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Kwaliteit van de examinering sterk verbeterd
In het examenverslag van 2004–2005 trok KCE de conclusie dat de kwaliteit van
de examinering ten opzichte van het pilotjaar 2003-2004 signiﬁcant verbeterd
was. In het examenverslag van 2005–2006 trekt KCE opnieuw deze conclusie.
Standaarden 2004
Verbeteringen zijn vooral zichtbaar bij de kwaliﬁcaties die zijn beoordeeld aan de
hand van de standaarden 2004. De meeste van deze kwaliﬁcaties ontvingen in
2004–2005 een voorwaardelijke of afkeurende verklaring. Er moest dus heel wat
verbeterd worden. Deze verbeteringen zijn bij vrijwel alle kwaliﬁcaties
doorgevoerd. Bij de resterende kwaliﬁcaties is signiﬁcante vooruitgang geboekt,
maar kan nog net niet aan de norm voldaan worden. Het lijkt gerechtvaardigd de
conclusie te trekken dat de instellingen grip hebben op de kwaliteit van
examinering, maar dat de verbeterperiode te kort is geweest. Waren er vorig
studiejaar nog zorgen over de kwaliteit van het exameninstrumentarium, nu
kunnen we vaststellen dat de examinering in hoge mate inhoudelijk voldoet
aan de eisen.
Nieuwe standaarden
Begin november 2005 is op verzoek van de mbo-raad besloten nog tijdens het lopende studiejaar de
instellingen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een pilot in 2005-2006. Deze pilot hield in dat de
examinering en examens beoordeeld zouden worden op basis van de nieuwe standaarden en aan de hand
van de nieuwe werkwijze. Een snelle invoering op zo’n grote schaal heeft een groot nadeel: instellingen
waren niet voorbereid op de nieuwe aspecten van de standaarden en werkwijze. Hierdoor was het voor de
meeste instellingen onmogelijk te voldoen aan de nieuwe standaarden. De nieuwe standaarden zijn zodanig
opgesteld dat ze geen voorschrijvende vormen van examinering en kwaliteitsbeheersing opleggen. Een
instelling die de kwaliteit beheerst en waar de examinering transparant is, verzamelt informatie om de
kwaliteit van de examinering te monitoren en te sturen. Op basis van deze informatie kan worden
beoordeeld of beslissingen tot diplomering zijn gebaseerd op een valide bewijs. Ook kan met deze
informatie worden aangetoond of de beoordeling van de bekwaamheid van de deelnemer valide is.

Hoge onderzoeksdruk in 2005–2006
Veel instellingen kregen in 2005–2006 te maken met een dubbele KCE-audit®.
De examinering is zowel onderzocht met de standaarden 2004 – doorgaans
wanneer er sprake was van voorwaardelijke en afkeurende verklaringen in
2004–2005 – als met de nieuwe standaarden (alle overige kwaliﬁcaties). Hierdoor
was het bij veel instellingen niet mogelijk de systematiek van een beperktere
veriﬁcatie toe te passen.
De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwaliﬁcaties in het kader van
het experimenteerartikel in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zorgde
voor een grote verschuiving in het kwaliﬁcatiebestand van de instellingen. In de
loop van het studiejaar 2005–2006 signaleerde KCE dat het object van onderzoek
aan ﬂuctuaties onderhevig was. Dit zorgde voor een aanzienlijke verhoging van
de onderzoeksdruk bij zowel de instellingen als KCE.
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De onderzoeksdruk reikte tot ongekende hoogte rond de zomermaanden.
In deze periode verkeerden de instellingen in maar liefst vier verschillende
onderzoekstrajecten: de KCE-audit® 2005–2006, het heronderzoek naar
aanleiding van de bevindingen 2004–2005, het extra onderzoek als niet voldaan
werd aan de minimumaantallen die noodzakelijk waren om een betrouwbaar
onderzoek uit te kunnen voeren en de start van de KCE-audit® 2006–2007.
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De toekomst
In 2006–2007 zal de onderzoeksdruk aanzienlijk minder zijn omdat de proportionaliteit dan pas echt goed
kan worden ingevoerd. Er is geen sprake meer van twee typen standaarden waardoor de proportionaliteit die
in de werkwijze is geregeld veel beter tot zijn recht kan komen.
De kritische factoren voor competentiegericht examineren zijn anders dan die voor eindtermgericht
examineren. In de experimenteerfase tot de invoering van de nieuwe kwaliﬁcatiestructuur zullen instellingen
nog een hele kluif hebben aan het borgen van de nieuwe beoordelingsprocessen. Het mbo heeft op een
kleine groep kwaliﬁcaties na de kwaliteit van de eindtermgerichte examens in enkele jaren op peil gebracht.
De verwachting dat het mbo, mogelijk na wat aanloopproblematiek, ook de competentiegerichte
examinering op een verantwoorde wijze zal vormgeven, is gerechtvaardigd.
Marja Creemers
directeur KCE
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0.1 De onderzoeksvraag
Wat is in het studiejaar 2005–2006 de kwaliteit van de examinering in het
middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de onderzoeksvraag die in dit verslag
centraal staat. Om deze vraag te beantwoorden heeft het KwaliteitsCentrum
Examinering beroepsopleidingen (KCE) een KCE-audit® uitgevoerd bij alle
beroepsopleidingen die zijn geregistreerd in het Centraal register
beroepsopleidingen (Crebo). In dit examenverslag spreekt KCE over kwaliﬁcaties
in plaats van over (beroeps)opleidingen.
In de KCE-audit® zijn instrumenten en documenten doorgelicht en is een
veriﬁcatieaudit uitgevoerd aan de hand van de standaarden 2004 en de nieuwe
standaarden. Deze standaarden zijn ontwikkeld in overleg met belanghebbenden
en vastgesteld door de minister van OCW. De bevindingen van de KCE-audit®
resulteren in een algemeen oordeel over de kwaliteit van examinering in het mbo
in het studiejaar 2005–2006. Hiermee wordt de centrale onderzoeksvraag
beantwoord.
0.2 Waarom een onderzoek?
In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is KCE
opgenomen als organisatie die de kwaliteit van de
examinering in het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) onderzoekt. Met het onderzoek verschaft KCE
zekerheid over de waarde van mbo-diploma’s door
de kwaliteit van de examinering in het mbo te
certiﬁceren. Als onderdeel van zijn wettelijke taak
publiceert KCE jaarlijks een verslag waarin de
bevindingen van het onderzoek zijn weergegeven.
In studiejaar 2005-2006 was de leerweg (bol/bbl) het
object van onderzoek. In studiejaar 2004-2005 was
dit de kwaliﬁcatie. Door het verschil in object van
onderzoek zijn de gegevens van het examenverslag
2004-2005 en dit examenverslag niet een op een
vergelijkbaar. De gegevens en bevindingen in dit
examenverslag zijn gebaseerd op de gegevens die
op 17 november 2006 beschikbaar waren.
0.3 Pilotjaar 2005–2006
In het studiejaar 2005–2006 konden de instellingen kiezen voor een KCE-audit® met
de standaarden 2004 of met de nieuwe standaarden. De nieuwe standaarden sluiten
goed aan bij de examinering gebaseerd op de competentiegerichte kwalificatiestructuur.
Ook zijn ze geschikt om de kwaliteit van de examinering te beoordelen die gebaseerd
is op de eindtermgerichte kwalificatiestructuur.
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Competentiegerichte examinering vraagt om een beoordelingskader dat de nadruk
legt op de manier waarop de instellingen validiteit en betrouwbaarheid van de
examinering transparant en aantoonbaar hebben geregeld. De nieuwe standaarden
zijn daarom globaler van opzet en gericht op de kritische succesfactoren van de
examinering. De eigen verantwoordelijkheid van de instelling staat veel meer
centraal dan voorheen. De instellingen moeten aantonen dat ze aan de standaarden
voldoen. De zelfevaluatie van de instelling speelt daarbij een belangrijke rol.

pagina 5

Het studiejaar 2005–2006 was een pilotjaar. De doelstelling van deze pilot was om
zowel instellingen als KCE de gelegenheid te bieden ervaring op te doen met de
nieuwe standaarden en de daarbij behorende werkwijze. Vanaf 1 augustus 2006
audit KCE alleen met de nieuwe standaarden. Ter voorbereiding op de invoering
ervan heeft KCE het afgelopen studiejaar deze standaarden in een sectorbrede pilot
onderzocht.
Vanwege de pilotstatus en omdat de normering nog niet was vastgesteld, hebben de
instellingen die kozen voor een audit volgens de nieuwe standaarden uitsluitend een
rapport van bevindingen ontvangen zonder eindoordeel.

0.4 De instelling toont aan
Bij de nieuwe standaarden ligt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat de
inhoud en processen van examinering op orde zijn bij de instellingen. Dit houdt
in dat de instellingen zelf bewijzen dat ze voldoen aan de standaarden.
Instellingen zullen zich daarom bewust moeten zijn van hun eigen
verantwoordelijkheid in het beoordelingsproces. Doordat de nieuwe standaarden
pas tijdens het studiejaar zijn ingevoerd, moesten de instellingen in een kort
tijdsbestek omschakelen naar de nieuwe standaarden en een andere werkwijze.
Tijdens dit pilotjaar is gebleken dat de bewijzen niet altijd voorhanden waren.
Nog niet alles was gedocumenteerd en bovendien was het voor de instellingen
niet altijd helder waar het bewijs aan moest voldoen.
0.5 Leeswijzer
Deel 1 van dit rapport bestaat uit een weergave van de bevindingen van KCE. Deel 2
behandelt elk jaar een thema dat samenhangt met examinering. Dit jaar is het thema
diplomabeslissingen en competentiegericht leren en examineren in het mbo.
Deel 1 Verslag van de kwaliteit van de examinering in het studiejaar 2005–2006
In hoofdstuk 1 staat het antwoord op de centrale vraag van dit verslag. U vindt hier
de samenvatting en de conclusies van het onderzoek. Hoofdstuk 2 beschrijft de
onderzoeksmethode van KCE. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 3 de bevindingen van
de audits bij de instellingen op basis van de standaarden 2004 en de nieuwe
standaarden. In hoofdstuk 4 leest u wat de bevindingen zijn van de audits bij de
leveranciers en treft u een overzicht aan van de leveranciers per branche.
Deel 2 Diplomabeslissingen en competentiegericht leren en examineren in het mbo
In het mbo wordt competentiegericht beroepsonderwijs ingevoerd, mede daardoor
zijn de beoordelings- en examenvormen aan het veranderen. Het essay
‘Diplomabeslissingen en competentiegericht leren en examineren in het mbo’ van
KCE gaat hierop in. Het essay handelt over competenties als sturingsmiddel voor
leren en beoordelen, en over betrouwbaar en valide competentiegericht examineren.
Verder komen ook kritische succesfactoren aan de orde, evenals het toezicht.
Het essay is gebaseerd op en in belangrijke mate ontleend aan een onderzoek ‘Naar
‘nieuwe’ vormen van examinering in het mbo?’ van prof. dr. Wim J. Nijhof (2006),
Bezo-Consult.
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1.1 Achtergrond en onderzoeksvraag
Het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) verschaft zekerheid over de waarde
van mbo-diploma’s door de kwaliteit van examinering te certiﬁceren. Daarmee
kan KCE een bijdrage leveren aan het maatschappelijke vertrouwen in het mbodiploma. Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de examinering
voert KCE jaarlijks een audit uit bij alle actieve beroepsopleidingen die zijn
geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Deze onderzoekstaak van KCE is beschreven in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
De bevindingen van de KCE-audit® leiden tot een algemeen oordeel over de
kwaliteit van de examinering in het mbo per studiejaar. Hoe KCE de kwaliteit van
de examinering in het studiejaar 2005–2006 beoordeelt, kunt u lezen in het voor
u liggende verslag. In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste conclusies.
1.2 Nieuwe standaarden
KCE voert de onderzoeken uit aan de hand van kwaliteitsstandaarden die zijn
ontwikkeld in overleg met de belanghebbenden en vastgesteld door de minister
van OCW. Het afgelopen jaar heeft KCE nieuwe standaarden ontwikkeld die
aansluiten bij de examinering van nieuwe competentiegerichte kwalificaties.
Daarnaast zijn deze nieuwe standaarden ook prima geschikt om de kwaliteit van
examinering van eindtermgerichte kwalificaties te kunnen vaststellen.
Een belangrijk verschil tussen de standaarden van 2004 en de nieuwe standaarden
is dat de eigen verantwoordelijkheid van de instelling veel meer centraal staat. De
instellingen tonen zelf aan dat zij aan de standaarden voldoen. De zelfevaluatie van
de instelling speelt daarbij een belangrijke rol. De nieuwe standaarden zijn globaler
van opzet en gericht op de kritische succesfactoren van de examinering.
Competentiegerichte examinering vraagt om een beoordelingskader dat de nadruk
legt op de manier waarop de instellingen validiteit en betrouwbaarheid van de
examinering transparant en aantoonbaar hebben geregeld.
1.3 Bevindingen instellingen
In het studiejaar 2005–2006 is de KCE-audit® uitgevoerd met de standaarden
2004 en met de nieuwe standaarden. De aantallen en bevindingen zijn gebaseerd
op de gegevens die op 17 november 2006 beschikbaar waren.
1.3.1 Onderzochte kwaliﬁcaties
In totaal heeft KCE dit studiejaar 5169 kwaliﬁcaties met een Crebo-licentie
onderzocht. Hiervan zijn 3153 kwaliﬁcaties volgens de standaarden 2004
onderzocht. Daarnaast zijn 2016 kwaliﬁcaties met de nieuwe standaarden
onderzocht. In bijlage 5 staat een overzicht van de onderzochte kwaliﬁcaties.
Hierin ziet u ook welke kwaliﬁcaties onderzocht zijn met de standaarden 2004
en welke met de nieuwe standaarden.
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Standaarden 2004
Tijdens de KCE-audit® 2005–2006 zijn in totaal 3153 kwaliﬁcaties volgens de
standaarden 2004 onderzocht. Hiervan hebben 2221 kwaliﬁcaties een
goedkeurende, 90 kwaliﬁcaties een voorwaardelijke en 118 kwaliﬁcaties een
afkeurende verklaring ontvangen. In totaal hebben 133 kwaliﬁcaties geen
verklaring gekregen. Daarnaast heeft KCE zich voor 591 kwaliﬁcaties van een
oordeel onthouden.
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KCE heeft zich van een oordeel onthouden, wanneer
- de kwalificatie in het studiejaar 2004–2005 een voorwaardelijke of afkeurende
verklaring heeft gekregen en
- de kwalificatie in het studiejaar 2005–2006 opnieuw onderzocht is, maar
• het verbetertraject nog niet bleek afgerond waardoor KCE voor de tweede
keer dezelfde bevindingen deed. Bij Domein 4 Examenproducten is in het
studiejaar 2005-2006 in overleg met de staatssecretaris de norm van 45%
gehanteerd, of
• de instelling de verbeterpunten heeft doorgevoerd, maar er tijdens de KCEaudit® bevindingen op andere punten zijn gedaan.
KCE wil zich in de twee bovengenoemde situaties onthouden van een oordeel,
omdat de aan de instelling verleende verbetertijd te kort is gebleken.
Nieuwe standaarden
Tijdens de KCE-audit® 2005–2006 zijn in totaal 2016 kwaliﬁcaties met de nieuwe
standaarden onderzocht. In de steekproef zaten 1297 kwaliﬁcaties, 306 kwaliﬁcaties
zijn onderzocht omdat ze te maken hebben met wettelijke beroepsvereisten.
Daarnaast zijn er 155 kwaliﬁcaties individueel onderzocht, dat wil zeggen op
verzoek van de instelling. De experimentele kwaliﬁcaties bij de instellingen die
voor de standaarden 2004 kozen, zijn beoordeeld met de nieuwe standaarden.
Het betreft 258 experimentele kwaliﬁcaties.
1.3.2 Bevindingen instellingen standaarden 2004
De meeste instellingen verzorgen kwaliﬁcaties die voldoen aan de normen voor
de vijf domeinen waarin de standaarden 2004 zijn onderverdeeld. Zo voldoet
het overgrote deel van de kwaliﬁcaties aan de normen voor het managen van
het examen, voor het examenproces en voor de examenproducten. Ook
verantwoording van de examinering, en samenwerking, inkoop en uitbesteding
zijn bij de meeste kwaliﬁcaties voldoende.
Uit de audits is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Voor de
toekomst is het van belang dat de examencommissies aantoonbaar maken dat
ze invulling geven aan de wettelijke taken. Ook moeten instellingen inzichtelijk
maken dat aanwezige en benodigde deskundigheid van medewerkers
overeenkomen. Als dit niet het geval is, moeten zij aangeven welke acties zij in
gang zetten om die kloof te overbruggen. Voor veel instellingen zijn verder de
evaluatie van het examineringsproces en de analyse van examenresultaten
aandachtspunten. Daarnaast is de wijze waarop instellingen toezicht houden op
de afname en beoordeling van examens een punt van aandacht. Hieronder vallen
ook de kwaliﬁcerende praktijkexamens die tijdens de beroepspraktijkvorming
worden georganiseerd. Verder moeten instellingen ervoor zorgen dat bij alle
examenproducten een beoordelingsvoorschrift aanwezig is en de cesuur is
vermeld. Tot slot blijkt dat de meeste instellingen een zelfevaluatie hebben
opgesteld en openbaar gemaakt, maar dat onderbouwing van de conclusies
in veel zelfevaluaties ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk op basis waarvan de
conclusies zijn getrokken.
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1.3.3 Bevindingen instellingen nieuwe standaarden
Bij de uitvoering van de KCE-audit® volgens de nieuwe standaarden is een
kanttekening vooraf op zijn plaats. De instellingen moesten aantonen dat de
inhoud en processen van examinering op orde zijn. De standaarden werden
echter pas tijdens het studiejaar 2005–2006 ingevoerd. Hierdoor moesten de
instellingen in een kort tijdsbestek omschakelen naar de nieuwe standaarden en
een andere werkwijze. Een complicerende factor was dat er nog weinig was
gedocumenteerd. Voor de instellingen was het niet altijd helder waar het bewijs
aan moest voldoen.
Het ontbreken van bewijs is dan ook vaak de reden dat drie van de vijf domeinen
met een voldoende zijn beoordeeld. Dat de examinering niet aan het domein
voldoet, is daarmee niet gezegd. Duidelijk mag zijn dat de actieve rol van
de instellingen bij de bewijslast in de toekomst meer aandacht zal
moeten krijgen. De zelfevaluatie is daarbij een belangrijk document.
Hierin kunnen de instellingen hun conclusies weergeven en onderbouwen op
grond waarvan zij deze conclusies hebben getrokken.
Een voldoende beoordeling krijgen de meeste kwalificaties voor de tevredenheid
van de deelnemers, het exameninstrumentarium, de transparantie en borging
van de examenprocessen en de wettelijke vereisten. Verder blijkt uit de
resultaten dat de meeste instellingen nog onvoldoende bewijzen hadden,
waarmee zij het vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van examinering
en de deskundigheid van de betrokkenen bij examinering konden aantonen.
1.4 Bevindingen leveranciers
De leveranciers worden vóór het studiejaar onderzocht. Op die manier weten
potentiële afnemers op tijd of KCE een certiﬁcaat aan de leverancier heeft
verstrekt. De audits die in het studiejaar 2004–2005 zijn uitgevoerd, boden
de leveranciers de mogelijkheid zich te laten certiﬁceren voor het studiejaar
2005–2006. De leveranciers die voor de audit 2005–2006 een certiﬁcaat
hebben ontvangen, zijn gecertiﬁceerd voor het studiejaar 2006–2007.
Gecertiﬁceerde leveranciers
In het studiejaar 2004–2005 zijn in totaal 24 leveranciers gecertiﬁceerd. In
het studiejaar 2005–2006 zijn dit er 22. Bijlage 4 bevat het overzicht van de
gecertiﬁceerde leveranciers.
Vrijwel alle leveranciers voldoen aan de normen voor de vijf domeinen
waarop KCE ze heeft beoordeeld. De leveranciers krijgen van KCE een
voldoende beoordeling voor het managen van het examen en voor
samenwerking, inkoop en uitbesteding. Ook voor het examenproces, de
examenproducten en de verantwoording is het resultaat voldoende. Voor de
toekomst is het belangrijk dat de leveranciers benodigde deskundigheid
deﬁniëren en dat zij gegevens kunnen overhandigen waaruit de
deskundigheid van betrokkenen bij de examinering blijkt. Daarnaast kunnen
de leveranciers de kwaliteit verbeteren door meer aandacht te schenken aan
de feedback van instellingen op de geleverde producten.
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1.5 Conclusies
KCE onderzoekt elk studiejaar de kwaliteit van de examinering in het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Door de kwaliteit te certificeren verschaft KCE de
instellingen, het beroepenveld en de geëxamineerden de zekerheid van een
waardevast mbo-diploma. De bevindingen van het kwaliteitsonderzoek publiceert
KCE jaarlijks in een verslag. De centrale onderzoeksvraag in dit examenverslag is
dan ook: wat is in het studiejaar 2005–2006 de kwaliteit van de examinering in het
middelbaar beroepsonderwijs?
De kwaliteit van de examinering in het mbo heeft het afgelopen jaar bij de
instellingen een duidelijke impuls gekregen. Het kwaliteitsbesef begint bij de
instellingen meer door te dringen en wordt daar ook steeds duidelijker ondersteund.
Bij de meeste kwalificaties die zijn beoordeeld aan de hand van de standaarden
2004 is significante vooruitgang geboekt. Een aantal kwalificaties voldoet echter
nog niet aan de norm. Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit van examinering is
verbeterd. Tegelijkertijd blijkt dat de verbeterperiode als regel te kort is.
Uit de audits met de nieuwe standaarden komt naar voren dat de instellingen zich
nog niet voldoende bewust zijn van de eigen rol en verantwoordelijkheid die zij in
het beoordelingsproces hebben. Door pro-actief bewijzen te verzamelen en interne
audits uit te voeren op grond waarvan instellingen een zelfevaluatie opstellen,
kunnen de instellingen de kwaliteit van de examinering aantoonbaar maken. In het
studiejaar 2006–2007 audit KCE alleen met de nieuwe standaarden.
Uit de audits blijkt dat de leveranciers blijven werken aan de kwaliteit van de
examinering en investeren in kwaliteitszorgsystemen. Over het algemeen hebben
zij de kwaliteit van hun examenproducten en -diensten op orde.
Instellingen, leveranciers en KCE hebben het afgelopen jaar samen verder gebouwd
aan een betere kwaliteit van de examinering in het mbo.
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2.1 Inleiding
Hoe komt KCE tot een oordeel over de kwaliteit van de examinering in het mbo?
Aan de hand van landelijke kwaliteitsstandaarden onderzoekt KCE jaarlijks de
examinering van elke kwaliﬁcatie in het mbo, waarvoor zich in dat studiejaar
deelnemers hebben ingeschreven. Dat zijn de zogenaamde actieve kwaliﬁcaties.
Het onderzoek dat KCE uitvoert, heeft de vorm van een audit: de KCE-audit®.
In paragraaf 2.2 vindt u een korte toelichting op de KCE-audit® 2005–2006.
Paragraaf 2.3 informeert u over de instellingen en leveranciers die KCE heeft
onderzocht.
Bij het samenstellen van dit examenverslag is gebruik gemaakt van gegevens
die zijn opgeslagen in het Audit Informatie Systeem (AIS) van KCE. De aantallen
en de bevindingen zijn gebaseerd op de gegevens die op 17 november 2006
beschikbaar waren.
2.2 De KCE-audit®
KCE beoordeelt de examinering op basis van standaarden die in overleg met
belanghebbenden zijn ontwikkeld en vervolgens zijn vastgesteld door de minister
van OCW. Alle bevindingen samen resulteren in een algemeen oordeel over de
kwaliteit van examinering in het mbo in het studiejaar 2005–2006. Daarmee is de
centrale onderzoeksvraag beantwoord.
Twee typen standaarden
De KCE-audit® is dit studiejaar uitgevoerd met twee typen standaarden: de
standaarden 2004 en de nieuwe standaarden. De standaarden 2004 zijn ook
gebruikt tijdens de KCE-audit® van het studiejaar 2004–2005. De nieuwe
standaarden zijn ontwikkeld en geënt op de kwalificaties die gebaseerd zijn op de
competentiegerichte en op de eindtermgerichte kwalificatiestructuur.
Alle kwalificaties die na afloop van de audit 2004–2005 een voorwaardelijke of
afkeurende verklaring hebben ontvangen, zijn dit studiejaar geaudit met de
standaarden 2004. De experimentele kwalificaties zijn geaudit met de nieuwe
standaarden. Voor de overige kwalificaties konden de instellingen kiezen tussen de
standaarden 2004 of de nieuwe standaarden. De keuze die zij maakten, gold voor
alle resterende kwalificaties. In bijlage 5 staat welke kwalificaties met welke
standaarden zijn onderzocht.
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Selectiemethode
Bij de instellingen die hebben gekozen voor de standaarden 2004 zijn alle
kwalificaties van een instelling onderzocht. De experimentele kwalificaties zijn
geaudit met de nieuwe standaarden. De kwalificaties voor het onderzoek naar de
instrumenten van examinering zijn bepaald door een aselecte steekproef.
Bij de instellingen die hebben gekozen voor de nieuwe standaarden zijn de
kwalificaties die in het studiejaar 2004–2005 een voorwaardelijke of afkeurende
verklaring hebben gekregen, geaudit met de standaarden 2004. De kwalificaties
waar sprake is van wettelijke beroepsvereisten en de kwalificaties waarvoor de
instelling het verzoek heeft ingediend om ze individueel te onderzoeken, zijn
allemaal geaudit. Voor de resterende kwalificaties is een steekproef getrokken.
Voor het onderzoek naar de instrumenten van examinering is volgens de
steekproefmethode een steekproef getrokken uit de bijbehorende deelkwalificaties.
Bij de steekproeftrekking is het uitgangspunt dat de kwaliteit van examinering van
een beperkt aantal kwalificaties in hoge mate voorspellend is voor de kwaliteit van
de overige kwalificaties. Met name bij instellingen die veel kwalificaties aanbieden,
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kan met een laag steekproefpercentage worden gewerkt. Omdat dit studiejaar een
pilotjaar was en er geen vastgestelde norm was, is in de rapporten van bevindingen
geen eindoordeel opgenomen.
Verklaring bij standaarden 2004
Voor alle kwalificaties die zijn onderzocht met de standaarden 2004 geeft KCE
afhankelijk van de resultaten van het onderzoek een goedkeurende, voorwaardelijke
of afkeurende verklaring af. De normering die KCE hanteert om te bepalen welk type
verklaring een kwalificatie krijgt, is door de minister van OCW vastgesteld. Deze
normering is gebaseerd op een rekenkundig model. In het studiejaar 2005–2006 is
de norm dat 70% van de indicatoren voor elk domein positief beoordeeld dient te
zijn om een goedkeurende verklaring te ontvangen. Wanneer binnen een van de vijf
domeinen de norm van 70% niet is gehaald, leidt dit tot een voorwaardelijke
verklaring. Zijn er twee of meer domeinen onder de maat, dan leidt dit tot een
afkeurende verklaring. KCE meldt de verklaringen aan de betrokken minister. Die
beslist vervolgens of een afkeurende verklaring gevolgen heeft voor het recht op
examinering van die opleiding. Zie hiervoor de brief van de staatssecretaris aan het
bevoegd gezag van de instellingen van 31 oktober 2006.
In het studiejaar 2005–2006 heeft KCE in een aantal gevallen geen oordeel gegeven
en daarom geen verklaring uitgereikt. In paragraaf 3.3.1 leest u in welke situaties
hier sprake van is en wat de achterliggende reden hiervan is.
Rapport van bevindingen bij nieuwe standaarden
De instellingen waarvan de kwalificaties zijn onderzocht met de nieuwe standaarden
hebben conform de afspraken met de staatssecretaris een rapport van bevindingen
ontvangen in plaats van een verklaring (zie brochure 11 januari 2006). In het rapport
van bevindingen staat wat de resultaten zijn van de onderzochte kwalificaties. Er is
geen eindoordeel opgenomen, omdat dit studiejaar een pilotjaar was waarin geen
sprake was van een vastgestelde norm. Bij de waardering met de nieuwe standaarden
gaat KCE uit van een kwalitatieve beoordeling, waarbij alle standaarden een gelijk
gewicht hebben. De waardering bestaat uit een vijfpuntsschaal. In het studiejaar
2005–2006 is de nieuwe werkwijze getoetst en geëvalueerd in de praktijk.
Certiﬁcaat voor leveranciers
De leveranciers zijn in het studiejaar 2005–2006 met dezelfde standaarden
beoordeeld als in 2004–2005. Deze standaarden en bijbehorende indicatoren zijn
een afgeleide van de landelijke standaarden 2004 voor instellingen. De werkwijze
voor beoordeling van leveranciers is zo veel mogelijk identiek aan de werkwijze
voor beoordeling van instellingen. In de studiejaren 2004–2005 en 2005–2006
hebben de leveranciers bij voldoende resultaat een certificaat ontvangen.
Leveranciers die voor een certificaat in aanmerking willen komen, moeten
examenproducten en examendiensten voor een volledige deelkwalificatie aanbieden.
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2.3 Onderzochte instellingen en leveranciers
KCE heeft als wettelijke taak jaarlijks de kwaliteit te onderzoeken van de
examinering van alle beroepsopleidingen in Nederland die zijn geregistreerd in
het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Daarbij gaat het om zowel
door de overheid bekostigde instellingen als om instellingen die met particuliere
gelden worden geﬁnancierd. Per instelling heeft KCE geïnventariseerd welke
kwaliﬁcaties actief zijn. Deze inventarisatie maakt inzichtelijk welke instelling
voor welke kwaliﬁcaties een licentie heeft en of die instelling voor die
kwaliﬁcatie ook daadwerkelijk deelnemers heeft.
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KCE heeft de KCE-audit® ook bij leveranciers uitgevoerd, hoewel het onderzoeken van leveranciers niet tot de
wettelijke taak van KCE hoort. Het heeft echter als voordeel dat de instellingen de ingekochte producten en
diensten van een gecertiﬁceerde leverancier niet zelf door KCE hoeven te laten onderzoeken. Dit is veel
eﬃciënter, bespaart kosten voor de afnemers en draagt in belangrijke mate bij aan de doelmatigheid van
KCE.
Instellingen
In hoofdstuk 3 Bevindingen instellingen leest u wat de bevindingen zijn van de
KCE-audit®. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de onderzochte instellingen in
het studiejaar 2005–2006.
Leveranciers
In hoofdstuk 4 Bevindingen leverancierss leest u wat de bevindingen zijn per
domein en welke leverancier actief is in welke branche. In bijlage 4 kunt u zien
welke leveranciers een certiﬁcaat kregen in het studiejaar 2004–2005 en
daarmee werden gecertiﬁceerd voor het studiejaar 2005–2006. Ook staat in
bijlage 4 welke leveranciers in het studiejaar 2005–2006 een certiﬁcaat hebben
gekregen en daardoor zijn gecertiﬁceerd voor het studiejaar 2006–2007.
Branches
In ﬁguur 2.1 is het aantal kwaliﬁcaties dat KCE heeft onderzocht ingedeeld naar
branche.
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Branche-indeling:

Aantal onderzochte kwaliﬁcaties

Relatief aandeel

Gezondheidszorg

629

12,2%

Veiligheid

45

0,9%

Techniek

999

19,3%

Bouw

447

8,6%

Bedrijfsvoering

451

8,7%

Zakelijke dienstverlening

36

0,7%

ICT

143

2,8%

Handel

557

10,8%

Mobiliteitssector

351

6,8%

Uiterlijke verzorging

116

2,2%

Recreatie en toerisme

351

6,8%

Communicatie en media

182

3,5%

Voedsel en leefomgeving

660

12,8%

Niet aan een speciﬁeke branche
toe te wijzen

202

3,9%

Totaal

5169

100,0%

Figuur 2.1: Onderzochte kwalificaties naar branche in het studiejaar 2005–2006
5
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3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de bevindingen van het onderzoek bij de instellingen.
Eerst leest u wat KCE verstaat onder instellingen. Dan volgt een overzicht van het
aantal onderzochte kwaliﬁcaties. Vervolgens komen de meest opvallende
bevindingen voor de standaarden 2004 en voor de nieuwe standaarden aan bod.
3.2 Wat valt onder de noemer instellingen?
Instellingen zijn aanbieders van examinering van alle beroepsopleidingen die zijn
geregistreerd in het Crebo-register. Hieronder vallen:
• de instellingen die door de overheid worden gefinancierd: regionale
opleidingscentra, agrarische opleidingscentra en de vakinstellingen
• de instellingen die uit particuliere gelden worden gefinancierd
• de exameninstellingen die de examinering in opdracht van een instelling uitvoeren
(uitbesteding)
In bijlage 3 vindt u een overzicht van de instellingen die KCE in studiejaar
2005–2006 heeft onderzocht.
3.3 Onderzochte kwaliﬁcaties studiejaar 2005–2006
Dit studiejaar heeft KCE in totaal 5169 kwalificaties met een Crebo-licentie
onderzocht. In totaal zijn 3153 kwalificaties volgens de standaarden 2004
onderzocht. Daarnaast zijn in totaal 2016 kwalificaties met de nieuwe
standaarden onderzocht. In bijlage 5 staat een overzicht van de onderzochte
kwalificaties. Hierin ziet u ook welke kwalificaties onderzocht zijn met de
standaarden 2004 en welke met de nieuwe standaarden.
3.3.1 Onderzochte kwaliﬁcaties en verklaringen standaarden 2004
Tijdens de KCE-audit® 2005-2006 zijn in totaal 3153 kwalificaties volgens de
standaarden 2004 onderzocht. Hiervan hebben 2221 kwalificaties een
goedkeurende, 90 kwalificaties een voorwaardelijke en 118 kwalificaties een
afkeurende verklaring ontvangen. In totaal hebben 133 kwalificaties geen verklaring
gekregen. Daarnaast heeft KCE zich voor 591 kwalificaties van een oordeel onthouden.
In de toelichting hieronder leest u op basis waarvan KCE een bepaalde verklaring
heeft verstrekt en in welke gevallen KCE zich van een oordeel heeft onthouden.
Toelichting
• Goedkeurende verklaring
- de kwalificatie voldoet in het studiejaar 2005–2006 voor elk domein aan de norm,
dat wil zeggen dat 70% van de indicatoren positief is beoordeeld.
• Voorwaardelijke verklaring
- de kwalificatie is in het studiejaar 2004–2005 niet onderzocht of heeft in het
studiejaar 2004–2005 een goedkeurende verklaring ontvangen, maar
- de kwalificatie voldoet in het studiejaar 2005–2006 binnen een van de vijf
domeinen niet aan de norm van 70%.
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• Afkeurende verklaring
- de kwalificatie is in het studiejaar 2004–2005 niet onderzocht of heeft in het
studiejaar 2004–2005 een goedkeurende verklaring ontvangen, maar
- de kwalificatie voldoet in het studiejaar 2005–2006 binnen meer dan een van de
vijf domeinen niet aan de norm van 70%, of
- de kwalificatie heeft in het studiejaar 2004-2005 en 2005-2006 op hetzelfde
domein een voorwaardelijke en/of afkeurende verklaring gekregen. Bij Domein 4
Examenproducten is in het studiejaar 2005-2006 in overleg met de
staatssecretaris de norm van 45% gehanteerd.
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Geen verklaring
- de kwalificatie heeft in het studiejaar 2004–2005 een voorwaardelijke of
afkeurende verklaring gekregen en
- de kwalificatie is in het studiejaar 2005–2006 als actief aangemeld tijdens de
tweede inventarisatie en is opgenomen in de overeenkomst, maar
- de instelling gaf tijdens de verificatie aan dat de kwalificatie dit studiejaar niet
meer actief was.
Geen oordeel
- de kwalificatie heeft in het studiejaar 2004–2005 een voorwaardelijke of
afkeurende verklaring gekregen en
- de kwalificatie is in het studiejaar 2005–2006 opnieuw onderzocht, maar
• het verbetertraject nog niet bleek afgerond waardoor KCE voor de tweede keer
dezelfde bevindingen deed. Bij Domein 4 Examenproducten is in het studiejaar
2005-2006 in overleg met de staatssecretaris de norm van 45% gehanteerd, of
• de instelling heeft de verbeterpunten doorgevoerd, maar er zijn tijdens de
KCE-audit® bevindingen op andere punten gedaan.
KCE wil zich in de twee bovengenoemde situaties onthouden van een oordeel,
omdat de aan de instelling verleende verbetertijd te kort is gebleken.
In figuur 3.1 staat hoeveel kwalificaties een goedkeurende, voorwaardelijke en
afkeurende verklaring hebben ontvangen, hoeveel kwalificaties geen verklaring
hebben ontvangen en bij hoeveel kwalificaties KCE zich van een oordeel heeft
onthouden.
Verklaring of geen oordeel

Aantal kwaliﬁcaties

Goedkeurende verklaring

2221

Voorwaardelijke verklaring

90

Afkeurende verklaring

118

Geen oordeel

591

Geen verklaring

133

Totaal

3153

Figuur 3.1 Overzicht onderzochte kwalificaties 2005–2006 op basis van
standaarden 2004
3.3.2 Onderzochte kwaliﬁcaties nieuwe standaarden
Tijdens de KCE-audit® 2005-2006 zijn in totaal 2016 kwalificaties met de nieuwe
standaarden onderzocht. In de steekproef zaten 1297 kwalificaties, 306 kwalificaties
zijn onderzocht omdat ze te maken hebben met wettelijke beroepsvereisten.
Daarnaast zijn er 155 kwalificaties individueel onderzocht, dat wil zeggen op
verzoek van de instelling. De experimentele kwalificaties bij de instellingen die voor
de standaarden 2004 kozen, zijn beoordeeld met de nieuwe standaarden. Het
betreft 258 experimentele kwalificaties. In het rapport van bevindingen staat wat de
resultaten zijn van de onderzochte kwalificaties. Er is geen eindoordeel opgenomen,
omdat dit studiejaar een pilotjaar was en er geen sprake was van een vastgestelde
norm.
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In figuur 3.2 staat een overzicht van de reden van onderzoek. Bij de
steekproeftrekking is het uitgangspunt dat de kwaliteit van examinering van een
beperkt aantal kwalificaties in hoge mate voorspellend is voor de kwaliteit van de
overige kwalificaties die de instelling aanbiedt.

Reden onderzocht

Aantal kwaliﬁcaties

In de steekproef

1297

Wettelijke beroepsvereisten

306

Individueel, op verzoek

155

Experimentele opleiding

258

Totaal aantal onderzochte kwaliﬁcaties

2016

Figuur 3.2 Overzicht onderzochte kwalificaties 2005-2006 op basis van nieuwe
standaarden
Opmerking
Studiejaar 2005–2006 was een pilotjaar, waarin zowel instellingen als KCE ervaring
konden opdoen met de nieuwe standaarden. Bij de nieuwe standaarden moeten de
instellingen aantonen dat de inhoud en processen van examinering op orde zijn.
Zij moeten dus bewijzen dat ze voldoen aan de standaarden. De domeinen en
standaarden zijn gericht op de kritische succesfactoren rondom examinering.
Uit de KCE-audit® kwam naar voren dat de instellingen zich nog niet voldoende
bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid die zij in het beoordelingsproces,
dat bij de nieuwe standaarden hoort, hebben. Daarbij konden zij de consequenties
hiervan onvoldoende overzien. Dit heeft te maken met het feit dat de standaarden
pas tijdens het studiejaar zijn ingevoerd. Hierdoor moesten de instellingen in een
kort tijdsbestek omschakelen naar de nieuwe standaarden en een andere werkwijze.
Een complicerende factor daarbij was dat er op het moment van de audit soms
weinig was gedocumenteerd. Ook bleek dat het voor de instellingen niet altijd
helder was waar de bewijzen aan moeten voldoen.
3.4 Bevindingen per domein standaarden 2004
De standaarden 2004 zijn onderverdeeld in vijf domeinen. Elk domein geeft voor
een specifiek thema aan wanneer er sprake is van een kwalitatief goed, ‘geborgd’
proces. De vijf domeinen zijn:
• Domein 1 Het managen van het examen
• Domein 2 Samenwerking, inkoop en uitbesteding
• Domein 3 Examenproces
• Domein 4 Examenproducten
• Domein 5 Verantwoording.
De bevindingen in de paragrafen 3.4.1 tot en met 3.4.5 zijn gerangschikt naar de
vijf domeinen.
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3.4.1 Domein 1: Het managen van het examen
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 1 ‘Het managen van het examen’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan de norm van het domein
‘Het managen van het examen’.
• Inrichting examenorganisatie op orde
De meeste instellingen hebben de examenorganisatie zo ingericht dat zij de
kwaliteitsdoelstellingen voor examinering kunnen verwezenlijken. Bijna alle
instellingen hebben een kwaliteitshandboek examinering ontwikkeld met
procedures voor de examinering en een beschrijving van de relevante taken.
Ze werken de centrale handboeken regelmatig op afdelingsniveau verder uit.
Positief punt is dat steeds meer instellingen duidelijke afspraken hebben gemaakt
over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functionarissen die
betrokken zijn bij de examinering. In een aantal gevallen zijn deze afspraken
vastgelegd in het handboek. De instellingen hebben examencommissies benoemd.
Er zijn veel verschillende manieren waarop de examencommissies zijn
samengesteld en waarop zij functioneren. De ene examencommissie is op
operationeel niveau actief en komt wekelijks bijeen; de andere examencommissie
heeft alle uitvoerende taken gedelegeerd en komt één keer per jaar bijeen om
lopende zaken formeel vast te stellen. Voor de toekomst is het van belang dat
examencommissies aantoonbaar maken dat zij invulling geven aan de wettelijke
taken (WEB, artikel 7.4.6 en 7.4.8).
• Beroepenveld betrokken bij examinering
De mate waarin en de manieren waarop het beroepenveld is betrokken bij de
inhoud en uitvoering van examinering verschillen. Bij de meeste kwalificaties is de
betrokkenheid voldoende. De instellingen zijn actief bezig de samenwerking met
en de betrokkenheid van het beroepenveld bij de examinering te vergroten. Er zijn
instellingen die dit studiejaar al aantoonbaar hebben gemaakt dat zij het
beroepenveld structureel betrekken bij de examinering. Het beroepenveld is op
een aantal manieren betrokken bij de inhoud van de examinering. Zo stellen de
instellingen werkvelddeskundigen aan als constructeurs. Ook leggen zij zelf
ontwikkelde toetsen voor aan vertegenwoordigers van het beroepenveld. Verder
zijn vertegenwoordigers uit het beroepenveld aangesteld als lid van de
examencommissie. Ook richten steeds meer instellingen adviesraden en/of
werkveldcommissies op, die het mogelijk maken om werkvelddeskundigen op
operationeel en op managementniveau te betrekken. De betrokkenheid van het
beroepenveld bij de uitvoering van examinering is bij de meeste kwalificaties
beperkt tot het beoordelen van praktijkcomponenten door de praktijkopleider.
• OER’en voldoen aan wettelijke vereisten
De aangeleverde Onderwijs- en Examenregelingen (OER) voldoen grotendeels aan
de wettelijke eisen, zoals beschreven in de WEB, artikel 7.4.8. Bij veel instellingen
zijn de OER’en zowel voor medewerkers als voor deelnemers beschikbaar via een
netwerk.
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• Deelnemers tevreden over exameninformatie
Deelnemers geven aan tevreden te zijn over de manier waarop instellingen hen
informeren over de examinering. De instellingen verstrekken de informatie tijdig
en volledig. Docenten spelen vaak een centrale rol bij de informatieverstrekking
aan deelnemers.
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• Commissie van beroep ingesteld
De meeste instellingen hebben een commissie van beroep voor de examens
ingesteld. Wat samenstelling en procedures aangaat, voldoen de commissies
grotendeels aan de wettelijke vereisten. Waar zich binnen een instelling in het
studiejaar 2005–2006 een beroepszaak heeft voorgedaan, is gehandeld volgens
de procedure. In veel gevallen is de beroepsprocedure ontwikkeld, zijn de
vervangende leden aangesteld en is de commissie van beroep bekend bij de
deelnemers.
• Instellingen handelen volgens wettelijke beroepsvereisten
Bij een aantal kwalificaties zijn wettelijke beroepsvereisten van toepassing.
Er wordt in de praktijk gehandeld volgens de WEB, artikel 7.2.6.
3.4.2 Domein 2: Samenwerking, inkoop en uitbesteding
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 2 ‘Samenwerking, inkoop en uitbesteding’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan de norm van het domein
‘Samenwerking, inkoop en uitbesteding’.
• Scholingsbeleid is toekomstgericht
De deskundigheid van de betrokkenen bij de organisatie van de examinering is
voor een groot aantal onderzochte kwalificaties voldoende. De mate waarin
instellingen een actief beleid hebben ingezet om te kunnen waarborgen dat de
betrokkenen bij examinering over de nodige deskundigheid beschikken, verschilt
per instelling. Deskundigheidsbevorderende maatregelen zijn vooral gericht op de
competentiegerichte kwalificatiestructuur. De behoefte aan scholing is kleiner
naarmate er meer sprake is van inkoop van examenproducten en -diensten.
• Aandacht voor verschil tussen aanwezige en benodigde deskundigheid
De mate waarin de instellingen zicht hebben op de benodigde deskundigheid
varieert per instelling. Zicht op aanwezige kennis en vaardigheden van de
medewerkers krijgen de instellingen door controle op de verrichte
werkzaamheden, via jaarlijkse functionerings-, beoordelings- of POP-gesprekken
en via informatie uit evaluaties.
Daarnaast werken instellingen volop aan de ontwikkeling van competentieprofielen,
waarin de benodigde deskundigheid is vastgelegd. In een aantal gevallen zijn die
al geïmplementeerd. Een aandachtspunt is dat instellingen inzichtelijk maken dat
aanwezige en benodigde deskundigheid overeenkomen. Als dit niet het geval is,
dan is het van belang dat de instellingen aangeven welke acties zij in gang zetten
om de kloof te overbruggen.
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• Certificering praktijkopleiders
Vaak hebben de instellingen ervoor gekozen om een deel van de kwalificerende
praktijkcomponenten tijdens de beroepspraktijkvorming te laten beoordelen door
de praktijkopleider. Daarom is het van belang dat de praktijkopleiders die als
beoordelaar optreden, over de vereiste competenties beschikken om hun taak
goed uit te voeren. Instellingen geven aan dat de leerbedrijven erkend zijn. Dit
houdt vrijwel altijd in dat de praktijkopleiders de praktijkopleiderstraining hebben
gevolgd van het KBB waardoor zij erkend zijn.
Of de praktijkopleiders ook daadwerkelijk deskundig zijn om goed te kunnen
beoordelen hangt af van de inhoud van de praktijkopleiderstraining. In steeds
meer trainingen staat het beoordelen in de beroepspraktijk centraal. In een aantal
trainingen wordt al getoetst of de praktijkopleiders na de training over de
benodigde competenties beschikken. De praktijkopleiders die de toets met
voldoende resultaat afleggen krijgen een certificaat.
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• Inkoopafspraken vastgelegd in contract
Voor vrijwel alle kwalificaties waarvoor instellingen examenproducten en/of –
diensten inkopen, zijn de inkoopafspraken met leveranciers vastgelegd in een
contract. De instellingen controleren of de geleverde producten en diensten
voldoen aan de afspraken. De mate waarin en de manier waarop verschilt. In een
aantal gevallen stelt de vaststellingscommissie de ingekochte toetsen vast voor
afname. In andere gevallen is inzage in de toetsen voor afname niet toegestaan en
kunnen instellingen hun opmerkingen na afname aan de leverancier doorgeven.
3.4.3 Domein 3: Examenproces
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 3 ‘Examenproces’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan de norm van het domein
‘Examenproces’.
• Evaluatie van constructie en vaststelling van examens in gang gezet
Bij de samenstelling en vaststelling van de examens werken de instellingen
meestal volgens de procedures. Doorgaans was er een scheiding in persoon
tussen samenstelling en vaststelling. De evaluatie van samenstelling en
vaststelling is in gang gezet. Nog niet overal is sprake van een regelmatige
evaluatie van dekkingsgraad en moeilijkheidsgraad van toetsopdrachten en van
de toetstechnische kwaliteit van de examens.
• Plannen voor toezicht op praktijkexamens
Afname en beoordeling verlopen bij de meeste instellingen volgens de
procesbeschrijving of – als sprake is van inkoop – het voorschrift van de
leverancier. De afname evalueren de instellingen met protocolformulieren. Het
toezicht op de beoordeling van theorie-examens is in een aantal gevallen
gerealiseerd door steekproefsgewijs een tweede beoordelaar in te zetten. Een
aandachtspunt voor veel instellingen is het toezicht op de afname en beoordeling
van praktijkexamens tijdens de beroepspraktijkvorming. Instellingen zijn bezig
met plannen om dit toezicht te realiseren.
• Analyseren examenresultaten is aandachtspunt
Verwerking en publicatie van examenresultaten verloopt volgens procedure.
De controle gebeurt bij veel instellingen binnen de teams, waarna de
examencommissie de resultaten formeel vaststelt. Het analyseren van
examenresultaten is een aandachtspunt. Bij veel instellingen ontbreken duidelijke
afspraken over de manier waarop, door wie en wanneer examenresultaten worden
geanalyseerd. In de dagelijkse praktijk gebeurt analyse van examenresultaten
vaak mondeling binnen een team of vakgroep als de resultaten van de deelnemers
hier aanleiding toe geven.
• Certificering en diplomering vereenvoudigd door automatisering
Certificering en diplomering zijn over het algemeen op orde. Er is een vast
stramien, dat vereenvoudigd is met de intrede van de geautomatiseerde systemen
voor cijferverwerking. Vrijstellingen worden verleend volgens de vastgestelde
werkwijze. De instellingen verlenen slechts in beperkte mate een vrijstelling op
basis van Erkennen van Verworven Competenties (EVC).
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3.4.4 Domein 4: Examenproducten
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 4 ‘Examenproducten’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan de norm van het domein
‘Examenproducten’.
• Examenonderdelen inhoudelijk representatief
De meeste instellingen hebben examenproducten aangeleverd die inhoudelijk
representatief zijn voor de eindtermen van de deelkwalificaties. Een
aandachtspunt is de beschrijving van de eindtermen van de deelkwalificatie in een
overzicht. De norm is dat 100% van de eindtermen van de deelkwalificatie
beschreven is in een overzicht. Uit de resultaten van het onderzoek naar de
instrumenten van examinering blijkt dat deze norm in de meeste gevallen niet is
gehaald. De norm dat ten minste 75% van de eindtermen is uitgewerkt in
examentoetsen is grotendeels wel gehaald. Daarnaast hebben de meeste
instellingen voldoende inzichtelijk gemaakt dat de inhoud van de examentoets(en)
overeenkomt met de verdeling in de aangeleverde overzichten. Ook blijkt dat in
de meeste examens de vragen en opdrachten zijn gekoppeld aan de eindtermen
en die voldoende afdekken.
• Moeilijkheidsgraad examens op orde
Bij de meeste examenproducten komt het niveau van het examen overeen met het
beheersingsniveau zoals aangegeven in de eindtermen. KCE heeft beoordeeld of in
minimaal één vraag of opdracht de eindterm op het juiste beheersingsniveau is
getoetst. Een voorwaarde om dit te kunnen beoordelen, is dat de vragen en
opdrachten voldoende zijn gekoppeld aan de eindtermen en de eindtermen
voldoende afdekken.
• Aandacht voor beoordelingsvoorschriften en cesuur
Het grootste deel van de examenproducten voldoet aan de norm voor de
toetstechnische kwaliteit en volledigheid. Hierbij is beoordeeld of er een
begrijpelijke instructie voor de deelnemer aanwezig is en of de vragen en
opdrachten duidelijk zijn gesteld. Daarnaast is beoordeeld of er bij de toetsen een
inhoudelijk correct antwoordmodel of beoordelingsvoorschrift is, waarin de
beoordelingscriteria zijn gekoppeld aan de eindtermen. Ook is beoordeeld of de
cesuur, het punt waarop een deelnemer een (on)voldoende haalt, is vermeld en
correct is. Bij een groot deel van de examenproducten ontbreekt de cesuur en
ontbreekt een correct, eenduidig beoordelingsvoorschrift.
3.4.5 Domein 5: Verantwoording
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 5 ‘Verantwoording’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan de norm van het domein
‘Verantwoording’.
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• Tevredenheidsmeting deelnemers en beroepenveld gerealiseerd
De tevredenheid van de deelnemers en het beroepenveld is bij de meeste
instellingen met een voldoende beoordeeld. De beoordeling was alleen voldoende
als de instellingen een tevredenheidsmeting onder deelnemers én beroepenveld
konden aanleveren. De tevredenheid van deelnemers onderzoeken de instellingen
jaarlijks via de enquête van JOB-ODIN en/of via een eigen onderzoek. Een
kanttekening hierbij is dat de plaats die examinering inneemt vaak klein is binnen
deze onderzoeken. Steeds meer instellingen kiezen ervoor om panelgesprekken te
voeren met deelnemers. Een aandachtspunt voor de instellingen is dat zij
aantoonbaar maken dat examinering aan de orde komt tijdens deze gesprekken.
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De tevredenheid van het beroepenveld wordt veelal gemeten via een enquête
onder de leerbedrijven.
• Publieke verantwoording over examinering
De verantwoording over de examinering is bij de meeste instellingen voldoende.
Het is een wettelijk vereiste dat instellingen het beleid voor de kwaliteit van
examinering evalueren en openbaar maken (WEB, artikel 1.3.6 en artikel 2.5.4).
Instellingen stellen jaarlijks een zelfevaluatie op, waarvan doorgaans de
betrokkenheid van het beroepenveld bij de examinering deel uitmaakt. Ook kiezen
veel instellingen ervoor een samenvatting van de resultaten uit de zelfevaluatie te
publiceren in het openbaar jaarverslag. Aandachtspunten binnen de zelfevaluatie
zijn het informatiegehalte en de onderbouwing van de conclusies, zodat duidelijk
is op basis waarvan een conclusie is getrokken.
3.5 Bevindingen nieuwe standaarden
De nieuwe standaarden zijn onderverdeeld in vijf domeinen. De paragrafen 3.5.1
tot en met 3.5.5 beschrijven de bevindingen van de audits met de nieuwe
standaarden. De bevindingen zijn gerangschikt naar de vijf domeinen waarin de
standaarden zijn onderverdeeld. De vijf domeinen zijn:
• Domein A Validering door belanghebbenden
• Domein B Deskundigheid van betrokkenen
• Domein C Exameninstrumentarium
• Domein D Processen
• Domein E Wettelijke vereisten
Opmerking
Dit studiejaar was een pilotjaar, waarin zowel de instellingen als KCE ervaring
konden opdoen met de nieuwe standaarden. De rapporten van bevindingen naar
aanleiding van de KCE-audit® met de nieuwe standaarden zijn nulmetingen en
moeten ook als zodanig gelezen worden. In dit pilotjaar was geen sprake van
een vastgestelde norm. KCE komt in de rapporten van bevindingen dan ook niet
tot een eindoordeel.
3.5.1 Domein A: Validering door belanghebbenden
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein A ‘Validering door belanghebbenden’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen niet aan beide standaarden
van het domein ‘Validering door belanghebbenden’.
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• Focus op aantoonbaar maken vertrouwen beroepenveld
Het vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering is bij de
meeste kwalificaties onvoldoende aangetoond. De beoordeling onvoldoende heeft
meestal te maken met het ontbreken van bewijs waaruit eenduidig het vertrouwen
van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering blijkt.
De meeste instellingen hebben wel aangetoond dat zij actief bezig zijn de
samenwerking met en de betrokkenheid van het beroepenveld bij de examinering
te vergroten. Instellingen hebben werkvelddeskundigen aangesteld als
constructeurs. Zelfontwikkelde toetsen zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers
van het beroepenveld. Daarnaast is een aantal praktijkopleiders betrokken bij het
beoordelen van praktijkcomponenten van de opleiding.
Ook zijn vertegenwoordigers uit het beroepenveld aangesteld als lid van de
examencommissie. Verder richten steeds meer instellingen adviesraden en/of
werkveldcommissies op, die het mogelijk maken om werkvelddeskundigen op
operationeel en op managementniveau te betrekken. Indien met adviesraden en/of
werkveldcommissies wordt gewerkt, is het van belang dat een goede
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verslaglegging plaatsvindt, waaruit blijkt dat examinering aan de orde is geweest.
Veel instellingen onderzoeken de tevredenheid van het beroepenveld via een
enquête onder de leerbedrijven. De meeste enquêtes zijn echter niet of nauwelijks
gericht op examinering.
• Deelnemers tevreden over examinering
De tevredenheid van de deelnemers over de examinering is bij de meeste
kwalificaties voldoende aangetoond. Veel instellingen meten de tevredenheid van
de deelnemers jaarlijks via de JOB-ODIN-enquête of via eigen onderzoeken. Binnen
de huidige onderzoeken is de aandacht voor examinering vaak zo gering dat ze
onvoldoende bruikbaar zijn als graadmeter voor de tevredenheid van de
deelnemers over examinering. De beoordeling voldoende is gegeven omdat de
instellingen vaak over aanvullende gegevensbronnen beschikken waaruit de
tevredenheid van de deelnemers blijkt. Voorbeelden hiervan zijn aanvullende
steekproefsgewijze evaluaties onder deelnemers direct na afname van examens
en aanvullende tevredenheidsmetingen door de afdelingen zelf en/of door de
leverancier. Verder blijkt dat examinering onderwerp van gesprek is tijdens
panelgesprekken met deelnemers. Een aandachtspunt is de verslaglegging van de
panelgesprekken, waarmee de instellingen aantonen dat examinering onderdeel is
van de agenda en waaruit blijkt dat de deelnemers tevreden zijn.
3.5.2 Domein B: Deskundigheid van betrokkenen
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein B ‘Deskundigheid van betrokkenen’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen niet aan de standaard van
het domein ‘Deskundigheid van betrokkenen’.
• Actief beleid om deskundigheid in kaart te brengen noodzakelijk
De deskundigheid van de betrokkenen is bij de meeste kwalificaties onvoldoende
aangetoond. Op het moment van de audit konden de instellingen niet voor alle
functionarissen die bij examinering zijn betrokken, gegevens overhandigen
waaruit de deskundigheid op het gebied van examinering blijkt.
De instellingen verkrijgen zicht op aanwezige kennis en vaardigheden van de
medewerkers door controle op de verrichte werkzaamheden, via jaarlijkse
functionerings-, beoordelings- of POP-gesprekken en via informatie uit evaluaties.
Daarnaast werken instellingen volop aan de ontwikkeling van compententieprofielen waarin de benodigde deskundigheid is vastgelegd.
Instellingen kunnen de deskundigheid van de betrokkenen aantonen door
inzichtelijk te maken welke deskundigheid aanwezig is en door de benodigde
deskundigheid te definiëren. Daarbij is het belangrijk dat zij aangeven welke
deskundigheidsbevorderende maatregelen zij inzetten om de kloof tussen de
aanwezige en noodzakelijke deskundigheid te overbruggen.
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3.5.3 Domein C: Exameninstrumentarium
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein C ‘Exameninstrumentarium’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan beide standaarden van
het domein ‘Exameninstrumentarium’.
Dit studiejaar waren er onvoldoende gegevens beschikbaar op basis waarvan
bevindingen konden worden beschreven speciﬁek gericht op de experimentele
opleidingen.
• Dekkingsgraad en moeilijkheidsgraad op orde
De meeste instellingen hebben examenproducten aangeleverd die inhoudelijk
representatief zijn voor de eindtermen van de deelkwalificaties.
Een aandachtspunt is de beschrijving van de eindtermen van de deelkwalificatie
in een overzicht. De norm is dat 100% van de eindtermen van de deelkwalificatie
beschreven is in een overzicht. Uit de resultaten van het onderzoek naar de
instrumenten van examinering blijkt dat deze norm in de meeste gevallen niet is
gehaald. De norm dat ten minste 75% van de eindtermen is uitgewerkt in
examentoetsen is grotendeels wel gehaald. Daarnaast hebben de meeste
instellingen voldoende inzichtelijk gemaakt dat de inhoud van de examentoets(en)
overeenkomt met de verdeling in de aangeleverde overzichten. Ook blijkt uit de
aangeleverde examens dat in de meeste examens de vragen en opdrachten
gekoppeld zijn aan de eindtermen en deze voldoende afdekken.
De moeilijkheidsgraad van de meeste examenproducten komt overeen met het
beheersingsniveau zoals dat is aangegeven in de eindtermen.
Hierbij is beoordeeld of in minimaal één vraag of opdracht de eindterm op het
juiste beheersingsniveau is getoetst. Een voorwaarde om dit te kunnen beoordelen
is dat de vragen en opdrachten voldoende zijn gekoppeld aan de eindtermen en
de eindtermen voldoende afdekken.
• Aandacht voor beoordelingsvoorschriften en cesuur
Bij de meeste examenproducten is de toetstechnische kwaliteit als voldoende
beoordeeld. Hierbij is beoordeeld of er een begrijpelijke instructie voor de
deelnemer aanwezig is en of de vragen en opdrachten duidelijk zijn gesteld.
Daarnaast is beoordeeld of er bij de toetsen een inhoudelijk correct
antwoordmodel of beoordelingsvoorschrift is, waarin de beoordelingscriteria zijn
gekoppeld aan de eindtermen. Ook is beoordeeld of de cesuur, het punt waarop
een deelnemer een (on)voldoende haalt, is vermeld en correct is. Uit de resultaten
van het onderzoek naar de instrumenten van examinering blijkt dat bij een groot
deel van de examenproducten een correct, eenduidig beoordelingsvoorschrift
ontbreekt. Ook ontbreekt regelmatig de cesuur of is een cesuur vermeld die niet
correct is.
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3.5.4 Domein D: Kwaliteit van processen
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein D ‘Kwaliteit van de processen’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan beide standaarden van
het domein ‘Kwaliteit van de processen’.
• Transparantie examenprocessen grotendeels op orde
De transparantie van de examenprocessen is bij de meeste kwalificaties voldoende
aangetoond. De reden voor de positieve beoordeling is dat de examinering
grotendeels transparant van opzet is en procedureel helder beschreven in een
handboek. Een aandachtspunt is de manier waarop de instelling toezicht houdt op
de beoordeling, met name op de beoordelingen die de praktijkopleider geeft
tijdens de beroepspraktijkvorming. In veel gevallen is het ontbreken van toezicht
op de beoordeling de reden voor de negatieve beoordeling.
• Examenprocessen niet volledig geborgd
De borging van examenprocessen is voor de meeste kwalificaties voldoende
aangetoond. Het gaat erom dat de instellingen aantonen dat in de praktijk wordt
gewerkt zoals in het handboek is beschreven. De negatieve beoordelingen komen
met name voort uit onvolledige borging van deelprocessen zoals vaststelling en
beoordeling.
3.5.5 Domein E: Wettelijke vereisten
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein E ‘Wettelijke vereisten’?
Conclusie: de meeste kwalificaties voldoen aan de standaard van het
domein ‘Wettelijke vereisten’.
• Instellingen voldoen aan wettelijke eisen
De meeste kwalificaties voldoen aan alle wettelijke vereisten en hebben hiervoor
dan ook de beoordeling voldoende gekregen. De wettelijke eisen zijn:
- De examencommissie is ingesteld. In het takenpakket van de examencommissie
zitten de wettelijke taken die de examencommissie volgens de wet moet uitvoeren
(WEB, artikel 7.4.6 en 7.4.8). Een aandachtspunt voor veel examencommissies is
dat zij aantoonbaar maken dat ze invulling geven aan de wettelijke taken.
- De Onderwijs- en Examenregeling van een kwalificatie in de steekproef is
aangeleverd en voldoet aan de eisen van de wet (WEB, artikel 7.4.8).
- De commissie van beroep is ingesteld en voldoet qua samenstelling aan de wet
(WEB, artikel 7.5.1). De beroepsprocedure is opgesteld en wordt gevolgd wanneer
er sprake is van een beroepszaak.
- Bij de kwalificaties waar sprake is van wettelijke beroepsvereisten voor
examinering (WEB, artikel 7.2.6) wordt gehandeld volgens deze eisen.
- De instelling heeft haar beleid voor de kwaliteit van examinering geëvalueerd.
Deze evaluatie is openbaar gemaakt. Verbeterpunten voor de zelfevaluaties zijn
het informatiegehalte en de feitelijke onderbouwing van conclusies (WEB, artikel
1.3.6 en artikel 2.5.4).
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4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de bevindingen van het onderzoek bij de leveranciers.
Eerst worden de proﬁelen van de leveranciers genoemd. In de paragraaf daarna
wordt het belang van het onderzoek van leveranciers voor de instellingen
aangegeven. Daarna volgt een overzicht van de leveranciers die zijn
gecertiﬁceerd in 2004–2005 en in 2005–2006. Vervolgens leest u wat de
bevindingen zijn per domein.
4.2 Proﬁelen leveranciers
Een leverancier levert examentoetsen en/of
organiseert de examenafname voor instellingen die
Crebo-geregistreerde opleidingen verzorgen. De
afspraken over de te leveren examentoetsen en/of
examenafname worden in een contract tussen de
leverancier en de instelling vastgelegd. Een
leverancier kan jaarlijks bij KCE een beoordeling
aanvragen.
KCE onderscheidt drie proﬁelen. Bij proﬁel A levert
de leverancier alleen examentoetsen. Bij proﬁel B
levert de leverancier alleen examenafnames (in dat
geval doen de deelnemers een examen dat niet door
de leverancier is ontwikkeld). Bij proﬁel C levert de
leverancier zowel toetsen als afnames.
In bijlage 4 vindt u een overzicht van de leveranciers
die in het studiejaar 2004–2005 en in het studiejaar
2005–2006 zijn gecertiﬁceerd. De verdeling van de
onderzochte leveranciers over de proﬁelen A, B en C
is weergegeven in ﬁguur 4.1.

Proﬁel A
Proﬁel C
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Proﬁel B
Figuur 4.1 Verdeling onderzochte leveranciers over de drie proﬁelen

pagina 32

4.3 Waarom onderzoek van leveranciers?
Het onderzoeken van leveranciers behoort niet tot de wettelijke taak van KCE,
omdat leveranciers voor hun activiteiten geen Crebo-licentie nodig hebben. Een
onderzoek gebeurt alleen als een leverancier dit zelf vraagt. KCE onderzoekt de
kwaliteit van de leveranciers, omdat zowel de leveranciers als KCE grote waarde
hechten aan kwaliteitsonderzoek. Het grote voordeel is dat de beheerslast voor
instellingen hiermee wordt verminderd. Instellingen hoeven de bij gecertificeerde
leveranciers ingekochte producten en diensten zelf niet door KCE te laten
onderzoeken. Dit is veel efficiënter, bespaart kosten voor de afnemers en draagt in
belangrijke mate bij aan de doelmatigheid van KCE.
KCE onderzoekt de leveranciers voorafgaand aan het studiejaar. Op die manier
weten potentiële afnemers op tijd of KCE een certificaat aan de leverancier heeft
verstrekt. De audits die in 2004–2005 zijn uitgevoerd, hebben de leveranciers de
mogelijkheid geboden om zich te laten certificeren voor het studiejaar 2005-2006.
De leveranciers die in het studiejaar 2005–2006 een certificaat hebben ontvangen,
zijn gecertificeerd voor het studiejaar 2006–2007.
4.4 Overzicht gecertiﬁceerde leveranciers
Sinds 2004 verstrekt KCE aan leveranciers een certiﬁcaat op basis van het totale
aanbod van examenproducten en -diensten. In het studiejaar 2004–2005 zijn in
totaal 24 en in het studiejaar 2005–2006 in totaal 22 leveranciers gecertiﬁceerd.
Dit betekent dat zij gecertiﬁceerd zijn voor respectievelijk het studiejaar 2005–
2006 en 2006–2007. Bijlage 4 bevat het overzicht van de gecertiﬁceerde
leveranciers.
4.5 Bevindingen per domein
Deze paragraaf beschrijft de bevindingen van de audits die zijn uitgevoerd in het
studiejaar 2004–2005 en het studiejaar 2005–2006. De leveranciers zijn
beoordeeld met de standaarden 2004 voor leveranciers. De resultaten zijn
gerangschikt naar de vijf domeinen waarin de kwaliteitsstandaarden zijn
onderverdeeld.
De vijf domeinen zijn:
• Domein 1 Het managen van het examen
• Domein 2 Samenwerking, inkoop en uitbesteding
• Domein 3 Examenproces
• Domein 4 Examenproducten
• Domein 5 Verantwoording

versie december 2006

Examenverslag mbo 2005–2006

4. Bevindingen leveranciers

pagina 33

4.5.1 Domein 1: Het managen van het examen
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 1 ‘Het managen van het examen’?
Conclusie: de gecertificeerde leveranciers voldoen aan de norm van het
domein ‘Het managen van het examen’.
• Inrichting examenorganisatie op orde
De leveranciers voldoen aan de norm voor de organisatie van de examinering.
De examenorganisatie is beschreven in een handboek en in de praktijk wordt
grotendeels gewerkt volgens de vastgestelde processen.
• Beroepenveld betrokken bij examinering
De betrokkenheid van het beroepenveld is als voldoende beoordeeld. Het
beroepenveld is op verschillende manieren betrokken. De leveranciers die
examentoetsen leveren (profiel A en C) betrekken het beroepenveld bij de inhoud
van de examens. Dit doen zij door:
- vertegenwoordigers uit het beroepenveld aan te stellen als ontwikkelaars van
toetsen
- vertegenwoordigers uit het beroepenveld aan te stellen als inhoudelijke
vaststellers van toetsen in een daarvoor aangestelde commissie
- vertegenwoordigers te betrekken bij het opstellen van beroepsprofielen die volop
in ontwikkeling zijn en onderdeel uitmaken van de kwalificatiedossiers
De leveranciers die examens afnemen (profiel B en C) betrekken het beroepenveld
bij de uitvoering door vertegenwoordigers aan te stellen als examinator,
examensecretaris en/of examenvoorzitter.
• Klachtencommissie ingesteld
De meeste leveranciers hebben een klachtencommissie voor de examinering.
De beoordeling onvoldoende is gegeven als er geen klachtenprocedure is, geen
commissie is ingesteld of als de objectiviteit niet gewaarborgd is. Dat laatste is
het geval als de klachtafhandeling bij een persoon berust in plaats van bij een
commissie. Voor een aantal leveranciers is de toegankelijkheid van de
klachtenprocedure voor afnemers een aandachtspunt.
• Leveranciers handelen volgens wettelijke beroepsvereisten
De leveranciers die hiermee te maken hebben, voldoen aan de wettelijke
beroepsvereisten (WEB, artikel 7.2.6) en hebben daarom de beoordeling voldoende
gekregen.
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4.5.2 Domein 2: Samenwerking, inkoop en uitbesteding
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 2 ‘Samenwerking, inkoop en uitbesteding’?
Conclusie: de gecertificeerde leveranciers voldoen aan de norm van het
domein ‘Samenwerking, inkoop en uitbesteding’.
• Inzicht in aantoonbare deskundigheid noodzakelijk
De meeste leveranciers waarborgen de deskundigheid van de interne en externe
betrokkenen bij examinering. De leveranciers van examenproducten werken veel
met externe auteurs. Dit zijn deskundigen op het vakgebied waarvoor ze een
examen ontwikkelen of waarbij ze zijn betrokken bij de ontwikkeling.
De leveranciers van examenafname werken met een pool van examinatoren. Ook
voor deze externen geldt dat de leveranciers ze benaderen vanwege hun
expertise. De examinatoren worden geschoold door de leveranciers.
Voor de toekomst is het belangrijk dat de leveranciers benodigde deskundigheid
definiëren en dat zij gegevens kunnen overhandigen waaruit de deskundigheid
van betrokkenen bij de examinering blijkt.
• Contracten met instellingen afgesloten
De contractsluiting is op orde. De leveranciers hebben contracten afgesloten met
de instellingen, waarin zij de afspraken voor levering van het examen of verkoop
van examenproducten en -diensten hebben vastgelegd. De afspraken worden
meestal in samenwerking met de instellingen gecontroleerd.
4.5.3 Domein 3: Examenproces
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 3 ‘Examenproces’?
Conclusie: de gecertificeerde leveranciers voldoen aan de norm van
het domein ‘Examenproces’.
Alleen voor leveranciers van examenproducten (proﬁel A en C)
• Evaluatie van constructie en vaststelling is aandachtspunt
De leveranciers van examenproducten (profiel A en C) werken bij constructie en
vaststelling grotendeels volgens de procedures. Doorgaans is er een scheiding in
persoon tussen constructie en vaststelling. Voor de evaluatie van constructie en
vaststelling heeft een aantal leveranciers een onvoldoende beoordeling gekregen.
Deze onvoldoende hebben ze gekregen omdat er geen regelmatige evaluatie blijkt
te zijn van dekkingsgraad en moeilijkheidsgraad van toetsopdrachten en van de
toetstechnische kwaliteit van de examens.
De leveranciers moeten aandacht geven aan de feedback van instellingen op de
geleverde producten in de evaluatie.
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Alleen voor leveranciers van examenafname (proﬁel B en C)
• Afname en beoordeling volgens voorschriften
De leveranciers waarborgen dat de afname van de examens waarvoor zij
verantwoordelijk zijn zorgvuldig gebeurt en dat de beoordeling betrouwbaar
wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gewerkt volgens de voorschriften die door of
namens de leverancier zijn vastgesteld.
De leveranciers evalueren de afname met protocolformulieren. Het toezicht op de
beoordeling van praktijkexamens is gerealiseerd door twee examinatoren in te
zetten. In de meeste gevallen kennen de examinatoren de deelnemers niet.
• Input instellingen noodzakelijk voor analyse examenresultaten
De leveranciers verwerken de resultaten van de examens, die onder hun
verantwoordelijkheid worden afgenomen en beoordeeld, volgens de afspraken.
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De leveranciers hebben een eigen systeem om cijfers te verwerken. De resultaten
geven zij over het algemeen tijdig door aan de instellingen. De manier waarop en
de mate waarin de examenresultaten worden geanalyseerd verschilt per
leverancier.
Analyse van examenresultaten is alleen mogelijk en zinvol als de instellingen de
examenresultaten terugkoppelen, als ze het examen afnemen zoals dit door de
leverancier is vastgesteld en als ze zich houden aan de cesuur.
4.5.4 Domein 4: Examenproducten
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen naar aanleiding van het
onderzoek over domein 4 ‘Examenproducten’?
Conclusie: de gecertificeerde leveranciers voldoen aan de norm van het
domein ‘Examenproducten’.
Dit studiejaar waren er onvoldoende gegevens beschikbaar op basis waarvan
bevindingen konden worden beschreven specifiek gericht op
competentiegerichte vormen van examinering.
• Examenonderdelen inhoudelijk representatief
De meeste leveranciers hebben examenproducten aangeleverd die inhoudelijk
representatief zijn voor de eindtermen van de deelkwalificaties. Uit de
aangeleverde overzichten blijkt dat de meeste eindtermen zijn verwerkt in en
gekoppeld aan de examenonderdelen. Daarnaast hebben de leveranciers
inzichtelijk gemaakt dat de inhoud van de examentoets(en) overeenkomt met de
verdeling in de aangeleverde overzichten. Ook blijkt uit de aangeleverde examens
dat de vragen en opdrachten zijn gekoppeld aan de eindtermen en die voldoende
afdekken.
• Moeilijkheidsgraad examens op orde
Het niveau van het examen komt bij de meeste examenproducten overeen met
het beheersingsniveau zoals aangegeven in de eindtermen. Beoordeeld is of in
minimaal één vraag of opdracht de eindterm op het juiste beheersingsniveau is
getoetst. Een voorwaarde om dit te kunnen beoordelen is dat de vragen en
opdrachten voldoende zijn gekoppeld aan de eindtermen en de eindtermen
voldoende afdekken.
• Aandacht voor beoordelingsvoorschriften en cesuur
De meeste examenproducten voldoen aan de norm voor de toetstechnische
kwaliteit en volledigheid. Hierbij is beoordeeld of er een instructie aanwezig is
die voor de deelnemer begrijpelijk is en of de vragen en opdrachten duidelijk zijn
gesteld. Daarnaast is beoordeeld of er een antwoordmodel of beoordelingsvoorschrift bij de toetsen aanwezig is dat inhoudelijk juist is en waarin de
beoordelingscriteria zijn gekoppeld aan de eindtermen. Tot slot is beoordeeld of
de cesuur is vermeld. De leveranciers moeten ervoor zorgen dat bij alle toetsen
een correct, eenduidig beoordelingsvoorschrift aanwezig is en dat de cesuur is
vermeld.
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4.5.5 Domein 5: Verantwoording
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de bevindingen van het onderzoek naar
domein 5 ‘Verantwoording’?
Conclusie: de gecertificeerde leveranciers voldoen aan de norm van het
domein ‘Verantwoording’.
• Tevredenheidsmeting afnemers en beroepenveld gerealiseerd
De leveranciers onderzoeken periodiek de tevredenheid van afnemers en
beroepenveld over de kwaliteit van de geleverde producten. De afnemers
bevragen ze over het algemeen jaarlijks in de vorm van een formeel
tevredenheidsonderzoek. Op de tevredenheid van het beroepenveld krijgen de
leveranciers op verschillende manieren zicht. Vertegenwoordigers van het
beroepenveld kunnen hun tevredenheid kenbaar maken tijdens de samenwerking
bij de constructie, vaststelling en/of afname van de examens. Bij een aantal
leveranciers is de lijn kort doordat vertegenwoordigers van de branche zitting
hebben in het bestuur.
• Publieke verantwoording over examinering
De meeste leveranciers hebben de examinering voldoende verantwoord. De
meeste leveranciers stellen jaarlijks een zelfevaluatie op, waarvan doorgaans de
betrokkenheid van het beroepenveld bij de ontwikkeling (profiel A en C) en
afname examinering (profiel B en C) deel uitmaakt.
Aandachtspunten binnen de zelfevaluatie zijn het informatiegehalte en de
onderbouwing van de conclusies, zodat duidelijk is op basis waarvan de
conclusies zijn getrokken.
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4.6 Overzicht leveranciers per branche
Figuur 4.2 geeft per branche weer welke leveranciers actief zijn.
In bijlage 4 ziet u welke leveranciers gecertiﬁceerd zijn.
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Deel 2: Diplomabeslissingen en competentiegericht
leren en examineren in het mbo
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Vooraf
Het nu volgende essay is gebaseerd op en in belangrijke mate ontleend aan een
onderzoek ‘Naar ‘nieuwe’ vormen van examinering in het mbo?’ van
prof. dr. Wim J. Nijhof (2006), Bezo-Consult.
De wereld van het werk
De wereld van werk is continu in beweging. Omdat technologieën en economieën
zich continu wijzigen, veranderen beroepen en beroepsstructuren ook. Soms leidt
een en ander tot herschikking. De patronen zijn niet homogeen en stabiel en vallen
verschillend uit voor verschillende branches en bedrijfstakken. Daniel Bell1 (1974)
gaf al aan dat de economie en de wereld van werk kennisintensief zouden worden
en dat dit consequenties zou hebben voor de beroepenstructuur,
kwaliﬁcatiestructuren, voor onderwijs in het algemeen, voor competenties en voor
vernieuwend vakmanschap. Samenlevingen groeien toe naar lerende of educatieve
samenlevingen. Voor een mbo–opleiding geldt een formele afsluiting of examen
dat rechten en bevoegdheden aan individuen geeft, uitgedrukt in een diploma.
Competenties als sturingsmiddel voor leren en beoordelen
In het mbo worden nieuwe examineringsvormen ingevoerd. Deze nieuwe
examenvormen berusten in belangrijke mate op een leeropvatting die geënt is
op sociaal constructivisme, dat op haar beurt gelegitimeerd lijkt door kenniseconomische opvattingen en technologische ontwikkelingen. Verder berusten ze op een
nieuw sturingsmiddel in het (beroeps)onderwijs: competenties. Daarnaast speelt
een rol dat leren in hoge mate verondersteld wordt contextueel of situatief te zijn,
zodat een nieuwe driehoek ontstaat: werkplekleren verbonden met competenties,
waarvan de beheersing door middel van competentiegerichte examens moet
worden vastgesteld.
Een competentie berust op theoretische én praktische vaardigheden, op het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording te geven, en op
motivatie tot handelen.
Bij de deﬁnitie van competentie die KCE, in navolging van COLO, hanteert worden
competenties beschouwd als samengesteld van karakter, verwijzend naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen. Een competentie is een
ontwikkelbaar vermogen om op adequate wijze proces- en resultaatgericht te
handelen, doelbewust en gemotiveerd. In deze deﬁnitie vinden we de legitimering om in een examensituatie niet alleen te kijken naar het resultaat maar ook
naar de onderliggende voorwaarden.
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Competenties zijn een nieuw sturingsmiddel in het beroepsonderwijs. Een cruciaal
probleem bij het deﬁniëren van competenties is het bepalen van de categorie. Is
een competentie een ‘performance’ categorie (betreft het werkgedrag), of is competentie een ‘prerequisite’ (betreft het een voorwaarde tot handelen).
Bestaat een volwaardige handeling uit een reeks voorwaardelijke, intermediaire
of deelcompetenties? Determineren deze voorwaarden dan de handeling of kan
men handelen zonder deze voorwaarden? Kan men verplegen zonder basale
medische kennis? Kan men dementerende patiënten verplegen zonder grondige
kennis van verschillende vormen van dementie en het gedrag dat daarmee
samenhangt? Kan men goed schilderen, zonder kennis van basislakken en de
chemische stoﬀen die de kwaliteit van de verf bepalen?
Omgekeerd geldt de vraag of iemand in staat is om te handelen, wanneer hij over
de voorwaardelijke kennis en vaardigheden beschikt. Men weet hoe het moet,
maar hapert mogelijk in het toepassen. Kennen, kunnen en willen zijn drie essentiële kenmerken van een competentie.
1 Bell, D. (1974). The coming of the post industrial society. London: Heinemann.
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Bij het begrip competentie is belangrijk hoe competenties geleerd worden, welke
componenten onderdeel uitmaken van competenties en of deze beoordeeld en
geëxamineerd moeten worden. De voorwaarden voor competent gedrag moeten
vervuld zijn om adequaat te kunnen handelen. Dat wil zeggen dat er een causale
relatie wordt verondersteld tussen de voorwaarden tot handelen en het tonen van
het gewenste gedrag die beide beoordeeld moeten worden – zowel in het leerproces
als in de eindbeoordeling (examinering) – om tot een diplomabeslissing te komen.
Zekerheid over de waarde van diploma’s
Door de overheid (bekostigde en niet-bekostigde) erkende opleidingen moeten
een civiel eﬀect hebben. Er moet maatschappelijk vertrouwen zijn dat degene die
over het diploma beschikt ook daadwerkelijk heeft getoond in voldoende mate
competent te zijn. Gediplomeerden tonen dit als beginnend beroepsbeoefenaar
natuurlijk aan door, eenmaal actief op de arbeidsmarkt te demonstreren over de
noodzakelijke kennis, vaardigheden en attituden te beschikken. Echter de
arbeidsmarkt wil vooraf de zekerheid dat de gediplomeerde beschikt over de
noodzakelijke competenties. Tenslotte wil het diploma ook en vooral de gediplomeerde zelf zekerheid bieden over de waarde op de arbeidsmarkt van de met
succes afgesloten opleiding.
Transparantie ten aanzien van de besluitvorming rond diploma’s
Instellingen maken de besluitvorming rondom het uitreiken van het diploma
transparant zodat zekerheid wordt gegeven over de waarde van diploma’s. In het
mbo is dit bij het eindtermgerichte onderwijs tamelijk eenvoudig. De processen
en examens zijn inmiddels dermate transparant dat instellingen vanuit de eigen
kwaliteitscyclus ‘als vanzelf’ kunnen aantonen de juiste diplomabeslissingen te
nemen. Bij competentiegericht onderwijs ligt dit moeilijker.
Competentiegericht leren in het mbo betekent veelal leren op de werkplek. Er zijn
dan drie partijen: de deelnemer, het leerbedrijf en de onderwijsinstelling. Hoewel
elke partij een eigen rol en belang heeft, is het gemeenschappelijk doel de deelnemer adequaat voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Binnen het competentiegerichte onderwijs is de deelnemer nadrukkelijk meer verantwoordelijk voor het
eigen leerproces dan bij het eindtermgerichte onderwijs. Meer leren en beoordelen op de werkplek impliceert een verandering van rolverdeling tussen instellingen en leerbedrijven. In de praktijk is de trend waarneembaar dat instellingen
vooral de prerequisitetaken uitvoeren en de performancetaken delegeren aan de
bpv–bedrijven. De onderwijsinstelling is bij wet verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de opleiding en de beoordeling en zal het proces van integratie, coördinatie
en afstemming over beide taken vormgeven.
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Betrouwbaar en valide competentiegericht examineren
Waar een kwaliﬁcatie voorbereidt op toekomstig handelen, is een competentie
toegespitst op concrete handelingen in speciﬁeke situaties. Een analyse van
onderliggende kennis- en vaardigheidscomponenten en hun relatie is belangrijk
om te kunnen bepalen welke cognitieve, aﬀectieve en psychomotorische kennis
en vaardigheden voorwaardelijk zijn voor welk niveau van handelen.
Combinaties van ‘nieuwe’ assessmenttechnieken en klassieke examenmethoden
zijn belangrijk om te garanderen dat vakbekwaamheid overeind blijft en dat aan
de eisen van betrouwbaarheid, validiteit, transparantie, uitvoerbaarheid en
fairness wordt voldaan.
Het uitgangspunt van competentiegericht examineren is dat de leerprocessen
niet bepalend zijn, men zou competenties immers formeel of informeel overal
kunnen verwerven. Alleen het resultaat telt: de output. Als de output wordt
gedetermineerd door bedrijfs- en werkprocessen, dan wordt het belang van een
goede en valide beoordeling en examinering in het licht van de formele
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competenties des te groter en het toezicht daarop eveneens. Immers,
competenties moeten generiek inzetbaar zijn en moeten leiden tot ﬂexibiliteit en
transfereerbaarheid binnen een beroepssector of branche en mogelijk
daarbuiten. Niet alle beginnende beroepsbeoefenaren bewegen zich binnen het
domein waarvoor opgeleid is. Generieke én speciﬁeke competenties spelen dus
een belangrijke rol.
Certiﬁceren van competenties
De onderwijsraad2 pleit voor context- en competentiegericht beoordelen, voor
geïntegreerd beoordelen van kennis, vaardigheden en attitudes, persoonlijke
eigenschappen en ervaringen, voor leerwegonafhankelijk, ﬂexibel, betrouwbaar
en relevant beoordelen, en voor onafhankelijk beoordelen. Het certiﬁceren van
competenties door middel van beoordelingsprocedures en gebaseerd op
classiﬁcatieschema’s is een probleem als het begrip zelf niet helder is en de
classiﬁcaties verschillende onderliggende, zelfs tegenstrijdige assumpties kennen.
In de klassieke beoordelingen in het onderwijs wordt doorgaans een onderscheid
gemaakt in drie criteria: objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit. Deze
psychometrische criteria worden echter in het kader van het ‘moderne’ denken
(edumetrics) over certiﬁceren en beoordelen van competenties bekritiseerd en
daardoor gerelativeerd (Segers, Dochy & Cascallar, 2003)3. Weiss (1999)4 trekt
vooralsnog de conclusie dat wanneer de klassieke criteria worden toegepast op
het meten en beoordelen van competenties, deze informeel worden toegepast.
Gegevens over betrouwbaarheid en validiteit zijn doorgaans niet ‘hard’ en dat gaat
nog meer op voor informeel verworven competenties.
Kwaliﬁcerend competentiegericht examineren
KCE (2006) maakt een onderscheid tussen formatief en summatief examineren.
Onder formatief examineren verstaat KCE een vorm van examineren die het
resultaat van het examen van een kwaliﬁcatie niet beïnvloedt. Bij summatief
examineren gaat het om een vorm die het resultaat van een examen van een
kwaliﬁcatie wel beïnvloedt. Met resultaat bedoelen we: informatie/output op
grond waarvan een diplomabeslissing wordt genomen.
Aangezien een examen moet leiden tot een beslissing over de mate van
bekwaamheid om als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt te kunnen
betreden wordt aan summatieve beoordeling een andere waarde toegekend.
Formatieve evaluatie moet worden beschouwd als een feedbackonderdeel van
een leerproces dat kan helpen het gewenste niveau van bekwaamheid te
bereiken. Formatief beoordelen is gericht op het optimaliseren van het
leerproces, summatief beoordelen op het optimaliseren van een examenbesluit.
Het gemeenschappelijk procesmanagement5 beschrijft in een discussienota de
gemeenschappelijke uitgangspunten voor kwaliﬁcerende examinering.
Kwaliﬁcerend examineren wordt als volgt gedeﬁnieerd. ‘Kwaliﬁcerend
competentiegericht examineren is het in beroepssituaties (of situaties die daar
een valide afspiegeling van zijn), door deskundige en onafhankelijke beoordelaars
en volgens vooraf gestelde procedures en beoordelingscriteria beoordelen of een
kandidaat beschikt over de vereiste competenties en deze op de juiste manier kan
aanwenden bij het uitvoeren van één of meer kerntaken en werkprocessen’. Als
deze deﬁnitie gevolgd wordt dan is kwaliﬁcerend examineren identiek aan
summatief examineren.
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2 Onderwijsraad (2006). Naar meer evident gebaseerd onderwijsbeleid. Den Haag.
3 Segers, M., Dochy, F. & Cascallar, E. (eds) (2003). Optimising New modes of Assessment: In search of Qualities
and Standards. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
4 Weiss, R. (1999). Erfassung und Bewertung von Kompetenzen – empirische und konzeptuelle Probleme.
In: Kompetenzenentwicklung ’99: Aspekte einer neuen Lernkultur; Argumente, Erfahrungen, Konsequenzen
(pp. 433-494). Münster: Waxmann.
5 Gemeenschappelijk Procesmanagement, J. Dekker (2006). Kwaliﬁcerend examineren in competentiegericht
beroepsonderwijs (versie 2.1). Ede.
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Betrouwbaar en valide SHL-competenties beoordelen in het mbo
Bij het ontwerp van de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers voor het mbo wordt gebruik
gemaakt van 25 SHL-competenties. Deze competenties zijn geordend in acht
factoren, conform het model van SHL. Het mbo gaat gebruik maken van het
Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dit is een op het
mbo toegesneden standaardset, gebaseerd op het competentieraamwerk van
SHL. De kenniscentra gebruiken deze standaardset voor het opstellen van de
kwaliﬁcatiedossiers.
In ﬁguur 1 (Nijhof, 2006)6 wordt een rationeel overzicht gegeven van
beoordelingstechnieken. De kennisbasis, de vaardigheden en attituden kunnen gemeten
worden op een klassieke gestandaardiseerde wijze (schriftelijk/mondeling/
bekwaamheidstoetsen). Performance assessment is gecompliceerder, omdat meerdere
bronnen en meerdere assessoren erbij betrokken moeten worden. Het integratief
beoordelen van competenties, met name competenties voor werk, zal bij proces– en
performancetaken lastig zijn. Uiteraard varieert een dergelijk schema per branche, sector of
domein, en verder per instelling waar men beredeneerde keuzen maakt om tot
examenbeslissingen te komen. Zo kan elke component van het SHL-kader weer verﬁjnd
worden in onderliggende componenten en ‘gedragsankers’ (performance indicators) die
afzonderlijk en in samenhang kunnen worden geobserveerd en beoordeeld.
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6 Prof. dr. Wim J. Nijhof (2006), Bezo-Consult. Naar ‘nieuwe’ vormen van examinering in het mbo?
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Factoren
SHL competenties

Prerequisite
assessment

Performance
assessment

Kennis

Vaardigheid

Attitude

Proces

Product

Leiden en beslissen

KT

AC

OWR

OWW

VT

Ondersteunen en samenwerken

KT

OWC

OWS

I

OWS

Interacteren, beïnvloeden,
presenteren

KT

VT

OWR/I

OWW

OW

Analyseren en interpreteren

KT

VT

OWR/I

OWW

PF

Creëren en leren

KT

VT

OWR/I/ZB

SV/PF

OWC

Organiseren en uitvoeren

KT

VT

OWR/I

SV

OWC

Aanpassen en aankunnen

KT

VT

OWR/I

OWS

PF

Ondersteunen en presteren

KT

AC

OWR/I

I

VT

Loopbaancompetenties

KT

OWC

OWR

PF/SV

ZB/OWR

Leercompetenties

KT

OWC

OWR

SV

AC

Burgerschapscompetenties

KT

ZB

VT

SV

KT

Competenties voor werk

Werkgerelateerde
competenties

OWR:
OWW:
OWS:
OWC:
I:
VT:
KT:
ZB:
SV:
PF:
AC:

Observatie in de werksituatie retrospectie (terugblikken)
Observatie in de werksituatie worksample (arbeidsproef)
Observatie in de werksituatie skill sample test (kijken naar vaardigheden)
Observatie in de werksituatie cognitive skill test (kijken naar kennis)
Interview
Vaardigheidstoets, sociale of fysieke vaardigheden demonstreren, ook via simulaties
Kennistoets (mondeling of schriftelijk); ook via simulaties
Zelfbeoordeling
Stageverslag
Portfolio (verzameld materiaal dat als bewijs kan dienen voor een diplomeringsbesluit)
Assessment center (assessment is een kwalitatieve techniek die gebruikt wordt om op basis van
valide informatie een betrouwbaar oordeel uit te spreken over de kwaliteiten van een persoon,
nu of in de toekomst)

Figuur 1: Assessmenttechnieken van competenties als prerequisites en performance
bij beginnende beroepsbeoefenaren in domeinen
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Er zijn vele beoordelingstechnieken en elk van deze technieken heeft zwakheden. Geen enkele methode kan
perfect worden uitgevoerd bij gebrek aan tijd en middelen. Een methodemix kan de zwakte van elke
methode in principe compenseren. Dit betekent dat altijd meerdere methoden gebruikt moeten worden en
dat kan op zich weer een aanzienlijke belasting betekenen van een onderwijsorganisatie in termen van tijd,
uitvoering, opslag van documenten en andere gegevens, en de analyse van gegevens. De vraagstukken van
toetsen en afsluiten zijn hierdoor eigenlijk veel complexer dan bij de vroegere examenmethoden.
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Kritische succesfactoren bij competentiegericht examineren
Domein B: Deskundigheid van de betrokkenen
De deskundigheid bij instellingen, of het nu deskundigheid bij medewerkers van
instellingen betreft of deskundigheid bij de beoordelaars in de beroepspraktijk,
is een belangrijk aandachtspunt. Instellingen moeten beschikken over expertise
rondom beoordelingstechnieken en data-analyse om te garanderen dat betrouwbare en valide beoordelingen plaatsvinden.
Domein C en D respectievelijk het exameninstrumentarium en de processen
Een examensituatie moet zodanig zijn ingericht7 dat de deelnemer ook
daadwerkelijk kan aantonen te beschikken over de gevraagde competenties.

Kwaliﬁcatiedossier

Opdracht

Assessment

Proeve van
Bekwaamheid

Verzameling
bewijsmateriaal
(Portfolio)

Besluit
Examendossier

Panelgesprek

Andere
Toetsvormen
Diploma
versie december 2006
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Figuur 2: Samenhang examineringsvormen, kwaliﬁcatiedossier, examendossier en diplomabesluit
7 Gemeenschappelijk procesmanagement, J. Dekker (2006). Kwaliﬁcerend examineren in competentiegericht beroepsonderwijs
(versie 2.1). Ede.
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De kwaliteit van procedures rondom examinering moet vooraf beschreven en
duidelijk zijn. Hierin hoort informatie over exameninhoud en examenvormen, de
afnamecondities van het examen, de beoordelingsprocedures en de
resultaatbepaling. Het exameninstrumentarium moet voldoen aan inhoudelijke eisen
en toetstechnische kwaliteitseisen.
Toezicht op competentiegericht examineren
Uitgangspunt is dat competentiegerichte examinering voldoet aan het kwaliﬁcatiedossier, voldoet aan
inhoudelijke eisen en dat op het juiste niveau wordt beoordeeld. Bovendien moet het instrumentarium
leiden tot een correcte en procedureel onafhankelijke beoordeling van de competenties van een deelnemer.
De instelling toont met behulp van bewijsmateriaal aan dat de besluiten die zijn genomen om over te gaan
tot diplomering op de juiste wijze zijn genomen. Met bewijsmateriaal wordt een gegevensset bedoeld
waarmee de beoordeelde activiteit herhaald zou kunnen worden, zodanig dat er een gelijkwaardig oordeel uit
volgt. In ﬁguur 2 is de positie aangegeven van meerdere voorbeelden van examineringsvormen. Uiteindelijk
wordt het verzamelde bewijs gebruikt om een besluit over diplomering te nemen. KCE weegt vervolgens het
bewijsmateriaal dat door de instelling wordt aangeleverd en stelt vast of op een valide en betrouwbare manier
besluiten worden genomen over diplomering.
Tenslotte
Met de introductie van competentiegericht leren in het mbo wordt van deelnemers
een grote mate van zelfstandigheid verwacht. De deelnemer toont aan dat hij
beschikt over de gevraagde competenties waarna de instelling overgaat tot
diplomering. De instelling biedt de deelnemers de nodige ondersteuning en
structuur door zorg te dragen voor de juiste examensituaties, deskundige beoordelaars, heldere procedures en goede exameninstrumenten. Een parallel met het
toezicht op instellingen is te trekken: van de instellingen wordt immers in toenemende mate grote zelfstandigheid verwacht. De instelling toont aan dat voldaan
wordt aan de standaarden waarna KCE overgaat tot het uitreiken van een
verklaring. KCE biedt ondersteuning door de instelling de gelegenheid te bieden
good en best practices van andere instellingen te leren kennen en – indien
gewenst – door met de instelling in gesprek te gaan over het gekozen
examenmodel.
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Bijlage 1. KCE begrippenlijst

Begrip

Omschrijving

Aantoonbaar

Kan worden onderbouwd met feitelijke informatie en
observaties.

Actieve kwaliﬁcatie

Een beroepsopleiding met een Crebo-licentie, waarvoor
deelnemers zijn ingeschreven.

Beheersingsniveau

De mate van beheersing van kennis, attitude en/of vaardigheden
die in een eindterm is beschreven.

Beroepenveld

Vertegenwoordigers van de branches van regionale, sectorale
en/of landelijke organisaties van werkgevers en/of werknemers.

Beroepsopleiding

De opleidingen die zijn opgenomen in het Centraal register
beroepsopleidingen.

Betrouwbaar

Herhaald onderzoek leidt tot dezelfde beoordeling.

Beroepsbegeleidende leerweg
(bbl-opleiding)

Opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg bestaan uit
een praktijkdeel van zestig procent of meer van de studieduur.
Voorheen heette deze leerweg het leerlingwezen. Nu wordt deze
manier van opleiden aangeduid met de term ‘mbo werkend
leren’ (COLO).

Beroepsopleidende leerweg
(bol-opleiding)

Opleidingen van de beroepsopleidende leerweg bestaan uit een
praktijkdeel van ten minste twintig procent en minder dan
zestig procent van de studieduur. Deze manier van opleiden
wordt aangeduid met de term ‘mbo dagonderwijs’ (COLO).

Commissie van beroep voor
de examens

Een onafhankelijke commissie van beroep voor het examen die
is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling of
exameninstelling, al dan niet in samenwerking met een of meer
bevoegde gezagsorganen van andere instellingen. Beslissingen
van de examencommissie of van de examinatoren kunnen
worden onderworpen aan het oordeel van een commissie van
beroep voor het examen (zie WEB art. 7.5.1).

Competentie

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in
voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en
gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat
wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om
de juiste resultaten te bereiken. Competenties zijn samengesteld
van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-,
kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context
toegepast en ontwikkeld (COLO).

Competentiegerichte
kwaliﬁcatiestructuur

In de competentiegerichte kwaliﬁcatiestructuur zijn kerntaken,
kernopgaven en competenties van een startbekwame
beroepsbeoefenaar beschreven. De nieuwe kwaliﬁcatiestructuur
is gebaseerd op arbeidslogica in plaats van op opleidingslogica.
In tegenstelling tot de oude kwaliﬁcatiestructuur kent de nieuwe
kwaliﬁcatiestructuur geen deelkwaliﬁcaties.
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Begrip

Omschrijving

Centraal register
beroepsopleidingen (Crebo)

Het Centraal register beroepsopleidingen is een systematisch
geordende verzameling gegevens met betrekking tot de
beroepsopleidingen die door de instellingen en de andere
instellingen, bedoeld in artikel 1.4.1, worden verzorgd alsmede
met betrekking tot de examinering die door de
exameninstellingen wordt verzorgd. De Minister van OCW is
belast met de aanleg, het beheer en de bekendmaking van het
register en met het verstrekken van informatie uit het register
(WEB).

Deelnemer

Een deelnemer is een persoon die zich met het oog op het
gebruik van de onderwijsvoorzieningen laat inschrijven bij een
onderwijsinstelling (zie WEB art 8.1.1).

Dekkingsgraad

De mate waarin de eindtermen gedekt worden door het geheel
van toetsopdrachten die horen bij een (deel)kwaliﬁcatie.

Deugdelijk

De mate waarin de vormgeving van een bepaald proces aan de
hiervoor geldende kwaliteitscriteria voldoet.

Diploma

Een door een examencommissie uitgereikt bewijsstuk dat het
examen met goed gevolg is afgelegd (zie WEB art. 7.4.6).

Eindtermen

Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht,
vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen,
waarover degene die de opleiding voltooit met het oog op het
maatschappelijk en beroepsmatig functioneren dient te
beschikken, en die in voorkomende gevallen betekenis hebben
voor de doorstroming naar vervolgonderwijs (zie WEB art.
7.1.3).

Eindtermgerichte
kwaliﬁcatiestructuur

Eindtermgerichte kwaliﬁcatiestructuur omschrijft de eindtermen
waaraan een startbekwame beroepsbeoefenaar moet voldoen.
De structuur is onderverdeeld in deelkwaliﬁcaties waaraan
eindtermen zijn verbonden.

Examen

Omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de
vaardigheden en in voorkomende gevallen, de
beroepshoudingen die de deelnemer zich bij voltooiing van de
opleiding eigen moet hebben gemaakt, evenals de beoordeling
van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de
eindtermen. Het examen van een beroepsopleiding is met
gunstig gevolg afgelegd wanneer alle examenonderdelen van
die opleiding met gunstig gevolg zijn afgelegd (zie WEB art.
7.4.2-7.4.3).
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Bijlage 1. KCE begrippenlijst

Begrip

Omschrijving

Examencommissie

Een orgaan voor de organisatie en het afnemen van de examens
voor elke opleiding of voor groepen van opleidingen die door de
instelling worden verzorgd, ingesteld door het bevoegd gezag
van een instelling of exameninstelling, al dan niet in
samenwerking met een of meer bevoegde gezagsorganen van
andere instellingen. De examencommissie kan vrijstelling van
het aﬂeggen van een of meer toetsen en examenonderdelen
verlenen. De examencommissie stelt, met inachtneming van de
Onderwijs- en examenregeling (OER), regels vast voor de goede
gang van zaken tijdens het afnemen van de toetsen, het examen
of de examenonderdelen. De examencommissie kan de taken
mandateren, maar blijft verantwoordelijk. (zie WEB artikel 7.4.6
en 7.4.8)

Exameninformatie

De informatie die door of namens het bevoegd gezag tijdig en
vóór de aanvang van de opleiding is gegeven en zodanig is
vormgegeven dat de aanstaande deelnemer zich een goed beeld
kan vormen van de inhoud en inrichting van de examens en de
Onderwijs- en examenregeling (OER), evenals de informatie die
de deelnemer nodig heeft voor een goede voorbereiding op een
examentoets.

Exameninstrumentarium
(Instrumenten van
examinering)

Documenten die noodzakelijk zijn voor het in samenhang
opstellen, afnemen en beoordelen van het examen of van de
examenonderdelen. Voorbeelden van deze documenten kunnen
zijn:
• de toetsopdracht aan de deelnemer inclusief instructie
• informatie over hulpmiddelen en beschikbare tijd
• instructies voor afname
• het bij de toetsopdracht horend antwoordmodel
• de cesuur en de normering
• de instructie voor de beoordelaar
• EVC-procedures
• portfolio-instructies
• proeven van bekwaamheid
• servicedocumenten
• toetsplan
• toetsmatrijs

Examentoets(en)

Toetsopdracht(en) met de daarbij horende examenproducten die
onderdeel uitmaken van het examen.
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Begrip

Omschrijving

Exameninstelling

Een exameninstelling voert het examen in opdracht van een
instelling uit. Het gaat om een geclausuleerd recht. De instelling
blijft, uit oogpunt van bescherming van de deelnemer, altijd
verantwoordelijk voor de uitgifte van het diploma of het
certiﬁcaat. Het gaat om een vrijwillige of verplichte uitbesteding.
Op het moment dat de instelling voor een of meer kwaliﬁcaties
geen examenlicentie meer heeft, is er sprake van een verplichte
uitbesteding. Als een instelling, ondanks de examenlicentie, de
examinering voor een of meer kwaliﬁcaties niet uit wil voeren
en deze uitbesteedt, is er sprake van een vrijwillige uitbesteding.
Een exameninstelling heeft bij uitbesteding de bevoegdheid tot
vaststelling van:
- de examenregeling
- de examenprocedure
- de examenorganisatie
- de examentoetsen
- de afnamecondities
- de beoordelingswijze
- de uitslag van het examen.

Examenonderdeel

Het geheel van examentoetsen waarmee een deelkwaliﬁcatie
wordt afgesloten.

Examenorganisatie

Een zodanig geregeld geheel van personen betrokken bij
examinering dat de doelstellingen van de instelling ten aanzien
van examinering kunnen worden verwezenlijkt.

Examenproducten

Documenten die noodzakelijk zijn voor het in samenhang
opstellen, afnemen en beoordelen van het examen of van de
examenonderdelen. Voorbeelden van deze documenten kunnen
zijn:
• de toetsopdracht aan de deelnemer inclusief instructie
• informatie over hulpmiddelen en beschikbare tijd
• instructies voor afname
• het bij de toetsopdracht horend antwoordmodel
• de cesuur en de normering
• de instructie voor de beoordelaar
• EVC-procedures
• portfolio-instructies
• proeven van bekwaamheid
• servicedocumenten
• toetsplan
• toetsmatrijs

Examinering

Het uitoefenen van de bevoegdheden met betrekking tot
beslissingen over de inhoud en het niveau van examens van een
beroepsopleiding, dan wel van de afzonderlijke leerwegen, in
relatie tot de eindtermen, procedures en voorwaarden
waaronder examens worden afgenomen, evenals de
bevoegdheid de uitslag van het examen vast te stellen.
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Begrip

Omschrijving

Formatief examineren

Vorm van examinering die het resultaat van het examen van een
kwaliﬁcatie niet beïnvloedt.

Inkoop (van delen) van het
examen

Het inkopen van examenproducten en/of -afname voor een deel
van het examen. De verantwoordelijkheid berust in zijn geheel
bij het bevoegd gezag van de instelling die inkoopt.

Instelling

Aanbieders van examinering van alle beroepsopleidingen die
zijn geregistreerd in het Crebo-register. Hieronder vallen:
- regionale opleidingencentra
- regionale opleidingencentra in een samenwerkingsverband
- agrarische opleidingscentra
- niet door de overheid bekostigde instellingen
- vakinstellingen
- instellingen van een bepaalde richting
- exameninstelling

Kenniscentrum
beroepsonderwijs
bedrijfsleven

Het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is werkzaam
voor beroepsopleidingen die naar hun aard en samenhang tot
eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken behoren.
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven ontwikkelen en
onderhouden de kwaliﬁcatiestructuur, bevorderen de kwaliteit
van de plaatsen waar beroepspraktijkvorming wordt verzorgd
en dragen zorg voor de beschikbaarheid van een toereikend
aantal bedrijven en organisaties van voldoende kwaliteit die de
beroepspraktijkvorming verzorgen. De minister van OCW stelt
de werkgebieden van de kenniscentra vast. De kenniscentra
zorgen voor een doelmatige en inzichtelijke onderlinge
afstemming van werkzaamheden (COLO).

Kwaliﬁcatie

Opleiding.

Leverancier

Een rechtspersoon die een organisatie heeft ingericht om
examentoetsen te leveren en/of de examenafname te
organiseren voor instellingen, die Crebo-geregistreerde
opleidingen verzorgen.

Moeilijkheidsgraad

De mate waarin het beheersingsniveau van het geheel van
toetsopdrachten dat hoort bij een examentoets overeenkomt
met het beheersingsniveau beschreven in de bijbehorende
eindtermen.

Nieuwe standaarden

Standaarden die in 2006 zijn vastgesteld en in het studiejaar
2006–2007 de standaarden 2004 vervangen; deze standaarden
worden ook wel het ‘nieuwe regime’ genoemd.

Onderwijs- en examenregeling
(OER)

Een regeling die door of namens het bevoegd gezag voor elke
door de instelling verzorgde opleiding is opgesteld, met daarin
de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van een
opleiding, waaronder de toetsing en examinering.

Samenwerking

Er is sprake van samenwerking als instellingen gezamenlijk
werken aan (een deel van) de examentaken.

Subexamencommissie

Een groep functionarissen waaraan door de examencommissie
taken en verantwoordelijkheden zijn gemandateerd.
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Begrip

Omschrijving

Summatief examineren

Vorm van examinering die het resultaat van het examen van een
kwaliﬁcatie beïnvloedt.

Toetsconstructie

Het ontwikkelen van examenproducten op basis van alle
eindtermen van de deelkwaliﬁcatie.

Toetsopdracht

De vragen, opdracht(en) of werkwijze die aan een deelnemer
worden voorgelegd om te komen tot certiﬁcering.
NB: het betreft hier alle mogelijke examenvormen inclusief
portfolio en EVC-procedures.

Transparant

Op een inzichtelijke wijze ingericht, gedocumenteerd,
observeerbaar, en dergelijke.

Uitbesteding

Het vrijwillig of verplicht uitbesteden van de
verantwoordelijkheid voor het examen van een of meerdere
kwaliﬁcaties aan een instelling die wettelijk bevoegd is het
examen voor deze kwaliﬁcatie(s) te organiseren en uit te voeren.

Uitstroomdiﬀerentiatie van
een kwaliﬁcatiedossier

Een onderdeel van een kwaliﬁcatiedossier voor een speciﬁek
deel van de beroepspraktijk waarop het kwaliﬁcatiedossier zich
richt, inclusief het kerndeel van het kwaliﬁcatiedossier.

Valide

Het instrument meet wat het beoogt te meten.

Vrijstelling

Een bewijs dat de deelnemer voldoet aan de eindtermen van een
deelkwaliﬁcatie op basis van documentatie of EVC-procedure.

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs, waarin de taakstelling van
KCE is opgenomen.

Zelfevaluatie

Het systematisch verzamelen en vervolgens beoordelen en
vastleggen van informatie over de (kwaliteit van de)
examinering binnen een instelling.
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In het studiejaar 2005–2006 zijn de volgende instellingen onderzocht:
A.S.O.P.
Albeda College
Alfa-College
Amice Opleidingscentrum
AOC Clusius College
AOC de Groene Welle
AOC Friesland
AOC Helicon opleidingen
AOC Limburg
AOC Oost
AOC Terra
Berechja College
Best Alert
Best Business College
Bouman Beveiligingsopleidingen
CIBAP
Capabel Onderwijs Groep
Da Vinci College
De Leijgraaf
De Mondriaan onderwijsgroep
Deltion College
Didactica
Dirksen Opleidingen
Drenthe College
Edudelta Onderwijsgroep
EuroCollege
Europrof
Friesland College
Gelders Opleidingsinstituut
GO opleidingen
Graafschap College
Graﬁsch Lyceum Rotterdam
Graﬁsch Lyceum Utrecht
Graﬁsch School Eindhoven
Groenhorst College

versie december 2006
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Bijlage 3. Overzicht onderzochte instellingen

Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Zeeland
Holland College
Hoornbeeck College
Horizon College
Hout- en Meubileringscollege
ID College
InHolland School of Social Work
Instituut Broers
Instituut Notenboom
Instituut Schoevers
Kappersschool Opleidingsinstituut F. van Wetten
Kennis- en ontwikkelcentrum Uiterlijke Verzorging,
exameninstelling
Koning Willem I College
Landstede
Leidse Instrumentenmakers School
Leidse Onderwijsinstellingen BV
LSBL Services
Mediacollege Amsterdam
Menso Alting College
Nationale Handels Academie
Nimeto
NIPA Eindhoven
Noorderpoort College
NTI
Opleidingsinstituut Thomas BV
Opleidingsinstituut voor Politie- en
Beveiligingspersoneel
OVD
PCN Eindhoven
Police Academy of the Netherlands
Proﬁt
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Regiocollege Zaanstreek Waterland
ROC A12
ROC Arcus College
ROC ASA
ROC AVENTUS
ROC Eindhoven
ROC Flevoland
ROC Friese Poort
ROC Gilde Opleidingen
ROC Kop van Noord-Holland
ROC Leeuwenborgh
ROC Leiden
ROC Midden Brabant
ROC Midden Nederland
ROC Nijmegen
ROC Nova College
ROC Rijn IJssel
ROC Rivor
ROC Ter AA
ROC van Amsterdam
ROC van Twente
ROC West- Brabant
ROC Westerschelde
ROC Zeeland
Savantis exameninstelling
Scholengemeenschap de Rooi Pannen
Scholengemeenschap Eﬀatha Zoetermeer
Securi Training
SintLucas
SOMA-college
Stichting Revalidatie Limburg
Stichting SOD
Stichting STC-Group
Stichtingen Metaal en Electro Opleidingen Twente
Studiecentrum Minerva
SVO – Lobex
SVOZ
TCI, exameninstelling
Technicom BV
Tio College
Trent Professional
Vapro, exameninstelling
Wellantcollege
Windesheim
Zadkine
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De volgende leveranciers zijn in het studiejaar 2004–2005 onderzocht en
gecertificeerd voor het studiejaar 2005–2006:

Bouwradius
Cito MCT
Examenbank EbA
Examenbank MBO Logistiek
IBKI
IPC Groene Ruimte
Kenniscentrum Handel
Kenteq
KOC Nederland
LOB HTV
Merk-Educatie
NBC
OWEN
PTC+
RBA-4 Examenbank
Savantis
SBW
Stichting Hout & Meubel
SVGB
SVPB
TCI
VaPro OVP
VOC
VTL

versie december 2006
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Bijlage 4. Overzicht gecertiﬁceerde leveranciers
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De volgende leveranciers zijn in het studiejaar 2005–2006 onderzocht en
gecertificeerd voor het studiejaar 2006–2007:

Bouwradius
Examenbank EbA
Examenbank MBO Logistiek
IBKI
IPC Groene Ruimte
Kenniscentrum Handel
Kenteq
KOC Nederland
LOB HTV
NBC
OWEN
PTC+
RBA-4 Examenbank
Savantis
SBW
Stichting Hout & Meubel
SVGB
SVPB
TCI
VaPro OVP
VOC
VTL

versie december 2006
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10026
10027
10034
10035
10036
10039
10040
10042
10043
10044
10045
10046
10048
10049

v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v

10065
10067

10057

10068
10070
10071
10074

v

v
10075
v
10077
v
10078
v
10079

v

v

v
v

v
v

10083

v

10084

v

10085

v

v

v
v
v

v
v
v

10086
10089
10090

v

v

10082

10091
10092

Secretarieel Medewerker
Administratief Medewerker
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
Vliegtuigonderhoudstechnicus
Avionica
Vliegtuigonderhoudstechnicus
Mechanisch
Modelmaker Hout/Kunststof
Werktuigbouwkundig Tekenaar/
Constructeur
Kaderfunctionaris
Werktuigbouwkundig Tekenaar
Aankomend Werktuigbouwkundig
Tekenaar
Onderhoudstechnicus
Instrumentatie
Petroleum, Gas- en
Onderhoudstechniek
Onderhoudstechnicus
Werktuigbouw
Eerste Monteur
Landbouwmechanisatietechniek
Onderhoudsmonteur Elektro en
Instrumentatie
Eerste Monteur Industrieel
Onderhoud
Monteur
Landbouwmechanisatietechniek
Landbouwmachine-Chauﬀeur/
Monteur
Installatiemonteur Elektro en
Instrumentatie
Productietechnisch Vakkracht
Monteur Montage/Onderhoud
Assistent Productietechnisch
Vakkracht
Assistent Bankwerker Montage
Research-Instrumentmaker Optiek

v
v
v

nieuwe standaarden

10050
10053
10054
10055
10056

standaarden 2004

v
v
v
v
v
v
v

kwaliﬁcatienaam

v
v
v
v
v
v
v

Crebocode

nieuwe standaarden

Ondernemer Groothandel
Districtsmanager
Hoofd Magazijn
Groepsleider Magazijn
Vertegenwoordiger
Medewerker Inkoop
Commercieel Medewerker
Binnendienst
Exportmedewerker Binnendienst
Exportmedewerker Buitendienst
Assistent Exportmanager
Magazijnmedewerker
Opslagmedewerker
Orderpicker
Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid
Sociaal Juridisch MedewerkerArbeidsvoorz. en Pers.werk
Administratief Juridisch
Medewerker-Openbaar Bestuur
Medewerker Logistiek Management
- Material Management
Medewerker Logistiek Management
- Fysieke Distibutie
Commercieel Medewerker
Marketing en Communicatie
Administrateur
Directiesecretaresse / Management
Assistent
Logistiek Medewerker Material
Management
Logistiek Medewerker Fysieke
Distributie
Commercieel Medewerker
Binnendienst
Bedrijfsadministratief Medewerker
Secretaresse
Commercieel Administratief
Medewerker
Boekhoudkundig Medewerker

standaarden 2004

10015
10016
10017
10021
10023
10024
10025

kwaliﬁcatienaam

Crebocode
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De volgende kwalificaties zijn in studiejaar 2005-2006 onderzocht met de
standaarden 2004 en/of de nieuwe standaarden. Bij een aantal kwalificaties is geen
van beide standaarden aangevinkt. Dit zijn kwalificaties die tijdens de tweede
inventarisatie door de instelling als actief zijn aangemeld, maar die tijdens de
verificatie niet actief bleken te zijn.

10002
10006
10007
10011
10012
10013
10014

versie december 2006
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Bijlage 5. Overzicht onderzochte kwaliﬁcaties

v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v

v
v
v

v

v

v

v

v

v

v
v
v
v

v
v

v

v
v

10134
10138
10141
10142
10143
10146
10151

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

10153
10155

v
v

10156

v
v

10167
10170

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

10171
10174
10175
10177
10178
10179

v
v
v
v
v
v
v

10181
10182
10183
10185
10186
10188

10191
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10203
10204
10205
10206
10208
10210
10212
10213
10214

kwaliﬁcatienaam

Crebocode

nieuwe standaarden

standaarden 2004

v

Primaire Timmerkracht
Vormgever Reclame, Presentatie en
Communicatie
Medewerker Toegepaste
Vormgeving
Gezel Stukadoor
Monteur Systeemwanden en Plafonds
Stukadoor
Restauratieschilder
Gezel Schilder
Glaszetter
Schilder
Commercieel Bedrijfsleider/
Ondernemer Kleinbedrijf
Diagnosetechnicus Bedrijfsauto’s
Diagnosetechnicus Personenauto’s
Commercieel Bedrijfsleider/
Ondernemer Middelgroot Bedrijf
Eerste Bedrijfsauto-Elektrotechnicus
Eerste Auto-elektrotechnicus
Middenkaderf.
Autoschadeherstelbedrijf c.q.
Autospuitbedrijf
Werkplaatsmanager Personenauto’s
Verkoopleider Bedrijfsauto’s
Verkoopleider Personenauto’s
Verkoper Bedrijfsauto’s
Verkoper Personenauto’s
Eerste Autospuiter
Eerste Autoschadehersteller
Eerste Motorﬁetstechnicus
Eerste Dieselmotortechnicus
Eerste Bedrijfsautotechnicus
Eerste Autotechnicus
Onderdelenadviseur
Autodemontagetechnicus
Carrosseriebouwer
Dieselmotortechnicus
Revisietechnicus

nieuwe standaarden

10096
10097
10099
10100
10101
10103
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10121
10122
10123
10124
10126
10127
10130
10131

Research-Instrumentmaker
Lasertechniek
Research-Instrumentmaker Glas
Research-Instrumentenmaker
Metaal
Fijnmechanische Techniek
Programmeur/Verspaner CNC
Gereedschapmaker
Machinaal Verspaner
Machinaal Verspaner CNC
Instrumentmaker
Machinebankwerker Werktuigbouw
Machinebankwerker Fijnmechanisch
Machinaal Verspaner
Frezer
Draaier
Assistent Machinaal Verspaner
Scheepsbouwer
Plaatwerker
Constructie- en Apparatenbouwer
Scheepsmetaalbewerker
Isoleerder/Plaatwerker
Pijpenbewerker
Plaatwerker
Constructiebankwerker/Lasser
Plaat- en Constructiewerker
Productiemedewerker Plaatwerken
Assistent Constructiewerker/Lasser
Booglassen
Aspirant-Lasser
Middenkaderopleiding Bouwkunde
Assistent Uitvoerder Burger en
Utiliteitsbouw
Kaderfunctionaris Tegelzetbedrijven
Restauratietimmerkracht
Voortgezette Timmerkracht
Vakkracht Houtskeletbouw
Betonreparateur
Betonmodelmaker
Tegelzetter

standaarden 2004

10094
10095

kwaliﬁcatienaam

Crebocode
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10093
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v
v

v
v

v

v
v

v
v
v
v
v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v

v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

10230
10231
10232

10235

10236
10237
10238
10239
10241
10242
10243
10244
10245
10248
10249
10250
10251

Autospuiter
Autoschadehersteller
Motorﬁetstechnicus
Bromﬁetstechnicus
Fietstechnicus
Bedrijfsautotechnicus
Autotechnicus
Aankomend Voorbewerker
Middenkaderfuctionaris Computer
Interfacetechniek (MK-CIT)
Middenkaderfunctionaris Telematica
(MK-TMA)
Technicus Communicatiesystemen
(TCS)
Middenkaderfunctionaris
Automatiserings Elektronica (MKAEC)
Middenkaderfunctionaris
Automatiserings Energietechniek
(MK-AEN)
Technicus Elektrische
Bedrijfsinstallaties (TBI)
Middenkaderf. Elektrotechnische
Install. techniek (MK-EIT)
Technicus Sterkstroominstallaties
(TSI)
Technicus
Middenspanningsinstallaties (TMI)
Eerste Monteur CommunicatieInstallaties (EMCI)
Eerste Monteur
Consumentenelektronica (EMCE)
Eerste Monteur Industriele
Elektronica (EMIE)
Eerste Monteur Witgoedapparaten
(EMWA)
Eerste Monteur Elektrotechnische
Panelen (EMEP)
Eerste Monteur Elektrische
Bedrijfsinstallaties (EMBI)
Eerste Monteur
Sterkstroominstallaties (EMSI)
Eerste Monteur
Middenspanningsinstallaties (EMMI)
Eerste Monteur
Laagspanningsnetten (EMLN)

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v
v

10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258

v
10260
v

v
10261

v

v

v

v

10262
10263
10264

v

v
10265

v

v
10268
v
v
v

v

10291
10292
10293
10296
10303

v
v

v

v

v

v

v

v
v
v

10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10346
10347
10348
10349
10350
10351

Monteur Communicatienetten
(MCN)
Monteur Communicatie-Installaties
(MCI)
Monteur Consumentenelektronica
(MCE)
Monteur Industriele Elektronica
(MIE)
Monteur Witgoedapparaten (MWA)
Monteur Elektrotechnisch Wikkelen
(MEW)
Monteur Elektrotechnische Panelen
(MEP)
Monteur Elektrische
Bedrijfsinstallaties (MBI)
Monteur Sterkstroominstallaties
(MSI)
Monteur
Middenspanningsinstallaties (MMI)
Monteur Laagspanningsnetten
(MLN)
Assistent Monteur Montage
Elektronica Componenten (AMME)
Assistent Monteur Assemblage
Elektro Componenten (AMAE)
Assistent Monteur
Laagspanningsnetten (AMLN)
Gezel Pianotechnicus
Assistent Pianotechnicus
Juwelier/Ondernemer
Goudsmid/Ondernemer
Productiemedewerker Goud- en
Zilversmeden
Vakbekwaam Audicien
Assistent Audicien
Praktijkopleiders/Voorlieden
Graﬁsch Management
Multimedia Vormgever
Graﬁsch Vormgever
Graﬁsch Intermediair
Audiovisueel Medewerker
Uitgaafbinder
Brocheerder
Vellenbewerker
Zeefdrukker
Flexodrukker
Diepdrukker

nieuwe standaarden

standaarden 2004
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10215
10217
10219
10220
10221
10222
10223
10225
10229
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v
v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v

v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

10362
10363
10364
10366
10370
10378
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10403

Oﬀsetdrukker
Elektronisch Voorbereider
Basisnabewerker
Basisdrukker
Basisvoorbereider
Graﬁsch Assistent
Middenkader Medewerker Productie
Middenkader Medewerker
Ontwikkeling
Middenkader Medewerker
Commercie
Medewerker Grootvak Maatkleding
Eerste Medewerker Naai-/Perszaal
Ondernemer/Middenkader
Medewerker Breedvak Maatkleding
Uitvoerend Medewerker Kleinvak
Maatkleding
Assistent Medewerker Naaizaal
Middenkaderfunctionaris Recreatie
Middenkaderfunctionaris
Toeristische Informatie
Middenkaderfunctionaris Reizen
Afdelingsmanager
Horeca-Ondernemer Cafe/Bar en
Fast Food
Restaurateur
Horeca-ondernemer/-manager
Gespecialiseerd Kok
Dieetkok
Zelfstandig Werkend Medewerker
Recreatie
Zelfstandig Werkend Medewerker
Toeristische Informatie
Zelfstandig Werkend Medewerker
Reizen
Zelfstandig Werkend Gastheer/vrouw
Zelfstandig Werkend Kok
Medewerker Recreatie
Medewerker Reizen & Toeristische
Informatie
Receptionist
Gastheer/Gastvrouw
Kok
Bartender
Horeca-Assistent

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v
v

v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

10404
10405
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10430
10438
10443
10449
10452
10453
10465
10466
10467
10469
10471
10473
10474
10481
10493
10495
10496
10497
10498
10499
10500
10501
10504
10505
10506

Middenkaderfunctionaris
Milieutechniek
Uitvoerend Milieumedewerker
Middenkaderfunctionaris Fotonica
Middenkaderfuctionaris
Procestechniek
Mechanisch Operator C
Procesoperator C
Mechanisch Operator B
Procesoperator B
Operator A
Mechanisch Operator A
Procesoperator A
Basisoperator
Verpleegkundige
Verzorgende
Helpende
Sport- en Bewegingsleider
Medewerker Facilitaire
Dienstverlening, Niveau 4
Middenkaderfunctionaris Grond-,
Water- en Wegenbouw
Middenkaderfunctionaris Machinale
Wegenbouw
Monteur GWW-machines
Buizenlegger
Kaderfunctionaris Meubelstoﬀeren
Kaderfunctionaris Meubel-/
Interieurbouwbedrijf
Kaderfunctionaris Timmerindustrie
Allround Woningstoﬀeerder
Allround Meubelstoﬀeerder
Allround Machinaal Houtbewerker
Timmer-/Meubelindustrie
Allround Werkplaatstimmerman
Meubelstoﬀeerder
Specialist Banketbakker
Specialist Broodbakker
All-Round Banketbakker
All-Round Brood- en Banketbakker
All-Round Broodbakker
Banketbakker
Brood- en Banketbakker
Broodbakker
Assistent Bakker
Voetverzorger
Schoonheidsspecialist

nieuwe standaarden

standaarden 2004

kwaliﬁcatienaam

Crebocode
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10352
10353
10356
10357
10358
10359
10360
10361
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

v

v
v
v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549

10551
10553
10554

v
10555
v

v
10556

v
v

v
v

10639
10640
10641
10642
10643

v

v

v

v
v

v

v

v

v
v

10648

v

10649

v

10650
10651
10652
10653
10654
10656
10663
10666
10667
10678
10679
10681

10644
10645
10646

v

v
v

v

v

v

v

v

v
v

v
v
v
v

10682

v

10687

v

10690

v

10691

Aankomend Ontwerptechnicus
Gebouwinstallaties (AOGsan)
Assistent Installatiemonteur (AIMv)
Assistent Installatiemonteur (AIMd)
Assistent Distributiemonteur Water
(ADMw)
Assistent Distributiemonteur Gas
(ADMg)
Assistent Dakbedekkingsmonteur
(ADAK)
Baggeraar (Baggerbedrijf)
Baggeraar/Machinist (Baggerbedrijf)
Baggeraar/Stuurman (Baggerbedrijf)
Maritiem Oﬃcier (Zeevaart)
Stuurman/Werktuigkundige
Zeevisvaart SW6
Stuurman/Werktuigkundige Kleine
Schepen (Zeevaart)
Stuurman/Werktuigkundige
Zeevisvaart SW5
Bakschipper/Dekknecht
(Baggerbedrijf)
Schipper/Machinist Beperkt
Werkgebied
Stuurman/Werktuigkundige
Zeevisvaart SW-IV
Kapitein
Stuurman/Schipper
Matroos
Bootman
Luchtvaartdienstverlener
Manager Opslag en Vervoer
Planner Wegtransport
Warehouse Voorman
Touringcarchauﬀeur/Reisleider
Chauﬀeur Goederenvervoer
Warehouse Medewerker
Assistent Operationeel Medewerker
Transport en Logistiek
Manager Haven, Vervoer en
Logistiek
Technisch Administratief
Medewerker
Gevorderd Operationeel
Medewerker Op- en Overslag
Operationeel Medewerker Op- en
Overslag

nieuwe standaarden

10550

standaarden 2004

v
v
v
v

kwaliﬁcatienaam

v
v
v
v
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All-Round Kapper
Kapper
Verwarmingsmonteur (VM)
Tekenaar Gebouwinstallaties
(TGIsan)
Tekenaar Gebouwinstallaties
(TGIsan/cv/vent)
Tekenaar Gebouwinstallaties
(TGIcv/vent)
Servicetechnicus (ST)
Servicemonteur
Verwarmingstechniek (SEMv)
Servicemonteur Koudetechniek
(SEMk)
Servicemonteur Installatietechniek
(SEMi)
Projectleider Koudetechniek (PLk)
Onderhoudsmonteur
Verwarmingstechniek (OMv)
Onderhoudsmonteur
Installatietechniek (OMi)
Monteur Koudetechniek (Mk)
Montage-Assistent
Verwarmingstechniek (MASv)
Montage-Assistent Koudetechniek
(MASk)
Montage-Assistent
Installatietechniek (MASi)
Montage-Assistent
Distributietechniek (MASd)
Installatiemonteur met Specialisatie
Utiliteit (IMu)
Installatiemonteur met Specialisatie
Woningbouw (IMw)
Installatiemonteur met specialisatie
Dakbedekking (IMd)
Distributiemonteur Water (DMw)
Distributiemonteur Gas (DMg)
Dakbedekkingsmonteur(DAKM)
Assistent Verwarmingsmonteur
(AVM)
Aankomend Projecttechnicus
Gebouwinstallaties (APGsan)
Aankomend Projecttechnicus
Gebouwinstallaties (APGsan/cv/ac)
Aankomend Ontwerptechnicus
Gebouwinstallaties (AOGsan/cv/ac)

standaarden 2004

kwaliﬁcatienaam
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v

v

v

v

v

v
v
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v

v

v

v
v

v
v
v

10704
10705
10706
10710
10735
10736
10737
10740
10742
10743
10744
10745
10746
10752
10753
10757
10759
10761
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772

Inspicient/Theatertechnicus
Particulier Onderzoeker
Laborant
Proefdierverzorger
Basisveiligheid
Vakfunctionaris
Laboratoriumtechniek
Middenkaderfunctionaris
Biologische Laboratoriumtechniek
Middenkaderfunctionaris Medische
Laboratoriumtechniek
Middenkaderfunctionaris
Chemische Laboratoriumtechniek
Onderwijsassistent
Middenkaderfunctionaris Algemene
Operationele Techniek
Medewerker Algemene
Operationele Techniek
Steigerbouwer
IT Mediaproductie
Sociaal Pedagogisch Werker 3
(SPW 3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4
(SPW 4)
Sociaal Dienstverlener (SD)
Helpende Welzijn (HW)
Sociaal Cultureel Werker (SCW)
Allround Afro Kapper
Afro Kapper
Assistent Bedrijfsarchivaris
Documentaire Informatieverzorger
Overheid en Semi-Overheid
Commercieel Medewerker Bank- en
Verzekeringswezen
Bouwplaatsassistent
Projectmanager Koudetechniek
(PMk)
Assistent Monteur
Sterkstroominstallaties (AMSI)
Assistent Medewerker
Versdetailhandel
Productie-assistent Versindustrie
Medewerker Versdetailhandel
Productiemedewerker Versindustrie
Versspecialist Detailhandel
Productievakkracht Versindustrie
Manager Versdetailhandel

v
v

v

v

10773
10774
10775
10776
10777
10779
10783
10785
10787
10792

v

v

10793

v
v

v
v

10795
10797
10799
10800
10802
10805
10806

v

v
v
v
v
v
v

v

v
v

v
v
v

v

v

v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v

v

v

v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v

10807
10808
10809
10811
10812
10813
10814
10815
10822
10826
10828
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10840
10841
10842
10843
10844

Leidinggevende Versindustrie
Apothekersassistent
Tandartsassistent
Doktersassistent
Specialist Interieurafwerking
Winkelassistent
Afdelingschef Kassa
Ondernemer/Manager Detailhandel
Filiaalbeheerder
Middenkaderfunctionaris
Koudetechniek (MKK)
Middenkaderfunctionaris
Installatietechniek (MKi)
Zorghulp
Assistent Schilder
Voeger
Betontimmerkracht B&U/Civiel
Metselaar
Gezel Glaszetter
Kaderfunctionaris Bescherming en
Afwerking
Glaszetter
Service Medewerker-ICT
Applicatiebeheerder
ICT-Beheerder
Medewerker Beheer ICT
Netwerkbeheerder
Middenkaderfunctionaris
Infratechniek
Broodbakker Grootwinkelbedrijf
Goudsmid Specialist
Leidinggevende Ambachtelijke
Bakkerij
Toezichthouder
Machinist Torenkraan
Machinist Mobiele Kraan
Machinist Wegenbouwmachines
Machinist Grondverzetmachines
ICT-Beheerder
Medewerker Beheer ICT
Uitvoerder Afbouw en Onderhoud
Allround Betonstaalverwerker
Allround Metselaar
Betonstaalverwerker
Bedrijfsmanager
Schadeherstelbedrijf

v
v
v
v
v
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v
v
v
v

v

v

v

v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v
v

10865
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10878
10879
10880
10882
10883
10885
10886
10888
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896

v
v
v
v
v
v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

v

v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

10898
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10914
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
11000

11001
11002
11003
11004

11005
v
v
v

v
v
v

11006

Monteur Mechatronica
Service medewerker ICT
Medewerker beheer ICT
ICT-beheerder
Applicatiebeheerder
Applicatieontwikkelaar
Netwerkbeheerder
Administratief juridisch
medewerker
Coordinator beveiliging
Opticien Manager
Opticien
Assistent Medewerker Opticien
Telecom ICT Engineer (MK-Tel/ICT)
Kaderfuntionaris Meubelindustie en
Interieurbouw
Kaderfunctionaris Timmerindustrie
Allround meubelmaker
Allround Machinaal Houtbewerker
Meubelindustrie
Allround Werkplaatstimmerman
Allround Machinaal Houtbewerker
Timmerindustrie
Meubelmaker
Machinaal Houtbewerker
Meubelindustrie
Werkplaatstimmerman
Machinaal Houtbewerker
Timmerindustrie
Assistent Timmerindustrie
Assistent Meubelmaker/Machinaal
Houtbewerker
Specialist bloemen- en
tuincentrumbranche diﬀerentiatie
bloemendetailhandel arrangeur
Vakbekwaam medewerker
paardenhouderij
Vakbekwaam medewerker
paardensport
Hoefsmid
Vakbekwaam medewerker
bosexploitatie/bos- en
natuurbeheer
Vakbekwaam groenvoorziener/
vakbekwaam medewerker
woonomgeving
Vakbekwaam hovenier

nieuwe standaarden

v
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v
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Medewerker
Informatiedienstverlening
Bibliotheken
Verkoopchef
Filiaalbeheerder
Ondernemer/Manager Detailhandel
Eerste Verkoper
Verkoopmedewerker
Horecamedewerker Fastfoodsector
Assistent Orde en Veiligheid
Assistent Woningstoﬀeerder
Woningstoﬀeerder
Allround Woningstoﬀeerder
Verkoopadviseur Wonen
Manager Wonen
Productiemedewerker Metalen
Ramen
Assistent Productiemedewerker
Metalen Ramen
Vliegtuigonderhoudsmonteur
Vliegtuigonderhoudsmonteur
Modiﬁcatie en Reparatie
Aankomend Rioleringswerker/
Wegenwerker
Medewerker Vrede en Veiligheid
Assistent Infratechniek
Sport- en Bewegingsbegeleider
Sport- en Bewegingsleider
Sport- en Bewegingscoordinator
Bedrijfsleider fastfoodsector
Beveiliger
Aankomend Waterbouwer
Aankomend Straatmaker
Kabelwerker
Vakkracht Industrieel Lakverwerker
Metaalconserver
Assistent Industrieel Lakverwerker
/ Metaalconserveerder
Industrieel Lakverwerker
Assistent Mobiliteitsbranche
Praktijkopleider
Facilitair medewerker
Facilitair Leidinggevende
Chauﬀeur Personenvervoer
Straatmaker
Rioleringswerker/wegenwerker
Waterbouwer
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v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v

v

v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

v
v

v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v

v
v

v

v

v

v
v
v
v

v

v

v

v

11014
11016
11018
11019
11022
11023
11024
11025
11026
11028
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11044
11046
11048
11049

v

11051
11052

v
v

11053
11054

v
v

v
v

v

v

v
v

v
v

v

v

v

v

v

v

v
v

v
v

v
v

v
v

12003

v

v

12004

v

v

12005

v

v

90010
90011

11055
11056
11057
11058
11059
11061
11063
11064
12001
12002

v
v
v

v

v
v
v

v
v
v

v
v

v
v

90012
90020
90030
90031
90032
90033
90050
90051
90052
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11050

Medewerker bloemen- en
tuincentrumbranche
Medewerker dierverzorging
Medewerker paardenhouderij en
paardensport
Medewerker bos- en natuurbeheer
Medewerker groenvoorziening/
woonomgeving
Medewerker hovenier
Medewerker land, water en milieu
Groen/technisch medewerker
recreatiebedrijf
Milieufunctionaris
Expert vruchtbaarheid en
voortplanting
Vakbekwaam medewerker
groothandel en logistiek
Medewerker groothandel en
logistiek
Bedrijfsleider/manager groothandel
en logistiek
Assistent medewerker voedsel en
groen (plantenteelt)
Assistent medewerker voedsel en
groen (voedingsindustrie)
Assistent medewerker voedsel en
groen (bloemen- en
tuincentrumbranche)
Assistent medewerker voedsel en
groen (dierverzorging)
Assistent medewerker voedsel en
groen (groene ruimte)
Allround operator
Allround operator (Allround
operator productietechniek)
Allround operator (Operator B)
Applicatieontwikkelaar
Artiest
Artiest (Dans)
Artiest (Drama)
Artiest (Musical)
AV-productie
AV-productie (Medewerker
Fotograﬁe KC GOC)
AV-productie (Medewerker
Fotograﬁe Savantis)
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v
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11009

Vakbekwaam medewerker land,
water en milieu
Vakbekwaam groen/technisch
medewerker recreatiebedrijf
Opzichter/uitvoerder land, water en
milieu
Groen/technisch manager
recreatiebedrijf
Dierenartsassistent paraveterinair
Vakbekwaam medewerker
plantenteelt
Vakbekwaam medewerker
gemechaniseerd loonwerk
Monteur-chauﬀeur loonwerk
Vakbekwaam medewerker
veehouderij
Vakbekwaam medewerker
voedingsmiddelentechnoloog 3
Vakbekwaam medewerker bloemenen tuincentrumbranche
Vakbekwaam medewerker
dierverzorging
Bedrijfsleider/manager plantenteelt
Bedrijfsleider/manager
gemechaniseerd loonwerk
Bedrijfsleider/manager veehouderij
Middenkaderfunctionaris
voedingsmiddelentechnoloog 4
Middenkaderfunctionaris bloemenen tuincentrumbranche
Bedrijfsleider/beheerder
dierverzorging
Bedrijfsleider/manager
paardenhouderij
Bedrijfsleider/instructeur
paardensport
Opzichter/uitvoerder bos- en
natuurbeheer
Opzichter/uitvoerder
groenvoorziening/woonomgeving
Uitvoerder hoveniersbedrijf
Medewerker plantenteelt
Medewerker gemechaniseerd
loonwerk
Medewerker veehouderij
Medewerker
voedingsmiddelentechnoloog 2
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v

v

v
v

v
v

v

v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v

v

v
v

v

v

v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

90062
90063
90070
90071
90072
90073
90074
90075
90076
90077
90078
90079
90081
90082
90083
90084
90085
90086
90087
90088
90089
90090
90110
90111

90112

90113

v
v

90180
90181
90182

v
v

v

90191
90200
90220
90221
90222
90230
90240
90250
90252
90260
90261

90262

90263
v
90264
v

v
v
v
v

90280
90290
90300
90310
90311
90312
90313

v
90320
v
90330

Commercieel medewerker
(Contactcenter medewerker)
DTP-er
DTP-er (Medewerker graﬁsche &
multimedia opmaak KC GOC)
DTP-er (Medewerker graﬁsche &
multimedia opmaak Savantis)
DTP-er (Allround DTP-er KC GOC)
Logistiek groepsleider
ICT-beheerder
ICT-beheerder (Real-time systemen)
ICT-beheerder (Servicedesk)
Medewerker beheer ICT
Hoofdoperator
Logistiek medewerker
Logistiek medewerker (Logistiek
medewerker KC Handel)
Middenkaderfunctionaris BouwInfra
Middenkaderfunctionaris BouwInfra (Middenkaderfunctionaris
Bouw-Infra: Bouw)
Middenkaderfunctionaris BouwInfra (Middenkaderfunctionaris
Bouw-Infra: Infra)
Middenkaderfunctionaris BouwInfra (Middenkaderfunctionaris
Bouw-Infra: Landmeetkundige)
Middenkaderfunctionaris BouwInfra (Middenkaderfunctionaris
Bouw-Infra: Verkeer en
Stedenbouw)
Netwerkbeheerder
Ondernemer detailhandel
Ondernemer horeca/bakkerij
Operator
Operator (Operator A)
Operator (Operator
productietechniek)
Operator (Operator
voedingsindustrie)
Podium-en evenemententechniek
(Medewerker Podium-en
evenemententechniek)
Podium-en evenemententechniek
(Podiumtechnicus)
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AV-productie (Medewerker
Fotograﬁe Vapro)
AV-productie
AV-productie (Allround AVmedewerker KC GOC)
AV-productie (Allround AVmedewerker Savantis)
AV-productie (Allround AVmedewerker Vapro)
AV-productie
AV-productie (Beeldtechnicus KC
GOC)
AV-productie (Beeldtechnicus
Savantis)
AV-productie (Cameraman KC GOC)
AV-productie (Cameraman Savantis)
AV-productie (Fotograaf KC GOC)
AV-productie (Fotograaf Savantis)
AV-productie (Geluidstechnicus
Savantis)
AV-productie (Lichttechnicus
Savantis)
AV-productie (Video-editor Savantis)
AV-productie (Beeldtechnicus Vapro)
AV-productie (Cameraman Vapro)
AV-productie (Fotograaf Vapro)
AV-productie (Geluidstechnicus KC
GOC)
AV-productie (Geluidstechnicus
Vapro)
AV-productie (Lichttechnicus KC
GOC)
AV-productie (Lichttechnicus Vapro)
AV-productie (Video-editor KC GOC)
AV-productie (Video-editor Vapro)
Bedrijfsvoertuigtechnicus
Commercieel medewerker
Commercieel medewerker
(Commercieel medewerker
binnendienst ECABO)
Commercieel medewerker
(Commercieel medewerker
binnendienst KC Handel)
Commercieel medewerker
(Commercieel medewerker
buitendienst)
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v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v

v
v
v
v
v
v
v

v

90360
90370
90380
90383
90390
90400
90401
90402
90403
90404
90411
90412
90413
90414
90421
90422
90423
90430
90431

90432
90433
90434
90440
90450
90451
90452

Podium-en evenemententechniek
(Podiumtechnicus toneel)
Medewerker ICT
Timmerkracht
Verkoopspecialist
Verkoopspecialist
(Verkoopspecialist detailhandel)
Verkoper
Mediavormgever
Mediavormgever (Animatie/
audiovisuele vormgeving Savantis)
Mediavormgever (Art & design
Savantis)
Mediavormgever (Graﬁsche
vormgeving Savantis)
Mediavormgever (Interactieve
vormgeving Savantis)
Mediavormgever (Animatie/
audiovisuele vormgeving KC GOC)
Mediavormgever (Art & design KC
GOC)
Mediavormgever (Graﬁsche
vormgeving KC GOC)
Mediavormgever (Interactieve
vormgeving KC GOC)
Mediavormgever (Animatie/
audiovisuele vormgeving Vapro)
Mediavormgever (Art & design
Vapro)
Mediavormgever (Interactieve
vormgeving Vapro)
Juridisch medewerker
Juridisch medewerker
(Arbeidsvoorziening en
personeelswerk)
Juridisch medewerker (Openbaar
bestuur)
Juridisch medewerker (Sociale
zekerheid)
Juridisch medewerker (Zakelijke
dienstverlening)
Arbeidsmarktgekwaliﬁceerd
Assistent
Assistent operator
Assistent operator (Assistent
operator productietechniek)
Assistent operator (Basisoperator)

v
v
v
v
v

90460
90462
90470
90471
90472

v
v
v
v
v

90473
90490
90500
90510
90511

v
90512
v
90523
v
v

90530

v

90531

v
90532
v
v

90533

v
v
90570
v

90590
90591

v
v
v
v
v

90592
90593
90600
90601
90602
90603

v

Administrateur
Administrateur
(Bedrijfsadministrateur)
Administratief medewerker
Administratief medewerker
(Bedrijfsadministratief medewerker)
Administratief medewerker
(Secretarieel medewerker)
Administratief medewerker
(Telefonist/receptionist)
Boekhoudkundig medewerker
Commercieel medewerker bank- en
verzekeringswezen
Managementassistent
Managementassistent
(Directiesecretaresse)
Managementassistent
(Projectsecretaresse)
Medewerker
informatiedienstverlening
(Informatieverzorger)
Medewerker marketing en
communicatie
Medewerker marketing en
communicatie (Assisent
Communicatiemedewerker)
Medewerker marketing en
communicatie (Marketing
medewerker)
Medewerker marketing en
communicatie (Organisatorisch
publicitair medewerker kunst,
cultuur en media)
Vrede en veiligheid (Assistent vrede
en veiligheid)
Secretaresse
Secretaresse (Algemeen
secretaresse)
Secretaresse (Juridisch secretaresse)
Secretaresse (Medisch secretaresse)
Mediamanagement
Mediamanagement (Media
intermediar)
Mediamanagement (Mediacontent
management)
Mediamanagement (Mediaproductie
management)
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v

90612
90613
90620
90630
90650
90651
90652
90653
90660
90670
90680

90681

90682

90683

90684

90685

90686

Mediatechnologie
Mediatechnologie (Crossmedia
publishing)
Mediatechnologie (Webmaster)
Mediatechnologie (Workﬂow
beheer)
Front oﬃcemedewerker
Aqua & leisure host
Commercieel medewerker reizen
Commercieel medewerker reizen
(Verkoper touroperating)
Commercieel medewerker reizen
(Verkoper vakantiereizen)
Commercieel medewerker reizen
(Verkoper zakenreizen)
Horeca-assistent
Leisure & hospitality host
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij (Aqua & leisure
executive)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij
(Cateringbeheerder/-manager)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij
(Fastfoodmanager)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij (Hoofd
informatie)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij
(Leidinggevende ambachtelijke
bakkerij)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij
(Leidinggevende bediening)

v
v
v
v
v
v
v
v

90687

90688

90689

v

90740

v

90742

v
v

90760
90770
90780
90781
90782
90790
90791
90792
90800
90810
90820
90822
90840
90841

90842

90843

90850
90880

Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij
(Leidinggevende keuken)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij (Leisure &
hospitality executive)
Leidinggevende horeca,
contractcatering, informatie,
recreatie en bakkerij (Shiftleader)
Medewerker bediening/fastfood/
café-bar
Medewerker bediening/fastfood/
café-bar (Gastheer)
Kok
Kok
Assistent Mobiliteitsbranche
Assistent Mobiliteitsbranche
(Assistent tweewielertechnicus)
Assistent Mobiliteitsbranche
(Assistent voertuigentechnicus)
Voertuigtechnicus
Voertuigtechnicus
(Motorﬁetstechnicus)
Voertuigtechnicus
(Personenautotechnicus)
Technisch specialist bedrijfsauto’s
Technisch specialist personenauto’s
Eerste voertuigtechnicus
Eerste voertuigtechnicus (Eerste
personenauto’s)
Werkplaatsmanager
Mobilitietsbranche
Werkplaatsmanager
Mobiliteitsbranche
(Werkplaatsmanager
carroseriebouw)
Werkplaatsmanager
Mobiliteitsbranche
(Werkplaatsmanager
motorvoertuigentechniek)
Werkplaatsmanager
Mobiliteitsbranche
(Werkplaatsmanager schadeherstel)
Verkoopmanager Mobiliteitsbranche
Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche
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v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v
v

90890
90910
90920
90930
90940
90950
90951
90980
90990
91000
91001
91002
91010
91011
91012
91013
91020
91030
91031
91032
91040
91050
91060
91070
91080
91090
91091
91092
91100
91130

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche
(Verkoopadviseur personenauto’s)
Vestigingsmanager
Mobiliteitsbranche
Aankomend verkoopmedewerker
Afdelingsmanager
Exportmedewerker
Interieuradviseur
Filiaalmanager
Filiaalmanager (Filiaalmanager
detailhandel)
Assistent logistiek medewerker
Constructiewerker
Fijnmechanisch technicus
Fijnmechanisch technicus (Slijper)
Fijnmechanisch technicus
(Vonkverspaner)
Fijnmechanisch technicus
Fijnmechanisch technicus
(Instrumentmaker)
Fijnmechanisch technicus
(Matrijzenmaker)
Fijnmechanisch technicus
(Stempelmaker)
Fijnmechanisch technicus
(Research-Instrumentmaker)
Elektromonteur
Elektromonteur (Industriële
Elektrotechniek)
Elektromonteur (Installaties
Elektrotechniek)
Installatiemonteur werktuigkundige
installaties
Installatiemonteur werktuigkundige
installaties
Lasser (Basis Lasser)
Lasser (Lasser Allround)
Machinebouwer Mechatronica
(Monteur mechatronica) (2)
Machinebouwer Mechatronica
Machinebouwer Mechatronica
(Machinebouwer)
Machinebouwer Mechatronica
(Monteur tester mechatronica)
Machinebouwer Mechatronica
(Machinebouwer allround)
Plaatwerker (CNC-plaatwerker)

v

91140
91141

v
91142
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

91143
91144
91145

91146

91147

v
v

91148

v

91149

v

91151

v
v
v
v
v
v

91160
91161
91162
91170
91171
91172
91180
91181
91182
91190

v
91200
v
91210
91230
91250

v

91290
91300
91310

Technicus middenkader WEI
Technicus middenkader WEI
(Commerciële Techniek)
Technicus middenkader WEI
(Elektrische installaties)
Technicus middenkader WEI (Human
Technology)
Technicus middenkader WEI
(Industrieel Design)
Technicus middenkader WEI
(Industriële geautomatiseerde
installaties en systemen)
Technicus middenkader WEI
(Landbouwtechnische- en mobiele
machines en werktuigen)
Technicus middenkader WEI
(Mechatronica)
Technicus middenkader WEI
(Werktuigbouwkundige constructies
en machines)
Technicus middenkader WEI
(Werktuigkundige installaties)
Technicus middenkaderfunctionaris
(Koude- en
luchtbehandelingsinstallaties)
Verspaner
Verspaner (CNC-verspaner)
Verspaner (Verspaner)
Kapper
Kapper (Junior afrokapper)
Kapper (Junior kapper)
Kapper
Kapper (Afrokapper)
Kapper (Kapper)
Schoonheidsspecialist
(Schoonheidsspecialist)
Schoonheidsspecialist (Allround
Schoonheidsspecialist)
Allround Grimeur
Medewerker design (Specialist
design)
Medewerker mode/maatkleding
(Allround medewerker mode/
maatkleding)
Operator textiel
Apothekersassitent
Doktersassistent
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v
v
v
v
v
v

v

v
v

v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v
v

91400
91401
91402
91403

91404

91410
91420
91430
91440
91441
91442

91443

91444
91450
91460
91461
91462
91463
91470
91490

Facilitair leidinggevende
Facilitair medewerker
Helpende breed
Helpende
Helpende (Zorg)
Onderwijsassistent niveau 4
Sociaal cultureel medewerker
Sport- en bewegingsbegeleider
Sport en bewegen (Sport en
bewegingsleider)
Sport en bewegen
Sport en bewegen
(Bewegingscoördinator/Agoog)
Sport en bewegen
(Bewegingscoördinator/BOS)
Sport en bewegen
(Bewegingscoördinator/
Operationeel manager)
Sport en bewegen (Sport- en
bewegingscoordinator/Trainercoach)
Tandartassistent
Zorghulp
Medewerker gehandicaptenzorg
niveau 4
Assistent schilderen/industriële
lakverwerking
Assistent schilderen/industriële
lakverwerking (Assistent lakspuiter)
Assistent schilderen/industriële
lakverwerking (Assistent
metaalconserveerder)
Assistent schilderen/industriële
lakverwerking (Assistent
poedercoater)
Assistent schilderen/industriële
lakverwerking (Assistent schilder)
Medewerker schilderen (Schilder)
Medewerker schilderen
Medewerker schilderen (Gezel
schilder, aankomend voorman)
Medewerker schilderen (Gezel
schilder, afwerking van interieurs)
Medewerker schilderen (Gezel
schilder, totaalonderhoud)
Signmaker (Medewerker sign)
Medewerker stukadoren

v
v
v
v
v
v
v
v
v

91491
91492
91510
91530

91540
v
v

91541

v
91542
v
91543
v

v
v
v

91600
91610
91620
91630
91631
91632
91633
91660

v

91670
91680

v
v

91690
91700
91701
91702
91703
91704
91705

v
v

91710

Medewerker stukadoren (Stukadoor
spuitpleister spuiten)
Medewerker stukadoren (Stukadoor
thermische gevelisolatie)
Tentoonstellingsbouwer
(Medewerker tentoonstellingsbouw)
Vormgever/medewerker ruimtelijke
presentatie en communicatie
(Medewerker productpresentatie)
Vormgever/medewerker ruimtelijke
presentatie en communicatie
Vormgever/medewerker ruimtelijke
presentatie en communicatie
(Stand-, winkel- en decorvormgever)
Vormgever/medewerker ruimtelijke
presentatie en communicatie
(Vormgever productpresentatie)
Vormgever/medewerker ruimtelijke
presentatie en communicatie
(Winkelpubliciteitvormgever)
Tandtechnicus
Tandtechnisch medewerker
Technisch oogheelkundig assistent
Vakbekwaam medewerker slagerij
Vakbekwaam medewerker slagerij
(Slager-traiteur)
Vakbekwaam medewerker slagerij
(Slager-worstmaker)
Vakbekwaam medewerker slagerij
(Winkel-slager)
Meewerkend voorman vlees-en
gemaksvoedingsindustrie
Operationele techniek (Operationeel
technicus)
Operationele techniek (Allround
operationeel technicus)
Medewerker operationele techniek
Biomedisch analist
Biomedisch analist (Biologie)
Biomedisch analist (Klinische
chemie)
Biomedisch analist (Microbiologie)
Biomedisch analist (Pathologie)
Biomedisch analist (Technisch
onderwijs assistent)
Chemisch-fysisch analist
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v
v
v
v

v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

91713
91720
91730
91820
91840
91850
91910

91920
91921

91922
91930
91931
91932

91933
91940
91941

91942
91943

97010

97020
97021

v

97023

v
97024
v
v
v
v
v
v

97030
97031

97032

97033
97034
97040
97050
97051
v
v

97052

v

97053

v

97054
97070
97071

v
v

97072
97073

v
97090
v
97100
v

97110

97120

v

Assistent medewerker voedsel en
leefomgeving (Groene detailhandel)
Assistent medewerker voedsel en
leefomgeving (Natuur en
leefomgeving)
Assistent medewerker voedsel en
leefomgeving (Plantenteelt)
Middenkaderfunctionaris plant
Middenkaderfunctionaris plant
(Bedrijfsleider biologisch-dynamisch
bedrijf)
Middenkaderfunctionaris plant
(Bedrijfsleider gemechaniseerd
loonbedrijf)
Middenkaderfunctionaris plant
(Bedrijfsleider bedekte teelt)
Middenkaderfunctionaris plant
(Bedrijfsleider open teelt)
Dierenassistent paraveterinair
Dierenhouder
Dierenhouder (Dierenhouder
graasdieren)
Dierenhouder (Dierenhouder
hokdieren)
Dierenhouder (Manager
dierverzorging)
Dierenhouder (Melkveehouder)
Gespecialiseerd dierverzorger
Gespecialiseerd dierverzorger
(Dierentrimmer)
Gespecialiseerd dierverzorger
(Hoefsmid)
Gespecialiseerd dierverzorger
(Rundveepedicure)
Middenkaderfunctionaris natuur en
leefomgeving
Vakfunctionaris bedekte teelt
(Medewerker bedekte teelt)
Vakfunctionaris bedekte teelt
(Vakbekwaam medewerker bedekte
teelt)
Vakfunctionaris biologischdynamisch bedrijf (Medewerker
biologisch-dynamisch bedrijf)

nieuwe standaarden
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v
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Chemisch-fysisch analist (Chemisch
analist)
Chemisch-fysisch analist (Fysisch
analist)
Chemisch-fysisch analist (Technisch
onderwijsassistent)
Laborant (Junior laborant)
Laborant (Allround laborant)
Assistent medewerker transport en
logistiek
Chauﬀeur personenvervoer
Luchtvaartdienstverlener
Visserij oﬃcier (Stuurman/
werktuigkundige kleine
vissersschepen)
Visserij oﬃcier
Visserij oﬃcier
(Scheepswerktuigkundige alle
vissersschepen)
Visserij oﬃcier (Stuurman alle
vissersschepen)
Koopvaardij oﬃcier alle schepen
Koopvaardij oﬃcier alle schepen
(Maritiem oﬃcier alle schepen)
Koopvaardij oﬃcier alle schepen
(Scheepswerktuigkundige alle
schepen)
Koopvaardij oﬃcier alle schepen
(Stuurman alle schepen)
Koopvaardij oﬃcier kleine schepen
Koopvaardij oﬃcier kleine schepen
(Scheepswerktuigkundige kleine
schepen)
Koopvaardij oﬃcier kleine schepen
(Stuurman kleine schepen)
Koopvaardij oﬃcier kleine schepen
(Stuurman/werktuigkundige kleine
schepen)
Middenkaderfunctionaris
groothandel en logistiek voedsel en
leefomgeving (Bedrijfsleider
groothandel en logistiek)
Assistent medewerker voedsel en
leefomgeving
Assistent medewerker voedsel en
leefomgeving (Dierverzorging/
dierhouderij)
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v
v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

97140

97150

97170

97180
97181

97182

97183

97184

97190
97200

97210
97211
97212
97230
97250
97251

97253
v
97254
v

v

97255

97260
97261
v
97262
v

v

97280
97290
97300

v

97330
97340

v

97350
97360
97365
97370

v
97380
v
97390
v
v
v
v
v
v

Vakbekwaam medewerker natuur
en leefomgeving (Vakbekwaam
medewerker groenvoorziening)
Vakbekwaam medewerker natuur
en leefomgeving (Vakbekwaam
medewerker hoveniersbedrijf)
Vakbekwaam medewerker natuur
en leefomgeving (Vakbekwaam
medewerker land, water en
milieutechniek)
Vakbekwaam medewerker natuur
en leefomgeving (Vakbekwaam
medewerker recreatiebedrijf)
Vormgever leefomgeving
Vormgever leefomgeving
(Arrangeur/vormgever)
Vormgever leefomgeving
(Ondernemer bloemist)
Bloembinder (Tweede bloembinder)
Bloembinder (Eerste Bloembinder)
Verkoper groene detailhandel
(Verkoopmedewerker groene
detailhandel)
Medewerker dierverzorging
Allround operator (Allround
operator voedingsindustrie)
Assistent voedingsindustrie
Dierverzorger
Dierverzorger (Proefdierverzorger)
Middekaderfunctionaris milieu en
ruimte
Operator (Operator
voedingsindustrie)
Arbeidsmarktgekwaliﬁceerd
assistent (Voedsel en leefomgeving)

nieuwe standaarden
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v
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Vakfunctionaris biologischdynamisch bedrijf (Vakbekwaam
medewerker biologisch-dynamisch
bedrijf)
Vakfunctionaris natuur en techniek
(Medewerker gemechaniseerd
loonbedrijf)
Vakfunctionaris natuur en techniek
(Vakbekwaam medewerker
gemechaniseerd loonbedrijf)
Vakfunctionaris groothandel en
logistiek voedsel en leefomgeving
(Vakbekwaam medewerker
groothandel en logistiek voedsel en
groen)
Medewerker natuur en
leefomgeving
Medewerker natuur en
leefomgeving (Medewerker bos en
natuurbeheer)
Medewerker natuur en
leefomgeving (Medewerker
hoveniersbedrijf/
groenvoorziening)
Medewerker natuur en
leefomgeving (Medewerker land,
water en milieutechniek)
Medewerker natuur en
leefomgeving (Medewerker
recreatiebedrijf)
Vakfunctionaris open teelt
(Medewerker open teelt)
Vakfunctionaris open teelt
(Vakbekwaam medewerker open
teelt)
Technoloog voedingsindustrie
Technoloog voedingsindustrie
(Specialist product en proces)
Technoloog voedingsindustrie
(Teamleider/coördinator)
Instructeur paardensport
(Instructeur paardensport III)
Vakbekwaam medewerker natuur
en leefomgeving
Vakbekwaam medewerker natuur
en leefomgeving (Vakbekwaam
medewerker bos en natuurbeheer)
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v

v
v
v
v

v
v
v
v
v
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Redactie: KCE in samenwerking met Boertiengroep
Eindredactie en productie: KCE
Vormgeving: Total Identity
Druk: Aeroprint
Oplage: 1250

Voor actuele informatie over KCE kunt u terecht op de website www.kce.nl of
www.kwalidata.nl
Vragen kunt u e-mailen naar info@kce.nl
KCE
Postbus 499
3800 AL Amersfoort
Berkenweg 11
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Telefoon (033) 445 34 44
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