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1. Aanleiding en opdracht 
 

Aanleiding 

De meeste onderwijsinstellingen in het Handels- en Mode onderwijs maken gebruik van de examens 

die geleverd worden door examenleverancier ESS (voorheen een onderdeel van KC Handel, nu een 

zelfstandige organisatie). Door de leden van de Btg Handel en Mode is uitgesproken dat men 

voorstander is van een gestandaardiseerd aanbod van één leverancier voor de Handels- en 

Modeopleidingen. Men kiest hier unaniem voor ESS als leverancier. Standaardisering en 

betaalbaarheid voor de relatief kleine opleidingen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze keuze is in 

lijn met de visie van de Minister die zij heeft vertaald in een aantal maatregelen in haar brief van 2 

juni 2014. Zij geeft onder andere aan de examenkwaliteit te willen verhogen en borgen door per 1-8-

2016 scholen te verplichten in te kopen bij gecertificeerde examenleveranciers of om hun eigen 

ontwikkelde examens extern te laten valideren. 

Voorwaarde van het onderwijs is wel dat door de scholen onafhankelijk en opnieuw bekeken wordt 

in hoeverre men betrokken kan worden in de organisatie en het proces van ontwikkeling van 

examens. De scholen willen gezamenlijk input geven betreffende de kwaliteitseisen en de vorm 

waaraan het productaanbod moet voldoen. Daartoe is het van belang het huidige productaanbod 

van ESS te evalueren en te komen tot nieuwe specificaties voor het productaanbod. Het momentum 

van de herziening van de kwalificatiestructuur is aangegrepen voor de ontwikkeling en aanpassing 

van examenplannen en –producten.  

 

Opdracht en scope 

Bovengenoemde ontwikkelingen vormen de aanleiding voor de opdracht “afstemming en 

ontwikkeling examineringsaanbod op werkwijze en wensen scholen in de Mode sector”, aan een 

onafhankelijke, externe werkgroep leider. Doel van deze opdracht is om bij de betrokken scholen te 

inventariseren hoe zij nu examineren en waarom, maar voornamelijk wat hun wensen en behoeften 

zijn betreffende examinering van de herziene mode-opleidingen. Het ideaalplaatje van de BTG is om 

voldoende draagvlak en eigenaarschap te creëren zodat alle scholen ongewijzigd de 

exameninstrumenten van ESS inzetten. Hiermee wordt beter aangesloten bij de wensen van 

ondernemersorganisatie Modint en de richting die OCW op wil met meer standaardisering en 

borging van examens. Het beoogde resultaat van deze opdracht is een door de scholen gedragen 

advies aan examenleverancier ESS, waarin de richtlijnen zijn uitgewerkt waaraan de examenplannen 

en examenproducten van de Herziene mode kwalificatiedossiers dienen te voldoen.  

 

De opdracht betreft onderstaande Mode-opleidingen en richt zich op de herziene kwalificaties die 

per 1-8-2016 in werking treden. Er doen geen mode-opleidingen mee aan het vrijwillig jaar (15-16). 

Een overzicht van het opleidingsaanbod, inclusief inzet van ESS-examens is te vinden in bijlage 1. 

 

Naam nieuw KD Naam nieuwe kwalificatie Niveau  Naam oude KD, kwalificatie 

Fashion Design* Junior Stylist 4 Medewerker design, Medewerker 
styling 

Fashion Management* Junior Productmanager Fashion 4 Productiecoördinator fashion, 
Commercieel medewerker 
fashion 

Kleding, confectie- en 
veranderatelier 

Basismedewerker Mode 2 Medewerker mode/maatkleding, 
Basismedewerker 
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mode/maatkleding 

Mode/maatkleding Allround medewerker 
mode/maatkleding 
 
 
 
Specialist mode/maatkleding 

3 
 
 
 
 
4 

Medewerker mode/maatkleding, 
Allround medewerker 
mode/maatkleding 
 
Medewerker mode/maatkleding, 
Specialist mode/maatkleding 

*Ten tijde van het schrijven van het rapport worden deze namen gehanteerd op de websites van kwalificaties 

mbo en in de sectorkamers SBB. Deze dossiers worden samengevoegd, waarbij de namen zoals hier 

opgenomen kunnen wijzigen. 

 

Opzet opdracht 

Deze opdracht is aangekondigd tijdens de cluster mode vergadering van dinsdag 21 april 2015. Hier 

spraken de scholen hun voorkeur uit om input te leveren middels drie regionale bijeenkomsten, 

waarbij elke school een vertegenwoordiging kon opgeven voor één van de drie bijeenkomsten (zie 

opkomst in de tabel hieronder). Zo kon het overleg efficiënt plaatsvinden en hadden de scholen ook 

de gelegenheid elkaar te inspireren. De drie regionale bijeenkomsten hebben in mei  plaatsgevonden 

te Zwolle, Den Haag en Tilburg en duurden van 15.30 tot 20.00 uur. Daarnaast hebben er enkele 

gesprekken plaatsgevonden met de regiegroep Mode (bestaande uit Arnold Klunder als voorzitter 

van het cluster mode, Marijke Backx als manager ESS en Karin Geurts als beleidsadviseur van de BTG) 

en met de medewerkers van examenleverancier ESS. 

De verzamelde input is in een conceptadvies verwerkt en voorgelegd aan de scholen via de cluster 

mode vergadering dd 22 september 2015 waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Tevens is het 

gedeeld met de regiegroep en ESS. Zo is gepoogd zorg te dragen voor een zo breed mogelijk 

draagvlak en het voorkomen van eventuele misvattingen.  

Input via Onderwijsinstellingen  

Bijeenkomst Zwolle,  
18 mei 2015 

- ROC van Twente 
- ROC Aventus 
- Rijn Ijssel  
- Deltion College 

Bijeenkomst Den Haag,  
26 mei 2015 

- ROC Zadkine 
- Albeda College 
- ROC Mondriaan 

Bijeenkomst Tilburg,  
27  mei 2015 

- Koning Willem I College 
- ROC Summa 
- ROC West Brabant – Vitalis College 
- ROC Tilburg 

Digitaal en telefonisch - ROC van Amsterdam 

Geen input geleverd - Friesland College (geen reactie op uitnodigingen ontvangen, koopt 
volgens gegevens ESS niet in) 

- Alfa College (geen reactie op uitnodigingen ontvangen, koopt volgens 
gegevens ESS wel in) 

- Graafschap College (afgemeld voor bijeenkomst, wel contact gehad 
over input leveren via mail maar niet ontvangen. Volgens verslag 
werkconferentie ESS 17-3-2015 zetten zij ingekochte examens 
ongewijzigd in, maar zij ontvangen een versie-op-maat van ESS.) 

- Landstede (wel opgegeven voor een bijeenkomst maar verhinderd 
op dag zelf, contact gehad over naleveren input via mail, maar niet 
ontvangen. Koopt volgens gegevens ESS wel in.) 

Totaal Input van 12 van de 16 ROC’s die 1 of meer mode-opleidingen verzorgen. 
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2. Belangrijkste bevindingen inventarisatie mode-scholen 
 

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven is de voornaamste input voortgekomen uit de 3 regionale 

bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten verliepen constructief, in een open sfeer en met veel 

betrokkenheid. Uit de bijeenkomsten kwam naar voren dat de meeste scholen inkopen, maar de 

examens (flink) wijzigen voordat ze deze inzetten (zie totaaloverzicht bijlage 1). Enkel op de 

bijeenkomst in Tilburg construeerden 3 van de 4 aanwezige scholen zelf hun examens. Zij doen dit 

niet gezamenlijk, maar tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ze aardig op één lijn zitten qua 

wensen en uitgangspunten betreffende examinering. De examens van deze scholen zijn echter niet 

ingezien of naast elkaar gelegd om dit nader te analyseren. 

Hieronder zijn de gedeelde wensen van de scholen op hoofdlijnen weergegeven. Waar een 

opmerking specifiek voor een bepaalde kwalificatie geldt, heb ik dit vermeld. Voordat de door de 

scholen geformuleerde wensen worden gepresenteerd, worden eerst enkele ontwikkelingen 

benoemd die invloed hebben op de wensen en het advies. 

2.1 Ontwikkelingen van invloed op examinering herziene kwalificaties 

Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse aspecten aan bod gekomen die niet direct betrekking hebben 

op het examenaanbod van ESS, maar wel van invloed zijn op de wensen en uitdagingen betreffende 

examinering. Deze zijn hieronder opgenomen in willekeurige volgorde. 

- Het examenbeleid van de diverse scholen en daarbinnen (soms) van de diverse 

examencommissies, varieert. Zo bepaalt een examencommissie bij de ene school dat 

ingekochte (door de inspectie voldoende beoordeelde) exameninstrumenten ongewijzigd 

worden ingezet, terwijl een examencommissie van een andere school eist dat er 

aanpassingen worden gedaan in bijvoorbeeld de beoordelingssystematiek, het examenplan 

of de beoordelingsschaal om te voldoen aan het interne beleid. Ook is de invloed van 

examencommissies divers. Bij enkele instellingen lijken docenten – zonder betrokkenheid 

van een examen- of vaststellingscommissie – zelf examens aan te passen. 

- Zoals door de Minister aangekondigd in haar brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: een 

toekomstgericht mbo’ dd 2-6-2014, worden er momenteel enkele landelijke maatregelen 

uitgewerkt om de diplomawaarde beter te borgen. Haar streven is deze per 1-8-2016 in te 

voeren, gelijktijdig met de herziene kwalificatiestructuur. Naast het verduidelijken en 

eventueel aanscherpen van de taken van de examencommissie in de WEB, gaat zij scholen 

verplichten gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte 

examens of om hun (gezamenlijk of individueel) ontwikkelde examens extern te laten 

valideren. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk extra lasten meebrengen voor de 

scholen, met name voor degenen die zelf examens construeren.  

- Scholen plaatsen enkele kanttekeningen bij de (herziene) kwalificatiedossiers, die een risico 
kunnen vormen voor uniforme examinering als scholen besluiten hier divers mee om te 
gaan. Het kan ook een kans opleveren hier onderling afspraken over te maken. Enkele 
voorbeelden zijn het onvoldoende meegaan met de ontwikkelingen en innovaties in het 
beroepenveld, ‘het interpreteren van vaktekeningen’ in plaats van het maken ervan bij de 
Mode/maatopleidingen, de kerntaak ondernemerschap voor Specialist Mode/maatkleding 
waarmee veel deelnemers weinig affiniteit hebben en dat (in de examinering) een 
struikelblok vormt en het aanbod van keuzedelen voor HBO doorstroom terwijl het 
uitgangspunt is dat een MBO niveau 4 diploma gelijkwaardig zou moeten zijn aan een havo 
diploma. Daarnaast biedt het een kans dat het inzicht in het productieproces (het ‘kunnen 
maken’) in het nieuwe kwalificatiedossier Junior Stylist meer aandacht heeft gekregen en ‘de 
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kers op taart’ die scholen extra willen aanbieden bovenop het kwalificatiedossier straks als 
keuzedeel aangeboden kan worden. Dit kan scholen die nu bewust zelf construeren meer op 
een lijn brengen met de inkopende scholen betreffende kwalificerende examinering.  

- NB De opleidingsduur is niet bij alle scholen gelijk. Hierdoor is er onder andere verschil in het 

cohort waarvan de exameninstrumenten worden ingezet, dus in de examens die in hetzelfde 

jaar plaatsvinden. Dit kan bij het beroepenveld voor een diffuus beeld zorgen. 

 

2.2 Belangrijkste uitgangspunten examinering mode scholen 

 

Vrijwel alle scholen gaven aan het van belang te vinden deel uit te maken van een landelijke 

standaard, waarbij de diplomawaarde van de mode-opleidingen wordt geborgd en gelijkwaardig is. 

Voor het beroepenveld en de doorstroom naar vervolgopleidingen is deze gelijkwaardigheid en 

eenduidigheid zeer van belang, ook omdat er geregeld studenten van diverse scholen op hetzelfde 

adres stage lopen. Dit wil niet zeggen dat scholen geen andere accenten of extra aanbod in de 

opleiding kunnen realiseren. Onder andere de keuzedelen bieden hier juist extra mogelijkheden 

voor. Het uitgangspunt moet echter zijn dat een gediplomeerde beroepsbeoefenaar – ongeacht waar 

hij zijn opleiding genoten heeft en zijn diploma heeft behaald – voldoet aan dezelfde 

bekwaamheidseisen, vastgelegd in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier is het 

uitgangspunt, het (nieuw opgestelde) servicedocument geeft hulp bij het concretiseren en is 

richtinggevend voor de examinering. De scholen geven aan dat er op dit moment, door de vele 

aanpassingen die ze doen aan de ESS examens, te veel variatie bestaat. 

Voor de examinering van de herziene kwalificaties zijn onderstaande uitgangspunten en wensen 

geïnventariseerd. Waar dit iets toevoegt, heb ik informatie opgenomen betreffende de huidige 

examinering. Enkele concrete opmerkingen ten aanzien van de huidige examinering die wellicht door 

ESS benut kunnen worden als quick wins, zijn opgenomen in bijlage 2.  

 

Communicatie en werkwijze  

- Examenplannen inclusief examens moeten tijdig beschikbaar zijn. Wenselijk is deze 

voorafgaand aan de start van een cohort gereed te hebben (in ieder geval het examenplan), 

zodat dit tijdig in de OER kan worden opgenomen. Eis is om de examens in ieder geval voor 

de zomer van het laatste studiejaar (waarin geëxamineerd wordt) beschikbaar te stellen, ter 

voorbereiding van de deelnemers en roosters. Tijdige en pro-actieve communicatie hierover 

vanuit ESS wordt door de scholen nadrukkelijk gewenst. 

- Het borgen van de aansluiting van examens bij de doelgroep (deelnemers) en 

beroepspraktijk door een vertegenwoordiging van docenten en deskundigen uit de 

beroepspraktijk meer te betrekken bij het ontwikkelen en vaststellen van de examens.  

- Meer (tweerichtings) communicatie tussen ESS en de scholen, waardoor het contact 

laagdrempeliger is en beide partijen elkaar makkelijker weten te vinden. Een aantal scholen 

stelt voor digitale enquêtes bij de deelnemers af te nemen na de proeve. Er heerst vooral 

onvrede over het tijdig en herkenbaar verwerken van input vanuit de scholen of een 

terugkoppeling over de gemaakte keuzes. Een groot deel van de scholen zegt zich 

onvoldoende te herkennen in de examens van ESS en zich onvoldoende gehoord te voelen.  

 

Examenplannen 



Advies mode examinering herziene kwalificaties 

6 
 

- De kwalificerende examinering moet in het laatste jaar van de opleiding plaatsvinden, want 

dan kan de deelnemer pas tonen bekwaam te zijn als beginnend beroepsbeoefenaar. 

Uitzonderingen kunnen zijn het examen ondernemerschap (Specialist mode/maatkleding, dit 

is een losse kerntaak) en eventueel een losse opdracht die in de BPV zou kunnen 

plaatsvinden zoals het doorpassen (Fashion). Dit kan de organiseerbaarheid bevorderen. 

- Een methodemix is wenselijk, waarbij theorie examens optioneel inzetbaar zijn (als 

kwalificerend of ontwikkelingsgericht), er gewerkt wordt met examenopdrachten in Proeves, 

(product)presentaties, tussentijdse gesprekken en/of presentaties en een eindgesprek. De 

tussentijdse en eindgesprekken hoeven geen beoordelingsmomenten te zijn, maar kunnen 

dienen om het proces en de authenticiteit te borgen. Bij Fashion Management kunnen de 

kerntaken apart geëxamineerd worden.  

- Een combinatie van de beroepsgerichte examens met beoordeling van de taalvaardigheid 

Engels, Duits en/of Nederlands. Onder andere de presentaties en het eindgesprek kunnen 

benut worden voor een beoordeling van Nederlands en/of Engels. Graag zouden de scholen 

bij inkoop de keuze hebben om enkel het beroepsgerichte deel (van het 

beoordelingsformulier) in te zetten of ook de talen te beoordelen. Dit betekent dat de 

taalbeheersing optioneel verwerkt is in de examenopdracht en het beoordelingsformulier. 

Voorkeur voor aparte beoordelingsformulieren, zodat naast bovenstaande keuze ook het 

beroepsgerichte beoordelingsformulier voor herkansing van het werkproces kan worden 

ingezet.  

- Het merendeel van de scholen geeft aan elk examenonderdeel direct af te willen sluiten, met 

een kortere doorlooptijd. Dit speelt onder andere bij Commercieel medewerker fashion 

(straks Fashion management), waar als voorbeeld de beoordeling van de planning wordt 

genoemd die pas na meerdere examenopdrachten in het CGI kan worden afgesloten.  

- Bij Mode maat niveau 4 mogen de opdrachten meer een geheel vormen en de opdrachten 

minder concreet worden ‘voorgekauwd’. Voor Fashion management kunnen de examens in 

kleinere eenheden worden opgeknipt, voor Fashion design geldt dit niet.  

- Meerdere scholen geven aan de status van het ‘logboek’ duidelijker te willen benoemen en 

deze naam onvoldoende passend te vinden, ook al staan ze achter de inzet van een dergelijk 

instrument om vast te leggen waarom een deelnemer welke keuzes heeft gemaakt en om de 

authenticiteit te borgen. Ze vinden bijvoorbeeld ‘procesboek’ passender. Voor alle 

opleidingen wordt aangegeven dat de status van het logboek onduidelijk is. Wanneer 

deelnemers het doel van het logboek niet begrijpen en geen duidelijke instructie bij het 

logboek krijgen, wordt dit als zinloos ervaren. Ook is er onduidelijkheid over of het logboek 

nu wel of niet verplicht is voor Mode maat niveau 3 en de fashion opleidingen (deze discussie 

is er ook betreffende status eindgesprek). Een aantal scholen geeft aan het logboek (in de 

vorm van bijvoorbeeld een blog) relevant te vinden voor Commercieel medewerker fashion 

(straks Fashion management), mede omdat het een veelgebruikt instrument is in het HBO. 

 

Exameninstrumenten  

- Een instructie die aansluit bij de deelnemer en hem aanspreekt in begrijpelijke taal en met 

een overzichtelijke en aantrekkelijke lay-out. Scholen geven aan de examenopdrachten en 

instructies aan deelnemers minder via grote, onaantrekkelijke stukken tekst en meer 

mondeling, eventueel digitaal en via filmpjes te willen realiseren. Tevens dient het taalniveau 

beter op de doelgroep aan te sluiten. Dit punt wordt breed gedeeld binnen alle scholen. Alle 
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scholen geven aan dat deelnemers nu onzeker worden van de talige instructie en dat dit 

problemen geeft voor minder talige (dyslectische) deelnemers. Tevens zijn de 

examenopdrachten (met name bij Fashion management en Fashion Design) onvoldoende 

eenduidig en concreet, waardoor er verschil in gelijkwaardigheid kan ontstaan. Summa 

construeert zelf haar examens en geeft aan tevreden te zijn over haar huidige examen 

Basismedewerker mode/maatkleding betreffende taalgebruik, lay out, structuur van de 

opdracht en hoe deze gepresenteerd wordt. Wellicht kan dit ter inspiratie bekeken worden? 

- Bijna alle scholen geven aan het belangrijk te vinden dat de kwalificerende examinering op 

school plaatsvindt. Als achterliggende redenen noemen zij het borgen van afnamecondities, 

gelijkwaardig beoordelen en uitvoerbaarheid. Enkele scholen halen het beroepenveld wel 

naar binnen door hen als examinator in te zetten. Als uitzondering wordt een aantal keer de 

‘doorpas’ en ‘sampling’ bij Fashion genoemd die volgens de scholen nu ‘knullig worden 

gesimuleerd’ maar ook (goed ingekaderd) in de BPV zouden kunnen plaatsvinden als scholen 

de vrijheid hebben dit in het laatste of een na laatste jaar te examineren. Dan moet één van 

de BPV-plekken deze mogelijkheid bieden.  

- De examens moeten organisatorisch uitvoerbaar en haalbaar zijn. De wens is om zo compact 

mogelijk te examineren, maar zowel scholen die inkopen als die zelf construeren worstelen 

hiermee. De veruit meest voorkomende aanpassing aan de huidige ESS examens betreft het 

inkorten van het examen bij de mode/maat opleidingen (minder uur, minder kledingstukken, 

opdrachten samenvoegen of een deel van de opdrachten naar voren verschoven als 

voorwaardelijk). Geconstateerd wordt dat er hierdoor grote verschillen zitten in de 

exameneisen die aan – met name Specialist mode maatkleding – deelnemers gesteld worden 

qua hoeveelheid werk en complexiteit van de te realiseren kledingstukken.  

- Een duidelijke wens van de scholen is ook dat er een aanbod is van organisatorisch haalbare 

herkansingen. Dit kan bijvoorbeeld middels go/no go’s of op werkprocesniveau 

georganiseerd worden. Het is niet haalbaar een heel examen opnieuw te doen, dus vaak 

stellen de scholen nu zelf een herkansing op betreffende een of enkele werkprocessen die 

onvoldoende zijn. Bij de zelf geconstrueerde examens van Tilburg wordt gewerkt met een 

go/no go per werkproces waardoor je relatief eenvoudig een onderdeel kunt herkansen.  

- Meer gelijkwaardige examinering Specialist mode/maatkleding en ook bij niveau 2 en 3 

mode maatkleding. De huidige ongelijkwaardigheid in omvang en complexiteit wordt mede 

veroorzaakt door de vele aanpassingen van de scholen om de examinering compacter te 

maken (zie opmerking hierboven). Zo moet er overeenstemming zijn over hoeveel en welke 

kledingstukken er dienen te worden gemaakt voor het examen. De diverse kledingstukken en 

te hanteren technieken zijn namelijk niet gelijkwaardig in moeilijkheidsgraad.  

- Het is wenselijk meer onderscheid in zelfstandigheid en complexiteit te verwerken in de 

examens voor niveau 2, 3 en 4 mode/maatkleding. Een niveau 2 deelnemer dient meer 

begeleidt en gestuurd te worden terwijl een deelnemer op niveau 4 zelf moet aangeven hoe 

hij te werk gaat.  

- Een deelnemer fashion (met name bij commercieel medewerker) dient meer individueel en 

op authenticiteit van het gemaakte examenwerk te worden beoordeeld. Bijvoorbeeld 

middels een procesboek waarin keuzes vastgelegd worden, het vaker geven van 

presentaties, het maken van filmpjes, het bijhouden van een online examenblog of een 

andere vorm van tussentijdse evaluatie. De scholen geven aan dat de huidige examinering te 

fraudegevoelig is door de lange doorlooptijd, de kleine concrete stappen waarbij ze weinig 
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eigen visie en creativiteit hoeven in te brengen en veel van internet af kunnen halen en de 

mogelijkheden om – buiten de lessen om – te overleggen.  

- Scholen geven aan dat ze de examinering van ondernemerschap (bij Specialist 

mode/maatkleding) praktischer, minder groot en dichter bij de beroepspraktijk willen 

realiseren. De examinering van deze kerntaak is nu hetzelfde opgezet als in de 

handelsopleidingen (erg theoretisch), terwijl veel deelnemers weinig affiniteit hebben met 

ondernemerschap. De huidige vorm van examinering kost nu veel tijd en energie bij 

deelnemer en examinator en sluit vaak niet aan bij de ambities van de deelnemer.  

- Het is wenselijk de examenopdrachten zo te formuleren dat ze meer uitnodigen tot 

onderzoek, vernieuwing, conceptueel denken en het bepalen van een eigen visie. Tevens 

dienen de opdrachten meer met de tijd mee te gaan bijvoorbeeld door opdrachten via een 

bepaald digitaal programma uit te laten voeren of meer te koppelen aan de (ontwikkelingen 

in de) beroepspraktijk. Dit wordt in het HBO en de beroepspraktijk ook van ze verwacht, 

maar dit leren ze volgens veel scholen onvoldoende in de huidige opleiding en 

examensystematiek. Ook mogen de examens bij met name styling meer van de deelnemer 

verwachten betreffende de styling van bijvoorbeeld presentaties of eindproducten. Dit wordt 

ten slotte in de beroepspraktijk ook van de deelnemer gevraagd. 

 

Beoordeling 

- De scholen willen eenduidige, strak geformuleerde beoordelingscriteria met een duidelijke 

normering in de beoordelingsformulieren die door elke school uniform worden ingezet. De 

scholen die de beoordelingscriteria nu concretiseren geven aan moeite te hebben met 

abstracte begrippen als ‘tijdig’ en ‘goede’. Tevens geven veel scholen aan de 

beoordelingsformulieren en het uitrekenen van de beoordeling nu nodeloos ingewikkeld te 

vinden met veel herhaling en foutjes. Zij geven aan dat deze onlangs is veranderd en dat er 

zowel een 3 als 4-puntmethodiek en cijfers worden gehanteerd.  

- De scholen zijn van mening dat ‘instructie geven’ niet in zoveel beoordelingsformulieren 

terug moet komen. 

- Het examenbeleid en de visie op beoordelingsschalen loopt uiteen bij de diverse scholen. 

Waar de één een 3-puntsschaal wilt hanteren, prefereert de ander een 4-puntsschaal.  

- Het merendeel van de scholen geeft aan dat de beoordelingscriteria zich – naast de 

handelingen – ook moeten richten op de kwaliteit van het eindproduct. Genoemde 

voorbeelden: criteria gericht op verkoopbaarheid/ tevredenheid van de klant/ creativiteit. 

Enkele scholen geven aan dat dit nu indirect ook in de beoordelingscriteria zit en je een 

overall oordeel moet geven. Zij vinden deze extra criteria niet nodig. Wellicht bieden de 

nieuwe kwalificatiedossiers en het servicedocument hier handvatten voor.  

- Een deel van de scholen (in ieder geval degenen die zelf construeren) werkt met externe 

assessoren uit het beroepenveld of van een andere school. Hun ervaringen hiermee zijn 

positief en het uitwisselen van assessoren bevordert gelijkwaardigheid en verlicht de druk op 

de organisatie. 

 

Keuzedelen 

De meeste scholen zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van curricula en maken van keuzes 

voor de herziene kwalificatiedossiers. Het is dan ook nog te vroeg om vragen te beantwoorden over 

welke keuzedelen er straks worden aangeboden, hoe en met wie (eventueel in samenwerking met 
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andere onderwijsinstellingen of afdelingen binnen de school) en of er voorkeur is voor inkoop.  Ook 

het feit dat er nog geen helderheid is over of de examinering van keuzedelen ook ingekocht moet zijn 

bij een gecertificeerd leverancier of extern gevalideerd moet zijn, speelt een rol. 

 

3. Advies examinering herziene kwalificaties 
 

De meeste bevindingen uit de inventarisatie zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2 zijn helder en vormen de 

uitgangspunten voor de examinering van de herziene kwalificaties. Een aantal bevindingen en 

ontwikkelingen vraagt om een nader advies, welke hieronder is uitgewerkt. 

 

Betrokkenheid, draagvlak en gedeeld eigenaarschap creëren  

- Het op korte termijn doorvoeren van enkele verbeteringen (quick wins) in de huidige 

examinering, zal een belangrijke stap zijn om nader tot elkaar te komen en meer draagvlak te 

creëren. De scholen geven als belangrijkste quick wins:  

o Het vanuit ESS pro-actief communiceren naar de scholen over welke quick wins de 

scholen op korte termijn wel of niet mogen verwachten (en waarom); 

o Het tijdig opleveren van examens die dit schooljaar dienen te worden afgenomen 

(bijv november); 

o Een minder talig examen (met name deelnemersversie) en waar mogelijk veel tekst 

versimpelen danwel vervangen door mondelinge instructie of instructiefilmpjes; 

o Keuze combinatie beoordeling Duits, Nederlands en Engels met beroepsgerichte 

taken (keuze aan scholen om dit in te zetten). 

o Een aanbod van organisatorisch haalbare herkansingen.  

o Desnoods met 1 van de kwalificaties starten quick wins door te voeren, zodat ESS 

laat zien dat wijzigingen mogelijk zijn en ze de signalen van de scholen serieus 

nemen. 

- Werk met een evenwichtige vertegenwoordiging van docenten vanuit de scholen, 

deskundigen vanuit het beroepenveld en onderwijskundigen in een nieuw samen te stellen 

constructiecommissie. Uitgangspunt is dat de examens beter bij de doelgroep en het beroep 

aansluiten. 

- Voor een uniforme, gelijkwaardige examinering en diplomering en ongewijzigde inzet van de 

ESS-examens binnen de scholen, is het relevant om het gesprek aan te gaan met (het bestuur 

van) de diverse scholen over het examenbeleid. Waarschijnlijk is het cluster overleg mode 

en/of de BTG de partij om dit gesprek aan te gaan. Beoogd resultaat is te komen tot 

gezamenlijke uitgangspunten voor het examenbeleid (bijvoorbeeld over de 

beoordelingsschaal) en wellicht een landelijke vaststellingscommissie mode met een stevige 

vertegenwoordiging vanuit de scholen. Dit kan – mede met het oog op de door de Minister 

aangekondigde maatregelen – leiden tot een lastenvermindering in plaats van -verzwaring. 

De certificering van ESS middels het keurmerk Examenleverancier biedt zeker voordelen voor 

de scholen in het toezicht en hun verantwoording, evenals een landelijke vaststelling namens 

de scholen. Dit kan zorgen voor lastenverlichting bij de scholen. 

- Aansluiten van de examinering bij de (recent opgestelde) servicedocumenten vanuit de Btg 

Handel waarin de scholen gezamenlijk hebben uitgewerkt wat zij verstaan onder hetgeen is 

opgenomen in de kwalificatiedossiers.   



Advies mode examinering herziene kwalificaties 

10 
 

- Het tijdig gereed hebben en tijdig voorleggen voor feedback, waardoor er meer ruimte 

ontstaat de feedback te verwerken danwel gemaakte keuzes terug te koppelen. Veel 

betrokkenen uit de scholen geven aan niet op de hoogte te zijn dat er geëvalueerd wordt of 

geven aan dat ze niets terug horen van de input/feedback die zij geven aan ESS. Mede 

daardoor gaan ze zelfstandig examens wijzigen. Digitale evaluaties of online blogs worden als 

optie genoemd door de scholen. Een andere optie is om de scholen 1 à 2 keer per jaar bij 

elkaar te zetten zodat zij gezamenlijk feedback kunnen geven en compromissen kunnen 

sluiten. Hierdoor is ook duidelijker waarom bepaalde wensen niet (kunnen) worden 

doorgevoerd. 

- Om tijdsdruk en druk op de belasting en inzet van de examinatoren aan het eind van de 

opleiding te verlichten en om een gelijkwaardige beoordeling te faciliteren, kan het werken 

met een assessorenpool of een andere manier van uitwisseling van examinatoren voordeel 

bieden. Hoe uniformer er wordt geëxamineerd, hoe eenvoudiger uitwisselbaar. De vraag is of 

dit initiatief bij ESS moet liggen. 

- Gaandeweg schooljaar 2015-2016 (bijvoorbeeld november 2015) inventariseren bij de 

scholen wat hun beelden zijn betreffende examinering van keuzedelen, zodat een 

(voorlopige) keuze kan worden gemaakt door ESS over het wel of niet aanbieden van 

examens voor (enkele) keuzedelen. 

 

Keuzes in examenplan en casuïstiek, uniforme examenopdrachten en beoordeling 

- In de examenplannen kunnen diverse opties voor scholen zijn aangebracht. Dit kan zijn door 

meerdere examenplannen aan te bieden of één examenplan met diverse opties. Alle 

varianten dienen in voldoende mate te voldoen aan de inspectie eisen, waaronder het 

dekken van het kwalificatiedossier. De opties betreffen: 

o  wel/geen kwalificerende theorie examens (of deze ontwikkelingsgericht inzetten) 

o het tijdstip van examinering van onder andere de kerntaak ondernemen   

o wel/geen combinatie beoordeling beroepsgerichte presentaties en gesprekken met 

de beoordeling van Engels en Nederlands.  

Door aparte beoordelings-formulieren in te zetten bij de presentaties (één beroepsgericht en 

één gericht op de talen), heeft een school de keuze dit wel of niet gecombineerd af te 

nemen. Enkele scholen hebben daar al een eigen beoordelingssystematiek voor. 

- Voor een gelijkwaardige examinering en diplomering is het belangrijk dat de 

examenopdrachten en beoordeling gelijkwaardig zijn bij alle scholen. Waar de 

examenplannen en casuïstiek ruimte kunnen bieden voor scholen om een eigen inkleuring te 

geven, dienen alle scholen dezelfde concrete examenopdrachten en beoordelings-

formulieren inclusief cesuur te hanteren. Bij Specialist mode maatkleding geven scholen 

bijvoorbeeld aan dat het van belang is dezelfde eisen te hanteren qua aantal en soort 

kledingstukken dat de deelnemer in het examen moet maken, evenals de verplicht te 

hanteren technieken. Als je hieraan geen eisen stelt, is de omvang en moeilijkheidsgraad van 

het examen niet gelijkwaardig.  

- Betreffende de casuïstiek zou ik adviseren: 

o  één of twee casussen uit te werken die scholen ongewijzigd kunnen inzetten,  

o maar ook het kader op te nemen waaraan een casus(beschrijving) dient te voldoen 

mocht de school deze zelf schrijven. Zo kunnen de scholen – eventueel in 

samenwerking met het beroepenveld - zelf een casus opstellen die aan dezelfde 
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criteria en complexiteit voldoet, maar wellicht beter aansluit bij hun onderwijs, de 

stage en/of de visie van de school op wat een deelnemer aanspreekt en uitdaagt. 

- Het eenmalig en compact afronden van de diverse examenonderdelen uit het examenplan. 

De scholen geven aan het onwenselijk te vinden dat bepaalde werkprocessen door meerdere 

examenonderdelen heen lopen en deze pas na afronding van diverse examenonderdelen te 

kunnen beoordelen.  

- De proeve van Specialist mode/maatkleding (niveau 4)  en van Commercieel medewerker 

fashion (straks Junior productmanager Fashion) grondig bekijken met de nieuw in te stellen 

constructiecommissie. Bij deze opleidingen uiten de scholen het meeste commentaar op de 

huidige opzet exameninstrumenten van ESS.    

 

Aantrekkelijk en toegankelijk vormgeven exameninstrumenten 

- Het examen dient qua taalniveau, vormgeving, omvang en medium meer aan te sluiten op 

het beroep en de doelgroep. Het kan flitsender en meer aansluiten op de media en 

programma’s die de deelnemers (moeten) gebruiken op school en in de beroepspraktijk. De 

scholen hebben hier duidelijke ideeën over, zie hoofdstuk 2 kopje ‘Exameninstrumenten’. De 

exameninstrumenten kunnen meer uitdagen en uitnodigen en beter aansluiten op de 

beroepspraktijk. Als deelnemers meer worden uitgedaagd en hun ideeën en visie moeten 

verwerken in hun examenwerk, neemt de motivatie toe en het risico op fraude of overleg af.  

- Inzetten van een online blog/procesboek waarin de deelnemers tijdens hun examenperiode 

vastleggen wat ze hebben gerealiseerd, welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom. In alle 

examenplannen, exameninstrumenten en beoordelingsformulieren dient de status van dit 

instrument duidelijk en eenduidig te worden geformuleerd en voor de deelnemer te worden 

aangegeven waarom ze dit dienen bij te houden. Is het een manier om de authenticiteit en 

ontwikkeling van de deelnemer te volgen (proces) of wordt de deelnemer hierop ook 

inhoudelijk beoordeeld (product)? 

 

Simpele en eenduidige beoordelingssystematiek 

- Concrete, eenduidig te lezen en in te vullen beoordelingsformulieren met duidelijke 

normering (cesuur). Vaak voldoet het om per beoordelingscriterium enkel de optie  

voldoende/onvoldoende te hanteren, dus een 2puntsschaal met duidelijke beschrijving 

wanneer een deelnemer voldoet of niet. Per werkproces of per kerntaak kan dan wel een 3 

of 4-puntsschaal worden gehanteerd, met een duidelijke cesuur. Bijvoorbeeld ‘als 5 of 6 van 

de 8 criteria voldoende = voldoende voor het werkproces’, ‘als 7 of 8 van de 8 criteria 

voldoende = goed voor het werkproces’.  

- Er kunnen bij enkele werkprocessen in de cesuur cruciale indicatoren worden aangemerkt als 

‘kern van het beroep’ (bijvoorbeeldvan de 6 beoordelingscriteria van werkproces X moeten 

er minimaal 4 voldoende zijn voor een voldoende oordeel, waaronder criteria 2 en 5). 

- Een aanbod van organisatorisch haalbare herkansingen. Dit kan bijvoorbeeld middels go/no 

go’s of op werkprocesniveau georganiseerd worden.  

- Inventariseren in hoeverre de nieuwe kwalificatiedossiers en servicedocumenten handvatten 

bieden om beoordelingscriteria voor handelingen en voor (eind)producen uit elkaar te 

trekken en evenwichtig in het beoordelingsformulier op te nemen.  

- In het landelijke overleg over de vaststelling(scommissie) – zie 2e bullet hoofdstuk 3 – is de 

beoordelingsschaal één van de punten om te bespreken.  
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Bijlage 1: Overzicht huidig aanbod scholen 
De onderwijsinstellingen die input hebben geleverd ten behoeve van deze opdracht, hebben 

aangegeven onderstaande opleidingen te verzorgen. Achter het kruisje is aangegeven of de school 

voor deze opleiding: 

Io = inkoopt en deze examens ongewijzigd inzet 

Iw = inkoopt maar deze examens wijzigt voordat ze ingezet worden 

Z = zelf examens construeert (niet inkoopt) 

 

Onderwijsinstelling Fashion Management Fashion Design Mode maat 

ROC van Twente 
 

X (Iw) X (Iw) 2, 3 en 4 (Iw) 

ROC Aventus 
 

X (Io) X (Io) 2, 3 en 4 (Io) 

Rijn Ijssel  
 

 X (Iw) 2 (nieuw) en 4 (Iw) 

Deltion College 
 

X (Iw) X (Io) 3 en 4 (Io) 

ROC Zadkine 
 

  2 en 3 (Iw) 

Albeda College 
 

  2, 3 en 4 (Iw) 

ROC Mondriaan 
 

x (Iw) x (Iw) 2, 3 en 4 (Io) 

Koning Willem I 
College 
 

 X (Z)  

ROC Summa 
 

X (Z) x(Z) 2, 3 en 4 (Z) 

ROC West Brabant – 
Vitalis College 
 

X (Io) X (Io)  

ROC Tilburg 
 

 X (Z) 2, 3 en 4 (Z) 

Roc van Amsterdam 
 

X (Iw) X (Iw) 2, 3 en 4 (Iw) 

Graafschap College 
 

X (Io?)   

Landstede 
 

  2, 3 en 4 (?) 
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Bijlage 2: Enkele opmerkingen betreffende huidige ESS examens 
 

In de bijeenkomsten en digitale input zijn veel verbetervoorstellen aangedragen ten opzichte van de 

huidige ESS-examens. De meeste zijn te gedetailleerd om in dit rapport op te nemen en vallen buiten 

de scope van deze opdracht, die zich richt op de examinering voor de herziene kwalificaties. In de 

notulen van de bijeenkomsten zijn deze wel opgenomen. Naast de informatie opgenomen in 

hoofdstuk 2, is ervoor gekozen hieronder enkele veel gehoorde opmerkingen op te nemen die 

relevant kunnen zijn voor ESS als mogelijke ‘quick wins’. Wellicht ziet ESS kans om (een deel van) 

deze opmerkingen te benutten door het optimaliseren van haar huidige examens en hiermee beter 

aan te sluiten op de wensen van de scholen. 

- ESS zou veel goodwill kweken bij de scholen door iets aan de taligheid van het examen voor 

de deelnemer te doen. Of dit echter een ‘quick’ win is, kan ik onvoldoende inschatten. Ik kan 

me voorstellen dat een deel van de toelichting in de versie van de examinator wordt 

opgenomen die dit mondeling toelicht aan de deelnemers of dat er instructiefilmpjes kunnen 

worden opgenomen die via internet af te spelen zijn.  

- Tevens zal een terugkoppeling richting de scholen wat er met welke feedback is/wordt 

gedaan en waarom, een goed signaal zijn. De scholen worden dan meer meegenomen en er 

zal waarschijnlijk meer begrip zijn voor gemaakte keuzes als ze de onderbouwing kennen. 

- Digitale evaluaties bij scholen en deelnemers inzetten en resultaten terugkoppelen (evenals 

wat er waarom wel of niet mee gebeurd). 

- Veel scholen geven aan dat er fouten en inconsistenties in de huidige examens zitten die er 

eenvoudig uit te halen zijn door met een deskundige uit het onderwijs en een deskundige uit 

de beroepspraktijk een keer door elk examen heen te lopen. 

- Instructie geven (in het nieuwe kwalificatiedossier is dit expertise delen) apart beoordelen en 

niet verweven door diverse examenonderdelen. 

- Voorbereidende opdracht Medewerker design wel beoordelen om meer gewicht te geven bij 

deelnemers. 

- Fashion design en Fashion management: sommige onderdelen zijn te gedetailleerd 

uitgewerkt (bijvoorbeeld FD: 5 hoofdkleuren en 3 accentkleuren, staat echter niet zo scherp 

in de beoordelingscriteria) en andere niet SMART genoeg (wat versta je onder een schets? 5 

offertes aanvragen bij een leverancier maar zonder criteria. Leveranciers doen dit niet voor 

stagiaires. Kostprijsberekening moeten ze uit het niets maken, startsheet met uitgangsprijzen 

ontbreekt).  

 

 

 


