scholen
waar het echt niet op orde is, gevraagd
een verbeterplan te maken waarin ze
beschrijven hoe ze die gebreken binnen
de termijn van een jaar oplossen.
Zo’n plan hoeft niet meer dan een paar
A-4tjes te zijn.
Op de suggestie van Janssen om een driejaarlijkse audit uit te voeren, kan Creemers niet reageren. “We voeren een wettelijke taak uit. Als de politiek vindt dat
het anders moet, dan doen we dat.” p
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