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1.0 Inleiding 
 
De scholen willen goede examinering voor de studenten van de MBO-opleidingen. Examinering die 

past bij de examineringsvisie van de scholen of van een groep van scholen. Examinering die zowel 

qua vorm als inhoud aansluit bij de doelgroep, het type opleiding en het niveau van de opleiding. 

Er zijn verschillende examenleveranciers voor de opleidingen. Dit zijn Fundeon (vanaf 1juli 2016 

Concreet), Savantis, Expertisecentrum Meubel, Examenservice MEI en het Consortium 

Beroepsonderwijs.  

 
De huidige situatie is dat de examenleverancier zelf met een aanbod van examinering komt voor de 
kwalificaties die de examenleverancier zelf lucratief vindt om te ontwikkelen gezien de omvang en de 
doelgroep. De examenvorm is gegoten in een standaard ‘mal’ van de examenleverancier en daar wordt sterk 
aan vastgehouden. De scholen hebben (vooraf) geen invloed op het aanbod. 
De examenleverancier heeft een ‘machtspositie’ doordat hij vaak de enige leverancier van examens 

voor de kwalificatie is. Het gevolg hiervan is dat de scholen geen keus hebben tussen 

examenproducten of examenleveranciers. De huidige relatie is te benoemen als leverancier-

klantrelatie. Waarbij de leverancier bepaalt wat hij verkoopt. De klant heeft maar één keus, afnemen 

of niet afnemen.  

 

Het kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken geeft een handreiking die 

het mogelijk maakt om als scholen van het onderwijscluster BIB meer invloed te hebben op de 

examenproducten die examenleveranciers ontwikkelen of gaan ontwikkelen. Dit kwaliteitskader gaat 

niet alleen in op hoe je een examenproduct beschrijft, zodat de examenleverancier het kan 

ontwikkelen, maar besteedt ook aandacht aan het proces dat doorlopen moet worden. We hebben 

aandacht voor de rol en verantwoordelijkheden en de impact van deze werkwijze op diverse 

aspecten. Het vraagt wat van mensen en de organisaties om de huidige situatie los te laten en over 

te gaan naar een andere manier van samenwerken. Dit kwaliteitskader is zeker niet volledig op dit 

onderdeel maar het biedt belangrijke handreikingen voor een succesvol ontwikkeltraject. Het doel 

daarvan is examinering continu te verbeteren, te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het 

bedrijfsleven en te laten passen bij de uitvoeringsmogelijkheden. 

 

In dit kwaliteitskader wordt gesproken over examenleverancier; dit mag breder gelezen worden als 

examenconstructeurs binnen een school of samenwerkende scholen. 
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2.0 Verandering in de relatie van examenleverancier en klant  
 

 
 
Deze verschuiving heeft nogal wat impact op de organisaties en vraagt een andere houding van de mensen 

die er werken op verschillende gebieden: hoe de samenwerking te organiseren, de communicatie en 

afstemming en mogelijk ook op de kosten en opbrengsten en het aanbod van de examenproducten. In 

hoofdstuk 8.0 gaan we hier nader op in.  

  

3.0 Doel  
 
Dit kwaliteitskader geeft instrumenten (Bijlage 1 en 2) waarmee het onderwijscluster een realistische 

examenvisie en een concrete examenproductbeschrijving kan opstellen. Waarmee een onderbouwde 

ontwikkelvraag voor examenproducten gesteld kan worden bij een examenleverancier en het gesprek 

hierover goed gevoerd kan worden. Dit maakt het mogelijk dat er meer verscheidenheid gaat ontstaan in 

examenvormen en recht gedaan wordt aan de kwaliteit en actualiteit van de kwalificatie. Het onderwijscluster 

wil niet alleen de vraag stellen maar ook nadrukkelijk invloed hebben op de examinering die ontwikkeld wordt 

en uiteindelijk geleverd wordt door de examenleverancier.  

 

 

 

  

Examenleverancier 
ontwikkelt zijn 

aanbod 

School heeft keus 
tussen aanbod kopen 

of niet kopen 

Examenleverancier 
ontwikkelt het 

gewenste 
examenproduct 

Scholen nemen het 
examenproduct af 

Scholen hebben een 
wens voor ‘maatwerk’ 

examenproduct en 
‘bestellen’ deze bij de 
examenleverancier 

Huidige situatie: aanbod van leverancier  

 
Gewenste situatie: klant bepaalt het aanbod 
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4.0 Werkwijze aanpak 
 
Om meer invloed als onderwijscluster op de ontwikkeling van een examenproduct te hebben is, moet er aan 

de voorkant een duidelijke ontwikkelvraag gesteld worden aan de examenleverancier. Dit vraagt een 

proactieve houding van de scholen om met elkaar tot een vraagstelling te komen. We kijken nu eerst naar het 

ontwikkelproces.  

 

Het ontwikkelproces is te verdelen in 5 hoofdfasen.  

1. Ervaring examens   

2. Opstellen examenvisie 

3. Opstellen examen beschrijving 

4. Ontwikkelen examinering 

5. Uitvoeren examinering 

 

Waar in de huidige situatie de scholen pas in stap 5 te maken 
krijgen met het examenproduct*, wil dit kwaliteitskader de rol van 
de scholen versterken in stap 2 en stap 3 op basis van de ervaring 
in stap 1. Dus de scholen bepalen de start van het ontwikkeltraject 
en openen het gesprek met de examenleveranciers. 
 
*opgemerkt dient te worden dat in de huidige situatie de examenleveranciers 
docenten en deskundigen inzetten bij het ontwikkelen van stap 4 en ook in stap 3.  
Deze maken dan onderdeel uit van het ontwikkelteam van de examenleverancier. 
 

4.1 Ervaring examens 
 

Bij het ontwikkelen staat de ervaring centraal. Dit moet en is het uitgangspunt voor het 

ontwikkelen van examinering en de bijbehorende examenproducten. Er is immers veel 

ervaring bij de scholen aanwezig over de doelgroep, de examenproducten, de kwaliteit, de 

inhoud, het niveau en over het examengebruik en het examenproces. Deze ervaring is 

waardevol voor het nieuwe examinering. 

 

4.2 Opstellen examenvisie 
 

Bij het opstellen van de examenvisie gaat het om richting geven aan het gewenste 

examinering en de bijbehorende examenproducten. Dit is het cruciale punt waar de meeste 

invloed ligt op de vraagstelling aan de examenleveranciers. Hier wordt de koers bepaald 

over de omvang, vorm, enz. van het te ontwikkelen examen. De verantwoordelijkheid ligt bij 

de scholen om dit dan ook goed met elkaar af te spreken en hier helder en duidelijk over te 

zijn. 

 

De grote vraag hier is wat is de gewenste examineringsituatie voor de kwalificatie  

of het cluster van kwalificaties? 

 

Bij het opstellen van de examenvisie moet rekening worden gehouden met diverse aspecten, zoals de 

examenvisie en uitvoeringsmogelijkheden van de scholen, de actuele eisen van inspectie, de ontwikkeling op 

het gebied van examineringsvormen en beoordelingen. Als de realistische examenvisie is beschreven, kan de 

huidige situatie daaraan gespiegeld worden en kan gekeken worden wat nodig is ten opzichte van de huidige 

situatie.  

 

Dit geeft 4 mogelijkheden: 

1. stoppen / afbouwen van het bestaande examenproduct; 

2. doorgaan met het examenproduct, maar verbeteren van de afnameconditie;  

3. nieuw ontwikkelen (nieuwe examenproducten); 

4. verbeteren van het huidige examenproduct. 

1. Ervaring 
examens 

2. Opstellen 
examenvisie

3. Opstellen 
examen 

beschrijving

4. 
Ontwikkelen 
examinering

5. Uitvoeren 
examinering

1. Ervaring 
examens 

2. Opstellen 
examenvisie

3. Opstellen 
examen 

beschrijving

4. 
Ontwikkelen 
examinering

5. Uitvoeren 
examinering

1. Ervaring 
examens 

2. Opstellen 
examenvisie

3. Opstellen 
examen 

beschrijving

4. 
Ontwikkelen 

examens

5. Uitvoeren 
examinering
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Bij de op te stellen examenvisie zijn er 4 mogelijkheden.  

 

In bijlage 1 “Format Opstellen examenvisie” zijn vragen opgenomen die helpen om het gesprek met elkaar te 

voeren over de gewenste examensituatie en de realistische examensituatie.  

 

Voor het opstellen van de examenvisie is het belangrijk om in de visie al te verantwoorden dat het “LEAN” en 

eenvoudig moet zijn en administratieve rompslomp moet beperken tot het minimum. Zie hiervoor ook 

hoofdstuk 5.0. ook het servicedocument ‘Visievorming examinering’ kan eveneens gebruikt worden. 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/start/overzicht-servicedocumenten.html  

 

4.3 Opstellen examenbeschrijving  
 

 

Hier vindt het uitdiepen van de examenvisie plaats. Dit kan door de scholen gedelegeerd 

vanuit het onderwijscluster BIB in een gezamenlijk traject. In dit traject kan eventueel de 

examenleverancier betrokken worden. Het moment van het betrekken van de 

examenleverancier is aan de werkgroep zelf om te bepalen. 

 

Belangrijk is in deze stap om de examenvisie te vertalen naar operationele uitgangspunten en concrete 

stappen en acties en te komen tot een beschrijving van het gewenste examenproduct. Deze moet zo zijn dat 

de gezamenlijke scholen enthousiast worden om het te willen ontwikkelen en te gaan gebruiken. Vanuit deze 

positie zal het gesprek met de examenleverancier aangegaan moeten worden om het ook daadwerkelijk te 

laten ontwikkelen.  

 

In de examenproductbeschrijving zal ook duidelijkheid gegeven moeten worden over de doelgroep, de 

uitvoerbaarheid, de kosten en over de vraag aan welke randvoorwaarden het examenproduct en het 

ontwikkeltraject moeten voldoen. 

In bijlage 2 “Format Opstellen examenbeschrijving” zijn vragen opgenomen die helpen om het gesprek 

hierover te ondersteunen. Het format maakt het mogelijk om het examenproduct concreet te beschrijven, 

zodat het een document is dat gecommuniceerd kan worden met de examenleverancier.  

1. Ervaring 
examens 

2. Opstellen 
examenvisie

3. Opstellen 
examen 

beschrijving

4. 
Ontwikkelen 
examinering

5. Uitvoeren 
examinering

Huidige 
situatie 

Stap 3 

Spiegelen  

R
e
a
lis

a
ti
e
 

Tijd 

 

Doorgaan 
(Verbeteren 

condities) 

Nieuw 
(Ontwikkelen) 

Verbeteren 
(huidige 

producten) 

Stoppen 
(afbouwen) 

Stap 1 
Gewenste 
situatie 

Stap 2 
Realistische 

examensituatie 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/start/overzicht-servicedocumenten.html
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Voor het opstellen van de examenproductbeschrijving kan gebruik worden gemaakt van de in de 
procesarchitectuur bij het procesgebied “Kaders stellen” genoemde aandachtspunten:  
 

Uit de examenproductbeschrijving wordt duidelijk hoe per uitstroom: aan een juiste mix van 
beoordelingsmanieren wordt voldaan, hoe er tot examenproducten wordt gekomen (inkoop zelf construeren), 
aan welke toetstechnische eisen moet worden voldaan, onder welke omstandigheden de examenproducten 
moeten worden afgenomen en welke producten (en combinatie daarvan) leiden tot diplomering. 
 
http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/thema-s/boekje-procesarchitectuur-examinering.pdf 

 

4.4 Ontwikkelen examinering  
 

Het ontwikkeltraject is voor de examenleverancier. Deze zet hier zijn expertise en 

deskundigheid in om het examenproduct zoals afgesproken in de 

examenproductbeschrijving te realiseren. 

In de examenproductbeschrijving staat ook beschreven op welke wijze de scholen 

betrokken willen worden bij de ontwikkeling van deze examinering. Zie voor de specificatie 

bijlage 2 “format Opstellen examenbeschrijving”. 

 

De wens voor de betrokkenheid bij het ontwikkelproces wordt ook opgenomen in het format 

examenproductbeschrijving. Dit kan variëren van: 

 overlaten aan leverancier;  

 afstemmen over terugkoppeling / informeren momenten; 

 betrekken van experts en mensen;  

 pilot en testfase inrichten;  

 enz. 

 

4.5 Uitvoeren examinering 
 

De scholen nemen het ontwikkelde examenproduct rechtstreeks van de examenleverancier 

af zonder tussenkomst van het onderwijscluster. Zij gebruiken het en eventuele klachten en 

productverbeteringen worden aan de leverancier gemeld. Deze neemt het mee voor de 

onderhoudscyclus, hetgeen als stap 1 te beschouwen is bij/in de ervaring van het 

productgebruik.  

 

De toegevoegde waarde van de examenleveranciers in het ontwikkelen van de examenproducten moet veel 

meer komen te liggen op de examineringsdeskundigheid en de toets technische kwaliteit van de examens. De 

examenleverancier is up to date met de actuele eisen rondom examinering die de inspectie stelt.   

De toegevoegde waarde van de examenleverancier zal vooral moeten liggen in stap 4, het ontwikkelen. Voor 

de stappen 2 en 3 meer zal de examenleverancier in gesprek moeten met de collectieve klant, in dit geval het 

onderwijscluster en moeten anticiperen op de opgestelde examenvisie en examenproductbeschrijving. 

 

5.0 Examenproduct  
 
De examenproductbeschrijving (bijlage 2) zal duidelijkheid geven over het gewenste examenproduct voor de 

betreffende kwalificatie(s). Maar zonder naar een kwalificatie te kijken zijn er eisen aan de examenproducten, 

waarvan verondersteld mag worden dat deze bij scholen en examenleveranciers bekend zijn. Men mag 

verwachten dat de producten daaraan getoetst en daarop ontwikkeld worden. Toch is het goed om deze te 

benoemen en op te nemen in bijlage 2 “examenproductbeschrijving”. 

 

Het te ontwikkelen examenproduct moet voldoen aan: 

 het wettelijke kader van examinering; 

1. Ervaring 
examens 

2. Opstellen 
examenvisie

3. Opstellen 
examen 

beschrijving

4. 
Ontwikkelen 
examinering

5. Uitvoeren 
examinering

1. Ervaring 
examens 

2. Opstellen 
examenvisie

3. Opstellen 
examen 

beschrijving

4. 
Ontwikkelen 
examinering

5. Uitvoeren 
examinering

http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/thema-s/boekje-procesarchitectuur-examinering.pdf


 

 
Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken      8 

 

 het actuele toezichtskamer (examenstandaard); 

 actualiteit en passen bij de tijd; 

 actuele inhoud in relatie tot de beroepspraktijk (bouwbesluit, veiligheid, materialen); 

 de toetstechnische exameneisen; 

 de referentieniveaus (Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen); 

 het niveau van de opleiding voor wat betreft zelfstandigheid en complexiteit van de uitvoering en het 

taalgebruik(mbo-niveau 1, 2, 3 of 4). 

 

Algemeen:  

 Het beschrijven van het examenproduct kan in het format van bijlage 2. Hierbij is het belangrijk om 

het HUBO-principe in gedachten te houden. De examens voor de kwalificatie moeten Herkenbaar, 

Uitvoerbaar, Betaalbaar en Organiseerbaar zijn voor bedrijfsleven en onderwijs. 

 

 Voor de examenproductbeschrijving en het ontwikkelen van de examens geldt tevens het “Lean-
principe”, beknopt, behapbaar, eenvoudig en begrijpbaar. Voorkom administratieve rompslomp en 
lange processen voor administratie, bepek het aantal beoordelingsformulieren en 
registratiemomenten. LESS is MORE! 

 

6.0 Organiseren 

 

De verschuiving van de rol en verantwoordelijkheden in het ontwikkelproces vraagt aanpassingen van de 

betrokken mensen en de organisaties in de manier van werken. Bij het onderdeel organiseren willen we 

hierbij stilstaan. We zullen daar de belangrijkste aandachtspunten benoemen waar rekening mee gehouden 

moet worden om dit proces te laten slagen. De lijst is niet volledig, dat kan ook niet maar het geeft wel een 

beeld van de impact op de verschillende gebieden en waar rekening mee gehouden kan worden bij de 

implementatie. 

De omgeving zal zich moeten aanpassen aan deze manier van werken, zodat er een samenwerking ontstaat 

waarbij de examenleverancier en de scholen er beiden voordelen van hebben en er een win-win situatie 

ontstaat op de examenproductontwikkeling.  

 

Bij de volgende punten willen we op hoofdlijnen aandachtspunten benoemen voor het onderwijscluster, de 

scholen en de examenleverancier.  

Aanbod:   Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Neemt de verantwoordelijkheid om proactief concrete 

ontwikkelvraag te verduidelijken in een examenvisie en 

examenproduct beschrijving zodat de 

examenleverancier op basis van de concrete vraag het 

examenproduct kan ontwikkelen.  

School Neemt deel aan het gezamenlijke overleg om tot een 

collectieve vraagstelling rondom examinering te komen 

en neemt de te ontwikkelen examenproducten dan ook 

af. 

Examenleverancier Dienstverlenend optreden, biedt vooral de 

examenexpertise aan om examenproducten te 

ontwikkelen. 

Is bereid om verschillende examenvormen te 

ontwikkelen, anders als het eigen standaardaanbod. 

Keuze:   Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

De keus maken om te gaan werken met dit 

kwaliteitskader met opstellen van examenvisie en 

opstellen van de examenproductbeschrijving.  
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De keus maken om dit proces faciliteren met mensen 

en middelen om tot goede 

examenproductbeschrijvingen te komen.  

School Kiezen voor het collectief opstellen van de examenvisie 

en examenproductbeschrijving.  

Kiezen om de met een of meerdere 

examenleveranciers in gesprek te gaan over de 

opengestelde examenvisie en 

examenproductbeschrijving. 

Keus maken tussen ontwikkelen via een 

examenleverancier boven zelf als school ontwikkelen 

van examens. Meedoen aan de voorkant geeft ook de 

verplichting tot afname van het ontwikkelde 

examenproduct.  

Examenleverancier De examenleverancier moet de keuze maken om niet 

vanuit zijn ‘machtspositie’ of ‘omzet’ te werken maar 

een examenleverancier te willen zijn die luistert naar 

de vraag en hier invulling aan geeft.  

De keuze maken om de scholen invloed te geven op 

de examenvorm en hun een rol in het ontwikkelproces 

te geven. Bereid zijn andere examenvormen te 

ontwikkelen als het eigen aanbod. 

De keuze maken om in het belang van de klantrelatie 

ook voor kleinere doelgroepen wel te ontwikkelen die 

mogelijk financieel niet rendabel zijn. 

Organisatie: Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Gezamenlijk optrekken als één klant naar de 

examenleverancier en de verantwoording nemen om 

tot een examenproductomschrijving te komen. Dit 

vraagt een inspanningsverplichting op operationeel 

niveau en dat proces zal begeleid gestuurd moeten 

worden. 

School ‘Concessies’ doen aan eigen standpunten in het 

belang van gezamenlijk examens te laten ontwikkelen 

via een examenleverancier. Docenten (teams) en 

teammanagers van het scholen zullen hier met elkaar 

over in gesprek moeten om dit proces te ondersteunen.  

Examenleverancier De examenleverancier zal zijn ontwikkelproces moeten 

aanpassen aan deze manier van werken waarbij de 

scholen een examenproductbeschrijving aanleveren. 

En aangeven op welke manier de scholen betroken 

willen zijn in het ontwikkeltraject.  

Dit vraagt mogelijk meer examendeskundigheid over 

een breder inhoudelijk terrein. De examenleverancier 

zal meer en bredere kennis op examendeskundigheid 

en toetsdeskundigheid moeten ontwikkelen en actueel 

zijn met de nieuwste mogelijkheden van examinering. 

Mensen:  Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Alert zijn op signalen rondom examinering en hierop 

acteren door het starten van dit proces met het 

samenstellen van deskundigen die de examenvisie 
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gaan beschrijven voor een kwalificatie of cluster van 

kwalificaties.  

Groot deel van de expertise is in huis zeker op het 

moment dat deze van diverse scholen wordt 

samengebracht. 

Een profiel opstellen voor de werkgroep examenvisie 

en een profiel opstellen en de werkgroep 

examenproductbeschrijving. 

School Binnen de school de werkwijze en examenvisie 

bespreekbaar maken met als doel aan te sluiten bij de 

examenvisie van het onderwijscluster en dit actief 

verder mee vorm te geven.  

Loslaten van eigen gemaakte examenproducten en 

voor ogen houden dat het om het landelijke geheel 

gaat. Breder kunnen denken als de eigen school. 

Examenleverancier De mensen van de examenleverancier zijn 

examenexperts en toetstechnische deskundigen en 

kunnen meerdere vormen van examinering maken. 

Kritisch meedenken en de borging organiseren en de 

uitdaging aangaan om de klantwens zoals 

geformuleerd in de examenproductbeschrijving te 

realiseren.  

Uitvoering kunnen geven aan ontwikkelvraag, zoals 

beschreven in de examenvisie en de 

examenproductbeschrijving. De houding zal 

onderzoekend en nieuwsgierig zijn en het gesprek 

aangaan over de examenproductbeschrijving. 

Samenwerking: Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Het onderwijscluster zal als één geluid het gesprek met 

de examenleverancier aangaan. Dit vraagt afstemming 

over wie namens het onderwijscluster met de 

examenleverancier het gesprek aangaat over de 

opgestelde examenvisie en examenproduct 

beschrijving.  

Vaste contactpersoon om dit proces te begeleiden en 

af te stemmen met examenleverancier is wenselijk. 

School Samenwerken aan collectieve 

examenproductbeschrijving.  

Over eigen organisatiegrenzen heen kunnen kijken en 

gezamenlijk belang vooropzetten. 

Examenleverancier Openstaan voor de samenwerking, zelf ook blijven 

vragen en mee blijven denken over de examinering en 

het proces mee verbeteren en invoeren.   

Vaste contactpersoon om dit proces te begeleiden en 

af te stemmen met onderwijscluster is wenselijk. 

Meerder examenleveranciers zijn mogelijk, en 

samenwerking tussen examenleverancier is mogelijk 

dit is aan de examenleverancier zelf hoe te 

organiseren en met wie ze samenwerken. 
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Marketing: Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Werkwijze invoeren en proces bekend maken bij de 

leden van de onderwijscommissie en deze motiveren 

mee te doen aan het vormgeven van de 

examenproductbeschrijvingen. 

Het gesprek met de examenleverancier aangaan om 

deze werkwijze uit te leggen en samen verder vorm te 

geven en te gaan realiseren. 

School Tijd vrijmaken om vakdocenten, examendeskundigen 

ruimte te geven om te mee te werken aan de 

collectieve examinering. Dit kun je als teammanager 

ook als pr en waarderingsmiddel inzetten naar de 

docenten inzetten. Als je hieraan meedoet dan is dat 

een waardering voor je examenspecialisme. Niet 

iedereen kan zomaar in de werkgroep 

examenproductomschrijving een plaats krijgen. 

Examenleverancier Kan zich profileren door deze werkwijze en kan werken 

aan klantbinding en co-creatie.  

Kosten en Baten: Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Er is een extra organisatie-inspanning en menskracht 

nodig vanuit het onderwijscluster. Dit zal op een of 

andere manier bekostigd moeten worden en een plaats 

moeten krijgen op de agenda, en in de jaarbegroting. 

School Uren voor het beschikbaar stellen van docenten. Daar 

staat tegenover dat er intern minder eigen examens 

ontwikkeld en verantwoord hoeven te worden.  

Examenleverancier Er ontstaan andere vormen van examinering als de 

standaard. Dit kan duurder zijn om te ontwikkelen maar 

kan ook goedkoper zijn. Er ontstaan mogelijk nieuwe 

doelgroepen en examenproducten die de 

examenleverancier eerder niet had. Er zijn extra 

verkoopmogelijkheden. Er zal rekening gehouden 

moeten worden dat er ook examinering voor kleine 

doelgroepen ontwikkeld moet worden.  

Valkuilen: Onderwijscluster 

(collectief van scholen) 

Wel de vraag stellen maar niet specifiek genoeg. De 

examenleverancier houdt alle ruimte om te maken wat 

hij zelf wil en dat levert teleurstelling op over het 

resultaat. 

Te makkelijk denken over het opstellen van de 

examenproductbeschrijving. Dit vraagt tijd, bemensing 

en uren en een proces dat georganiseerd moet 

worden. 

School Wel willen meedoen aan de 

examenproductbeschrijving maar niet afnemen als het 

toch iets ander geworden is dan je had gewild. 

Bij niet tevreden zijn over het product niet meer 

deelnamen aan dit project in plaats van te evalueren 

en te verbeteren. 

De vertegenwoordiger committeert in onderwijscluster, 

maar koppelt en borgt niet goed terug aan docentteam 

en eigen school. Waardoor er een spanningsveld 

ontstaat.  
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Examenleverancier Niet meedoen en geen energie stoppen om deze 

manier van werken te realiseren.  

Achterover hangen tot de vraag gesteld wordt en dan 

het niet oppakken omdat de input beter moet van uit 

het collectief (tegenwerken in plaats van gaan 

meedenken om de klantwens te realiseren). 

 

 

7.0 Realiseren 
 
Om de collectieve examenproductbeschrijving te formuleren is er behoefte aan een instrument dat dit proces 

ondersteunt. 

 

Er zijn twee handreikingen opgesteld die hierbij ondersteunen: 

1. Format Opstellen examenvisie (Bijlage 1) 

2. Format Beschrijven van het examenproduct (Bijlage 2) 

 

Naast deze twee formats is ook het ontwikkelproces beschreven voor het tot stand komen van de 

examenproductbeschrijving. 

3. Procesbeschrijving tot stand komen van de examenproductbeschrijving (bijlage 3) 
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Bijlage 1: Format Opstellen examenvisie 

 

Bij het opstellen van de examenvisie is het belangrijk om de juiste stappen te nemen in de goede volgorde en 

de vraagstukken niet door elkaar te laten lopen. 

De volgend 3 stappen helpen hierbij. Per stap volgt een toelichten en worden vragen aangereikt die daarbij 

helpen 

 

Stap 1 Wat is de gewenste situatie? (Ideaalbeeld) 

Stap 2 Wat is realistisch van dit ideaalbeeld? 

Stap 3 Spiegelen van de huidige situatie examinering aan de realistische situatie. 

 

 

 

Afbeelding: in drie stappen naar een concrete examenvisie. 

 

  

Huidige 
situatie 

Stap 3 
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Stap 1 Wat is de gewenste situatie?  

 

 

Dit is de droom fase wat is idealiter de beste manier van examinering voor deze 

kwalificatie(s) en doelgroep. Alles kan en is mogelijk in deze stap, er zijn geen 

beperkingen van kosten, examenvorm, toezichtkader en uitvoeringmogelijkheden. 

 

De grote vraag is, wat is de gewenste examineringsituatie voor deze kwalificatie  

of cluster van kwalificaties1? 

 

 

Vragen in deze stap zijn: 

 Waar willen we naar toe? (Waar staan we over 2 jaar voor deze kwalificatie(s)?) 

 Wanneer zijn wij trots op de manier waarop we examineren? 

 Hoe zien de processen, producten, mensen, locatie, context, omvang, beoordeling en de organisatie 

eruit als de examinering ‘perfect’ is?  

 Welke vorm van examen past bij de tijd en actualiteit?  

 Wat willen wij bereiken met examinering? 

 Hoe willen we examineren? 

 Welk resultaat heeft deze ‘perfecte’ examinering? 
 

 

Het servicedocument ‘Visievorming examinering’ kan gebruikt worden. 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/start/overzicht-servicedocumenten.html  

 

 

Tip en aandachtpunten voor de gespreksleider blijf in mogelijkheden denken alle inbreng is goed, niets is 

onmogelijk, laat je niet beperken door de ervaringen en huidige situatie en kaders. 

 

  

                                                
1 bij clustering van kwalificatie kun je strategische werken door ook kleine opleidingen mee te pakken bij de examenvisie van grotere 

opleidingen en dit als een ontwikkelvraag voorleggen aan de examenleverancier.  

 

S

R

S

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/start/overzicht-servicedocumenten.html
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Stap 2 Wat is realistisch van dit ideaalbeeld? 

 

In deze stap wordt de gewenst situatie getoetst op haalbaarheid en wat realistisch is in 

het hier en nu. 

Het HUBO-principe past hier goed bij. 

Wat is Haalbaar, is het Uitvoerbaar, is het Betaalbaar en Organiseerbaar.  

 
Om een realistische situatie te beschrijven is nodig aan de volgende aandachtsgebieden per stuk te bekijken 

naar wat realistisch is. Al deze gebieden in samenhang te zien en bespreken om op elkaar aan te laten sluiten 

zodat het geheel elkaar versterkt en samenwerkt.  

 

Aandachtgebieden: 

 de processen 

 de producten 

 de mensen 

 de locatie 

 de context 

 de omvang 

 de beoordeling  

 de organisatie  
 

Vragen in deze stap zijn: 

 Welke examenproces is haalbaar? 

 Welke kwaliteit van producten vraagt dit? 

 Wat vraagt dit van beoordelaars? 

 Wat vraagt dit van het personeel, inhoudelijk, proces, houding, kennis, vaardigheid, deskundigheid? 

 Hoe kan het werkveld effectief betrokken worden bij examinering? 

 Hoe ziet de examenomgeving eruit en wat vraagt dit in deze situatie? 

 Wat is een realistische examens en sluit dit aan bij de context van het beroep/kwalificatie? 

 Hoe sluiten de examens aan bij het niveau van de kwalificatie? 

 Wat is de kleinste eenheid voor een examen? Wat is de grootste eenheid voor een examen?  

 Wat is een realistische manier van beoordelen die gelijkwaardigheid van beoordelen borgt? 

 Waar zitten de kosten van deze examinering en is dat betaalbaar?  
 
Het servicedocument ‘Visievorming examinering’ kan gebruikt worden. 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/start/overzicht-servicedocumenten.html 
 
Beschrijving van de realistische situatie:  
Toelichting: maak een beschrijving van hoe de examinering werkt en eruitziet. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Tip en aandachtpunten voor de gespreksleider blijf kijken naar wat kan en naar de mogelijkheden. Laat de 

werkgroep niet te snel in beperkingen denken vanuit de huidige situatie en wat er gedaan moet gaan worden 

aan werk en activiteiten als voor iets gekozen wordt. Elke keuze zal inspanning vragen voor aanpassing van 

proces, mensen, uitvoering. Dit mag niet leidend zijn voor de keuze die nodig zijn om de examenvisie te 

realiseren.  

 

  

S

R

S

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/start/overzicht-servicedocumenten.html
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Stap 3 Huidige situatie examinering spiegelen aan de realistische situatie. 

 

In deze stap wordt het uiteindelijke examenvisie en opdracht gemaakt voor de werkgroep 

examinering.  

Hier wordt gekeken naar de huidige situatie wat is er al. 

De aanwezige examinering wordt gespiegeld aan de nieuwe geformuleerde realistische 

examenvisie.  

 

In de kern zijn er maar 4 mogelijkheden voor de huidige examenproducten ten opzichte van de gewenste 

situatie. In onderstaande afbeelding is dit weergegeven. 

 

Afbeelding. Bij het opstellen van de examenvisie zijn er 4 mogelijkheden 

 

4 Mogelijkheden 

1. Stoppen / afbouwen van het bestaande examenproduct 

2. Doorgaan met het examenproduct maar verbeteren van de examencondities 

3. Nieuw ontwikkelen examenproducten  

4. Verbeteren huidig examenproduct 

 

Vragen in deze stap zijn: 
 

 Welke van de huidige examenproducten zijn passen bij de opgestelde examenvisie? 

 Zijn de huidige gebruikers tevreden mee? 

 Wat vinden de studenten van het examen? 

 Wordt geëxamineerd waar het om moet gaan? 

 Past de beoordelingsmethode bij de realistische situatie? 

 Zijn de afnameomstandigheden van de huidige situatie goed voor de nieuwe realistische situatie? 

 Past de omvang van de huidige examinering bij de realistische situatie? 

 Past het huidige examinering proces bij de realistische situatie of vraagt dit aanpassingen? 

 Welke mensen zijn in de huidige situatie betrokken en welke mensen vraagt de realistische situatie? 
  

S

R

S
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Bijlage 2: Format Beschrijven van examenproduct  
 
Onderstaande format (volgende pagina) helpt om de examenproduct te beschrijven. In de rechterkolom is een 

toelichting opgenomen.  Onderstaand zijn vragen opgenomen die helpen om de examenvisie en te vertalen 

naar operationele uitgangspunten om te komen tot een beschrijving van het gewenste examenproduct.  

 

Voordat er met het beschrijven van het examenproduct begonnen kan worden zijn de volgende punten 
belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan als werkgroep. 

 

 Wat is de opgestelde examenvisie en begrijpen we die eenduidig?  

 Hoe kunnen we de examenvisie realiseren, welke mogelijkheden zijn er? 

 Wat is er nodig om het realistische examenvisie werkend te krijgen? 

 Welke randvoorwaarde zijn er gesteld voor de uitvoering en de organisatie van de examinering?  

 Hoe de branche betrekken ook het opstellen van deze examenproductbeschrijving? 

 Op welke moment betrekken we de examenleverancier? 

 
Vragen in deze fase: 

 

 Wat is de essentie van wat geëxamineerd moet worden? 

 Hoe komt de essentie van beroep terug in de beoordeling van het examen? 

 Wat betekend de gekozen examineringsvorm voor de afname locatie / omgeving? 

 Welke randvoorwaarde zijn er nodig voor de afnamecondities? 

 Welke beoordeling wijze is nodig?  

 Hoe wordt tot examenproducten gekomen (inkoop zelf construeren)?  

 Welke producten (en combinatie daarvan) leiden tot diplomering is het compleet moet er wat bij? 

 Wordt aan een juiste mix van beoordelingsmanieren voldaan? 

 Zijn de toetstechnische eisen voldoende? 

 Welke randvoorwaarden gelden voor de uitvoering van deze examinering. 

 
Voor het opstellen van de examenproductbeschrijving kan gebruik worden gemaakt van de in de beschrijving 
Examentaak Construeren:  
http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/thema-s/bet-construeren.pdf 

 

Zie ook 5.0 voor algemene criteria voor het ontwikkelen van examinering. 
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Format Beschrijven van examenproduct 

 

Doelgroep per kwalificatie Beschrijving examenproduct 

Scholen Toelichting: de betrokken scholen benoemen die deze 

productomschrijving mede vormgeven 

Aantal studenten dat het examen gaat gebruiken Toelichting: het aantal te verwachten deelnemers van 

deze scholen benoemen bij aanvang 1e gebruik 

Huidige aantal deelnemers  Toelichting: het aantal huidige leerlingen dat van de 

opleiding gebruikt maakt op dit moment 

 

 

Kwalificaties / crebo’s   

Essentie van de kwalificatie en de werkprocessen Toelichting: benoem de werkprocessen die de essentie 

zijn voor het beroep 

Uitvoeringsmogelijkheden (locatie) Toelichting: beschrijf de randvoorwaarden die worden 

gesteld aan de examenlocatie. 

Beschrijving van het examenproduct  Toelichting: Geef een beschrijving van de examinering 

proces, de producten en de mensen. Het totaalbeeld van 

de examinering beschrijven. Zie ook stap 2 van 

examenvisie 

  

 
 

Het examen  

Aantal te ontwikkelen examens  Toelichting: bepaal het aantal exameneenheden voor de 

kwalificatie en welke werkprocessen bij welke 

exameneenheid worden geëxamineerd.  

Examenvorm afgestemd op de aard van het 

werkproces?  

 

Toelichting: beschrijf per exameneenheid de gewenste 

examenvorm sluit hierbij aan op het begrippenkader 

examinering: Praktijkexamen, Theorie-examen, 

Kaderexamen, Examenopdracht, Referentieopdracht, 

Proeve van bekwaamheid, Portfolio, Criteriumgericht 

interview (cgi) 

Welke beoordelingsvorm past het best bij de 

werkprocessen en het gekozen examenproces? 

 

Toelichting: Beschrijf per exameneenheid de 

beoordelingsvorm. (denk aan interview, projectverslag, 

presentatie, PVB, productbeoordeling, observatie, en CGI 

enz.) 

Uit welke elementen bestaat de examenvorm en 

beoordeling  

Toelichting Beschrijf per exameneenheid de gewenst 

producten denk aan examenopdracht, examenvragen 

enz. Welke producten zijn er nodig voor de beoordeling 

denk aan checklist, punten systeem, handreiking voor 

beoordelaar of CGI, een beoordelingsprotocol enz. 

 

 
Gewenste examenproducten beschikbaar   

Examenmatrijzen Toelichting: aangeven welke producten de 

examenleverancier beschikbaar moet stellen aan de 

examencommissie of docenten van de scholen  

Examen Idem. 

Instructie student Idem. 

Instructie beoordelaar Idem. 

Verantwoording naar KB (examenplan) Idem. 

Beoordelingsvoorschrift Idem. 

Antwoordmodel Idem. 

Enz.  
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Kwaliteitsborging ontwikkelproces  

Betrokkenheid in het ontwikkeltraject in welke fase 

 

Toelichting: geef aan in welke fase je als werkgroep 

betrokken wilt zijnen hoe in het ontwikkeltraject van de 

examinering (denk aan: concepten opstellen beoordelen, 

pilot testfase, betrokkenheid bij klankborden en vaststellen 

enz.) 

Wie moeten er betrokken worden voor het 

ontwikkelen van de examens. 

 

Toelichting: benoem de mensen of de deskundigheid 

waarvan je vindt dat de examenleverancier de examens 

moet ontwikkelen. (namen of expertisebeschrijving, 

examendeskundige, branche enz.) 

Betrokkenheid bedrijfsleven organiseren bij het 

ontwikkelen 

 

Toelichting: beschrijf op welke wijze het bedrijfsleven 

betrokken moet worden  

(bijvoorbeeld de leerbedrijven en stagebedrijven van de 

scholen. Criterium: bedrijf heeft nu of afgelopen cohort 

een student begeleid voor deze kwalificatie) 

Betrokkenheid studenten 

 

Toelichting: beschrijf indien het wenselijk is dat de 

studenten betrokken worden bij het ontwikkelen van de 

examinering, op welke wijze en voor welke onderdeel de 

studenten betrokken moeten worden bij het ontwikkelen 

van de examinering, wat moet de student toetsen? 

  

 
 

Onderhoudstraject  

Klachtenmelding Toelichting: Beschrijf hoe de afhandeling van klachten en 

opmerkingen bij gebruik van de examinering moet 

plaatsvinden. 

Verbetertraject Toelichting: beschrijf hoe je de examinering wilt volgen en 

hoe en wanneer er een verbetertraject gestart moet 

worden. 

Terugkoppeling  Toelichting: Hoe koppelt de examenleverancier terug over 

het gebruik van dit examenproduct? Hoe koppelt het 

onderwijscluster terug aan de examenleverancier? 

Evaluatie 

 

Toelichting: Hoe wordt de het examen geëvalueerd door 

onderwijscluster en de examenleverancier en hoe dit 

bespreken met elkaar. 

 
 

Impact randvoorwaarden voor de scholen en het 

bedrijfsleven 

 

Aandachtpunten voor scholen Toelichting: waar rekening mee houden voor de invoering 

van dit examenproduct. Denk aan proces, omgeving, 

mensen enz. 

Benoem te nemen aandachtpunten en acties voor de 

scholen. 

Aandachtpunten bedrijfsleven Toelichting: beschrijf welke aandachtspunten er zijn voor 

het bedrijfsleven voor de examinering in de 

beroepspraktijk en hoe dit te communiceren met deze 

bedrijven. 
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Communicatie  

Contactpersoon  Toelichting: wie namens het onderwijscluster voert de 

gespreken met de examenleverancier 

Contactpersoon Examenleverancier Toelichting: wie namen de examenleverancier is de 

contactpersoon voor de realisatie volgens de 

productbeschrijving. 

Oplevering van de examinering  Toelichting: geef aan wanneer het examenproduct 

bestelbaar en leverbaar moet zijn?  

Voor welke cohort de examinering geldt.  

Wanneer het examenproduct gereed moet zijn voor de 

voorbereiding en implementatie.   

Implementatie  

 

Toelichting: welke implementatie is nodig voor deze 

examinering voor de scholen en bedrijven. Wie doet deze 

implementatie welke rol heeft teamleider van de school, 

de examenleverancier enz. 
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Bijlage 3: Procesbeschrijving tot stand komen van de examenproductbeschrijving (bijlage 3) 

 

1. Ervaring examens   

 

 
Stap 1 
 
De scholen hebben veel ervaring en inzicht in de examinering van de 
kwalificatie zowel op product als op uitvoering. Deze ervaring is altijd het 
startpunt voor het verbeteren of voor het opstellen van de examenvisie.  
 
 
Verantwoordelijk: Individuele scholen  
Resultaat: Elke school heeft zijn eigen ervaring en brengt dit in voor het 
opstellen van de gezamenlijke examenvisie. 
 
 

2. Opstellen examenvisie  
Stap 2 
Het onderwijscluster BIB stelt een collectieve examenvisie voor (het cluster 
van) kwalificatie(s) op waarin getracht wordt zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan de wensen van de individuele scholen. 
 
Verantwoordelijkheid: Onderwijscluster BIB 
 
Resultaat:  

 Een examenvisie voor een kwalificatie of cluster van kwalificaties 
met indien gewenst keuzemogelijkheden. Dit zijn de kaders voor 
het examenplan.  

 Examenvisie is beschreven als input en opdracht voor de 
werkgroep examinering om dit nader uit te werken in stap 3 
Opstellen examenbeschrijving. 

 

Hulpmiddel: Format Opstellen examenvisie. (bijlage 1) 
 
 

3. Opstellen examen 

beschrijving 

  
 

 
Stap 3 
De scholen concretiseren de examenvisie en het kader van het 
examenplan van de kwalificatie of het cluster van kwalificaties door het 
formuleren van examenproductbeschrijving in afstemming met 
vertegenwoordigers van de scholen, examenconstructeurs en 
examendeskundigen. 
 
Verantwoordelijkheid: Werkgroep examinering 
 
Resultaat: Beschrijving van het examinering waarin opgenomen de 
minimale eisen m.b.t. gewenste examenproducten. Deze beschrijving is het 
kader voor de examenleverancier voor het ontwikkelen van de 
examinering. 
 
Hulpmiddel: Format Beschrijven van examenproduct. (Bijlage 2)  
Hierin komen naast essentiële inhoud ook taken en rollen in het 

ontwikkelproces, planning en gewenste betrokkenheid in het 
ontwikkelproces, kwaliteitsborging ontwikkelproces van het tot stand komen 
van de examenproducten aan bod. 
 
Stap 3a  
Het onderwijscluster BIB gaat aan de hand van de 

examenproductbeschrijving in gesprek met één of met meerdere 

examenleverancier(s) over te ontwikkelen examenproducten.  

 
 

Roc 

Roc 

Roc 

Roc 

Roc 

Roc 

Collectief van 
scholen geeft 
richting aan 

examenvisie, op 
basis van input 

individuele scholen. 

Collectief van 
scholen specificeert 

de aangegeven 
koers tot 

examenproduct-
beschrijving.  
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Stap 3b 
De examenleverancier(s) komen n.a.v. het gesprek met een inhoudelijke 
examenbeschrijving en een plan van aanpak voor het ontwikkeltraject van 
de gevraagde examenproducten. 
 
Verantwoordelijkheid: Examenleverancier 
 
Resultaat: Plan van aanpak voor het ontwikkelen van de 
examenproducten die passen bij de examenvisie en de 
examenproductbeschrijving. 
 
Stap 3c Werkgroep examinering bespreekt het plan van aanpak van de 
examenleverancier en toetst het plan van aanpak op de examenvisie en de 
examenproductbeschrijving. Indien dit goed is, wordt het plan van aanpak 
goedgekeurd voor stap 4 ontwikkelen van examinering. 
 
Verantwoordelijkheid: Werkgroep examinering 
 
Resultaat: Opdracht tot ontwikkelen van de examinering volgens plan van 
aanpak. 
 
 

4. Ontwikkelen examinering  
Stap 4 
De examenleverancier ontwikkelt de examinering volgens de 
examenproductbeschrijving en het afgesproken ontwikkelproces zoals 
afgesproken in het plan van aanpak. 
 
Verantwoordelijkheid: Examenleverancier  
 
Resultaat: Examenproducten die passen bij de examenvisie, 
examenproductbeschrijving en ontwikkelt volgens het plan van aanpak. 
 
Stap 4a  
De examenleverancier stelt het examenproduct vast en draagt zorg voor 
beschikbaarheid van de examens voor afzonderlijk mbo-scholen. 
 
Verantwoordelijkheid: Examenleverancier 
 
Resultaat: Vastgestelde examens en beschikbaar voor gebruik. 
 
 

5. Uitvoeren examinering  
Stap 10.  
Individuele mbo-scholen nemen de examens af2.  
 
Verantwoordelijk: Individuele mbo-school. 
Resultaat: Afname van examens. 
 
Stap 10.  
De examens worden afgenomen. Scholen doen ervaring op en delen die 
met onderwijscluster en met de examenleverancier.  
Dit is dan stap 1 voor de volgende cyclus examenevaluatie. 
 
 
 
 

 

                                                
2 scholen kunnen zelf afnemen of uitbesteden. Bij uitbesteden wordt de afname door een exameninstelling gedaan.  
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