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Betreft definitieve rapportage van bevindingen driejaarlijks onderzoek

Geachte heer Van Gils,

In maart/april 2014 hebben wij bij uw organisatie het driejaarlijks onderzoek naar
exameninstrumenten uitgevoerd. Door middel van deze brief informeren wij u
over de uitkomsten van dit onderzoek.
Het doel van het onderzoek is om een oordeel te geven over een deel van uw
exameninstrumenten. Wij hanteren de uitkomsten van deze beoordeling bij onze
kwaliteitsonderzoeken bij onderwijs- en exameninstellingen wanneer het door u
geleverde exameninstrumentarium ongewijzigd wordt ingezet.
Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het waarderingskader 2012. Het
onderzoek richtte zich op een deel van gebied 2: examinering en diplomering. In
bijlage 1 staat onze toelichting op de beoordeling van de aspecten en indicatoren
en wat dit betekent voor de inkopende onderwijs- en of exameninstelling.
Hieronder staat het oordeel van de onderzochte exameninstrumenten te lezen,
uitgewerkt per indicator van aspect 2.1 van het waarderingskader bve 2012.
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Datum
26 mei 2013

2.1 Exameninstrumentarium

2.1.1Onderscheid tussen
ontwikkelgerichte toetsen en
examinering

2.1.2 Dekking van het
kwalificatiedossier

2.1.3 Cesuur

2.1.4 Beoordelingswijze

2.1.5 Transparantie

Eindoordeel
Exameninstrumentarium

Onze referentie
4336508

91770 Autospuiter niveau 2

-

V

V

V

V

V

91800 Carrosseriebouwer niveau 3

-

V

V

V

V

V

92980 Caravantechnicus niveau 2

-

V

V

V

V

V

93385 Werkplaatsmanager Carrosseriebouw

-

V

V

V

V

V

93410 Autotechnicus (inclusief beroepsgericht Engels)

-

V

V

V

V

V

93741 Assistent Mobiliteitsbranche (AMB)

-

V

V

V

V

V

95042 Autoschadehersteller niveau 3

-

V

V

V

V

V

95442 Eerste Fietstechnicus

-

V

V

V

V

V

95450 Verkoopadviseur mobiliteitsbranche

-

V

V

V

V

V

95722 Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

-

V

V

V

V

V

- = niet beoordeeld

V = Voldoende

O = onvoldoende

N = Nader te bepalen

De exameninstrumenten bevatten geen ontwikkelgerichte toetsen of
beoordelingen.
Tot slot
Wij publiceren de resultaten van ons onderzoek binnen drie maanden op onze
website.
Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt dan contact op met de
contactinspecteur voor uw instelling, Wim Kooijman, telefoon: 06 41 72 73 57, email: w.kooijman@owinsp.nl

Met vriendelijke groet,

Lia Bruins – van Wijngaarden,
Teamleider mbo
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Bijlage 1. Toelichting beoordeling aspecten en indicatoren

Het onderzoek bij de leveranciers van exameninstrumentarium en/of
examendiensten vindt plaats op basis van het waarderingskader bve 2012,
gebied 2, examinering en diplomering.

Datum
26 mei 2014
Onze referentie
4336508

Bij de leverancier van exameninstrumentarium is het onderzoek gericht op aspect
2.1. Het onderzoek richt zich op de volgende indicatoren:
2.1.1 Onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en examinering. Deze
indicator kan alleen worden beoordeeld indien er bij de leverancier ook sprake
is van ontwikkelgerichte toetsen. Er wordt dan beoordeeld of er een duidelijk
onderscheid gemaakt is tussen ontwikkelgerichte toetsen - en de examinering.
2.1.2 Dekking van het kwalificatiedossier
2.1.3 Cesuur
2.1.4 Beoordelingswijze
2.1.5 Transparantie. Voor deze indicator wordt bij de examenleverancier
uitsluitend beoordeeld of het exameninstrumentarium is voorzien van
afnamecondities en aanwijzingen voor de beoordelaars en de studenten voor
de uitvoering van het examen.
Het eindoordeel voor het exameninstrumentarium bij de examenleverancier is
voldoende wanneer bovenstaande indicatoren voor exameninstrumenten met een
voldoende zijn beoordeeld. Zij vormen samen een gedeelte van aspect 2.1 van het
waarderingskader bve 2012 c.q. examenstandaard 1.
Bij de leverancier van examendiensten is het onderzoek gericht op aspect 2.2. Het
eindoordeel voor de examendiensten bij de examenleverancier is voldoende
wanneer de indicatoren 2.2.1 en 2.2.2 met een voldoende zijn beoordeeld. Zij
vormen samen aspect 2.2 van het waarderingskader bve 2012 c.q.
examenstandaard 2. Bij de beoordeling van de examendiensten van een
leverancier wordt ook de borging van de deskundigheid van de betrokkenen bij de
afname en beoordeling beoordeeld. Daarnaast wordt ook de borging door de
leverancier van het afname- en beoordelingsproces beoordeeld. Het gebruikte
exameninstrument bij deze diensten wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Wel wordt
beoordeeld of de afname en beoordeling verlopen zoals beoogd in het
exameninstrument.
Overname van het eindoordeel bij de inkopende onderwijsinstelling.
Het oordeel van ons onderzoek bij de leverancier wordt bij een onderzoek op een
instelling overgenomen, tenzij blijkt dat de instelling het exameninstrumentarium
en/of de diensten gewijzigd inzet respectievelijk afneemt. Bij aspect 2.1
onderzoeken wij daarnaast op de instelling of alle betrokkenen ook daadwerkelijk
een helder beeld hebben van het onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en
examinering, over hoe het examen eruit ziet, hoe het wordt uitgevoerd en
beoordeeld (indicator 2.1.1 en 2.1.5).
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