
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extern Toezicht 
De organisatie heeft 
extern toezicht in de 
vorm van een 
keurmerk 

Keurmerk is NIET erkend door het NCP NLQF  
- CRKBO* 
- NRTO  ** 
- KCH 
- Post HBO 
- SNKO 
- Cpion 
- Overige keurmerken 
Organisaties in het bezit van een niet door het NCP NLQF erkend 
keurmerk komen in aanmerking voor een uitgebreide 
validiteitstoets 

Keurmerk is erkend door het NCP NLQF  
- NVAO 
- Inspectie van het Onderwijs 
- ISO 9001:2008/2015 
- INK-model 
- Stichting Examenkamer 
Organisaties in het bezit van een door het NCP NLQF erkend 
keurmerk komen in aanmerking voor een beperkte 
validiteitstoets 

TOELICHTING 
* Tot 2013 was het CRKBO een door het NCP NLQF erkend keurmerk. Na 2013 is de erkenning vervallen. 
** Sinds 2017 voert de NRTO een eigen keurmerk, dit is nog niet erkend door het NCP NLQF.  
 
Deze handreiking is ontwikkeld op basis van de situatie op 1 augustus 2018. 

Aanwezig 
Een extern 
gevalideerd 
keurmerk is 
aanwezig 

Afwezig 
Er is geen 
extern 
gevalideerd 
keurmerk 
aanwezig 

Handreiking  
 
Toezicht en Validiteit 

74% van  
onze klanten 

26% van  
onze klanten 

17% van onze klanten had een uitgebreide validiteitstoets 

83% van onze klanten had een beperkte validiteitstoets 



 
 

Onafhankelijkheid  
van de examinering 
1 Ontwikkeling examen 
2 Vaststelling examen 
3 Afname examen 
4 Nakijken examen 
5 Beoordeling examens 
6 Vaststelling uitslag 

Extern Inkopen 
De organisatie koopt 
examens in van een 
externe partij en 
regelt zelf de rest van 
de examinering 

Eigen Beheer 
De organisatie voert 
alle stappen van 
examinering zelf uit 

Uitbesteding 
De organisatie 
besteedt de 
ontwikkeling en 
examinering uit aan 
eenzelfde externe 
partij 

Combinatie 
De organisatie maakt 
gebruik van een 
combinatie van de 
bovengenoemde 
opties 

Handreiking  
 
Examinering 

58% van  

onze klanten  

29% van  

onze klanten  

6,5% van  

onze klanten  

6,5% van  

onze klanten  

Aandachtspunten* 
• Opleiders en examinatoren zijn zowel in rol,  

verantwoordelijkheid als takenpakket van elkaar gescheiden. 
• Er bestaat een onafhankelijke examencommissie met  

overwegend onafhankelijke externe leden die samen   
voldoende vakinhoudelijke expertise hebben. 

• De examencommissie moet laten zien dat zij al in hoedanigheid 
van de examencommissie voor de in te schalen kwalificatie 
heeft geacteerd en examenproducten heeft vastgesteld. 

Aandachtspunten 
• Er bestaat een aantoonbare overeenkomst tussen beide  

partijen die alle relevante informatie omtrent de regeling bevat. 
• Er bestaat geen belangenverstrengeling tussen beide partijen. 

Aandachtspunten 
• Er bestaat een aantoonbare overeenkomst tussen beide  

partijen die alle relevante informatie omtrent de regeling bevat. 
• Er bestaat geen belangenverstrengeling tussen beide partijen. 
 

Aandachtspunten 
• Wanneer een organisatie gebruikmaakt van een combinatie  

van bovengenoemde manieren, zijn de aandachtspunten van  
de desbetreffende categorie van toepassing.  

 
* Alle aandachtspunten voor Eigen Beheer gelden grotendeels ook voor de overige categorieën van examinering. 
Deze handreiking is ontwikkeld op basis van de situatie op 1 augustus 2018. 


