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Exameninstrumenten: vaststellen en werken met ‘drie 
routes naar een valide exameninstrument’ 

Van:  Kennispunt Onderwijs & Examinering. Op inhoud gevalideerd 
  door Inspectie van het Onderwijs, ministerie van OCW  
Datum: november 2020, herziene versie 5.0 
Contact:  https:\\onderwijsenexaminering.nl / info@kennispuntmbo.nl 

 
Voor wie is de publicatie? 
Deze publicatie is bedoeld voor alle leden van de MBO Raad en de NRTO die de collectieve afspraken 
hebben ondertekend of instellingen die volgens deze afspraken1 willen werken. 

 
Waar geeft deze publicatie antwoord op? 
Het is de wettelijke taak van de examencommissie om exameninstrumenten vast te stellen. Deze 
handreiking geeft examencommissies antwoord op vragen rondom borgen van de kwaliteit van 
exameninstrumenten, het vaststellen daarvan en de consequenties van het werken volgens de ‘drie 
routes naar een valide exameninstrument’: 

• waar moet een examencommissie rekening mee houden bij het vaststellen van ingekochte en zelf 
geconstrueerde exameninstrumenten? 

• hoe kan een examencommissie het proces van vaststellen risicogericht inrichten? 
• wat betekent het werken met de ‘drie routes naar een valide exameninstrument’ voor het 

vaststellingsproces? 
• welke gevolgen heeft het wijzigen van ingekochte exameninstrumenten voor de validiteit van het 

exameninstrument en het vaststellingsproces? 
• hoe houdt inspectie zicht op de kwaliteit van exameninstrumenten? 

 
Deze handreiking richt zich met name op de exameninstrumenten voor kwalificaties en 
instellingsexamens taal. Vanaf cohort 2020/2021 telt het examenresultaat voor keuzedelen mee in de 
slaag/zak beslissing. Voor eerdere cohorten telt het examenresultaat voor keuzedelen nog niet mee in de 
slaag-/zakbeslissing. Tot die tijd beoordeelt de inspectie de inhoud van de examens van de keuzedelen 
niet tijdens de beoordeling van standaard ED2 (exameninstrumentarium). 

 
Achtergrond: kaders, wet- en regelgeving 
Wetgeving 
De examencommissie heeft als wettelijke taak de exameninstrumenten vast te stellen, zodat deze aan 
interne en externe kwaliteitseisen voldoen. De wet bepaalt niet hoe de examencommissie dit doet. Veelal 
formuleert de examencommissie deze kwaliteitseisen o.a. op basis van het Onderzoekskader van 
inspectie. De examencommissie is verantwoordelijk voor het vaststellingproces en onderbouwt de 
keuzes die zij hierbij maakt. Zie: WEB artikel 7.4.5-7.4.8. 

 
 

1 Er is hier geen sprake van een wettelijke kader. 
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Inspectie 
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de exameninstrumenten en de wijze waarop de 
examencommissie dit borgt. Zie: Kwaliteitsgebied Examinering en diplomering, standaard 1 en 2. 
Examenstandaard 2, die de eisen voor de exameninstrumenten beschrijft is uitgewerkt in de producteisen 
uit de norm voor valide exameninstrumenten. Een nadere toelichting hiervan is te vinden in 
de publicatie: Handreiking – Exameninstrumenten dekking en representatief examineren 

 
Drie routes naar een valide exameninstrument 
Mbo-scholen kopen in principe exameninstrumenten in of construeren deze zelf. De leden van de MBO 
Raad en NRTO hebben met elkaar afgesproken dat vanaf augustus 2018 alle exameninstrumenten voor 
de herziene kwalificaties die scholen inzetten valide zijn volgens de ‘drie routes naar een valide 
exameninstrument’. Hierbij heeft de school de keuze om: 

• via route 1 een exameninstrument in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier 
• via route 2 binnen de collectieve afspraken zelf een exameninstrument te construeren 
• via route 3 een zelf geconstrueerd exameninstrument extern te laten valideren 

 
De school legt per kwalificatie vast welke keuze(s) zijn gemaakt. De school bepaalt zelf hoe zij het 
proces inricht om tot valide exameninstrumenten te komen. Het kan de examencommissie zijn die naast 
het vaststellen van de exameninstrumenten ook vaststelt of het exameninstrument valide is, maar dit 
hoeft niet en kan ook worden uitgevoerd door andere functionarissen. Meer informatie over deze routes 
vindt u op: Stichting validering examens mbo. 

 
Waar kan een examencommissie rekening mee houden bij het vormgeven van het 
vaststellingsproces? 
De examencommissie is wettelijk verplicht ieder exameninstrument vast te stellen. De wet bepaalt niet 
hoe dit proces is ingericht. De examencommissie kan ervoor kiezen om bij het vaststellingsproces 
onderscheid te maken tussen ingekochte examens en zelf geconstrueerde examens en het proces 
‘risicogericht’ invullen. De examencommissie is ten allen tijde verantwoordelijk voor de vaststelling en 
daarmee de kwaliteit van de exameninstrumenten, waarbij de exameninstrumenten aan de 
examenstandaarden van inspectie moeten voldoen. 

 
Ingekochte examens 
Het proces kan risicogericht worden vormgegeven, bijvoorbeeld op basis van ervaring en gegevens over 
de wijze waarop de examenleverancier de kwaliteit borgt. Om het risico van ingekochte examens vast te 
stellen kunnen de volgende vragen worden gesteld: 

• Is de leverancier gecertificeerd in het kader van route 1 naar een valide exameninstrument? 
• Welke ervaringen heeft u of hebben andere scholen met de examens van deze leverancier? 
• Zijn er nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de examens? 
• Hoe ziet het constructie en validerings- of vaststellingsproces bij de examenleverancier er uit? Wie 

zijn daarbij betrokken? 
 

Op basis hiervan bepaalt de examencommissie het risico en de wijze van vaststellen. De keuze voor de 
wijze van vaststellen is afhankelijk van verschillende factoren. Een voorbeeld hiervan is de voorbeeld 
vaststellingslijst, die als hulpmiddel ingezet kan worden om de risico’s in te schatten. 

https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/over-de-norm/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/over-de-norm/
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/waarderingskader-en-norm-valide-exameninstrumenten-dekking-basis-profieldeel-en-vakkennis-en-vaardigheden/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18409.html


doorvoeren. Dat geldt voor alle wijzigingen, van spelfouten tot het aanpassen van de opdracht. 3 

 

 

 
De lijst kan als hulpmiddel ingezet worden om de risico’s in te schatten. Hoe lager het aantal punten hoe 
minder risicofactoren er lijken te zijn. In dat geval kan er een lagere intensiteit bij vaststelling worden 
gehanteerd. De examencommissie is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die zij maakt. De lijst 
is een hulpmiddel bij deze besluitvorming. 

 
Zelf geconstrueerde exameninstrumenten 
Als het gaat om zelf geconstrueerde exameninstrumenten is het van belang inzicht te hebben in het 
constructieproces en de deskundigheid van constructeurs. Om het risico van zelf geconstrueerde 
examens vast te stellen kunnen de volgende vragen worden gesteld: 
• hoe is het proces van constructie ingericht en zijn de afspraken binnen route 2 of 3 daarbij gevolgd? 

Welke afspraken, richtlijnen en/of formats zijn er en worden deze ook nageleefd/gebruikt? 
• voldoet het exameninstrument aan de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten? 
• zijn de betrokken constructeurs aantoonbaar toetstechnisch en vakinhoudelijk deskundig? 
• welke ervaringen zijn er met examens van deze opleiding? 

 
Op basis van welke criteria wordt een exameninstrument vastgesteld? 
Veel examencommissies stellen de exameninstrumenten vast aan de hand van een vaste 
vaststellingslijst. De examencommissie heeft de ruimte deze zelf vorm te geven. Wel bepalend voor de 
inhoud is Examenstandaard 2. Als handreiking en kader kan verder gebruikt worden: 

• voorbeeld vaststellingslijst 
• producteisen exameninstrumenten 
• publicatie Handreiking – Exameninstrumenten dekking en representatief examineren 

 
Wat betekent het werken met de ‘drie routes naar een valide exameninstrument’ voor het 
vaststellingsproces? 
Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten inzetten. Via inkoop bij gecertificeerde 
leveranciers, zelf examens construeren binnen de collectieve afspraken of zelf geconstrueerde examens 
extern laten valideren. Onafhankelijk van de gekozen route, moet een exameninstrument altijd valide 
zijn. Gemaakte afwegingen en keuzes moeten tot op het niveau van de kwalificatie herleidbaar en 
vastgelegd zijn. De school legt per exameninstrument vast welke van de drie routes is gekozen. Dit kan 
bijvoorbeeld in het examenplan worden opgenomen. 

 
De examencommissie stelt de totale set exameninstrumenten voor een kwalificatie vast. Als onderdeel 
van de vaststelling is het advies dat de examencommissie zich ervan vergewist dat de 
exameninstrumenten valide/gevalideerd zijn volgens de afspraken binnen de verschillende routes. 
Bijvoorbeeld door gericht vragen te stellen: Is er ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier? 
Zijn bij zelf construeren de collectieve afspraken binnen route 2 gevolgd? Is geverifieerd of het 
ingekochte kaderexamen volgens instructie is ingevuld en/of de vervangende opdrachten voldoen aan de 
producteisen uit de norm? Is het examen daarmee valide? 
Zie voor meer informatie over de verschillende routes: Toepassing valide exameninstrumenten. 

 
Wat zijn de consequenties van het aanpassen van een ingekocht exameninstrument? 
Onderdeel van de afspraken rond ‘drie routes naar een valide exameninstrument’ is de afspraak dat een 
ingekocht exameninstrument in principe niet wordt aangepast. Aanpassing heeft directe consequenties 
voor de validiteit van het exameninstrument. De school moet een wijziging via de routes (laten) 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/construeren/vaststellen-examens/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/over-de-norm/
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/waarderingskader-en-norm-valide-exameninstrumenten-dekking-basis-profieldeel-en-vakkennis-en-vaardigheden/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/de-routekaart/
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Als de school het valide exameninstrument heeft ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier, 
moet de school het verzoek tot wijziging daar indienen. De examenleverancier overweegt of het verzoek 
tot wijziging wordt gehonoreerd. Als dit het geval is, voert de leverancier de wijziging door. Als de 
examenleverancier besluit de wijziging niet door te voeren, kan de school overwegen een oplossing in 
route 2 of 3 te zoeken. 
Zie voor meer informatie en de consequenties van wijzigen in de verschillende routes: Toepassing valide 
exameninstrumenten. 

 
Hoe kan het vaststellingsproces van kaderexamens2 worden vormgeven en hoe komt u daarbij tot 
een valide exameninstrument? 
De examencommissie heeft de ruimte zelf het vaststellingsproces in te richten. Dat kan ook gefaseerd, 
zoals bij kaderexamens. Na toetstechnische vaststelling van het kader, vindt invulling met een 
examenopdracht plaats die vervolgens vakinhoudelijk wordt vastgesteld. Daarbij is het belangrijk dat de 
opdracht de juiste complexiteit heeft, representatief is voor de kwalificatie én dat de examenopdracht 
volgens instructie (in lijn met referentieopdracht) is ontwikkeld. 

 
Let op: een kaderexamen is pas valide nadat de examencommissie geverifieerd heeft dat de 
vervangende examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een 
instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet. Zie voor meer 
informatie en de consequenties van het zelf vervangen van een examenopdracht het document: 
Toepassing valide exameninstrumenten. 

 
Hoe ziet de inspectie toe op de kwaliteit van exameninstrumenten? 
De inspectie onderzoekt tijdens het vierjaarlijks onderzoek of de examencommissie de wijze waarop zij 
de kwaliteit van exameninstrumenten heeft geborgd goed heeft geregeld. Daarbij is het van belang dat 
de examencommissie de afspraken en uitgangspunten vastlegt en erop toe ziet dat de uitvoering 
verloopt zoals afgesproken. De inspectie beoordeelt tijdens het vierjaarlijks onderzoek primair of de 
examencommissie zorg draagt voor de kwaliteitsborging van het exameninstrumentarium, de afname en 
beoordeling en de diplomering. Afhankelijk van dit oordeel richt de inspectie het onderzoek naar 
examinering en diplomering proportioneel in. Dat betekent: beperkte verificatie waar het kan, volledig 
onderzoek waar het moet. De inspectie vraagt bij de onderzochte opleiding de ingekochte en zelf 
ontwikkelde exameninstrumenten op, wanneer meer risico wordt gesignaleerd. Naast het vierjaarlijks 
onderzoek onderzoekt de inspectie examinering en diplomering als onderwerp van het stelseltoezicht. 

 
Zij onderzoekt dan altijd alle standaarden van het gebied Examinering en diplomering. De inspectie stelt 
de verantwoordelijkheid van de examencommissie centraal. Dit betekent dat zij bij het stelselonderzoek 
ook de exameninstrumenten opvraagt, indien deze nog niet eerder zijn beoordeeld. 

 
In bijlage 1 vindt u een lijst die behulpzaam kan zijn bij het inschatten van de risico's bij vaststelling. 

 
 
 

2Met kaderexamen wordt bedoeld: Een gestandaardiseerd exameninstrument waarin de examenvorm, beoordelingscriteria en het 
proces omschreven staan en waarbij een examenopdracht is meegegeven inclusief instructie om de opdracht te vervangen. Mbo- 
scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de examenopdracht volgens instructie. Vaak worden er (voorbeelden 
van) examenopdrachten bij aangeboden, die de mbo-school kan gebruiken bij het examen (zie referentieopdracht). 

https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/de-routekaart/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/de-routekaart/
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/de-routekaart/
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Risicofactor 

 Laag  Hoog  

 0 1 2  

Beschrijvingen in het 
dossier/keuzedeel zijn eenduidig 

   Beschrijvingen in het dossier/keuzedeel 
zijn complex/multi-interpretabel van opzet 

Het exameninstrument is dekkend 
voor het kwalificatiedossier 

   Het exameninstrument bevat 
representatieve examinering 

Het exameninstrument bestaat uit 
één examenvorm 

   Het exameninstrument bestaat uit 
verschillende examenvormen 

Het is bekend dat de examen- 
instrumenten van de leverancier in 
het verleden goed waren 

   Er is sprake van een nieuwe leverancier, 
het is onbekend wat de ervaringen met de 
exameninstrumenten zijn. 

De leverancier verwerkt de feedback, 
wijzigingen, etc. in een 
verantwoordingsdocument. 

   De leverancier geeft geen inzicht in 
wijzigingen, ontvangen feedback, etc. 

De leverancier is gecertificeerd 
examenleverancier volgens de 
organisatie- proces en producteisen 
voor valide exameninstrumenten 

   De leverancier is niet gecertificeerd 
volgens organisatie- proces en 
producteisen voor valide 
exameninstrumenten 

De examenleverancier hanteert 
vergelijkbare criteria voor vaststelling 
als de school. 

   Er geen inzicht in vaststellingscriteria 
en/of weinig overeenkomsten in de 
gehanteerde criteria bij vaststellen van 
het exameninstrument. 

Bij de ontwikkeling van het 
exameninstrument zijn scholen 
betrokken. 

   Er zijn geen scholen betrokken bij de 
ontwikkeling van het exameninstrument. 

Het beroepenveld is betrokken bij de 
ontwikkeling van het 
exameninstrument. 

   Er is geen beroepenveld betrokken bij de 
ontwikkeling van het instrument. 

Exameninstrumenten zijn door de 
inspectie als voldoende beoordeeld. 

   Inspectie heeft exameninstrumenten als 
onvoldoende beoordeeld. 

TOTAAL     
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