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1. Aanleiding en doelen van het register 
1.1 Aanleiding 
De gelijke beoordeling van examens is lastiger te borgen als een opleiding op verschillende 
werkplekken examineert. Vooraf moet dan beoordeeld worden of de afnamecondities bij bedrijven 
voldoende gelijk zijn. Niet ieder leerbedrijf biedt namelijk de juiste faciliteiten óf opdrachten die 
voldoende omvangrijk en complex zijn in relatie tot wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet 
kunnen of kennen. Met andere woorden; niet ieder leerbedrijf is geschikt als examenlocatie omdat niet 
alle handelingen uit het kwalificatiedossier uitgevoerd en dus beoordeeld kunnen worden.  
 
Daarnaast is een objectieve en onafhankelijke beoordeling belangrijk. Omdat in veel gevallen de 
praktijkbegeleider ook de beoordelaar is, is dat best lastig. Belangenverstrengeling kan dan een rol 
spelen. Het is daarom belangrijk dat een beoordelaar het verschil tussen begeleiden en beoordelen 
kent. En dat hij weet onder welke omstandigheden een examen plaatsvindt. Of aan welke 
randvoorwaarden een examen moet voldoen. Kortom, een goede beoordelaar is goed geinstrueerd en 
deskundig in het afnemen en beoordelen van een examen.  
 
Eén van de manieren waarop de scholen de buitenschoolse examinering van de analistenopleidingen 
willen verbeteren is door het opzetten van een register van geschikte examenlocaties en deskundige 
praktijkbeoordelaars. Een werkgroep1 heeft in opdracht van de onderwijscommissie 
Laboratoriumtechniek2 onderzocht op welke manier het register voor de Analistenopleidingen 
gerealiseerd kan worden.  
 
De manier waarop de scholen voor laboratoriumtechniek samenwerken op gebied van examineren staat 
inmiddels bekend als good practice3 . De scholen werken intensief met elkaar samen en hebben inmiddels voor 
één examenleverancier gekozen (het Consortium Beroepsonderwijs). Samen met deze leverancier ontwikkelen 
de scholen momenteel exameninstrumenten voor de drie kwalificaties van het herziene dossier Analisten. De 
scholen examineren bij voorkeur in de beroepspraktijk omdat dit de meest realistische context biedt voor het 
afnemen van examens. Omdat de scholen buiten hun eigen instellingen willen examineren is extra aandacht voor 
de borging van kwaliteit nodig, zodat het afnemen en beoordelen van examens voldoende nauwkeurig uitgevoerd 
wordt.    
 
Een register is de volgende interventie die scholen met analistenopleidingen willen realiseren om zich te 
vergewissen van de kwaliteit van het buitenschools examineren. Met een register willen de scholen aantonen dat 
ze werken met locaties waar examens van voldoende niveau en complexiteit afgenomen worden én dat ze 
werken met praktijkbeoordelaars die vakinhoudelijk- én examendeskundig zijn.  

	 	

																																																								
	
1 De werkgroep bestaat uit Gertjan Visse (ROC West Brabant en voorzitter van de onderwijscommissie), Bert 
Stigter (NOVA College), Ria van Helden (Aventus) en Wilma Timmerije (ROC van Twente). De werkgroep is 
namens de MBO Raad begeleid door Muriel Jansen (Open View Consult).  
2 Bij deze onderwijscommissie zijn alle scholen met analistenopleidingen aangesloten.  
3	Bron: Themaonderzoek naar Examineren in de reële beroepspraktijk van de Onderwijsinspectie, zie 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brochures/2016/09/23/brochure-examinering-reele-
beroepscontext-mbo) 	
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1.2 Wat is een register?4 
Een register betekent ‘voortdurend bijgehouden bestand met gegevens over personen of zaken. 
Omdat het vaak waardevolle en gevoelige gegevens betreft, zijn er duidelijke afspraken nodig over de 
opslag en ontsluiting van gegevens’.  
 
Een aantal voordelen van een register voor examenlocaties en praktijkbeoordelaars zijn: 
• Een register maakt zichtbaar of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om een bepaalde handeling te 

beoordelen. 
• Een register maakt zichtbaar of een praktijkbeoordelaar over voldoende examendeskundigheid beschikt en 

of ze hier wel/niet voor gecertificeerd zijn.  
• Een register hanteert voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen. 
• Een register zorgt voor erkenning van de geregistreerde examenlocaties en praktijkbeoordelaar.  
• Een register biedt zicht op handelingen en opdrachten die binnen een examenlocatie uitgevoerd kunnen 

worden en welke medewerkers gecertificeerd zijn om die handelingen te mogen uitvoeren (en in verlengde 
daarvan mogen beoordelen).  

• Een register stimuleert tot een blijvende ontwikkeling van bijvoorbeeld de examendeskundigheid van 
praktijkbeoordelaars.  

• Een register zorgt voor duidelijkheid over bevoegdheden. 
• Een register biedt scholen de mogelijkheid om de kwaliteit van de examenlocatie en praktijkbeoordelaars te 

bewaken en te verbeteren/optimaliseren.  
• Een register zorgt voor controleerbare garanties voor de kwaliteit van praktijkbeoordelaars. Dit is niet alleen 

relevant voor scholen, maar ook voor examenkandidaten, ouders en andere belanghebbenden.  
• Een register kan de administratie en verantwoording van scholen richting de Onderwijsinspectie eenvoudiger 

maken. 
• Een register biedt scholen de mogelijkheid om onderling examenlocaties en praktijkbeoordelaars die 

bekwaam/bevoegd zijn, uit te wisselen. 
 
Enkele nadelen zijn: 
• Een register sluit mogelijkerwijs niet aan op specifieke eisen/wensen van verschillende scholen. 
• Een register kan duur zijn. 
• Een register zorgt voor administratieve lasten en vervangt niet volledig de interne registratie van scholen.  
 
Bron: Verkenning varianten deskundigheidsborging betrokkenen examinering mbo (AO Consult) 

1.3 Doelen van het register 
Er zijn in Nederland veel registers, bijvoorbeeld het lerarenregister, een diplomaregister, het bel-me-
niet register, het bevolkingsregister of het donorregister. Het register in dit voorstel is een 
kwaliteitsregister. Met dit register willen de scholen voor laboratoriumtechniek zicht krijgen op de mate 
van borging van de kwaliteit van het examineren in de beroepspraktijk: 
1) aantonen welke mogelijkheden er per examenlocatie zijn (wat kan op een examenlocatie 

beoordeeld worden en wat niet); 
2) aantonen over welke deskundigheid beoordelaars vakinhoudelijk beschikken én over welke 

examendeskundigheid ze beschikken; 
3) aantonen dat met deskundige beoordelaars gewerkt wordt;  
4) bevorderen en op peil houden van de examendeskundigheid van beoordelaars in de 

beroepspraktijk; 
5) ontzorgen met betrekking tot verantwoording en administratie (naar de Onderwijsinspectie toe).  
	 	

																																																								
	
4 Bron: Verkenning varianten deskundigheidsborging betrokkenen examinering mbo (AO Consult) en 
http://www.juridischwoordenboek.nl 
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2. Kenmerken van het register  
 
Het register dient dus meerdere doelen. Maar wie of wat wordt precies opgenomen in het register?  
 
In het register van de laboratoriumscholen worden examenlocaties opgenomen waar opdrachten, 
handelingen en analyses uitgevoerd kunnen worden die een relatie vertonen met de kerntaken en 
werkprocessen van de drie kwalificaties uit het kwalificatiedossier Analisten (basis en profiel) en met 
de referentieopdrachten van de nieuwe kaderexamens5.  
In het register worden ook alle praktijkbeoordelaars opgenomen inclusief hun persoonsgebonden 
vakinhoudelijke certificering (een overzicht van opdrachten, handelingen en analyses waar 
beoordelaars persoonlijk voor gecertificeerd zijn). En hun werkervaring, opleidingen én deskundigheid 
op gebied van het afnemen en beoordelen van examens.  
 
Aan welke toelatingseisen moet een examenlocatie of een praktijkbeoordelaar voldoen? Met andere 
woorden: wat zijn voorwaarden om in het register te worden opgenomen? En wat is vervolgens de 
geldigheidsduur van een registratie? Wat zijn voorwaarden voor een herregistratie? En op welke 
manier willen we zicht krijgen op de examendeskundigheid van praktijkbeoordelaars?  
Antwoorden op deze vragen vindt u in dit hoofdstuk waarin we ingaan op een aantal belangrijke 
kenmerken van het register. In dit hoofdstuk introduceren we ook “de aspirant-fase”. We leggen in het 
volgende hoofdstuk uit wat we hiermee bedoelen.     

2.1 Voorwaarden om in het register opgenomen te worden (toelatingseisen)  
De werkgroep heeft nagedacht over voorwaarden om in het register opgenomen te worden. De 
werkgroep adviseert om alle examenlocaties en praktijkbeoordelaars in een aspirant-fase van 
bijvoorbeeld twee jaar de mogelijkheid te bieden om op een rustig en realistisch tempo kennis te 
nemen van deze voorwaarden en hieraan te werken (zie het volgende hoofdstuk over de organisatie 
van het register).  
 
Voor wat betreft de kwaliteit van de examenopdrachten die op de examenlocaties uitgevoerd moeten 
worden, geldt als eis dat de kerntaken en werkprocessen van één of meerdere kwalificaties of 
onderdelen van kwalificaties van voldoende complexiteit en niveau zijn en beoordeeld kunnen worden. 
En dus ook een duidelijke relatie vertonen met de referentieopdrachten bij de nieuwe kaderexamens 
die momenteel samen met het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkeld worden6.  
 
De praktijkbeoordelaars in het register:  
• hebben een diploma op een gelijk of hoger niveau dan het gewenste examen (mbo niveaus 3 of 

4); 
• zijn gecertificeerd/bevoegd voor het uitvoeren en/of beoordelen van bepaalde opdrachten, 

handelingen en analyses (die een duidelijke relatie vertonen met kerntaken/werkprocessen van 
één of meerdere kwalificaties);  

• voldoen aantoonbaar aan het profiel voor de praktijkbeoordelaar en/of de Examentaak Afnemen 
en Beoordelen;   

• zijn bereid om examendeskundigheid te ontwikkelen en te onderhouden.   
	 	
																																																								
	
5	Bij de nieuwe kaderexamens, die momenteel door het Consortium voor Beroepsonderwijs worden ontwikkeld, 
worden voorbeeldopdrachten (referentieopdrachten) gemaakt. Per examenbedrijf wordt aangegeven welke 
referentieopdrachten uitgevoerd kunnen worden.  
6 Vier docenten van vier scholen voor laboratoriumtechniek ontwikkelen de examens onder leiding van het 
Consortium.  
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2.2 Aantoonbaar examendeskundig 
Een van de toelatingseisen van het register is dat de praktijkbeoordelaar aantoonbaar voldoet aan de 
eisen op het gebied van examendeskundigheid. Die eisen vindt u in het profiel van de 
praktijkbeoordelaar en de examentaak afnemen en beoordelen (zie bijlage 1 en 2. De eisen in het 
profiel dat de laboratoriumscholen zelf opgesteld hebben (bijlage 1), zijn gebaseerd op profielen van 
de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examineren) en Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche). 
Het profiel gaat vooral over de examendeskundigheid van een beoordelaar (kennis, vaardigheden en 
houding) en sluit aan op de examentaak afnemen en beoordelen uit de Procesarchitectuur 
Examinering. Het profiel is uitgangspunt voor de toetsing van de examendeskundigheid.  
 
Om praktijkbeoordelaars de kans te bieden om te voldoen aan de eisen in het profiel van de 
praktijkbeoordelaar bieden de scholen voor laboratoriumtechniek een training aan die leidt tot een 
certificaat als bewijs van deelname. Praktijkbeoordelaars die reeds een examentraining gevolgd 
hebben kunnen volstaan met het aanbieden van het certificaat naar aanleiding van die training. 
Tijdens de aspirant-fase wordt nader bekeken welke certificaten voldoen7.  
 
Momenteel ontwikkelt het Consortium Beroepsonderwijs in opdracht van de scholen een nieuwe examenaanpak 
met bijbehorende exameninstrumenten. Praktijkbeoordelaars moeten binnenkort geïnstrueerd worden in deze 
nieuwe examenaanpak en het gebruik van de nieuwe exameninstrumenten. Een uitgelezen moment om met een 
training ook aandacht te besteden aan andere aspecten van het afnemen en beoordelen van examens.  

2.3 Geldigheidsduur en voorwaarden voor herregistratie 
Zodra de examenlocaties en de praktijkbeoordelaars in het register zijn opgenomen verwachten we 
dat ze blijvend investeren in het vergroten van de examendeskundigheid van de praktijkbeoordelaars. 
Als een register geen specifieke eisen stelt bij herregistratie dan is periodieke toetsing van kwaliteit 
niet mogelijk (zie ook het volgende hoofdstuk over de organisatie van het register).  
 
De registratie heeft een bepaalde geldigheidsduur. Tijdens de aspirant-fase onderzoeken we wat de 
meest gewenste geldigheidsduur is. In eerste instantie adviseren we een periode van twee jaar. 
Gedurende die periode verwachten we dat examenlocaties en praktijkbeoordelaars hun kennis en 
kunde op peil houden. Tijdens de aspirant-fase wordt besloten wat die verwachtingen precies 
inhouden.  
 
We adviseren om voorwaarden te stellen aan de verlenging van de registratie. Op die manier 
stimuleren we dat praktijkbeoordelaars zich voldoende blijven professionaliseren op gebied van 
examendeskundigheid. Vooral in de aspirant-fase kunnen hier duidelijke afspraken over gemaakt 
worden. Hieronder schetsen we alvast een aantal suggesties voor voorwaarden voor herregistratie:  
 
Voorbeelden van voorwaarden voor herregistratie: 
• examenopdrachten, handelingen en analyses bieden die van het juiste niveau/voldoende complex zijn en die 

een relatie vertonen met de kerntaken, werkprocessen en referentieopdrachten van de kaderexamens;  
• het aantal afgenomen examens (vlieguren); 
• de juiste randvoorwaarden realiseren die het mogelijk maken om het examen af te nemen/te beoordelen;  
• vakbekwaam en bevoegd blijven volgens de toelatingseisen voor deelname aan het register; 
• actuele informatie aanleveren die nodig is om het register up-to-date te houden; 
• een intervisiebijeenkomst bijwonen met collega-praktijkbeoordelaars en een examenexpert zodat ze tips en 

feedback van collega’s en de expert ontvangen over het afnemen en beoordelen van examens; 

																																																								
	
7 Bijvoorbeeld: BKE certificering HBO, CINOP, VAPRO, MBO raad, Cito, ICE, Excenter, ROC’s zelf, Register voor 
examenfunctionarissen, etc.  
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• een instructiebijeenkomst bijwonen waarin het examenprogramma, de examenopdracht(en), 
beoordelingsinstructie en beoordelingslijsten (incl. -criteria) worden besproken en tips en instrumenten 
worden aangereikt om de rol van praktijkbeoordelaar nog beter uit te kunnen voeren;  

• actieve deelname aan het verbeteren van de examenaanpak;  
• deelnemen aan een steekproef op de examenlocatie als hier door een school om gevraagd wordt.  

2.4 Toegankelijkheid  
De registers die voortvloeien uit wetgeving zijn verplicht openbaar. De informatie over een 
beroepsbeoefenaar is op te zoeken via internet of kan opgevraagd worden, bijvoorbeeld het BIG-
register8. Omdat het examenregister vooral voor intern gebruik van de scholen en de examenlocaties 
is, adviseren we deze alleen toegankelijk te maken voor gebruikers van de scholen en examenlocaties 
zelf. De informatie die toegankelijk is, verschilt vervolgens per gebruiker.  

	  

																																																								
	
8	Bron: Verkenning varianten deskundigheidsborging betrokkenen examinering mbo (AO Consult).	
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3. Organisatie van het register  
 
De werkgroep heeft een eerste inventarisatie gemaakt van keurmerken zoals die momenteel door 
verschillende laboratoria gehanteerd worden9. Deze inventarisatie is niet uitputtend, er zijn meer 
keurmerken die gehanteerd worden maar die we nu nog niet in beeld hebben. Certificering 
veronderstelt dat deze bedrijven de kwaliteit van hun processen en de vakinhoudelijke deskundigheid 
van hun medewerkers structureel onderhouden. De mate waarin deze laboratoria gecertificeerd zijn 
geeft dan ook vertrouwen.  
 
Uit deze eerste analyse blijkt onder andere dat er twee aggregatieniveaus zijn voor het borgen van de 
kwaliteit en de vakinhoudelijke expertise binnen een laboratorium:  
a. op locatieniveau;  
b. en op persoonsniveau. 
Dit sluit aan op de wens van de werkgroep om ook op persoonsniveau de vakbekwaamheid- en 
bevoegdheid inzichtelijk te krijgen.  
 
De werkgroep stelt een fasering in organisatie, inrichting en beheer/onderhoud van het register voor. 
Om zo tegemoet te komen aan de wens om alle examenlocaties en praktijkbeoordelaars in een rustig 
en realistisch tempo te laten wennen aan de het register en de toelatingseisen. We onderscheiden de 
volgende twee fasen: 
1) aspirant-fase; 
2) fase van periodieke toetsing 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven welke onderwerpen nog verder onderzocht kunnen 
worden in de aspirant-fase.  

3.1 Aspirant-fase: vertrouwen én een proeftijd om te wennen (2017-18) 
We beginnen met een aspirant-fase van bijvoorbeeld twee jaar. Het is nogmaals heel belangrijk dat 
we in deze fase examenlocaties en praktijkbeoordelaars in een rustig en realistisch tempo laten 
wennen aan het feit dat we met een register en toelatingseisen werken. Ook is het belangrijk om deze 
toelatingseisen vaak met ze te bespreken en duidelijk te maken dat we dit vooral doen om ons te 
verzekeren van een juiste kwaliteit van examineren in de beroepspraktijk. Het is op geen enkele 
manier onze bedoeling om locaties of beoordelaars kwijt te raken. We vragen scholen daarom om in 
eerste instantie aan hun eigen examenlocaties en praktijkbeoordelaars een deskundigheidsverklaring 
te vragen zodat duidelijk wordt in welke mate ze voldoen aan de toelatingseisen van het register.  
 
Tijdens de aspirant-fase zorgen we voor een tussenfase. Tijdens de tussenfase bespreken we de 
resultaten met elkaar. Op basis van deze ervaringsgegevens bepalen we steeds meer, bijvoorbeeld:  
• welke certificaten van examentrainingen voldoen en waarom wel/niet; 
• welke voorwaarden voor herregistratie we gaan hanteren; 
• wat is de geldigheidsduur van een (her)registratie.  
 
  

																																																								
	
9 Deze lijst is in bezit van de deelnemers van de werkgroep en kan daar opgevraagd worden.  
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Het is belangrijk dat het (georganiseerde) bedrijfsleven op een serieuze manier betrokken wordt bij 
deze aspirant-fase zodat ze kunnen meedenken en zich voldoende gehoord/serieus genomen voelen 
in bepaalde besluiten. 
 
Uitgangspunten voor deze aspirant-fase zijn:  
• Als een bedrijf bij de start van de aspirant-fase (ISO) gecertificeerd is, dan is er voldoende vertrouwen in het 

vakinhoudelijke oordeel van de medewerkers die een rol spelen in het beoordelingsproces. Omdat 
vertrouwen het belangrijkste uitgangspunt is registreren we in eerste instantie alle gecertificeerde 
examenlocaties en hun praktijkbeoordelaars. Bedrijven die (nog) niet ISO gecertificeerd zijn wordt gevraagd 
of ze beschikken over een eigen kwaliteitszorgsysteem10. 

• Tijdens de aspirant-fase maken alle betrokkenen kennis met het doel, de kenmerken en de werkwijze van het 
register. We registreren alle examenlocaties en praktijkbeoordelaars voor een proeftijd van twee jaar. We 
maken per direct de meetlat duidelijk maar geven iedereen twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Op die 
manier inventariseren we eerst welke certificeringen er allemaal zijn en welke wel/niet voldoen aan de 
toelatingseisen van het register.  

• We zetten de onderwijsinstellingen in de lead om het startniveau van de locaties en praktijkbeoordelaars 
concreet te maken. Dit doen we met een deskundigheidsverklaring. Dit betekent dat scholen bij hun eigen 
locaties en praktijkbeoordelaars inventariseren in hoeverre ze aan de toelatingseisen voldoen. We doen dit 
aan de hand van een duidelijke instructie en een format.  

• Dit geldt ook voor het aantonen van de examendeskundigheid die nodig is om een juiste toets-technische 
beoordeling te kunnen doen. Hierbij is het profiel van de praktijkbeoordelaar leidend (zie bijlage 1). Tijdens 
de aspirant-fase tonen de praktijkbeoordelaars hun certificering op gebied van examendeskundigheid aan 
en/of volgen alsnog een training. De praktijkbeoordelaars krijgen deze training aangeboden door de scholen.  

• Als tijdens de aspirant-fase blijkt dat de gekozen termijn van twee jaar niet voldoende is, wordt de aspirant-
fase verlengd.  

 
 
De uiteindelijke doelstelling van deze aspirant-fase is dat het register na twee jaar bestaat uit: 
• examenlocaties die voldoen aan de toelatingseisen; 
• praktijkbeoordelaars die voldoen aan de toelatingseisen.  

3.2 Fase van periodieke toetsing (2019-20) 
Bij de start van deze fase zijn alle examenlocaties en praktijkbeoordelaars in beeld gebracht en 
voldoen aan alle toelatingseisen. Locaties en praktijkbeoordelaars die (nog) niet voldoen aan de 
toelatingseisen: 
• worden voorlopig niet langer als examenlocatie ingezet; 
• en krijgen een hersteltraject aangeboden.  
 
  

																																																								
	
10	De verwachting is dat deze situatie niet veel zal voorkomen. Medische bedrijven zijn bijvoorbeeld allemaal 
gecertificeerd. Er zullen aan paar uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld: (bio-medische) start-ups bij de Universiteit 
Twente. Daar kan veel geleerd en beoordeeld worden als het gaat om onderzoeken. Maar die start-up’s zijn vaak 
(nog) niet gecertificeerd. De kwaliteitseisen van het register kunnen in zulke gevallen ook aanjagend werken: als 
we besluiten om een aspirant-fase in te voeren dan kunnen we dit soort bedrijven aanmoedigen om een 
kwaliteitszorgsysteem te (gaan) hanteren, zodat ze alsnog als examenlocatie in aanmerking komen. Je vergroot 
daarmee ook het kwaliteitsbewustzijn van zo’n start-up. 	
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Door middel van periodieke toetsing en steekproeven wordt beoordeeld of de kwaliteit van de 
examenlocaties en praktijkbeoordelaars inderdaad voldoende op peil is. Hierbij spelen de 
toelatingseisen en eisen voor herregistratie een belangrijke rol.   
 
Uitgangspunten voor deze definitieve fase zijn:  
• Fase van herregistratie en periodieke toetsing door steekproeven.  
• Er zijn vanaf deze fase verplichtingen om als examenlocatie en praktijkbeoordelaar aan de slag te kunnen. 
• In deze fase wordt voor het register ook een (ISO) certificering aangevraagd.  
• Examenlocaties die voldoen aan alle eisen krijgen een beeldmerk (een bordje) om op te hangen.   
• Onderzocht wordt of er voldoende meerwaarde is om ook docentbeoordelaars van het ROC op te nemen in 

het register.  

4. Kosten en fasering 
4.1 Kosten 
Op de volgende pagina’s hebben we de kosten voor de aspirant-fase van twee jaar in kaart gebracht. 
Deze kosten komen voort uit verschillende activiteiten zoals: de ontwikkeling en het onderhoud/beheer 
van het register, voorbereidingsactiviteiten, verwerken gegevens in het register, bijeenkomsten voor 
draagvlak, informeren van opleidingsteams en examenlocaties, uren voor een beheerder, uren voor 
locatiebezoeken etc. Op de volgende pagina treft u een voorlopige begroting voor de aspirant-fase 
van twee jaar. Deze begroting bestaat uit drie delen:  
1) een overzicht van eenmalige kosten voor de technische realisatie van het register en 

maandelijkse kosten voor het beheer/onderhoud van het register; 
2) kosten voor activiteiten die tijdens de aspirant-fase uitgevoerd moeten voor de feitelijke realisatie 

van het register (incl. de trainingen voor praktijkbeoordelaars);  
3) een totaaloverzicht voor de aspirant-fase van twee jaar en wat dit betekent aan kosten per 

student.   
 
Uitgangspunten bij deze begroting zijn: 
• Voor een indicatie van de kosten voor de technische realisatie van een register maken we gebruik van een 

voorbeeld uit het onderzoek naar varianten van deskundigheidsborging van betrokkenen examinering mbo 
(AO Consult). In dit overzicht hebben de onderzoekers een schatting gemaakt van de kosten om een nieuw 
register te ontwikkelen en te beheren/onderhouden. Het betreft een ruwe indicatie, gebaseerd op uitvraag bij 
één partij (https://www.raow.nl) en dient puur ter illustratie. Het gaat om een eenvoudige opzet van een 
register.   

• De technische realisatie en het beheer/onderhoud van een register kan door een onafhankelijke partij 
gedaan worden. Idealiter worden drie partijen gevraagd om een aanbod te doen. Een voorbeeld van een 
externe leverancier die reeds ervaring heeft op gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van een 
examenregister is Examenservices. Examenservices is een zelfstandige (uitvoerings-)organisatie en zorgt 
voor bijvoorbeeld het onderhoud/beheer van de assessorenpool van de Nederlandse Bakkers Academie. Zie 
voor meer informatie: http://www.examenservices.nl. 

• In de activiteitenbegroting zijn interne en externe kosten opgenomen. De interne kosten zijn gebaseerd op 
activiteiten die door medewerkers van scholen zelf uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door BPV-coördinatoren 
van de school, opleidingsmanager, docenten, examenfunctionarissen van de school. Externe kosten zijn 
kosten die gemaakt worden door marktpartijen en/of externe leveranciers en zijn inclusief 21% BTW.  
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Technische ontwikkelkosten (eenmalig) Kosten 
Ontwikkeling huisstijl € 1.750 
Ontwikkeling web strategie en interactie ontwerp € 1.600 
Vormgeving website € 2.600 
Ontwikkeling website € 9.000 
Copywriting € 1.250 

Totaal (eenmalig)  € 16.200 

BTW 21% € 3.402 
Totaal (eenmalig) (incl. BTW) € 19.602 

 
 Technische beheerkosten (maandelijks) Kosten 

Hosting € 25 
Onderhoud software € 20 

Totaal (per maand)  € 45 
Totaal (twee jaar) € 1.080 

BTW 21% € 227 

Totaal (twee jaar) (incl.BTW) € 1.307 
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Activiteitenbegroting (intern/extern) Frequentie Geschatte uren Richtprijs 
/ uur 

Kosten 
intern 

Kosten 
extern 
(incl. 
BTW) 

Ontwikkelen formats/instructies voor aspirant-fase    10 € 50 € 500   
Examenlocaties en praktijkbeoordelaars verwerken in systeem 
door een datatypist  1000 stuks 100 € 50   € 5.000 

Bijeenkomsten voor draagvlak  2 per school à 3 uur 90 € 50 € 4.500   
Informeren van opleidingsteams 1 per school à 3 uur 45 € 50 € 2.250   
Bezoeken examenlocaties  200 (steekproef 10% per jaar) 200 € 35 € 7.000   
Beheerder register 0,5 dag per week (2 jaar) 240 € 50   € 12.000 
PR   40 € 35 € 1.400   

Ontwikkeling en uitvoering training praktijkbeoordelaars 
(inkoopvariant) 

33 trainingsdagen * 8 uur * 125 
euro/uur (15 personen per dag 
= 500 personen) 

264 € 125   
€ 33.000 

Projectmanagement door werkgroep 10% van het totaal 170 € 50 € 8.500   
            
            
      Totaal € 24.150 € 50.000 
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Aantal studenten 2015 (bron SBB doelmatigheid) Inschrijvingen Gediplomeerden 
Allround laborant 854 276 
Biologisch medisch analist 1185 368 
Chemisch-fysisch analist 1121 274 
Dossierinschrijving Analisten 1910   
Totalen 5070 918 

 
Totaalkosten project aspirant-fase (2 jaar) € 95.059 
Kosten per student voor aspirant fase € 18,75 

4.2 Fasering 
De fasering ziet er op hoofdlijn als volgt uit. In deze fasering zijn voorlopig alleen de voorbereiding en 
de start van de uitvoering van de aspirant-fase opgenomen (2016 en 2017).   
 
Periode Activiteiten 
Oktober/ november 2016  Besluitvorming  

Plan van aanpak aspirant-fase  
Voorbereiden aspirant-fase 

December 2016  Voorbereiden aspirant-fase 
Informeren opleidingsteams en bedrijfsleven 
Ontwikkelen aanpak/formats voor aspirant-fase (evt. i.s.m. externe partij)  
Start ontwikkeling website/schoolsysteem voor register  

Januari 2017  Start aspirant-fase  
Bezoeken examenlocaties en mogelijkheden in kaart brengen 
Examenlocaties en praktijkbeoordelaars verwerken in systeem 
Ontwikkeling (of inkoop) training praktijkbeoordelaars  
Uitvoering training praktijkbeoordelaars 

Augustus 2017 Tussentijdse evaluatie in BTG  
December 2017 Eindevaluatie in BTG  
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5. Bijlagen 
5.1 Bijlage I: Profiel praktijkbeoordelaar 
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Profiel praktijkbeoordelaar1 
Doel van de functie 
De beoordelaar in de beroepspraktijk is verantwoordelijk voor het uitvoeren van examens volgens de 
examenaanpak en het exameninstrumentarium.  

Plaats in de organisatie 
De beoordelaar voert zijn werkzaamheden uit voor een onderwijsinstelling in de regio.  
De beoordelaar voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit of als lid van een team van beoordelaars 
binnen de beroepspraktijk.  

Taken 
1. Beoordeelt het vakmanschap van examenkandidaten.  
2. Bewaakt het beoordelingsproces.  
3. Bepaalt mede het eindresultaat van de beoordeling.	
Benodigde kennis, vaardigheden en eigenschappen  
Kennis: 
1. Kent het kwalificatiedossier waarvoor de examens uitgevoerd worden.  
2. Kent de belangrijkste eisen die voor beoordelingen gelden (validiteit, betrouwbaarheid, 

transparantie).  
3. Kent de beoordelingsfouten die bij beoordelingen gemaakt kunnen worden. 
4. Kent de verschillen tussen begeleiden en beoordelen.   
5. Kent de examenaanpak en de exameninstrumenten.  
6. Kent interview- en observatietechnieken die bij de examenaanpak gehanteerd worden.  
 
Beroepsvaardigheden: 
1. Beoordeelt of de examenopdracht(en) wat betreft inhoud en complexiteit representatief is (zijn) 

voor de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier Analisten.    
2. Organiseert de afname van beoordelingen (o.a. beoordelingsinstrumenten, lokaliteit, materialen 

etc.).  
3. Observeert prestaties van examenkandidaten en registreert de beoordeling (op het 

beoordelingsformulier).  
4. Instrueert examenkandidaten en stelt ze gerust m.b.t. het examenproces en de beoordeling.   
5. Neemt interviews af en relateert de beantwoording aan de standaard (= het kwalificatiedossier, de 

beoordelingscriteria). 
6. Verantwoordt beoordelingsresultaten zowel mondeling (in het eindgesprek met de 

examenkandidaat en evt. andere beoordelaars) als schriftelijk (via het beroordelingsformulier).  
7. Beoordeelt objectief.	

	
Communicatieve en sociale vaardigheden: 
1. Communiceert op een correcte wijze mondeling en schriftelijk.  
2. Stelt examenkandidaten op hun gemak.  
3. Werkt samen met andere beoordelaars. 
4. Geeft en ontvangt feedback.  

																																																								
	
1 Gebaseerd op competentieprofielen van NVE en Stem.  
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5.2 Bijlage II: Examentaken MBO: Afnemen & Beoordelen 
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Examentaken mbo: Afnemen en Beoordelen 
     

   • De Examentaak mbo: Afnemen en beoordelen beschrijft welke deeltaken behoren bij het afnemen en beoordelen van 
examens. 

 

• Deze examentaak beschrijft een deel van de uitvoering van het procesgebied examineren (van de procesarchitectuur 
examinering - PE) 

      Deeltaken   Uitvoering 

PLAN 
1.1 Voorbereiden van de afname en beoordeling van 
examens 

  
 

• Verzamelen en lezen van, exameninstrument; 
  

 

•  Verzamelen en lezen van examenreglement, handboek 
examinering, kwalificatiedossier en overige relevante bronnen en 
documenten; 

 

 

• Afstemmen met (mede)beoordelaars over afname en 
beoordeling;  

 

 

• Controleren van de afnamecondities voorafgaand aan het 
examen; 

 

 

• Informeren van de examenkandidaat over afname en 
beoordeling van het examen. 

 
 

      

 

1.2 Opstellen van een planning voor afname en beoordeling 
van examens 

  

 

Opstellen van een planning voor afname en beoordeling van 
examens op basis van vastgestelde examenplan en 
exameninstrument. 

 

         
DO 2.1 Afnemen en beoordelen van het examen  

  

 

• Afnemen van het examen volgens voorgeschreven 
afnamecondities en examenmethodiek. 

 

 

 

• Beoordelen volgens het voorgeschreven beoordelingsprotocol 
en beoordelingscriteria. 

 

 

 

• Formuleren van een onderbouwing van de beoordeling volgens 
instructie. 

 

 

 

• Inleveren van een compleet ingevuld beoordeling bij de 
examencommissie. 

 

 
 

      

 
2.2 Signaleren en handelen bij fraude en onregelmatigheden 

  

 

• Signaleren van fraude en onregelmatigheden en handelen 
volgens de procedure. 

 

 

 

•  Melden van gesignaleerde fraude en onregelmatigheden bij de 
examencommissie. 

 

         
CHECK 3.1 Evalueren van de eigen beoordeling 

  
 

Evalueren van: 
  

 
• Eigen werkwijze en planning; 

 

 
 

 
 

• Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid. 
          

ACT 4.1 Formuleren van een advies en verbetervoorstellen 
  

 

• Adviseren examencommissie over het proces van afname en 
beoordeling op basis van evaluatie eigen functioneren. 

 

 

 

• Signaleren van scholingsbehoefte voor verdere eigen 
professionalisering en communiceren aan management. 

 

 	


