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Inleiding 
 
Bij IBKI in Nieuwegein worden in opdracht van ROC’s proeven van bekwaamheid afgenomen (PvB). 
 
In de examenhal die een werkplaats van een autobedrijf of ander mobiliteitsbedrijf simuleert, voeren 
deelnemers werkzaamheden/opdrachten uit om aan te tonen te voldoen aan de vereisten van een 
startend beroepsbeoefenaar. Dit doet IBKI voor zowel technische als niet technische proeven van 
bekwaamheid in de mobiliteitsbranche. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de scoring en ervaren moeilijkheidsgraad in de proeven, heeft IBKI een 
evaluatie uitgevoerd ten aanzien van de opdrachten. 
Deze evaluatie betreft de proeven voor de kwalificatie Autotechnicus (AT): 
Proeve 1: Verricht onderhoud aan personenauto.  
Proeve 2: Verricht reparaties aan personenauto. 
Deze evaluatie is uitgevoerd gedurende de periode van augustus 2013 tot mei 2014. 
 
Normaliter houdt IBKI de score/ slagingspercentages bij per proeve. Nu is er op meer detaillistisch 
niveau gekeken. Eén werkorder bestaat uit meerdere uit te voeren opdrachten, die samen een oordeel 
geven over de proeve voor de betreffende kerntaak. Per werkorder is gedurende de genoemde 
periode vastgelegd wat de scores per opdracht zijn en wat de reden daarvan was. 
  
 
De beoordelaars hebben een formulier ingevuld en daarin vastgelegd hoe de afzonderlijke opdrachten 
van een totale werkorder scoorden. Deze formulieren zijn geanalyseerd. Met deze gegevens wordt 
duidelijk wat het slagingspercentage per opdracht was. Hiernaast kon bepaald worden welke 
opdrachten de deelnemers lastig vonden en wat daar de oorzaak van was. Om dit beeld verder te 
onderbouwen, is – naast de analyse per opdracht – navraag gedaan onder deelnemers. Wat vonden 
zij gemakkelijk of lastig? En bij lastige opdrachten, wat was daarvan de oorzaak? 
Zo ontstaat via twee kanalen input over de scoring en ervaren moeilijkheidsgraad van de opdrachten. 
 
Het onderzoek betrof 833 proeven van bekwaamheid: 
485 Proeven ‘Voert onderhoud uit aan personenauto’ 
348 Proeven ‘Voert reparaties uit aan personenauto’.
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Resultaten Proeve van Bekwaamheid 1: Voert onderhoud uit aan personenauto  (AT)  
 
 
Van de 485 Proeven hebben 359 deelnemers het resultaat ‘Voldoende’ of ‘Goed’ behaald. Dit betekent dat 74% van de deelnemers deze proeve behaalde. 
 
Onderstaand wordt per werkorder en opdrachtencombinatie aangegeven wat de percentages ‘Voldoende’ van de opdrachten zijn. Daarnaast is ook in de 
tabel aangegeven wat de meest voorkomende motivatie(s) van de beoordelaar is geweest bij het geven van een onvoldoende. 
Bij deze evaluatie was het niet mogelijk onderscheid te maken in ‘Voldoende’ of ‘Goed’. 
 
Ook wordt de tijd aangegeven die een deelnemer aan de gehele werkorder en de afzonderlijke opdrachten heeft besteed. 
Voor de proeve ’Onderhoud uitvoeren’ is 160 minuten zuivere werktijd beschikbaar. 
 
Wat ons opvalt bij de tijdverdeling binnen de werkorder door deelnemers: 
 
Het komt geregeld voor dat een deelnemer veel tijd nodig heeft voor één van de deelopdrachten binnen een complete werkorder. Daardoor heeft de 
deelnemer dan niet meer voldoende tijd over voor een goede uitvoering van de tweede of derde deelopdracht binnen die werkorder. 
 
 

Werkorder AT 01 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

110 160 147 76% 

Opdracht: 

Kleppen stellen 25 95 655 91% 
Onderdeel niet afgesteld 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 

10.000 km beurt 15 105 66 87% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis en ervaring 
Hulpmiddelen onvoldoende gebruikt 

Veren 
achterwielophanging 

10 95 30 82% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Montagevolgorde niet juist 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 
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Werkorder AT 02 

Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

85 180 153 53% 

Opdracht: 

Kleppen stellen 15 120 54 78% 
Taqak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur/hulpmiddelen niet zelfstandig gebruikt 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 

10.000 km beurt 29 120 70 68% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Gegevens niet op juiste wijze toegepast 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 

Radio-CDspeler 
aansluiten 

10 90 33 66% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Schema’s niet gebruikt 
Onveilige situatie ten aanzien van onderdeel 

 
 
 

Werkorder AT 03 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

90 180 135 86% 

Opdracht: 

Modificeren 
gasmechanisme 

5 70 23 98% Taak niet uitgevoerd op eigen verzoek 

30.000 km beurt 20 125 65 93% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Gegevens niet gebruikt 

Radio-CDspeler 
aansluiten 

12 150 49 90% 
Onderdeel niet juist aangesloten 
Gegevens onvoldoende gebruikt 

 
 

Werkorder AT 09 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

103 180 151 75% 

Opdracht: 

Distributieriem 
vervangen 

10 160 72 76% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 

Afleveringsbeurt 20 110 59 88% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Object niet afgewerkt 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 

Fietsendrager monteren 10 75 26 82% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Object niet afgewerkt 
Onderdeel verkeerd gemonteerd 
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Werkorder AT 11 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

75 180 140 88% 

Opdracht: 

Motorsteun vervangen 15 100 29 94% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

30.000 km beurt 15 130 77 91% 
Onderdeel niet gecontroleerd 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

Achterveren vervangen 10 90 35 95% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Geen eindcontrole uitgevoerd 

 
 

Werkorder AT 12 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

110 180 150 71% 

Opdracht: 

Distributieriem 
vervangen 

45 160 82 87% 
Taak net uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Montagevolgorde niet juist 

Afleveringsbeurt 10 100 50 82% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Object niet afgewerkt 
Taak niet zelfstandig uitgevoerd 

Fietsendrager monteren 10 50 24 84% 
Onderdeel niet afgesteld 
Schade veroorzaakt aan onderdeel/object 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur niet gebruikt 

 

Werkorder AT 13 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

85 180 152 67% 

Opdracht: 

Kleppen stellen 20 180 70 74% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Metingen verkeerd verricht 
Gegevens niet op juiste wijze toegepast 

10.000 km beurt 30 125 69 78% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet juist gecontroleerd 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur onvoldoende gebruikt 

Mistlampen monteren 10 60 20 72% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet gecontroleerd 
Onderdeel niet afgesteld 
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Werkorder AT 14 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

95 180 142 73% 

Opdracht: 

Multiriem vervangen 15 90 41 86% 
Onderdeel verkeerd gemonteerd 
Onderdeel niet gecontroleerd 
Geen eindcontrole uitgevoerd 

10.000 km beurt 20 130 75 80% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Gegevens niet gebruikt 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 

Hulpverenset monteren 10 60 28 81% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
Onveilige situatie ten aanzien van gereedschap 
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Resultaten Proeve van Bekwaamheid 2: Voert reparaties uit aan personenauto (AT)  
 
 
Van de 348 Proeven hebben 288 deelnemers een voldoende of goed resultaat behaald. Dit betekent dat 83% van de deelnemers deze proeve behaalde. 
 
Onderstaand wordt per werkorder en opdrachtencombinatie aangegeven wat de percentages ‘Voldoende’ van de opdrachten zijn. Daarnaast is ook in de 
tabel aangegeven wat de meest voorkomende motivatie(s) van de beoordelaar is geweest bij het geven van een onvoldoende. 
 
Ook wordt de tijd aangegeven die een deelnemer aan de gehele werkorder en de afzonderlijke opdrachten heeft besteed. Voor een proeve Reparatie 
uitvoeren is 160 minuten zuivere werktijd beschikbaar. 
 
 

Werkorder AT 04 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

60 180 114 86% 

Opdracht: 

Gasklephuis vervangen 15 75 33 100% Geen 

Spoorstangkogel 
vervangen 

20 120 60 86% 
Onderdeel niet juist afgesteld 
Gegevens niet gebruikt 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur niet op juiste wijze gebruikt 

ABS-sensoren 
controleren 

10 60 22 91% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Verkeerde diagnose gesteld 

 

Werkorder AT 05 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

75 155 118 89% 

Opdracht: 

Multiriem vervangen 15 55 32 95% Taak niet zelfstandig uitgevoerd 

Spoorstangkogel 
vervangen 

35 100 61 89% 
Taak niet zelfstandig uitgevoerd 
Verkeerd onderdeel vervangen 
Gegevens onvoldoende gebruikt 

Ruitenwissermotor 
vervangen 

15 50 28 89% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd op eigen verzoek 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
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Werkorder AT 06 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

60 180 123 70% 

Opdracht: 

EGR-klep vervangen 15 90 42 88% 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
Gegevens onvoldoende gebruikt 
Te veel onderdelen gedemonteerd 

Draagarm vervangen 15 105 42 79% 
Gegevens niet gebruikt 
Onderdeel niet afgesteld 
Onderdeel verkeerd gemonteerd 

Bedrading verlichting 
controleren 

10 80 40 72% 
Storing niet gelokaliseerd 
Schema’s onvoldoende gebruikt 
Verkeerde metingen verricht 

 

Werkorder AT 07 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

60 164 119 77% 

Opdracht: 

Looprol multiriem 
vervangen 

15 90 34 97% 
Montagevolgorde niet juist 
 

Remklauw vervangen 25 110 52 85% 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
Object niet afgewerkt 
 

Bedrading verlichting 
controleren 

5 75 33 82% 
Storing niet gelokaliseerd 
Geen doelgerichte diagnose gesteld 
Schema’s onvoldoende gebruikt 

 

Werkorder AT 08 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

75 165 125 74% 

Opdracht: 

Radiateur vervangen 30 115 54 86% 
Te weinig onderdelen gedemonteerd/gemonteerd 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 
Hulpmiddelen onvoldoende gebruikt 

Remzadel vervangen 8 60 31 93% Onveilige situatie ten aanzien van object 

Startmotor controleren 5 86 39 74% 
Storing niet gelokaliseerd 
Geen juist reparatie-advies gegeven 
Schema’s onvoldoende gebruikt 
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Werkorder AT 10 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

65 180 133 96% 

Opdracht: 

Radiateur vervangen 25 100 44 98% Onderdeel niet juist gecontroleerd 
Veerpoot vervangen 15 100 46 100% Geen 
Bedrading verlichting 
controleren 

15 70 43 98% Metingen verkeerd verricht 

 

Werkorder AT 15 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

45 164 104 87% 

Opdracht: 

Injector vervangen 10 45 24 92% 
Taak niet uitgevoerd op eigen verzoek 
Montagevolgorde niet juist 

Veerpoot vervangen 20 80 36 95% 
Onderdeel verkeerd gemonteerd 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 

Bedrading verlichting 
controleren 

11 110 45 87% 
Geen diagnose gesteld 
Storing niet gelokaliseerd 
Geen juist reparatie-advies gegeven 

 

Werkorder AT 16 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

70 180 124 88% 

Opdracht: 

Looprol multiriem 
vervangen 

10 135 36 98% Montagevolgorde niet juist 

Remklauw vervangen 20 85 44 90% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur onvoldoende gebruikt 

Ruitenwissermechaniek 
vervangen 

15 120 45 92% 
Onderdeel verkeerd gemonteerd 
Geen eindcontrole uitgevoerd 
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Wat vinden de deelnemers  
 
Gelijktijdig aan deze evaluatie is er ook een vrijwillige enquête onder de deelnemers uitgevoerd. De 
enquête bestond uit meerdere vragen. Er zijn 171 deelnemers die het enquêteformulier hebben ingevuld.  
 
Vraag: Loop je stage of heb je een baan bij een autobedrijf? 
39% loopt stage  
52% heeft een baan 
9% heeft geen baan.  
 
Vraag: Heb je de vandaag uitgevoerde werkzaamheden tijdens de Proeve al eerder gedaan? 
39% geeft aan alle werkzaamheden eerder gedaan te hebben 
59% geeft aan sommige werkzaamheden eerder gedaan te hebben 
2% geeft aan geen enkele van de werkzaamheden eerder gedaan te hebben. 
 
Vraag: Hoe vond je de werkzaamheden die je WEL eerder hebt gedaan? 
2% geeft aan: “Niet van toepassing” omdat de werkzaamheden niet eerder zijn gedaan 
27% geeft aan de werkzaamheden gemakkelijk te vinden en dat ze aansluiten bij de praktijk in de 
werkplaats/het leerbedrijf 
59% geeft aan dat de werkzaamheden te doen zijn en aansluiten bij de praktijk in de werkplaats/het 
leerbedrijf 
12% van de deelnemers geeft aan de werkzaamheden lastiger te vinden dan in de praktijk in de 
werkplaats/het leerbedrijf. 
 
Van de deelnemers die eerder uitgevoerde opdrachten lastig vinden zijn onderstaande opdrachten 
meerdere keren vermeld: 
 
 Ruitenwissermechanisme 
 Onderhoudsbeurt 
 Startmotor controleren. 
 
 
 
Vraag: Hoe vond je de uitvoering van de werkzaamheden die je NIET eerder hebt gedaan? 
34% geeft aan: “Niet van toepassing” omdat alle werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd 
19% geeft aan de werkzaamheden gemakkelijk te vinden en dat ze er goed uitkwamen 
29% geeft aan de werkzaamheden moeilijk te vinden maar er toch uitgekomen te zijn 
18% geeft aan de werkzaamheden moeilijk te vinden en er niet uit kwam. 
 
Van de 29% van de deelnemers die aangeeft de werkzaamheden moeilijk te vinden maar er wel 
uitkwamen zijn onderstaande opdrachten meerdere keren vermeld: 
 Kleppen stellen 
 Startmotor controleren 
 Fietsendrager (stekkerdoos) monteren 
 Radio-CDspeler aansluiten 
 Verlichting controleren 
 
Van de 18% van de deelnemers die aangeeft er niet uit te zijn gekomen zijn onderstaande opdrachten 
meerdere keren vermeld:  
 Kleppen stellen 
 Uitlijnen (onderdeel van spoorstangkogel vervangen) 
 Distributieriem vervangen 
 Verlichting controleren 
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Vraag: Hoe vond je de beschikbare tijd van de werkzaamheden? 
58% geeft aan ruim voldoende tijd te hebben voor de werkzaamheden 
28% geeft aan net aan voldoende tijd te hebben voor de werkzaamheden 
14% geeft aan dat de tijd te kort was. 
 
Van de 14% die aangeeft dat de tijd te kort was zijn onderstaande 3 opdrachten meerdere keren vermeld: 
 Onderhoudsbeurt 
 Distributieriem vervangen 
 Radio-CDspeler aansluiten. 
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Bijlage 
 
 
Alle opmerkingen die deelnemers in de vrijwillige enquête gemaakt hebben staan hier onder 
letterlijk weergegeven  
 
Aansluiten van de radio 
bedrading aansluiten van de achterklep 
Controleren verlichting. Ik dacht te ver door over het probleem terwijl het eigenlijk iets simpels was 
De storing zoeken met de multimeter (koplamp versteller) 
Distributie 
Distributieriem met speciaal gereedschap 
Dit was de hulpveren monteren. 
EGR vervangen nog nooit eerder gedaan, dus ik moest goed kijken 
Elektronica meten waar de storing zit 
Fietsendrager 
Fietsendrager monteren 
Fietsenrek, distributie 
Geen spanning bij dimlicht 
Het meten van storingen 
Het uitlijnen 
het uitlijnen 
het uitlijnen en gebruik van speciaal gereedschap 
het uitlijnen, want geen uitlijnapparaat op het werk 
Hulpveren en onderhoudslijst 
Hulpveren monteren 
Ik was veel te zenuwachtig 
Injector vervangen ging moeizaam 
ISO stekker zelf maken 
Kleppen stellen 
Kleppen stellen 
Kleppen stellen 
Kleppen stellen 
Kleppen stellen 
kleppen stellen 
Kleppen stellen 
Kleppen stellen en mistlamp 
Kleppen stellen met plaatjes 
Kleppen stellen met plaatjes + radiostekker maken 
Kleppen stellen nog nooit gedaan en ik kwam in tijdnood 
Kleppenstellen 
Kleppenstellen vulplaatjes 
met de Voltmeter koplampmotor doormeten 
metingen koplamp 
Motormanagement doormeten 
multimeter, gaskabel 
Multiriem vervangen 
niet ingevuld 
Omdat ik het nooit eerder heb gedaan. 
Radio /Cdspeler aansluiten 
Radio aansluiten met een beetje hulp. 
Radio inbouwen 
Radio/Cdspeler monteren 
Ruitenwisser mechaniek 
Schema controleren waar je moet gaan meten 
Startmotor controleren 
Startmotor controleren 
Startmotor controleren 
Startmotor controleren 
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Stekkerdoos aansluiten 
Stekkerdoos monteren 
Storing opsporen 
Uitlijnen 
Uitlijnen doen we niet op mijn werk 
Uitlijnen heb ik nog nooit gedaan!! 
V4 meting 
verlichting meten 
Verlichting meten 
verlichting storing 
Wij monteren geen fietsendragers dus het afstellen niet duidelijk in te schatten 


