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Voorwoord 
Het project beoogt een kwalitatief goed en duurzaam examenaanbod voor de verschillende 
opleidingen van Bouw Infra en Beschermingstechnieken (BIB) waarvoor examenleveranciers geen 
examinering ontwikkelen. Om dit te realiseren wordt ingezet op meer structurele samenwerking tussen 
scholen onderling en in samenwerking met relevante externe partners (examenleveranciers, bedrijven 
en brancheorganisaties).  
 
Als eerste stap wordt in dit project ingezoomd op de huidige stand van zaken rondom het 
examenaanbod en naar de wensen en behoeften van scholen die hiermee te maken hebben. De 
eindrapportage in de kwalificaties voor de opleidingen en de scholen die hier mee te maken hebben. 
De gesprekken met de scholen hebben inzicht gegeven in de behoefte die er is rondom 
samenwerking en waar mogelijkheden liggen op het gebied van het gezamenlijk borgen van 
examinering voor de beroepen zonder examenleverancier.  

 
De rapportage is opgesteld voor de leden van het Onderwijscluster BIB, tevens de opdrachtgever van 
dit project. Het examenproject maakt onderdeel uit van de gezamenlijke examenagenda mbo 2015-
2020 wat verder is uitgewerkt in het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en 
examinering’. 
 
Opbouw van het eindrapport is als volgt: in de samenvatting vindt u de conclusie en de aanbeveling. 
In hoofdstuk 1.0 Inleiding vindt u de aanleiding en aanpak van het project. In hoofdstuk 2.0 staan de 
scholen en de kwalificaties. In hoofdstuk 3.0 staan de inhoudelijke bevindingen, in hoofdstuk 4.0 de 
Conclusie en Aanbeveling en als laatste in hoofdstuk 5.0 de projectverantwoording. In de bijlage 1 
vindt u een overzicht van de opleidingen en scholen waarmee gesproken is. Bijlage 2 geeft inzicht in 
met wie gesproken is. 
 
Een woord van dank aan de gesprekspartners docent, teamleiders, managers en leden van 
examencommissie van de scholen voor hun openheid in de gesprekken over de huidige stand van 
zaken rondom de examinering van de kleine opleidingen. 
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Samenvatting 

Het Servicepunt Examinering heeft een overzicht opgesteld van opleidingen waar examenleveranciers 
geen examenproducten voor ontwikkelen. Op basis van deze ‘witte vlekken’-analyse heeft het 
onderwijscluster BIB gevraagd de scholen te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking om tot 
een kwalitatief goed en duurzaam aanbod van examinering voor deze opleidingen te komen. 

 
Voor de projectaanpak is gekozen om de scholen individueel te benaderen en te spreken. Hiervoor 
zijn twaalf gespreken gevoerd. De rode draad in het gesprek is hoe scholen de examens ontwikkelen 
en hoe deze zijn geborgd. Denk aan vragen als: zijn er mogelijkheden om de borging te verbeteren 
door samenwerkingen met externe partners (examenleveranciers, bedrijven, brancheorganisaties)? Is 
het mogelijk om structurele afspraken en samenwerking tussen scholen onderling te organiseren? 
Daarbij kwam ook de vraag kijken of dit wenselijk is en of er bereidheid is om samen te werken aan 
examinering en om examens met elkaar te delen.  

Terugkerende onderwerpen in de gesprekken zijn onder te verdelen in de volgende punten 4 punten: 
1. Externe validering 
2. Proces en Portfolio  
3. Samenwerken scholen en branches 
4. Kwaliteit en eenheid 

In de periode maart – april 2016 is het onderwerp externe validering nog niet onderwerp van gesprek. 
Men weet dat het komt maar er is geen specifieke actie op. Een signaal is wel dat men zorgen heeft 
over de uitvoerbaarheid en werkbaarheid en de kosten die externe validering met zich mee kan 
brengen. Bij alle scholen is de examencommissie actief betrokken bij het tot stand komen van het 
examen. Het regionale bedrijfsleven is betrokken bij het tot stand komen van de examinering die de 
school ontwikkelt, in de meeste gevallen via de examencommissie bij het vaststellen van de 
examenproducten. Daarnaast is het regionale bedrijfsleven actief betrokken bij het beoordelen van de 
examens die de deelnemer maakt. Voor de uitvoering en de beoordeling van het examen wordt bij alle 
opleidingen gewerkt met een portfolio (verzamelmap voor examenopdrachten).  
Er is bereidheid tot samenwerking en delen van examens bij de scholen. Wel geven de scholen aan 

dat aan het einde van de rit er vrijheid moet zijn om binnen de school geldende afspraken rondom 

examinering toe te passen, Dit vraagt mogelijk om aanpassingen en verdere invulling van de 

afspraken rondom de examinering. Deze wens komt voort uit uitvoeringredenen of organisatiebeleid. 

Daarnaast speelt profileren van de school met de eigen aanpak van de opleiding en examinering sterk 

mee. Het belang van eenheid wordt erkend en men wil hier samen aan werken. Men is bereid om 

elkaars examenproducten te beoordelen en eigen producten ook in te laten zien.  

Een van de scholen heeft de wens uitgesproken voor het landelijk opstellen van beoordelingscriteria 
voor een opleiding. Ook wil de schoolreferentieniveaus voor het niveau vaststellen omdat daar 
positieve ervaringen mee zijn. Het helpt bij het goed en eenduidig vormgeven van het examenniveau. 
Het borgt tegelijk de regionale inkleuring.  
 
Uit de gesprekken over examinering van de verschillende kwalificatie zonder examenleveranciers zijn 
de volgende conclusie te trekken. 

 Er wordt gewerkt met de procesarchitectuur examinering of een ontwikkelproces dat dezelfde 
stappen maakt. Binnen de scholen is er naast de procesarchitectuur ook borging op het 
ontwikkelen van examens door o.a. ISO-certificering op het examenproces. 

 Vakdocenten maken het examen. Het docententeam of deskundigen klankborden de 
examinering. 

 Het regionale bedrijfsleven is betrokken bij het tot stand komen of het vaststellen van de 
examenproducten. 

 De examencommissie is in alle gevallen betrokken bij het tot stand komen van het examen en 
het vaststellen ervan. 

 Evaluatie en terugkoppeling van examenproducten op inhoud en niveau door bedrijven is 
geregeld. 

 Met elkaar als scholen in gesprek over het niveau van de examinering en beoordelingspunten 
wordt als waardevol gezien en men is ook bereid om dit te doen. Voor opleidingen die maar 
door één school wordt aangeboden is dit niet mogelijk. Deze school heeft geen 
gesprekspartner. Dit is bij een merendeel van de opleidingen die het betreft het geval  
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Aanbeveling 

Kijken we naar het doel van het examenproject dan zijn er twee aanbevelingen aan te dragen op basis 

van de gevoerde gesprekken die bijdragen aan de kwaliteit en het borgen van de examens die door 

de scholen zelf worden ontwikkeld. 

1. Stel landelijke referenties op per kwalificatie en bepaal de gezamenlijke beoordelingscriteria 
voor de examinering.  

2. Stel kwaliteitscriteria op voor het opbouwen, gebruik en beoordelen van een portfolio.  
 

In het onderwijsclusteroverleg van september 2016 wordt besproken of er behoefte is bij de scholen 
aan verdere samenwerking op gebied van borging van examens. In de besluitvorming zal voor de 
uitkomst van dit project rekening worden gehouden met de ‘Drie routes naar een valide 
examenproduct’ zoals deze nu vastgesteld zijn door de minister. Afhankelijk van het besluit van het 
onderwijscluster BIB zal een vervolg komen met een keuze voor welke route en kwalificaties of 
besloten worden tot afronden van dit project.  
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1.0 Inleiding 

Het Servicepunt Examinering heeft een overzicht opgesteld van de opleidingen waar 

examenleveranciers geen examenproducten voor ontwikkelen. Dit geldt voor een aantal opleidingen 

binnen het onderwijscluster BIB (zie bijlage 1). Op basis van deze ‘witte vlekken’-analyse is het 

onderwijscluster BIB gevraagd naar deze opleidingen te kijken en naar mogelijkheden van 

samenwerking om tot een kwalitatief goed en duurzaam aanbod van examinering voor deze 

opleidingen te komen. 

De eerste stap in dit project is om de situatie nader in beeld te brengen en met elkaar te kijken of er 
door middel van samenwerking of andere afspraken tot een gezamenlijk aanbod van examens voor 
deze opleidingen te komen is. 

Voor de projectaanpak is gekozen om de scholen individueel te benaderen en te spreken. Hiervoor 
zijn twaalf gespreken gevoerd. De rode draad in het gesprek is hoe scholen de examens ontwikkelen 
en hoe deze zijn geborgd. Denk aan vragen als: zijn er mogelijkheden om de borging te verbeteren 
door samenwerkingen met externe partners (examenleveranciers, bedrijven, brancheorganisaties)? Is 
het mogelijk om structurele afspraken en samenwerking tussen scholen onderling te organiseren? 
Daarbij kwam ook de vraag kijken of dit wenselijk is en of er bereidheid is om samen te werken aan 
examinering en om examens met elkaar te delen.  

De volgende activiteiten zijn ondernomen: 
1. De inventarisatie van het Servicepunt Examinering met ‘witte vlekken’ is geanalyseerd en 

gecheckt bij de genoemde scholen. Zo werd de daadwerkelijk status van de opleiding 
gecontroleerd en of de school deze gaat aanbieden per 1 augustus 2016.  

2. Er zijn gesprekken gevoerd met de scholen van deze opleidingen waarvoor geen examen 
leverancier is. 
In de gesprekken is gesproken over de  

a. inventarisatie van de huidige examenproducten. 
b. inventarisatie of er examenproducten voor kwalificaties ontbreken, dan wel hoe de 

huidige examenproducten mogelijk bijgesteld moeten worden en welke behoefte de 
school heeft op ondersteuning of samenwerking op dit gebied.  

c. behoeften en wensen voor examinering van deze aangeboden kwalificaties.  
d. inventarisatie in hoeverre men bereid is met betrekking tot de constructie van 

examenproducten, reeds bestaande producten met elkaar te delen en gezamenlijk de 
nieuw te construeren producten wil oppakken. 

e. inventarisatie op welke eenduidige wijze van de continuïteit en kwaliteit van de 
opgeleverde examens gebord kunnen worden. 

3. De gespreksverslagen zijn teruggekoppeld aan de gesprekspartners.  
4. Aan de leden van het onderwijscluster BIB zijn de tussenresultaten teruggekoppeld. 
5. In september 2016 zal door de het onderwijscluster een besluit genomen worden voor de 

volgende fase van dit project indien gewenst door de scholen. In de besluitvorming zal de 
uitkomst van dit project rekening worden gehouden met de ‘Drie routes naar een valide 
examenproduct’ zoals deze nu vastgesteld zijn door de minister.  
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2.0 Opleidingen zonder examenleverancier 

2.1 De scholen 
In het voorjaar 2016 is gesproken met docenten, teamleiders, managers en examencommissieleden 
van de volgende scholen:  

 Nimeto 

 Radius College (onderdeel van ROC West Brabant) 

 SOMA  

 ROC Mondriaan 

 ROC Koning Willem 1 

 Zadkine 

 ROC Leiden 

 ROC van Twente  

 ROC Midden Nederland 

 ROC Amersfoort 
 

Deze scholen bieden een of meerdere kwalificaties aan waarvoor geen examenleverancier examens 
heeft ontwikkeld. Het overzicht van Servicepunt Examinering is leidend geweest in dit onderzoek en 
gecheckt na deze check gaat het om de volgende kwalificaties. 

 
Daarnaast is er contact geweest met   

 Tectum (Opleidingscentrum voor de Bitumineuze en Kunststof dakbedekking) 

 Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap 
 

2.2 De kwalificaties 
Het betreft de herziene kwalificaties: 

 Betonboren 

 Betonstaalverwerker  

 Dakdekken 

 Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur 

 Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde 

 Middenkaderfunctionaris Restauratie 

 Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw 

 Slopen 

 Voeger/ gevelbehandelaar 

 Werkvoorbereider/ uitvoeren (Gespecialiseerde Aannemerij) 

 Uitvoerder hijswerk  
 

Binnen deze groep kwalificaties zijn er ook scholen die de kwalificatie wel aanbieden (de crebo 
voeren) maar geen deelnemers hebben. Dit betreft de kwalificatie  Voeger/gevelbehandelaar, 
Werkvoorbereider/uitvoeren (Gespecialiseerde Aannemerij) en Uitvoerder hijswerk. Met deze scholen 
is wel contact geweest, maar dit heeft niet geleid tot een gesprek over de examinering van de 
opleiding omdat men de toegevoegde waarde er niet van zag. Wel gaven deze mensen aan dat ze 
graag betrokken wilden blijven bij deze opleidingen op het gebied van ontwikkelingen in de sector, het 
opleiden en examineren. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van welke scholen welke opleiding(en) aanbieden. Hierbij is beknopt een 
opmerking of aandachtspunt per opleiding weergegeven.   
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3.0 De gesprekken 
De gesprekken zijn per school gehouden met de verantwoordelijke docent, een of meerder direct 
betrokken bij de opleiding zoals de teamleider/manager of leden van de examencommissie. 
Terugkerende onderwerpen in de gesprekken zijn onder te verdelen in de volgende punten 4 punten: 

1. Externe validering 
2. Proces en Portfolio  
3. Samenwerken ROC en Branches 
4. Kwaliteit en eenheid 

3.1 Externe validering 
In de periode maart – april 2016 is het onderwerp externe validering nog niet onderwerp van gesprek. 
Men weet dat het komt, maar er is geen specifieke actie op. Er is meer een afwachtende houding. Een 
signaal is wel dat men zorgen heeft over de uitvoerbaarheid en werkbaarheid en de kosten die 
externe validering met zich mee kan brengen. Ondertussen is bekend dat er drie routes zijn naar een 
valide examenproduct. Dit geldt ook voor deze opleidingen. In het onderwijscluster BIB van september 
2016 zal dit project en de drie routes naar valide vakmanschap met elkaar verbonden moeten worden.   

3.2 Proces en Portfolio 
Bij alle scholen is de examencommissie actief betrokken bij het tot stand komen van de examinering. 
Dit blijkt ook uit dat bij een deel van de gesprekken leden van de examencommissie aanwezig zijn. Zij 
praten mee om over de ontwikkeling van de examinering en borging. Er is een zichtbaar grote 
betrokkenheid van de docenten om deze ‘kleine’ opleidingen vorm te geven en in stand te houden.   
 
Het regionale bedrijfsleven is betrokken bij het tot stand komen van de examinering die de school 
ontwikkelt. Dit gebeurt in de meeste gevallen in de examencommissie en bij het vaststellen van de 

examenproducten. Het regionale bedrijfsleven is eveneens betrokken bij de afname en beoordeling 
van examens doordat de praktijkopleider veelal ook examinator is. 
 
Voor de uitvoering en de beoordeling van het examen wordt bij alle opleidingen gekozen voor een 
beoordeling door middel van een portfolio. Deze vult de deelnemer en wordt beoordeeld door de 
school. Het beoordelen kan op verschillende manieren. Een aantal scholen kiest ervoor om te 
beoordelen met behulp van een criterium gericht interview. Andere scholen kiezen voor het 
beoordelen van de portfoliomap als eindresultaat. Het beoordelen van het portfolio gebeurt door de 
beoordelaar, dit is meestal een docent. Bij een aantal scholen beoordeelt ook de trajectbegeleider of 
een branchevertegenwoordiger mee. 
 
De portfolio’s zijn gebaseerd op de werkprocessen en resultaatbeschrijving uit het kwalificatiedossier. 
In een enkel geval is het portfolio meer sturend voor de deelnemer doordat er opdrachten in staan. De 
opdrachten hebben dan een relatie met de werkprocessen van de kwalificatie.  

3.3 Samenwerken scholen en Branches 
Op de vraag op welke wijze het mogelijk is samen te werken aan de kwaliteit van examinering zien de 
gesprekspartners zeker waarde in met elkaar gesprekken voeren over de examinering. Uit de 
gesprekken met de scholen vallen een aantal zaken op.  

Er is bereidheid tot samenwerking en delen van examens bij de scholen. Wel geven de scholen aan 

dat aan het einde van de rit vrijheid moet zijn om binnen de school geldende afspraken rondom 

examinering toe te passen, Dit vraagt mogelijk om aanpassingen of verdere invulling van de afspraken 

rondom de examinering. Deze wens komt voort uit uitvoeringredenen of organisatiebeleid. Daarnaast 

speelt mee dat scholen de eigen aanpak van de opleiding en examinering graag profileren.  

Het belang van eenheid wordt erkend en men wil samenwerken door elkaar examenproducten te laten 

beoordelen. Hier wordt de volgende kanttekening bij gemaakt. Operationeel en in de uitvoering zal 

deze afspraak niet snel gaan werken. Immers zolang er maar één opleider is heeft de meekijkende 

partij niet een primair belang om daar energie in te steken en ook niet altijd de expertise. Dit maakt 

samenwerken en afspraken maken voor de uitvoering lastig. Er zal niet snel een werkbaar proces in 

de praktijk zijn. 
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Het tweede wat opvalt is dat voor de opleidingen waarbij branches nadrukkelijk betrokken zijn het 
opleiden en het examineren beter gaat als waar de branche minder nadrukkelijk betrokken zijn. 
Bitumen en Kunststof, Natuursteen, Restauratie en Landmeetkunde zijn hier voorbeelden van. Regie 
van buiten de betrokken scholen of door de branche heeft meerwaarde en maakt het halen van 
resultaat eenvoudiger.  
 
Het derde wat opvalt is dat een aantal kwalificaties weinig of geen deelnemers hebben. De reden 
hiervoor is dat de kwalificatie voortkomt uit wens van de branche en de behoefte voor opleiden. Maar 
instroom komt niet vanzelf en is moeilijk voor de scholen om te werven als de branche dit zelf niet 
stimuleert. Hierdoor is er geen of minimale instroom voor deze opleidingen. Voorbeelden: bij de 
uitvoerder hijswerk zijn certificeringswens voor de aannemers in de bouw en voor Europees 
vergelijkbaarheid van de certificering. Restauratie stukadoors zit in de kwalificatiestructuur, maar de 
opleiding is ondergebracht bij Stucgilde. Onderwijs geven gebeurt cursorisch, want dit past beter bij de 
doelgroep.  

3.4 Kwaliteit en eenheid 
Een van de scholen heeft de wens uitgesproken voor het landelijk opstellen van beoordelingscriteria. 
Daarnaast wil de school referentieniveaus voor het niveau voor een kwalificatie omdat daar positieve 
ervaringen mee zijn opgedaan. Dit geldt ook voor opleidingen die door een school gegeven worden. 
Juist dan is het gezamenlijk opstellen van de referentie en boordelingscriteria met andere opleiders en 
branche belangrijk. Dit helpt bij het goed en eenduidig vormgeven van het examenniveau. Het borgt 
tegelijk dat er regionale inkleuring mogelijk is. Het landelijke opstellen van beoordelingscriteria en 
referenties heeft als doel gelijkwaardigheid en gelijk meten en beoordelen te bevorderen.  
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4.0 Conclusies en aanbevelingen 
Uit de gesprekken over de examinering van de verschillende kwalificaties zonder examenleveranciers 
zijn de volgende conclusie te trekken. De conclusies zijn onderverdeeld in de categorieën kwaliteit en 
borging, examinering in relatie tot de kwalificatiestructuur en samenwerking.  

4.1 Kwaliteit en borging  
 Er wordt gewerkt met de procesarchitectuur examinering of een ontwikkelproces dat dezelfde 

stappen maakt. Binnen de scholen is er naast de procesarchitectuur ook borging op het 
ontwikkelen van examens door o.a. ISO-certificering op het examenproces. 

 Er is een interne kwaliteitsaudit op ontwikkelproces examens binnen de scholen. 
 Vakdocenten maken het examen, bij een docententeam of deskundige klankborden zij de 

examinering. 
 Het regionale bedrijfsleven is betrokken bij het tot stand komen of het vaststellen van de 

examinering. 
 De examencommissie is in alle gevallen betrokken bij het tot stand komen van het examen en 

het vaststellen ervan. 
 Het regionaal bedrijfsleven is vertegenwoordigd in vaststellingscommissie. 
 Evaluatie en terugkoppeling van examenproducten op inhoud en niveau door bedrijven is 

geregeld bij de examinering. 
 De betrokkenheid van de docent en het docententeam is groot in de ‘kleine’ opleidingen als 

het gaat om de inhoud en het niveau van opleiden. Dit geldt ook voor het examineren en in 
stand houden van de opleiding. 

 De examencommissie pakt zijn rol en willen professionaliseren, vooral op het aspect van het 
betrekken van het bedrijfsleven bij de examinering. 

4.2 Examinering in relatie tot kwalificatiedossier  
 Werkproces, resultaat en prestatie indicator staan één op één in examendossier van de 

deelnemer.  
 De cesuur is bekend bij deelnemer. 
 Versiebeheer van kwalificaties worden verwerkt in examendossier. 
 Er is veel werk bij verandering van kwalificatiedossier. Jaarlijks controleren scholen op 

wijzigingen. 

4.3 Samenwerking  
 Belang van eenheid op niveau van examinering wordt erkend door alle scholen. Men is bereid 

om samen te werken en elkaars examens te beoordelen indien er een gezamenlijk belang is. 
 Met spreken over het niveau van de examinering en beoordelingspunten wordt als waardevol 

gezien. Men is ook bereid dit te doen. Wel zou dit proces georganiseerd moeten worden voor 
de opleidingen waarbij dat mogelijk is. Voor de kwalificaties met één opleider is dit niet 
mogelijk om te organiseren. Dit betreft de meeste opleidingen.  

4.4 Aanbeveling 
Kijken we naar het doel van het examenproject dan zijn er twee aanbevelingen aan te dragen op basis 

van de gevoerde gesprekken die bijdragen aan de kwaliteit en het borgen van de examens die door 

de scholen zelf worden ontwikkeld. 

1. Stel landelijke referenties op per kwalificatie en bepaal de gezamenlijke beoordelingscriteria 
voor de examinering.  

2. Stel kwaliteitscriteria op voor het opbouwen, gebruik en beoordelen van een portfolio.  
 

4.4.1 Toelichting aanbeveling 1 

Het landelijk opstellen van beoordelingscriteria en referentieniveaus stimuleert eenheid in de 
examinering. Doel van referenties is gelijkwaardigheid van niveau van examinering en van de 
beoordelingscriteria om gelijk te meten en te beoordelen van de deelnemers/ het examen. 
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Aandachtspunt: 
Referenties zijn een oplossing voor de afzonderlijke kwalificaties, maar niet direct als collectieve 
aanpak voor het borgen van de examinering zonder examenleverancier. Dit komt omdat voor het 
grootste deel van de kwalificaties er geen gezamenlijk belang bij de scholen is om hier tijd voor vrij te 
maken, aangezien de scholen die niet aanbieden. 

Gezien de opleidingen waar het over gaat, is het niet reëel te verwachten dat het opstellen van een 
landelijke referentie als collectieve aanpak werkbaar wordt. Dit heeft te maken met het feit dat van de 
achttien kwalificaties, dertien kwalificaties door één school wordt aangeboden. Daarnaast worden 
twee kwalificaties op twee scholen aangeboden en deze scholen werken al samen bij de  
examinering. Dan zijn er nog drie kwalificatie waar vijf á zes scholen bij betrokken zijn. 

Voor de volgende kwalificaties is het opstellen van referenties en beoordelingscriteria voor de 
examinering wellicht haalbaar. 

Met 2 scholen:   Met 5-6 scholen:  

23062 Voegen/gevelbehandelen 
25107 Middenkaderfunctionaris Restauratie  
 

25106 Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde 
25120 Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij 
25123 Werkvoorbereider gespecialiseerde 
aannemerij 
 

Voor de laatste groep, onder andere de kwalificatie Werkvoorbereiding/ uitvoering (Gespecialiseerde 

Aannemerij) kan het samen opstellen van referentie en beoordelingscriteria een bijdrage aan de 

kwaliteit en eenheid van deze examinering opleveren. Daarnaast kan deze eenheid het beeld van 

deze opleiding versterken. Dit kan positief uitwerken op de instroombehoefte die nu achterblijft. Door 

gezamenlijke eenheid te creëren kan de promotie en werving een stimulans krijgen bij deze opleiding. 

Voordat er gewerkt kan worden aan de gezamenlijke referenties is het nodig om tot een gezamenlijke 

visie te komen rondom opleiden en examinering Werkvoorbereiding/ uitvoering. Maak hiervoor gebruik 

van het Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en beschermingstechnieken zoals opgesteld is door 

het onderwijscluster BIB. 

Voor een aantal opleidingen van de gespecialiseerde aannemerij op niveau 2 en 3 zijn er activiteiten 

door de branche die van invloed zijn op de ontwikkeling van leermiddelen en examens. Er wordt 

samengewerkt tussen scholen die de opleidingen aanbieden. 

 

4.4.2 Toelichting aanbeveling 2 

Uit de gesprekken komt naar voren dat bij alle opleidingen de examinering verloopt via portfolio-
opbouw. Er zijn verschillende soorten portfolio:  

 Portfolio op basis van werkproces en resultaat. 
 Portfolio met opdracht op basis van werkprocessen. 
 Portfolio met ‘kader’opdracht/ referentie. 
 Portfolio als toelating voor de PVB. 
 Portfolio beoordeling met of zonder CGI. 

 
Er is diversiteit in aanpak, gebruik en het beoordelen van portfolio waarneembaar bij de opleidingen. 
Een aanbeveling is om kwaliteitscriteria op te stellen voor de opbouw, gebruik en beoordeling van 
portfolio’s, bijvoorbeeld met examendeskundigen van de betrokken scholen, met als doel de eenheid 
in het opbouwen en beoordelen van portfolio’s binnen de opleidingen van het onderwijscluster BIB te 
borgen. 
 
Echter voordat er kwaliteitscriteria kunnen worden opgesteld rondom het gebruik van portfolio is het 
goed om eerst naar de examenvisie te kijken voor de kwalificatie. Past binnen deze examenvisie 
portfolio-opbouw en welke positieve bijdrage heeft de portfolio-opbouw bij de borging en beoordeling 
van de examinering? Het werk in de examenvisie kan met het begrippenkader examenvormen, zoals 
beschreven door het Servicepunt examinering mbo.   
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5.0 Project verantwoording  
In de projectaanvraag ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’ 2015 is er van 

uitgegaan dat er behoefte en noodzaak was om ontbrekende examens te ontwikkelen of examens te 

verbeteren bij de opleidingen zonder examenleverancier. Deze behoefte om examens te ontwikkelen 

blijkt er niet te zijn.  

Het opstellen van een advies voor het ontwikkelen van de ontbrekende examens is daardoor niet 
noodzakelijk zoals verwacht. 

De selectie van de opleidingen betreft vooral opleidingen die door één school gegeven worden. Dit 
maakt het moeilijk om inspanning van de andere scholen te verwachten tot samenwerken als de 
school deze kwalificatie niet voert. Dit heeft dan geen meerwaarde voor deze school. Daarnaast zal 
ook de expertise niet altijd aanwezig zijn om tot een goede samenwerking te komen.  

Wel is het mogelijk geweest om een advies op te stellen om samen te werken aan de borging van de 
examens voor de kwalificaties.  

Proces: 
Voor de aanpak van dit project is gekozen voor één op één gesprekken met de betrokken scholen 
over de opleidingen zonder examenleverancier. Dit gebeurde op de locatie van de opleiding/school. 
Dat heeft het mogelijk gemaakt om met de juiste mensen (docent, teamleider, manager en leden van 
de examencommissie) gezamenlijk te spreken. Het individueel benaderen heeft het mogelijk gemaakt 
om iedereen te spreken en ook in een vertrouwelijke setting waardoor politiek en andere belangen 
wegvielen in het gesprek. Dit geeft een goed en realistisch beeld in wat er gebeurt bij de examinering 
die door de scholen zelf wordt vormgegeven. Van de gesprekken is een gespreksverslag gemaakt en 
teruggekoppeld aan de gesprekpartners. De gespreksverslagen zijn de basis geweest voor de 
tussenrapportage en de eindrapportage zoals deze zijn teruggekoppeld aan het onderwijscluster BIB.  
 

 



 

 

Bijlage 1 Kwalificaties en de scholen  
Gezamenlijk de kwaliteit van de examens voor de kleine opleidingen Bouw, Infra en beschermingstechnieken borgen! 

Bij de genoemde kwalificaties zijn vanaf 1 augustus 2016 geen examenproducten beschikbaar via examenleveranciers.  

De genoemde scholen op de lijst voeren de opleiding nu uit en zijn dat ook van plan om vanaf 1 augustus 2016 deze opleidingen aan te bieden.  

 

Kwalificatiedossier Kwalificatie 
Aanbod per  
1 augustus 2016 

Opleidingen consenteren zich rond één 
school 

23045 Betonboren 25078 Betonboorder Radius College 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwalificatie Voegen gevelbehandelaar  

• Instroomprobleem er zijn geen 
deelnemers.  

• Reactie Roc’s maak er een keuzedeel 
van.  

 

23047 Betonstaalverwerken 
 

25081Allround betonstaalverwerker 
bouwplaats 
25083 Betonstaallasser 
25084 Betonstaalvlechter 
 

Radius College 
 

25082 Allround betonstaalverwerker 
prefabricage 
 

Radius College 
 

23049 Dakdekken 
 

25087 Allround dakdekker 
pannen/leien 
25089 Dakdekker pannen/leien 
Metaal  

Radius College 
 

23055 Slopen 
 

25114 Allround sloper 
25115 Sloper 

MBO Amersfoort  
 

23062 Voegen/ gevelbehandelen 
 

25129 Gevelbehandelaar voegbedrijf 
25130 Voeger 

Radius college 
ROC Friesland College 

  



 

 

Kwalificatiedossier Kwalificatie 
Aanbod per  
1 augustus 2016 

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en 
Interieur 

23006 
Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud 
en Interieur 

25012 Kleur- en interieuradviseur 

  

Geen start in 2016  Kleur- en interieuradviseur wordt een 
keuzedeel met St.Lucas en CIBAP 
 
 
Visie op Examinering is anders als de 
examenleverancier ontwikkelt.  Hierover gaat 
men in gesprek. 
 
Het komt vaker voor dat er wel een 
examenleverancier is en toch het Roc een 
eigen examen ontwikkelt. Dit lijkt geborgd via 
leverancier maar is het niet. 

 

25014 Uitvoerder Nimeto 

  

25013 Projectmanager 
vastgoedonderhoud 

Nimeto 

   

 

Kwalificatiedossier Kwalificatie 
Aanbod per  
1 augustus 2016 

Middenkader 

23053 
Middenkader bouw en infra 
 

25106 Middenkaderfunctionaris 
Landmeetkunde 

Soma College  
ROC de Mondriaan  
ROC Friese Poort  
Zadkine  
Radius College 
 
 

Landmeetkunde:  
Problematiek in instroom. Branche wil een 
opleidingslocatie bij SOMA niet alle ROC doen 
hieraan mee.  
De opleiders zijn met elkaar in gesprek over 
hoe verder. Meldpunt SV is hierbij betrokken. 
  

23053 
Middenkader bouw en infra 
 

25107 Middenkaderfunctionaris 
Restauratie 

ROC van Twente  
ROC Koning Willem I  
 

Restauratie: 
Roc’s werken samen en hebben afgelopen 
jaren een opleidings- en examenpakket 
ontwikkelt. Branche heeft beheer hierover en is 
positief betrokken. 
 

23053 
Middenkader bouw en infra 
 

25108 Middenkaderfunctionaris 
Verkeer en Stedenbouw 

ROC Koning Willem I  

 

 

Verkeer en stedenbouw:  
Voorbeeld van hoe met 1 opleiding op 1 
locatie, landelijke afspraken toch helpen om de 
kwaliteit van examen met behulp van 
referenties en beoordelingscriteria te borgen. 
Dit is ontstaan doordat er op 
kwalificatiedossierniveau referentie zijn 
ontwikkeld door Concreet voorheen Fundeon.  
 



 

 

 

Kwalificatiedossier Kwalificatie 
Aanbod per  
1 augustus 2016 

Werkvoorbereiden / uitvoeren GA 

23058  

Werkvoorbereiden/ uitvoeren 

25120 Uitvoerder gespecialiseerde 
aannemerij 

  

Radius College  
Deltion College  
ROC Leiden  
Regio College 
ROC Midden Nederland 
(Natuursteen) 
ROC Friese Poort (Bitumen 
en Kunststof) 
  

Groep deelnemers zit vooral in de kwalificatie 
uitvoerder. Soms een werkvoorbereider. Kleine 
doelgroep. In uitvoering worden deze 
studenten op school veelal bij studenten van 
de kwalificatie uitvoerder bouw en infra in de 
groep gezet.  

Lang niet bij alle genoemde scholen zijn 
deelnemers maar men wil er wel betrokken bij 
de ontwikkelingen op het gebied van opleiden 
en examineren. 

 

23058  

Werkvoorbereiden/ uitvoeren 

25123 Werkvoorbereider 
gespecialiseerde aannemerij 

23058  

Werkvoorbereiden/ uitvoeren  

25121 Uitvoerder hijswerk Soma college (Geen 
Deelnemers) 

 

Kwalificatiedossier Kwalificatie 
Aanbod per  
1 augustus 2016 

Toch een examen-leverancier 

23003 Glaszetten 

 

25006 Glaszetter 

25005 Gezel glaszetter  

ROC Rivor    

 

Voor glaszetter is er een examenleverancier.  
(Savantis) 

23051 Machinisten 

  

25100 Machinist hijswerk Soma College  
Regio College  
Zadkine 

Machinisten Hijswerk wordt ontwikkeld op 
verzoek van de 3 scholen door Concreet. 

23023 Restauratie stukadoren 25028 Restauratiestukadoor Is overgedragen aan 
Stucgilde 

De opleiding wordt uitgevoerd door Stucgilde in 
plaats van scholen. Voor restauratie stukadoor 
is er een examenproduct beschikbaar via 
examenleverancier Savantis. 

 



 

 

Bijlage 2 Gespreksverantwoording 
 

4 februari 2016 Meld- en 
Expertisepunt 
Specialistisch 
Vakmanschap 
 

Algemeen en Landmeetkunde, 
Voeger 

Konra Buls 
Rozemarijn van Deelen 
Jeroen van Zuijlen 

16 februari 2016 Nimeto Projectmanager 
vastgoedonderhoud   
Uitvoerder  
Kleur- en interieuradviseur 
 

Maarten Delissen 
Marcel van der Borden  
Pien Borghols 

18 februari 2016 Radius Voeger  
Betonstaal 
Betonboren 
Slopers 
Dakdekken 
Werkvoorbereider en 
uitvoerder Gespecialiseerde 
Aannemerij   
 

Hein van Otterlo 
 
Bart van Learhoven Telefonisch 
(Landmeter) 

3 maart 2016 SOMA en Mondriaan Middenkader Landmeetkunde Konra Buls,  
Rozemarijn van Deelen 
Jeroen van Zuijlen,  
Herman Meppelink  
Ton Laarman,  
Cantor Versluis,  
Herman Janssen 
 

7 maart 2016 Koning Willem 1 Middenkader Stedenbouw en 
Restauratie 

Paul Kokke  
Clemens Wouters 
Femke Bergisch  
 

7 maart 2016 Zadkine Middenkader landmeetkunde Armand Langendoen 
Floor Nipius 
 

15 maart 2016 ROC Leiden Werkvoorbereider en 
uitvoerder Gespecialiseerde 
Aannemerij  keuzedelen 
restauratie en speciacialist 
 

Ans van Reeuwijk 
Swanette Jukema 

21 maart 2016 Roc van Twente 
Rijssen  

Restauratie middenkader John Stam 
Jolanda Sprooten 
 

23 maart 2016 Tectum Nieuwegein  Dakdekkers dossier 
Werkvoorbereider en 
uitvoerder Gespecialiseerde 
Aannemerij   
 

Kareljan Batenburg  
Adri de Voest 

1 april 2016 ROC midden 
Nederland 

Werkvoorbereider en 
uitvoerder Gespecialiseerde 
Aannemerij  Natuursteen 
 

Joop van den Bosch  
Corry Kussendragen 

9 mei 2016 MBO Amersfoort  Slopen  Theo de Rijk 
 

 

 


