Routes kiezen en verantwoorden
Hulpdocument voor het maken van keuzes en inrichten van verantwoording bij het werken
met drie routes naar valide exameninstrumenten.
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Inleiding
Deze publicatie is bedoeld als (vrijblijvend) hulpmiddel voor scholen bij het kiezen van
routes en het inrichten van de verantwoording over het gebruik van de drie routes naar een
valide exameninstrument. Deze publicatie vervangt de publicatie ‘Grip op de routekaart’.
De inhoud van het document is aangescherpt met de meest actuele kennis over het werken
met de drie routes. De publicatie richt zich op het maken van keuzes binnen de routekaart
en het verantwoorden van de keuzes. Met de publicatie kunnen scholen zich voorbereiden
op ‘de structurele situatie’.
In de structurele situatie (na de overgangsperiode, streefdatum augustus 2018) kunnen
scholen via 3 routes op de routekaart komen tot een valide exameninstrument. Per
kwalificatie kiest een school de gewenste route(s). Het werken met de drie routes ziet er als
volgt uit:

Figuur 1, routekaart

Voor uitgebreidere informatie over de validering van examens zie:
● Lees hier meer over hoe de routekaart op hoofdlijnen werkt
● Bekijk hier de stappenplannen per route
● Lees hier meer over de gemaakte collectieve afspraken over het construeren en
vaststellen van exameninstrumenten
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1. Keuzes maken binnen de routekaart
Een belangrijk onderdeel van het werken met de routekaart is dat de school per kwalificatie
een keuze maakt via welke route(s) de school tot valide exameninstrumenten gaat komen.
Er zijn straks drie routes om te volgen. Scholen kunnen zich voorbereiden op de structurele
situatie door al in de overgangsperiode de factoren op een rij te zetten die van invloed zijn
op het maken van de keuzes.
Een keuze maken voor het inkopen van exameninstrumenten of het zelf construeren van
exameninstrumenten doen scholen natuurlijk al. Nu gaat de validering van
exameninstrumenten daarin een rol spelen en wegen ook de collectieve afspraken rond
examinering mee (die uitgaan van het inkopen van exameninstrumenten). In de
voorbereiding op het maken van de daadwerkelijke keuze(s) per kwalificatie helpt het om
binnen de school helder te maken welke factoren meewegen bij het maken van keuzes
binnen de routekaart. De uitwerking van deze factoren kunnen bijvoorbeeld een plek
krijgen in de examenvisie om vervolgens te worden door vertaald in het examenplan.

1.1 Factoren keuzes op de routekaart
Hoe maak je per kwalificatie een keuze voor de routes die je volgt om te komen tot valide
exameninstrumenten? Bij die keuzes kunnen verschillende factoren een rol in spelen:
●

●

Collectieve afspraken: binnen de collectieve afspraken is afgesproken dat (1)
scholen kopen in principe exameninstrumenten in bij examenleveranciers en (2) als
scholen in eigen beheer (zelf of samen met anderen) exameninstrumenten
construeren, doen zij dit volgens de mbo-brede set van criteria voor construeren en
vaststellen. Hoe geven we hier binnen de school gehoor aan?
Toegang tot route 2: Bij het in eigen beheer willen construeren van
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●
●
●
●
●
●

exameninstrumenten, volgt de vraag: Kan met kwalificatie route 2 doorlopen
worden? Niet alle kwalificaties hebben toegang tot route 2 van de drie routes. Hoe
dit werkt en om welke kwalificaties het gaat, lees je hier.
Kosten: wat kost het om een bepaalde route te volgen, inkoop vs. zelf construeren
van exameninstrumenten?
Expertise: is de juiste kennis en kunde beschikbaar om exameninstrumenten te
construeren?
Kwaliteit: wat is de kwaliteit van exameninstrumenten en/of het
totstandkomingsproces?
Aansluiting met onderwijs: hoe komen we tot passende exameninstrumenten?
Flexibiliteit: in hoeverre is er ruimte om exameninstrumenten voor een bepaalde
kwalificatie aan te passen bij een specifieke behoefte?
Uitvoerbaarheid: zijn de beschikbare exameninstrumenten uitvoerbaar?

1.2 Te maken keuzes op de routekaart
Per route geven we aan welke argumenten een rol kunnen spelen in het uiteindelijke
besluit. In paragraaf 1.3 worden argumenten per factor beschreven. Scholen kunnen een
eigen afwegingskader maken en dit bijvoorbeeld verwerken in het handboek examinering.
Keuze route 1: inkopen bij een gecertificeerde instantie
Route 1 gaat over de inkoop van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie. Het
betreft zowel (1) de inkoop van valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten
en (2) de inkoop van valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor
scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen.

Figuur 2: Route 1 ‘inkopen bij een gecertificeerde instantie’

Waarom maak je voor een bepaalde kwalificatie de keuze om route 1 te volgen? Een
belangrijke factor is hier de collectieve afspraak die gemaakt is om in principe in te kopen.
Hoe beïnvloedt dat de keuze(s) op het niveau van de kwalificatie? Sommige factoren zijn
ook van invloed op elkaar, zo kan een wens voor meer flexibiliteit leiden tot hogere kosten.
Keuze route 2: zelf construeren binnen de collectieve afspraken
Route 2 gaat over het zelf of samen met andere scholen construeren van een
exameninstrument binnen de collectieve afspraken. Naast de collectieve afspraken speelt in
route 2 de toegang tot de route voor een kwalificatie een rol (bekijk hier het
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kwalificatie-overzicht route 2 en lees over de totstandkoming van de toegang per
kwalificatie). Alleen kwalificaties met toegang tot route 2 kunnen door in route 2.

Figuur 3: Route 2 ‘Zelf construeren binnen de collectieve afspraken’

Welke afweging(en) kun je als school nog meer maken om voor route 2 te kiezen?
Bijvoorbeeld de juiste expertise in huis hebben, of zelf kunnen zorgen voor precieze
aansluiting op het onderwijs.

Keuze route 3: het extern laten valideren van exameninstrumenten
In route 3 kunnen zelf geconstrueerde exameninstrumenten aangeboden worden voor
externe validering. Bij de externe validering wordt een exameninstrument door een externe
onafhankelijke autoriteit getoetst aan de producteisen uit de norm voor valide
exameninstrumenten.

Welke afwegingen zijn er om voor route 3 te kiezen? Bijvoorbeeld het nastreven van een
bepaalde kwaliteit en hier nog een externe check op willen hebben kan hierop van invloed
zijn. Beschikbaarheid van in te kopen instrumenten of het geen toegang hebben tot route 2
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kan ook van invloed zijn.
Kiezen voor een combinatie van routes per kwalificatie
Als er meer exameninstrumenten zijn die samen het exameninstrumentarium voor een
kwalificatie zijn, dan kan een school ook gebruik maken van meerdere routes om te komen
tot een dekkend instrumentarium. De school kan bijvoorbeeld de afweging maken om een
deel van de exameninstrumenten voor kwalificatie x in te kopen (via route 1) en voor een
deel zelf te construeren in route 2.

1.3 Afwegingskader keuzes op de routekaart
De afwegingen die per factor een rol kunnen spelen bij de keuze(s) op de routekaart
worden in onderstaande tabel weergegeven. Deze argumenten zijn voorbeelden, mogelijk
zijn er binnen jouw school (nog) andere argumenten.
Tabel 1: Afwegingskader keuzes op de routekaart

Factoren

Argumenten route 1

Argumenten route 2

Argumenten route 3

Collectieve
afspraken

School volgt de collectieve
afspraak: ‘inkopen bij een
instantie’, deze instantie is
gecertificeerd of heeft het
voornemen zich te laten
certificeren.

School koopt in principe
in bij een instantie, maar
er zijn goede
argumenten om dat voor
een bepaalde kwalificatie
niet te doen. De school
volgt de afspraken over
het construeren en
vaststellen bij het zelf
construeren van
exameninstrumenten.

De school is geen
onderdeel van de
collectieve afspraken en
kan route 2 niet volgen.

Toegang
van de
kwalificatie
tot route 2

Met de betreffende
kwalificatie kan niet via
route 2 gekomen worden
tot een valide
exameninstrument. Er is
wel inkoop beschikbaar.

N.v.t., toegang is niet
mogelijk.

Met de betreffende
kwalificatie kan niet via
route 2 gekomen worden
tot een valide
exameninstrument. Er is
geen (passende) inkoop
beschikbaar.

Kosten

Inkopen is voor de school
financieel aantrekkelijker.

Zelf of samen met
andere scholen
exameninstrumenten
construeren biedt een
financieel aantrekkelijke
oplossing.

Extern valideren is voor
de school financieel
aantrekkelijker.

Expertise

Examenleveranciers
hebben de juiste expertise
in huis om
exameninstrumenten te

School heeft zelf de
expertise in huis om
exameninstrumenten te
construeren.

School heeft zelf de
expertise in huis om
exameninstrumenten te
construeren.

De school heeft
(daarnaast) redenen om
niet in te kopen via route
1.
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construeren en/of halen
de expertise in huis door
samen met de scholen en
bedrijfsleven te werken.

School heeft beleid om
de expertise voor het
construeren van
examens binnen boord te
houden.

School heeft beleid om
de expertise voor het
construeren van
examens binnen boord te
houden.
School wil daarbij nog
een extra check op de
eigen expertise om
zichzelf scherp te
houden.

Kwaliteit

De kwaliteit van
ingekochte
exameninstrumenten is
volgens de
Onderwijsinspectie vaak
beter dan van de zelf
geconstrueerde
instrumenten.

School heeft vertrouwen
in de kwaliteit van zelf
geconstrueerde
exameninstrumenten
omdat er inzicht is in de
totstandkoming van het
exameninstrument.

School heeft vertrouwen
in de kwaliteit van zelf
geconstrueerde
exameninstrumenten
omdat er inzicht is in de
totstandkoming van het
exameninstrument.
Om de kwaliteit nog eens
te borgen wordt een
onafhankelijke externe
autoriteit gevraagd het
exameninstrument nog
te toetsen.

Aansluiting
met
onderwijs

De beschikbare
exameninstrumenten
sluiten goed aan op het
onderwijs van de school.

School kan de
exameninstrumenten zo
construeren dat ze
precies aansluiten op het
onderwijs van de school.

School kan de
exameninstrumenten zo
construeren dat ze
precies aansluiten op het
onderwijs van de school.

Flexibiliteit

School kan met
examenleverancier
afspraken maken over
specifieke behoeftes.

Het is eenvoudiger om
instrumenten aan te
passen (bijv. leerbedrijf
specifiek of student
specifiek) indien dat
nodig is.

De school kan zelf kiezen
om instrumenten te
laten valideren met
daarbij een instructie om
zelf de
examenopdrachten aan
te kunnen passen.

Uitvoerbaarheid

Examenleverancier levert
exameninstrumenten die
goed uitvoerbaar zijn
binnen de opleiding.

School construeert zelf
examens die beter
uitvoerbaar zijn binnen
de opleiding.

School construeert zelf
examens die beter
uitvoerbaar zijn binnen
de opleiding.
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2. Verantwoording over keuzes op de routekaart
In de structurele situatie moet een school zich kunnen verantwoorden over de gemaakte
keuzes in de routekaart en kunnen aangeven welke afwegingen daarbij gemaakt zijn. De
verantwoording van het gebruik van de routekaart is een nieuw onderdeel in het proces
van examinering. Het is aan de school om hier nadere invulling aan te geven. Daarbij zijn de
volgende uitgangspunten van belang:
●

●
●

Een school maakt voorafgaand aan inzet van exameninstrumenten bij examinering
per kwalificatie de keuze welke route(s) zij doorloopt. Gemaakte afwegingen en
keuzes zijn tot op het niveau van de kwalificatie herleidbaar. Dit kan bijvoorbeeld in
het examenplan worden opgenomen.
Een school kan jaarlijks verantwoorden hoe de drie routes binnen de school zijn
toegepast en welke beleidskeuzes en afwegingen daarbij gemaakt zijn.
Vanuit ‘Validering examens mbo’ wordt niet voorgeschreven wie verantwoordelijk
is voor de verantwoording binnen de school of in welk bestaand of nieuw
verantwoordingsdocument de verantwoording moet worden opgenomen. In dit
document staan enkel voorbeelden en handvatten die scholen kunnen helpen bij
het inrichten van de verantwoording.

NB: Het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument wordt vastgelegd
in afspraken gemaakt tussen de MBO Raad, de NRTO en het Ministerie van OCW. Hierin
worden ook afspraken gemaakt over de verantwoording van scholen over de toepassing
van de drie routes binnen de school in het kader van monitoring en naleving van de
afspraken. Als de precieze afspraken hierover bekend zijn, dan wordt dit gecommuniceerd
op www.valideringexamens.nl.
Bij het inrichten van de verantwoording kan een school gebruik maken van de volgende
vragen:
1. Hoe is er voor gezorgd ervoor dat de gemaakte keuzes tot op het niveau van de
kwalificatie herleidbaar zijn? Moet hiervoor een apart proces ingericht worden of
kan het gekoppeld worden aan de lopende processen?
2. Bij wie binnen de school wordt de verantwoording belegd? Let op, dit is niet
automatisch een taak van de examencommissie.
Bij het opstellen van de verantwoording kan het stellen van de volgende vragen een school
helpen:
1. Voor hoeveel kwalificaties is er voor welke route(s) gekozen?
2. Waarom is er voor die route of combinatie van routes gekozen?
3. Welk deel van de kwalificatie wordt afgedekt met welk instrument?
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Voor scholen die een aparte verantwoording willen hanteren is een voorbeeld ontwikkeld.

Voorbeeld
Valideringsverantwoording kwalificatie: …
Crebocode: …

Cohort waarin het valide exameninstrumentarium ingezet wordt:
Leerweg:
Datum opstelling valideringsverantwoording:
Verantwoording route

Argumentatie keuze route

voorbeeld
● alle instrumenten zijn ingekocht
via route 1
of
● instrument 1: ingekocht
instrument met vaste
examenopdrachten via route 1
● instrument 2: ingekocht
exameninstrument met
examenopdracht(en) + instructie
voor scholen om zelf opdrachten
(deels) te vervangen via route 1.

voorbeeld
● wij volgen hierin de collectieve
afspraak om in principe in te kopen.
of
● instrument 1: Ingekocht vanwege
goede ervaring met het instrument
● instrument 2: idem als 1
● instrument 3: Voor de kerntaak die
hier geëxamineerd wordt vonden
wij geen passend aanbod bij de
examenleverancier en hebben
besloten om daarom zelf een
instrument te construeren.

Gecontroleerd door examencommissie (optioneel kan ook elders belegd worden):
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Tips
Tip over inkoop
Het inkopen van exameninstrumenten (opnieuw) afwegen kan ook een goede aanleiding
zijn om in gesprek te gaan met de examenleverancier. De verwachting is dat door de
collectieve afspraken binnen de scholen meer gestuurd wordt op het inkopen van
exameninstrumenten. Maar levert de examenleverancier bijvoorbeeld wel het door jullie
gewenste aanbod? Hoe kunnen jullie elkaar daarin tegemoetkomen? Is er volgens jullie nog
een kwaliteitsslag te maken op een bepaald instrument?

Tip over aanpassingen aan valide exameninstrumenten
Wat nu als je kiest voor route 1 en wijzigingen wil aanbrengen in een instrument? Of
opdrachten vervangt? Dat doe je via de routes. Hoe dit werkt, lees je hier. Ook dit kan een
goede aanleiding zijn om met de examenleverancier in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld:
● Hoe gaan school en examenleverancier samen om met eventueel gewenste
wijzigingen? Hoe geef je als school wijzigingen door en wat doet de leverancier
vervolgens? Hoeveel tijd is daarvoor nodig?
● Stellen geleverde instructies bij exameninstrumenten met de mogelijkheid om een
examenopdracht te vervangen de school voldoende in staat stelt om de
examenopdrachten zo te construeren dat het leidt tot een valide
exameninstrument?
Tip over voorbereiding inrichten verantwoording
Bedenk wie binnen de school de verantwoording inricht. Dit is niet automatisch een taak
van de examencommissie.
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