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Dit spiekbriefje is het resultaat van gesprekken tussen scholen en examenleveranciers over dit onderwerp 
tijden de Meet & Work op 18 september 2018. Uitgebreide informatie over (representatief) examineren vindt 
u op www.onderwijsenexaminering.nl.  
 
De essentie examineren: relevant en representatief 
Met de komst van de herziene kwalificatiestructuur verdween de dekkingseis van meer dan 75% van de 
werkprocessen uit het waarderingskader van inspectie. Naar aanleiding hiervan is ingezet op het examineren 
van de essentie van het beroep.  
Het gaat erom dat de vakkennis, vaardigheden en het gedrag, nodig voor het uitvoeren van het beroep als 
beginnend beroepsbeoefenaar, in een goede balans worden geëxamineerd. Daarbij zijn de kwalificatie-eisen 
uit het kwalificatiedossier (of keuzedeel) bepalend. Voor het examineren van de kwalificatie maakt het 
onderwijs met het beroepenveld een relevante én representatieve keuze op basis van de inhoud van het 
beroep: 

• Een relevante keuze betekent dat u examineert wat belangrijk is voor het uitoefenen van het beroep 
als beginnend beroepsbeoefenaar. 

• Een representatieve keuze betekent dat het examen een juiste indicatie geeft van het (toekomstige) 
beroep wat betreft niveau, inhoud en complexiteit. 

 
Definitie van relevant en representatief examineren 
In een kwalificatiedossier is beschreven wat een gediplomeerde aan het eind van de mbo-opleiding moet 
kunnen en kennen als hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt start. Er kan voor worden 
gekozen om alle kwalificatie-eisen te examineren. Het kan ook voorkomen dat er keuzes moeten worden 
gemaakt uit een kwalificatiedossier over wat wordt geëxamineerd om tot een representatief en uitvoerbaar 
examen te komen. Als er keuzes worden gemaakt, is sprake van relevant en representatief examineren. 
Relevant en representatief examineren betekent dat er een bewuste keuze wordt gemaakt uit wat er wel en 
niet geëxamineerd wordt.  
 
Vaak wordt in het kader van relevant en representatief examineren de ‘essentie van het beroep’ genoemd als 
leidraad wat er wel of niet wordt geëxamineerd. Op basis van de essentie kan vooraf worden bepaald welke 
kwalificatie-eisen niet aan bod komen bij de examinering. Ook kan de essentie richting geven aan welke 
onderdelen van de kwalificatie altijd worden geëxamineerd en welke binnen de steekproef vallen. 
 
Wanneer alle eisen uit het kwalificatiedossier aan bod kunnen komen in het examen is er sprake van volledig 
dekkende examinering. Zijn er keuzes met het beroepenveld gemaakt welke eisen niet in het examen aan bod 
komen, dan wordt dit relevante en representatieve examinering genoemd. Dit betekent dat vooraf aan het 
examen is bepaald dat sommige eisen uit het kwalificatiedossier niet geëxamineerd worden: alleen de 
kwalificatie-eisen die belangrijk (relevant) zijn voor het uitoefen van het beroep van de beginnend 
beroepsbeoefenaar. De ‘essentiële’ vakkennis, vaardigheden en het gedrag dienen in een goede balans met 
het niveau, inhoud en complexiteit van de gehele kwalificatie te worden geëxamineerd (representatief).  
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Examineren met een steekproef 
Kwalificatie-eisen kunnen met een steekproef worden geëxamineerd. De steekproef kan worden getrokken op 
basis van alle kwalificatie-eisen (volledig dekkende examinering) of op een selectie daarvan (representatieve 
examinering).  
 
 
 
 
 
 
Bij een steekproef weet de student vooraf niet welke kwalificatie-eisen aan bod komen in het examen. Het is 
belangrijk dat de kwalificatie-eisen, waaruit een steekproef getrokken wordt gelijkwaardig zijn: de 
examenonderdelen, waar een keuze uit wordt gemaakt, moeten vergelijkbaar zijn qua niveau, inhoud en 
complexiteit. Het ene examen uit de steekproef mag niet significant langer of zwaarder zijn. Op het niveau van 
een kerntaak kan geen steekproef worden getrokken: per kerntaak moet er altijd een resultaat zijn. 

 
Waarom relevant en representatief examineren? 
De reden om te kiezen voor relevant en representatief examineren en/of het werken met een steekproef heeft 
vaak te maken met de inhoud of de context van de kwalificatie. Inhoudelijke aanleidingen zijn dat de 
handelingen, kennis en/of vaardigheden te omvangrijk zijn, te moeilijk te examineren of een te groot 
afbreukrisico hebben en niet uitvoerbaar zijn. Een andere reden is de verschillende contexten binnen een 
kwalificatie. Bij de herziening van de kwalificatiestructuur is een aantal kwalificaties samengevoegd met soms 
als gevolg dat één kwalificatie opleidt voor een beroep in verschillende contexten of voor meer beroepen. De 
kwalificatie-eisen worden vaak binnen één context geëxamineerd. Het is logisch om dan keuzes te maken, 
omdat de eisen vaak niet allemaal essentieel of herkenbaar zijn voor de specifieke beroepscontext.  

Relevant en representatief examineren: hoe dan? 
Keuzes door onderwijs én bedrijfsleven vormen de basis voor representatief examineren. Wat de essentie van 
het beroep is bepalen zij samen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het examenprofiel of van sectorale 
samenwerking tussen mbo-scholen, het bedrijfsleven en examenleveranciers. Dergelijke afspraken borgen zo 
de waarde van het diploma. Voor examinering van kwalificaties is dat een vaak gekozen route. Bij keuzedelen 
komt het vaker voor dat de afweging op team-/schoolniveau wordt gemaakt door het brede karakter van 
keuzedelen, de aansluiting op de regio, etc.  
Het belangrijkste aandachtspunt bij relevant en representatief examineren is dat er verantwoorde keuzes 
worden gemaakt over welke onderdelen van de kwalificatie-eisen wel en niet worden geëxamineerd. De 
verantwoording wordt door de examencommissie meegenomen bij de vaststelling van het exameninstrument 
waarbij zij besluit of er voldoende recht wordt gedaan aan de eisen in het kwalificatiedossier of keuzedeel. 
Bij ingekocht materiaal is er in de meeste gevallen sprake van volledig dekkende examens. Wanneer scholen 
met hun (regionale) bedrijfsleven behoefte hebben aan relevant en representatief examineren, is het advies om 
samen met examenleveranciers in gesprek te gaan over de mogelijkheden.  
Relevant en representatief examineren heeft als risico dat de examinering van verschillende studenten 
onvoldoende gelijkwaardig is, wanneer met het regionale beroepenveld of per instelling eigen keuzes worden 
gemaakt. Dat maakt de verantwoording zo belangrijk. Bovendien geldt bij representatieve examinering dat het 
onderwijsteam alert moet zijn dat alle kwalificatie-eisen wél terugkomen in het onderwijs. Dat kan worden 
opgelost door deze bijvoorbeeld een expliciete plaats in de bpv-beoordeling te geven. 
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