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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 Eerste Autotechnicus (EAT): 
Proeve 2: Verricht reparaties aan personenauto’s.  
Proeve 3: Stelt diagnose aan personenauto’s. 
Deze evaluatie is uitgevoerd gedurende de periode van 1 augustus 2013 tot 1 januari 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. Ook is bij een onvoldoende resultaat vastgelegd 
wat de reden daarvan was. 
 
Bij de tijd die een deelnemer aan een werkorder besteedt komt het geregeld voor dat hij erg veel tijd 
besteed aan een deelopdracht, en daar door niet of nauwelijks aan de tweede of derde onderdeel 
binnen de werkorder toekomt. 
 
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 777 proeven van bekwaamheid: 
404 Proeven ‘Voert reparaties uit aan personenauto’s 
373 Proeven ‘Stelt diagnose aan personenauto’s’.
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Resultaten Proeve van Bekwaamheid  kerntaak 2: Verricht reparaties aan personenauto’s (EAT)  
 
 
Van de 404 Proeven hebben 185 deelnemers het resultaat ‘Voldoende’ of ‘Goed’ behaald. Dit betekent dat 46% 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 de proeve ’Reparaties uitvoeren’ is 160 minuten zuivere werktijd beschikbaar. 
 

Werkorder EAT 25 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

110 160 156 41% 

Opdracht: 

Distributie vervangen 10 145 59 81% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Demontage- of montagevolgorde niet juist 
Onderdeel niet juist afgesteld 

Differentieel vervangen 
en voorspanning 
differentieellagers 
afstellen 

20 100 45 73% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel verkeerd gedemonteerd of gemonteerd 
Onderdeel niet juist afgesteld 

Bedrading koplamp 
vervangen 

20 130 59 47% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet juist aangesloten 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
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Werkorder EAT 26 

Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

80 160 142 40% 

Opdracht: 

LPI installatie inleren 10 65 28 87% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Gegevens niet op juiste wijze toegepast 

Differentieel vervangen 
en voorspanning 
differentieellagers 
afstellen 

15 75 39 65% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Onderdeel niet juist afgesteld 
Gegevens onvoldoende gebruikt 

Koplamp repareren 30 160 79 44% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood  
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Schema’s onvoldoende gebruikt 

 
 
 

Werkorder EAT 31 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

105 160 156 44% 

Opdracht: 

Kleppen stellen 20 105 55 77% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Onderdeel niet juist afgesteld  
Metingen verkeerd verricht 

Schakelvork 
versnellingsbak 
vervangen 

20 90 49 80% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Verkeerd onderdeel vervangen 
Gegevens onvoldoende gebruikt 

Bedrading koplamp 
vervangen 

10 120 56 56% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood  
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
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Werkorder EAT 34 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

90 160 141 75% 

Opdracht: 

LPI installatie inregelen 10 70 33 96% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
- 
- 

Schakelvork 
versnellingsbak 
vervangen 

25 100 46 88% 
Taak niet uitgevoerd op eigen verzoek 
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Verkeerd onderdeel vervangen 

Bedrading achterklep 
repareren 

25 100 63 82% 
Schema’s onvoldoende gebruikt  
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 

 
 

Werkorder EAT 37 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

60 160 154 31% 

Opdracht: 

Distributie modificeren 25 125 62 75% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Demontage- of montagevolgorde niet juist  
Onderdeel niet juist afgesteld 

Differentieel vervangen 
en voorspanning 
differentieellagers 
afstellen 

10 100 45 69% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood  
Onderdeel niet juist afgesteld  
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

Bedrading achterklep 
repareren 

10 160 60 39% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
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Werkorder EAT 41 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

45 160 148 47% 

Opdracht: 

Pompverstuiver 
vervangen en afstellen 

25 70 41 90% 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 
Te veel onderdelen gedemonteerd of gemonteerd 
Onderdeel niet juist afgesteld 

Schakelvork 
versnellingsbak 
vervangen 

15 142 54 74% 
Verkeerd onderdeel vervangen 
Onderdeel verkeerd gedemonteerd of gemonteerd 
Taak niet uitgevoerd door tijdnood 

Bedrading achterklep 
repareren 

15 110 61 59% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood  
Schema’s onvoldoende gebruikt  
Onderdeel niet juist aangesloten 

 
 
 
  



Scores Proeve van Bekwaamheid Eerste Autotechnicus augustus 2013 – januari 2014 Pagina 7 
 

Resultaten Proeve van Bekwaamheid kerntaak 3: Stelt diagnose aan personenauto’s (EAT)  
 
 
Van de 373 Proeven hebben 184 deelnemers een voldoende of goed resultaat behaald. Dit betekent dat 49% 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 diagnose stellen is 
100 minuten zuivere werktijd beschikbaar. 
 
 

Werkorder EAT 28 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

45 100 83 61% 

Opdracht: 

Krukas controleren 15 65 35 75% 
Verkeerde metingen verricht 
Metingen verkeerd verricht  
Verkeerde diagnose gesteld 

Diagnose aan 
brandstofsysteem 

20 90 48 69% 
Storing niet gelokaliseerd 
Te weinig metingen verricht 
Verkeerde diagnose gesteld 
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Werkorder EAT 29 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

70 100 96 41% 

Opdracht: 

Vierkant uitlijning 10 98 48 57% 
Gegevens niet op juiste wijze toegepast  
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 

Storing zoeken in het 
brandstofsysteem 

20 94 49 44% 
Storing niet gelokaliseerd 
Verkeerde diagnose gesteld  
Geen juist reparatie-advies gegeven 

 
 

Werkorder EAT 32  
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

65 100 95 37% 

Opdracht: 

Vierkant uitlijning 35 80 54 61% 
Verkeerde diagnose gesteld  
Geen reparatie-advies gegeven 
(Speciaal) gereedschap / testapparatuur niet op juiste wijze gebruikt 

Storing zoeken in het 
brandstofsysteem 

20 65 41 48% 
Storing niet gelokaliseerd 
Verkeerde diagnose gesteld 
Geen juist reparatie-advies gegeven 

 
 

Werkorder EAT 35 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

50 100 85 53% 

Opdracht: 

Vierkant uitlijning 25 75 49 75% 
Geen juist reparatie-advies gegeven  
Taak niet uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring 

Storing zoeken in het 
laadsysteem 

15 65 36 56% 
Verkeerde metingen verricht 
Verkeerde diagnose gesteld  
Geen juist reparatie-advies gegeven 
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Werkorder EAT 38 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

50 100 92 40% 

Opdracht: 

Diagnose aan zuigers / 
cilinders 

15 100 60 43% 
Verkeerde metingen verricht 
Metingen verkeerd verricht 
(Speciaal) gereedschap / testapparatuur niet op juiste wijze gebruikt 

Storing zoeken in 
hoogteregeling 
verlichting 

5 85 33 65% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door tijdnood 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Verkeerde metingen verricht 

 
 

Werkorder EAT 40 
Min. 
tijd 

Max. 
tijd 

Gem. 
tijd 

Percentage 
Voldoende Meest voorkomende redenen bij onvoldoende 

40 100 83 63% 

Opdracht: 

Krukas opmeten 14 60 30 82% 
Taak gedeeltelijk uitgevoerd door gebrek aan kennis/ervaring  
Verkeerde metingen verricht 
Verkeerde diagnose gesteld 

Storing in het 
Motormanagement-
systeem 

20 100 53 65% 
Verkeerde metingen verricht 
Storing niet gelokaliseerd 
Verkeerde diagnose gesteld 
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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 194 deelnemers die het enquêteformulier hebben ingevuld.  
 
Vraag: Loop je stage of heb je een baan bij een autobedrijf? 
7% loopt stage  
91% heeft een baan 
3% heeft geen baan of is niet in de autobranche werkzaam. (werkzaam in een pizzeria en een 
vrachtwagencarrosseriebedrijf).  
 
Vraag: Heb je de vandaag uitgevoerde werkzaamheden tijdens de Proeve al eerder gedaan? 
10% geeft aan alle werkzaamheden eerder gedaan te hebben 
69% geeft aan sommige werkzaamheden eerder gedaan te hebben 
22% geeft aan geen enkele van de werkzaamheden eerder gedaan te hebben. 
 
Vraag: Hoe vond je de werkzaamheden die je WEL eerder hebt gedaan? 
20% geeft aan: “Niet van toepassing” omdat de werkzaamheden niet eerder zijn gedaan 
9% geeft aan de werkzaamheden gemakkelijk te vinden en dat ze aansluiten bij de praktijk in de 
werkplaats/leerbedrijf 
40% geeft aan dat de werkzaamheden te doen zijn en aansluiten bij de praktijk in de 
werkplaats/leerbedrijf 
31% van de deelnemers geeft aan de werkzaamheden lastiger te vinden dan in de praktijk in de 
werkplaats/leerbedrijf. 
 
Geen van alle deelnemers vond eerder uitgevoerde opdrachten moeilijk. 
Van de deelnemers die eerder uitgevoerde opdrachten lastig vinden zijn onderstaande 10 opdrachten 
meerdere keren vermeld: 
 
Bedrading aansluiten 
Diagnose stellen aan zuigers en cilinders 
Distributie modificeren 
Elektrische schema's lezen 
Koplamp aansluiten 
Spanning/zenuwen 
Storing zoeken 
Uitlijnen 
Werkzaamheden aan het brandstofsysteem 
Werkzaamheden aan versnellingsbak. 
 
Vraag: Hoe vond je de uitvoering van de werkzaamheden die je NIET eerder hebt gedaan? 
8% geeft aan: “Niet van toepassing” omdat alle werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd 
12% geeft aan de werkzaamheden gemakkelijk te vinden en dat ze er goed uitkwamen 
45% geeft aan de werkzaamheden moeilijk te vinden maar er toch uitgekomen te zijn 
31% geeft aan de werkzaamheden moeilijk te vinden en er niet uit kwam. 
 
Van de 45% deelnemers die aangeeft de werkzaamheden moeilijk te vinden maar er wel uitkwamen zijn 
onderstaande 10 opdrachten meerdere keren vermeld: 
Bedrading aansluiten 
Brandstofsysteem controleren 
Cilinder meten 
Koplamp aansluiten 
Krukas meten 
LPI inleren 
Pompverstuiver vervangen 
Schakelvork versnellingsbak vervangen 
Storing zoeken 
Uitlijnen 
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Van de 31% van de deelnemers die aangeeft er niet uit te zijn gekomen zijn onderstaande 10 opdrachten 
meerdere keren vermeld:  
Bedrading aansluiten van achterklep 
Differentieel afstellen 
Kleppen stellen 
Koplamp bedrading repareren 
Krukas meten 
Ruitenwissermotor aansluiten 
Storing zoeken 
Uitlijnen 
Versnellingsbak 
Zuigers en cilinders meten 
 
 
Vraag: Hoe vond je de beschikbare tijd van de werkzaamheden? 
37% geeft aan ruim voldoende tijd te hebben voor de werkzaamheden 
41% geeft aan net aan voldoende tijd te hebben voor de werkzaamheden 
22% geeft aan dat de tijd te kort was. 
 
 
Van de 22% die aangeeft dat de tijd te kort was zijn onderstaande 10 opdrachten meerdere keren 
vermeld: 
Achterklep bedrading repareren 
Distributie modificeren 
Gebrek aan ervaring 
Kleppen stellen 
Koplamp bedrading 
Reparatie algemeen 
Schakelvork versnellingsbak vervangen 
Tijdverlies door onbekendheid 
Uitlijnen 
Zenuwen/spanning. 
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Bijlage: 
Alle opmerkingen die deelnemers in de vrijwillige enquête gemaakt 
hebben staan hier onder letterlijk weergegeven  
 
Aansluiten koplamp 
Achterklep aansluiten mbv een losse draad 
Achterklep bedrading 2x 
Achterklep bedrading alles precies uitzoeken Achterklep de interval werkend krijgen 
Alle 
Alles. 
Alles. Maar dat gaat snel als je het nog nooit gedaan hebt. Op uitlijnen na. 
Andere schema's en uitleesapparatuur 
Bedrading aansluiten 3x 
Bedrading aansluiten koplamp en storing zoeken in het laadsysteem 
Bedrading aansluiten ruitenwisser achterklep 
bedrading achterklep. Heeft niks meer met werken in de werkplaats te doen. 
Bedrading repareren en distributie modificeBekabeling achterklep 
Bekabeling achterklep, normaal niet met stekkers 
Brandstof systeem 
Brandstofstoring Golf + wissermotor 
Brandstofsysteem benodigde gereedschap voor metingen 
Brandstofsysteem controle 3x 
Brandstofsysteem Golf 5 
Brandstofsysteem onbekend merk 
Cilinderboring opmeten, de klok afstellen + meting verrichten 
Cilinders en zuigers meten. Dit komt weinig voor in het bedrijf. De motor gaat meestal terug naar de importeur en 
deze bekijken het motorblok. 
De meetopdrachten 
diagnose 
Diagnose EGR en brandstofsysteem 
Diagnose stellen aan motormanagementsysteem 
Diagnose stellen cilinders en zuigers 
differentieel 
Differentieel afstellen 4Distributieketting. Elektronica 2x 
Dit heeft meer met massa en plus problemen en dat zie ik niet vaak in mijn bedrijf 
div vervangen 
elektro opdrachten 3x 
het meten aan brandstofsysteem 
het meten kom ik maar niet uit 
Ik heb geen moeite met sleutelen, ik heb moeite met blackout 
In de beschrijving van het differentieel 
kabelboom 
Kleppen stellen. Komt niet voor 
Koplamp aansluiten 7x 
Koplamp aansluiten door verwarring met schema's 
Koplamp aansluiten, geen uitcontrole bij differentieel uitgevoerd 
Koplamp aansluiten, LPI 
Koplamp rep:  Te weinig tijd en geen verstand ervan 
Koplamp reparatie 3x 
Koplampbedrading aansluiten. Laadsysteem controleren op storing. 
Koplampbedrading repareren 
Koplampstelinrichting Citroën C4 
Kroonwiel vervangen en afstellen komt bijna nooit meer voor 
Krukas diagnose stellen 
Krukas meten 2x 
Krukas meten bestaat niet bij een allround autobedrijf 
Krukas opmeten "niet goed aflezen". Diagnose brandstofsysteem 
Kwam door de zenuwen 
Kwam er wel uit maar nam overal teveel tijd voor 
laadsysteem 
LPI 
LPI afstellen, dit sluit niet aan bij mijn werkplek 
Lpi afstelling 
LPI calibreren, nooit eerder gedaan. 
LPI en achterklep 
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LPI inleren 4x Goed lezen en veel tijd nodig om er uit te komen 
LPI inregelen nog nooit gedaan! Bedrading achterklep aansluiten 
LPI installatie inleren. Maar ben er wel uitgekomen op het laatst. 
Lpi installatie mappen. Programma werkte niet 
Meten aan cilinder + zuiger komt niet voor. Ook nooit eerder gedaan 
Meten aan de auto 
Meten koplampstelmotor 
Meten krukas 
Meten. 
Metingen 
Motortechnisch meten. Differentieel afstellen 
Omdat ik zelf niet goed gelezen en gekeken had 
Omgaan met de multimeter 
Opdracht met differentieel vervangen. Moest even uitvogelen hoe het zat met de micrometer maar ik kwam eruit. 
polo ruitenwisser aanzetten 
Pompverstuiver afstellen 
Pompverstuiver vervangen en bedrading achterklep repareren 
Pompverstuiver, wij hebben geen diesel 
Pompverstuivers (nooit eerder gedaan of gezien) 
Ruitenwisser werkend maken 
Ruitenwissermotor aansluiten 2x 
Ruitenwissermotor achterklep, storing brandstofsysteem, uitlijnen 
Schakelbak 
Schakelvork vervangen 2x 
Schakelvork vervangen en kleppen stellen 
Schakelvork vervangen. Koplamp aansluiten 
Schema elektrisch 
Schema's lezen 
Schema's niet geheel duidelijk/compleet. Niet alle mogelijkheden van de praktijk 
Schema's VW 
Sommige technische werkzaamheden die normaal niet voorkomen 
Spanning zenuwen 
Spanning. Andere apparatuur 
Stekker koplamp repareren 
Storing brandstofsysteem 
Storing brandstofsysteem 
Storing in brandstofsysteem 
Storing in laadsysteem 
Storing zoeken 7x 
Storing zoeken brandstofsysteem: te moeilijk gedacht. Had bij de basis moeten beginnen en kwam er dan achter. 
Bedrading maken achterklep met stekker: nog nooit gedaan. 
Storing zoeken doe ik wel in de praktijk. Werk er hard aan maar blijft soms moeilijk. 
Storing zoeken in het brandstofsysteem 
Storing zoeken van het laadsysteem 
Storing zoeken, schema lezen 3x 
Storingzoeken in het brandstofsysteem 
Stroom meten 
te weinig informatie op qua uitvoering 
Uitijnen ivm geen gegevens in het systeem 
Uitlijnapparaat is anders dan op werk en school 
Uitlijnen 8x 
Uitlijnen de apparatuur was onbekend. Ik vond de handleiding niet even juist 
Uitlijnen, versnellingsbak 
Uitlijnen. Doen wij niet zelf 
uitlijnen. Niet elk bedrijf doet dat. Koplampbedrading 
uitlijning. Dit komt in praktijk weinig voor en wordt weinig aandacht aan besteed 
Versnellingsbak 2 
Versnellingsbak omdat ik dat nooit eerder heb gedaan 
versnellingsbak vanwege de druk 
Vierkant uitlijnen 
Vierkant uitlijning 
Vierwieluitlijning 
Zo goed als alle. 
Zuigers en cilinders meten.7x 
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