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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 Bedrijfsautotechnicus (BAT): 
Proeve 1: Voert onderhoud uit aan bedrijfsauto’s 
Proeve 2: Voert reparaties uit aan bedrijfsauto’s.  
 
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 de slagingspercentages per opdracht waren. 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 424 proeven van bekwaamheid: 
230 Proeven ‘Voert onderhoud uit aan bedrijfsauto’ 
194 Proeven ‘Voert reparaties uit aan bedrijfsauto’.
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Resultaten Proeve van Bekwaamheid 1: Voert onderhoud uit aan bedrijfsauto (BAT)  
 
 
Van de 230 Proeven hebben 183 deelnemers het resultaat ‘Voldoende’ of ‘Goed’ behaald. Dit betekent dat 80% 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’ 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 BAT 07 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

90 180 148 81% 

Opdracht: 
Kleppen stellen 15 90 48 96% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Onderhoudsbeurt 30 120 81 92% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Werklampen aansluiten 10 45 20 85% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

 

Werkorder BAT 08 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

85 180 146 83% 

Opdracht: 

Multiriem vervangen 10 90 29 98% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

Onderhoudsbeurt 30 130 88 92% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Onderdeel niet gecontroleerd 

Verstralers aansluiten 10 110 31 87% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 66 
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
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Werkorder BAT 12 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

50 180 148 70% 

Opdracht: 

Multiriem vervangen 10 160 38 85% 
Eindcontrole niet juist uitgevoerd 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 

Onderhoudsbeurt 45 130 87 75% 
Gegevens niet op juiste wijze toegepast 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur niet gebruikt 
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 

Radio aansluiten 10 60 31 79% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood  
Onderdeel verkeerd gemonteerd 
Onderdeel niet juist aangesloten 

 

Werkorder BAT 13 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

120 180 149 75% 

Opdracht: 

Kleppen stellen 14 76 42 92% 
Gegevens niet op juiste wijze toegepast 
Onderdeel niet juist gecontroleerd 

Onderhoudsbeurt 57 160 88 92% Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 

Werklampen aansluiten 5 50 20 80% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet juist aangesloten 
Schema’s niet op juiste wijze toegepast 

 

Werkorder BAT 14 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

68 180 137 90% 

Opdracht: 
Blowbyfilter vervangen 5 45 17 100% Geen 
Onderhoudsbeurt 43 135 95 90% Taak niet of gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Werklampen aansluiten 10 80 28 93% Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
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Resultaten Proeve van Bekwaamheid 2:  Verricht reparaties aan bedrijfsauto (BAT)  
 
 
Van de 194 Proeven hebben 163 deelnemers een voldoende of goed resultaat behaald. Dit betekent dat 84% 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 Reparaties 
uitvoeren is 160 minuten zuivere werktijd beschikbaar. 
 
 

Werkorder BAT 02 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

85 180 127 85% 

Opdracht: 

Motorrem vervangen 10 80 27 90% 
Taak niet uitgevoerd op eigen verzoek 
Onderdeel niet vervangen 

Luchtveerbalg 
vervangen 

15 135 60 90% 
Taak niet uitgevoerd op eigen verzoek 
Geen eindcontrole uitgevoerd 

Verlichting aansluiten 10 94 41 87% 
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet op werking gecontroleerd 

 

Werkorder BAT 03 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

65 165 126 78% 

Opdracht: 

Thermostaten 
vervangen 

20 60 41 90% 
(speciaal) gereedschap/testapparatuur niet gebruikt 
Montagevolgorde niet juist 
Onderdeel niet juist gecontroleerd 

Remsegmenten 
vervangen 

15 105 56 83% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood  
Taak niet zelfstandig uitgevoerd 
Onderdeel niet afgesteld 

Achterlichten vervangen 15 125 32 85% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet afgesteld 
Onveilige situatie ten aanzien van de kandidaat 
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Werkorder BAT 04 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

100 160 140 91% 

Opdracht: 

Uitlaatspruitstuk 
vervangen 

30 105 62 98% Onderdeel niet zelfstandig gemonteerd  

Remblokken vervangen 20 85 54 98% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Stekkerdoos aansluiten 10 55 27 93% Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

 

Werkorder BAT 05 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

55 160 108 86% 

Opdracht: 

Expansievat vervangen 15 65 34 97% (speciaal) gereedschap niet gebruikt 

Rembooster vervangen 20 90 46 86% 
Onderdeel verkeerd gemonteerd 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Object niet afgewerkt 

Stekkerdoos vervangen 15 60 28 100% Geen 
 

Werkorder BAT 09 
Min. 
Tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

85 180 133 80% 

Opdracht: 

Riemspanner 
vervangen 

25 80 46 86% 
Onderdeel niet vervangen 
Hulpmiddelen niet op juiste wijze gebruikt 
Gegevens onvoldoende gebruikt 

Remblokken vervangen 20 120 55 86% 
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Onderdeel niet afgesteld 
Onveilige situatie ten aanzien van object 

Achterlicht vervangen 15 60 33 89% 
Taak niet uitgevoerd op eigen verzoek 
Taak niet zelfstandig uitgevoerd 
Onderdeel niet gecontroleerd 
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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 144 deelnemers die het enquêteformulier hebben ingevuld.  
 
Vraag: Loop je stage of heb je een baan bij een autobedrijf? 
19% loopt stage  
78% heeft een baan 
3% heeft geen baan.  
 
Vraag: Heb je de vandaag uitgevoerde werkzaamheden tijdens de Proeve al eerder gedaan? 
41% geeft aan alle werkzaamheden eerder gedaan te hebben 
58% geeft aan sommige werkzaamheden eerder gedaan te hebben 
1% geeft aan geen enkele van de werkzaamheden eerder gedaan te hebben. 
 
Vraag: Hoe vond je de werkzaamheden die je WEL eerder hebt gedaan? 
3% geeft aan: “Niet van toepassing” omdat de werkzaamheden niet eerder zijn gedaan 
21% geeft aan de werkzaamheden gemakkelijk te vinden en dat ze aansluiten bij de praktijk in de 
werkplaats/leerbedrijf 
61% geeft aan dat de werkzaamheden te doen zijn en aansluiten bij de praktijk in de 
werkplaats/leerbedrijf 
15% van de deelnemers geeft aan de werkzaamheden lastiger te vinden dan in de praktijk in de 
werkplaats/leerbedrijf. 
 
Van de deelnemers die eerder uitgevoerde opdrachten lastig vinden zijn onderstaande opdrachten 
meerdere keren vermeld: 
 Kleppen stellen 
 Onderhoudsbeurt 
 Remblokken vervangen. 
 
Vraag: Hoe vond je de uitvoering van de werkzaamheden die je NIET eerder hebt gedaan? 
3% geeft aan: “Niet van toepassing” omdat alle werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd 
21% geeft aan de werkzaamheden gemakkelijk te vinden en dat ze er goed uitkwamen 
61% geeft aan de werkzaamheden moeilijk te vinden maar er toch uitgekomen te zijn 
15% geeft aan de werkzaamheden moeilijk te vinden en er niet uit kwam. 
 
Van de 61% deelnemers die aangeeft de werkzaamheden moeilijk te vinden maar er wel uitkwamen zijn 
onderstaande opdrachten meerdere keren vermeld: 
 Verlichting aansluiten 
 Kleppen stellen 
 Werklampen aansluiten 
 Rembooster vervangen 
 
Van de 15% van de deelnemers die aangeeft er niet uit te zijn gekomen zijn onderstaande opmerkingen 
gemaakt:  
 Niet zozeer moeilijk maar gebrek aan ervaring, daardoor tijdnood 
 Onbekend werk. Kleppen stellen, onderhoudsbeurt 
 Stress en geen controle 
 Verlichting 
 verstralers aansluiten 
 
Vraag: Hoe vond je de beschikbare tijd van de werkzaamheden? 
62% geeft aan ruim voldoende tijd te hebben voor de werkzaamheden 
33% geeft aan net aan voldoende tijd te hebben voor de werkzaamheden 
5% geeft aan dat de tijd te kort was. 
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Van de 5% die aangeeft dat de tijd te kort was zijn onderstaande opmerkingen vermeld: 
 De onderhoudsbeurt 
 Kleppenstellen 
 Remblokken vervangen 
 Achterlicht vervangen 
 
Eén persoon vermelde een Algemene indruk: 
Het was stil. Er mag wel wat muziek gedraaid worden. 
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Bijlage: 
Alle opmerkingen die deelnemers in de vrijwillige enquête gemaakt hebben staan hier onder 
letterlijk weergegeven  
 
Achterlicht vervangen 
Algemene indruk: het was stil. Er mag wel wat muziek gedraaid worden 
Allemaal 
Alles controleren. Fusees, draaipunten enzo. 
Bedrading aansluiten 
Beurt 
Beurt 
Beurt 
Beurt en riem 
Bij defensie is er maar een erg beperkt aanbod qua werk. Praktijkervaring komt in tunnelvisie. RPT's niet 
goed genoeg om dit op te vangen qua instructeurs/opleidingsniveau 
Bij onderhoud vind ik te veel werkzaamheden binnen de tijd die je ervoor kreeg 
Checklist nalopen en rembooster vervangen 
De beurt. Deze sluit totaal niet aan op de opgebouwde praktijkervaring. (fout ligt bij defensie) 
De M1 beurt 
De motorrem en de brandstofstopcilinder 
De onderhoudsbeurt 
De onderhoudsbeurt 
De rembooster was moeilijk omdat er geen gegevens van stonden en moest puur op kennis doen 
De remsegmenten vervangen 
De ruk hier is groter, waardoor het lastiger is als in het echt. 
De wielnaaf demonteren ging wel maar met monteren moest ik even kijken hoe het ook alweer zat 
Elektro. Sommige onderwerpen zijn niet behandeld. 
Expansievat vervangen. 
Fusee speling controleren 
Fusee speling. Dat ik dat anders doe als dat van de leraar moest maar ik geef hem wel gelijk. 
Geheel nooit aan een Scania geweest. Dus was even zoeken 
Het aansluiten van verstralers met een schema. 
Het controleren en repareren van een andere wagen dan gewend 
Ik heb alleen maar met oude voertuigen gewerkt (defensie) 
Ik heb werkervaring met bussen en niet met vrachtwagens 
Kleppen nauwkeurig stellen 
Kleppen stellen 
Kleppen stellen aan Renault, vanwege werkzaam bij defensie waar ze geen Renaults hebben 
Kleppen stellen! ivm alleen aan Daf ooit gedaan. 
Kleppen stellen, onderhoudsbeurt 
Kleppenstellen 
Kleppenstellen 
Luchtbalg 
Luchtbalg 
Multiriem 
Multiriem vervangen (ik werk in de bussen) 
Niet ingevuld 
Niet ingevuld 
Niet ingevuld 
Niet zozeer de opdrachten maar meer de stress 
Niet zozeer moeilijk maar gebrek aan ervaring, daardoor tijdnood 
Nieuwere voertuigen dan ik gewend ben 
Onbekend werk. Kleppen stellen, onderhoudsbeurt 
Onderhoudsbeurt werklamp 
Onderhoudsbeurt, remblokken vervangen 
Onderhoudsbeurtje 
Opm. bij 3: Niet echt moeilijker maar het werkte hier gewoon anders. 
Problemen met niet zenuwachtig raken 
Radio aansluiten 
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Radio aansluiten en onderhoudsbeurt 
Radio aansluiten, kabels maken en de radio laten werken 
Remblokken + achterlicht vervangen, onderhoudsbeurt. 
Remblokken vervangen 
Remblokken vervangen gaat meestal in een keer goed en veilig maar vandaag liep het niet zo lekker 
remblokken vv 
Rembooster afstellen 
Remvoering vervangen 
Remvoering vervangen van trommelrem wegens weinig doet in de garage 
Spanning en druk 
Spanning en tijdsdruk 
Stress en geen controle 
Te merkgericht 
Uitlaatspruitstuk 
Verlichting 
Verlichting aansluiten 
Verstralers aansluiten 
Verstralers. Op het bedrijf totaal niet mee in aanraking geweest. 
Voor de onderhoudsbeurt had ik te kort tijd, voor de rest ruimschoots de tijd. 
Werk met andere voertuigen. Kleppen stellen, blow by filter 
Werklamp aansluiten 
Werklamp aansluiten 
Werklampen aansluiten 
Werklampen aansluiten. 
 


