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Algemeen 

Leeswijzer 
In dit Jaarverslag 2014 zijn verschillende vormen van verslaglegging en verantwoording geïntegreerd: 
• De directiebeoordeling conform de ISO-standaard; 
• Het directieverslag voor de verantwoording conform de Beleidsregels van het ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu (IenM); 
• Het jaarverslag conform bijlage IV van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stof-

fen koelinstallaties (inzake de examens Terugwinnen mobiele airco’s). 
 
Na een algemeen gedeelte wordt apart ingegaan op de afzonderlijke examenlijnen van IBKI, omdat de ver-
antwoording daaraan parallel loopt. 

ISO-certificering 
IBKI is sinds 1999 ISO-gecertificeerd. BSI Management Systems B.V. voert de controle- en certificatieonder-
zoeken uit. De scope van de ISO-certificering van IBKI is: 
• ontwikkelen en verzorgen van examens; 
• verstrekken van persoons- en bedrijfscertificaten en diploma’s;  
• beheren van bijbehorende registers. 
Het huidige certificaat QSC 250 volgens ISO 9001:2008 heeft een looptijd tot 1 juni 2015. 
 

Evaluatie doelstellingen 2014 
Voor 2014 zijn per team binnen IBKI doelstellingen bepaald en de bijbehorende meetinstrumenten geïmple-
menteerd. Verschillende doelstellingen zijn direct afgeleid van de Innovam-doelstellingen (geel gemarkeerd) 
en vervolgens uitgewerkt in individuele planningsafspraken voor medewerkers op alle niveaus. Die plan-
ningsafspraken vormen tevens de basis voor de jaarlijkse beoordelingscyclus. Voor IBKI zijn in het jaarplan 
2014 als doelstellingen vastgelegd en gerealiseerd: 
 

    Norm Realisatie 
Financieel (x € 1.000)     
1. Omzet 10.142  10.177 
2. Bruto marge 40,4%  39,3% 
3. Organisatiekosten als % omzet 17,4%  18,3% 
4. EBIT 522  371 
5. FTE aantallen 56,5 56,4 
6. Capaciteit Stem conform begroting 6.237 uur  6.573 uur 
7. Groei marktaandeel WEB-praktijkexamens 5%  16% 
8. Kostprijs administratie Trainingen verlagen (Q3-4) -15%  -21% 
Proces     
1. Goedkeuring Inspectie (examens voor ROC's) continu   
2. Goedkeuring Examenkamer (BKS en EVC) continu   
3. Goedkeuring BSI (ISO) continu   
4. Verantwoording IenM conform Kaderwet ZBO 15-3   
5. Klanten Contact Team ingericht 1-7   
6. Oproepen 722 verminderd (Q3-4) -25%   
Klant     
1. Opdrachtgevers tevreden >7,5 7,3  
2. Opleiders tevreden >7,5   
3. Deelnemers tevreden ≥7,5 7,2  
4. Gegronde klachten  KCT <30 / UE <10 9 / 31 
5. Acquisitie opdrachtgevers / opdrachten ≥5 3  
Innovatie / personeel     
1. Beoordelingsexamens afnemen via Teletoets 1-5-2014   
2. Verdienmodel ontwikkelen voor theorietoetsen ROC's 1-7-2014   
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3. Ziekteverzuim terugdringen 3,5% 3,1% 
4. Medewerkers Klanten Contact Team tevreden >7  7,2 

 
Betekenis van de kleuren: 
 
op of beter dan de norm   
maximaal 5 % onder de norm   
meer dan 5% onder de norm   
geen gegevens beschikbaar     
vervallen   

 
 
2014 was voor IBKI in financieel opzicht een ‘gewoon’ jaar: Zelden kwamen omzet en resultaat zo dicht op 
de begroting uit. Het eindresultaat is weliswaar lager dan begroot, maar dat wordt vooral veroorzaakt doordat 
het totale Innovam-resultaat voldoende ruimte bood voor de variabele beloning, terwijl die níet was begroot. 
 
Het aantal medewerkers van IBKI is in 2014 sterk gegroeid door de inrichting van het Klanten Contact Team 
(zie de paragraaf Organisatieontwikkeling).  
 
In 2014 is een nieuwe opzet gemaakt voor de klanttevredenheidsmeting. Het totaalresultaat ligt nu iets lager 
dan voorheen. De onderliggende resultaten geven echter niet direct aanwijzingen waar de dienstverlening 
nu precies als minder wordt ervaren. In 2015 zal dit nader worden geanalyseerd. 
 
Waar we er in 2012 en 2013 niet in slaagden om nieuwe klanten te vinden voor de logistieke en administra-
tieve organisatie van examens, ontstonden er in 2014 verschillende kansen om de dienstverlening uit te 
breiden naar andere sectoren. Het belangrijkste resultaat was de dienstverleningsovereenkomst met Exa-
menwerk. Daarnaast zijn er serieuze kansen voor de ondersteuning van ESTEL (transport en logistiek), de 
VAPRO (procestechniek) en mogelijk ook het Nederlands Bakkerij Centrum (examenlocatie voor brood en 
banket). Ook kreeg IBKI een aantal extra administratieve opdrachten van de bestaande opdrachtgever 
OOMT vooral in het kader van het Sectorplan voor de mobiliteitsbranche. 

Organisatieontwikkeling 

Klanten Contact Team  
Vanaf 1 juni 2014 zijn alle administratieve activiteiten binnen Innovam samengevoegd met de afdeling Exa-
menorganisatie van IBKI (circa 16 fte) in één nieuw Klanten Contact Team (circa 30 fte). Dit betreft de admi-
nistratie van trainingen, de receptie, de klantenservice en gegevensbeheer. Belangrijke doelstellingen voor 
het Klanten Contact Team waren: 
• Het tijdig inrichten van het nieuwe team: dat is soepel verlopen met zowel de medewerkers als de werk-

plekken en systemen; 
• Het verlagen van de kosten per trainingsdeelnemer: dat is ruimschoots gelukt waarbij ook de flexibiliteit 

binnen het team is vergroot, zodat ook bij calamiteiten de werkzaamheden worden overgenomen; 
• Het verminderen van het aantal telefoontjes naar het algemene nummer van Innovam: dat is niet gelukt 

door uiteenlopende oorzaken, zoals een webshop die voor gebruikers nog niet optimaal functioneert, 
maar ook algemene voorkeur van klanten voor bellen voor email of zelf online opzoeken en regelen; 

• Tevreden medewerkers: eind 2014 is die tevredenheid apart gemeten aangezien er geen organisatie-
breed onderzoek was gepland; over het algemeen zijn de medewerkers tevreden en men heeft diverse 
verbeterpunten aangereikt. 

 
Binnen het Klanten Contact Team zijn ook verschillende nieuwe werkwijzen geïntroduceerd: 
• De teamleider en de coördinatoren bespreken dagelijks de stand van zaken en aandachtspunten en 

houden zo beter grip op de voortgang en sturen waar nodig sneller bij. 
• Waar voorheen medewerkers volgens een vast rooster de telefonische vragen beantwoordden, is hun 

wens gehonoreerd om de telefoon weer te integreren in de overige werkzaamheden. 
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• Medewerkers maken gebruik van een verbeterbord (feitelijk een glaswand) om hun verbeterpunten op te 
noteren en zij worden wekelijks geïnformeerd over de oplossing. 

Examenservices 
In 2012 is de handelsnaam Examenservices geïntroduceerd voor de ondersteuning van examenorganisaties 
in andere sectoren en werd de naam IBKI gereserveerd voor de examens voor de mobiliteitsbranche. Daar-
bij werd vooral gekeken naar mogelijkheden om de examenlogistiek (plannen en organiseren van examens) 
te verzorgen. Daarbij wilden we vooral de mogelijkheden van onze online-examenplanning en – administra-
tie benutten die inmiddels is hernoemd van Cubebox naar Nubiko Examen Logistiek. Hiervoor was echter 
nog geen serieuze belangstelling en de inspanningen in die richting zijn in 2014 sterk teruggebracht. 
In 2014 deed zich een geheel andere kans voor. Door het opheffen van de Kenniscentra Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (KBB’s) door het ministerie van OCW per 1 augustus 2015, ontstond hier en daar de vraag 
waar de examenactiviteiten zouden kunnen worden ondergebracht. Heel concreet zocht Examenwerk (zie 
hieronder) naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het regisseren van ontwikkeling, vaststelling en dis-
tributie van examens voor het mbo. Hoewel het dus een geheel andere activiteit dan de examenlogistiek 
betrof, is besloten om de handelsnaam Examenservices ook hiervoor te gebruiken. 

Examenwerk 
Examenwerk is de koepelstichting voor examens voor de sectoren horeca, facilitaire dienstverlening, reizen 
en recreatie en brood en banket. In 2014 zijn de onderliggende stichtingen (SHE, LTTR en SLEBB) begon-
nen aan een fusietraject om te komen tot één Examenwerk. 
Parallel daaraan werd een nieuwe uitvoeringsorganisatie gezocht, omdat het KBB Kenwerk had aangekon-
digd de dienstverlening per 1 januari 2015 te willen beëindigen. Na een strakke aanbesteding bij acht moge-
lijke dienstverleners werd Examenservices unaniem geselecteerd als meest geschikte partner. In oktober 
werd de dienstverleningsovereenkomst getekend waarmee de werkzaamheden formeel zouden worden 
overgedragen per 1 januari 2015. Aangezien ook enkele medewerkers van Kenwerk meeverhuisden naar 
Examenservices, konden de werkzaamheden naadloos worden voortgezet en startte de integratie al meteen 
in oktober. 

Examenservice Transport & Logistiek (ESTEL) 
Aan de sector transport en logistiek hebben we begin 2013 aangeboden om een vergelijkbare stichting als 
Stem in te richten: Examenservice Transport en Logistiek. De voorbereidingen hebben veel meer tijd in be-
slag genomen dan destijds voorzien. Met name de deelname van het bedrijfsleven bleek een lastige hobbel 
te zijn. In november 2014 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd en in 2015 zullen de werkzaamhe-
den daadwerkelijk van start gaan. [Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag was al bekend geworden 
dat ESTEL ook gebruik wil maken van de dienstverlening door Examenservices.] 

Nubiko Examen Logistiek  
Nubiko Examen Logistiek (voorheen: Cubebox en in het dagelijks gebruik ook Mijn IBKI) is de online-
applicatie voor het plannen en organiseren van examens die sinds 2010 bij IBKI in gebruik is. Met de leve-
rancier Nubiko is een overeenkomst gesloten voor zowel onderhoud en beheer als continue innovatie. De 
praktijk leert dat de wereld ook in dit opzicht voortdurend veranderd en dat klanten ook steeds hogere ver-
wachtingen hebben van online dienstverlening. 
IBKI hanteert een continue verzamellijst van nieuwe eisen en wensen. Deze worden periodiek geprioriteerd. 
Nubiko ontwikkelt aan de van die lijst en per release worden afgeronde functionaliteiten opgeleverd. Hiermee 
is een continu en efficiënt ontwikkelproces mogelijk waardoor de kostprijs per functiepunt zo laag mogelijk 
kan blijven. 
In het algemeen signaleren we wel dat de terugverdientijd van nieuwe functionaliteiten oploopt. Steeds vaker 
gaat het om kwaliteitsverbeteringen voor de verschillende gebruikers die niet direct leiden tot een kostenbe-
sparing. Daarnaast is regelmatig sprake van wijzigingen in wet- en regelgeving die moeten worden verwerkt 
zonder dat daar direct besparingen tegenover staan. 
 
In de voorjaarsrelease 2014 zijn de volgende functionaliteiten opgeleverd: 
• Groepsgewijs verschuiven en annuleren. Voorheen was het noodzakelijk om per deelnemer te verschui-

ven. Nu kunnen we meerdere boekingen tegelijkertijd muteren. 
• Per examentype kunnen vastleggen hoe resultaten kunnen verwerkt. We kunnen nu aangeven dat bij-

voorbeeld voor APK alles van een “1” en tot en met een “5” een “O” is en alles hoger dan een 5 een “V”. 
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• Automatisch uitbetalen van de WEB-stimuleringspremie voor ROC’s in het kader van de gewijzigde sti-
muleringsregeling van OOMT. Dit is in deze versie de feature welke het meeste oplevert. We hoeven nu 
geen handmatige uitbetalingen meer te doen. 

 
In de zomerrelease 2014 zijn de volgende functionaliteiten opgeleverd: 
• De registratie van nieuwe gebruikers is aangepast. Vanaf nu controleert Mijn IBKI op een aantal punten 

of nieuwe gebruiker niet al bekend is. Voorheen moest elke registratie handmatig worden gecontroleerd. 
Deze feature levert een goede besparing op. 

• Vanaf deze release maken we geen gebruik meer van de tekstbestanden met mutaties in bevoegdheden 
van APK-keurmeesters. Elke dag verstuurden wij twee en ontvingen wij drie bestanden met mutaties die 
handmatig werden verwerkt. Tijdrovend en foutgevoelig. Vanaf deze release worden de gegevens via 
een datakoppeling uitgewisseld. 

 
In de najaarsrelease 2014 zijn de volgende functionaliteiten opgeleverd: 
• In 2013 zijn wij digitaal gaan factureren in plaats van de papieren factuur.De gebruiker kreeg een e-mail 

om de factuur op te halen op zijn persoonlijke pagina. Hierover waren wij zelf enthousiaster dan de klant. 
We waren heel veel tijd kwijt met het sturen van kopiefacturen. Nu worden de facturen als bijlage met de 
mail meegestuurd. Dit heeft ons veel tijd en klanten veel frustratie bespaard. 

• Vanaf nu krijgen (aankomend) rijinstructeurs een waarschuwing als zij een stageles invoeren die over-
lapt met een andere stageles. Het systeem staat nog steeds toe dat de les wordt gepland maar de ge-
bruiker kan niet meer ‘per ongeluk’ dubbele lessen op hetzelfde moment plannen. 

• Vanaf deze release kunnen wij de boekingswizard zelf configureren. In plaats dat bij elke boeking de 
zelfde vragen worden gesteld kunnen wij nu per productgroep en per portal aangeven welke informatie 
wij vragen. Dit voorkomt telefoontjes van mensen die niet weten wat ze bij sommige vragen moeten in-
vullen. 

 
December 2014: 
In december hebben we nog een kleine release gehad die een aanpassing in de (APK-) kwalificatiestructuur 
en de berichteninterface met de RDW heeft doorgevoerd. Door een wijziging in de regelgeving (geen verlen-
ging van de bevoegdheid van twee maanden bij de eerste keer zakken) moesten er aanpassingen worden 
gedaan. 

Toetssysteem TeleToets 
TeleToets is de applicatie die wij gebruiken om onze examens samen te stellen en te beheren. Daarnaast 
gebruiken wij het bij de afname van alle examens die geschikt zijn om op beeldscherm afgenomen te wor-
den.  
Op 6 januari 2014 was het zover: we konden gebruikmaken van TeleToets voor onze examens APK-
bevoegdheidsverleng zwaar en licht en vrijwel alle WRM-examens waar wij in het verleden ons toetssysteem 
Egel voor gebruikten.  
Na een korte gewenningsperiode en wat aanpassingen in met name resultatenlijsten en procedures rondom 
de afname draaide TeleToets probleemloos voor de eerder genoemde examens.  
Vanaf het tweede kwartaal zijn wij TeleToets ook gaan inzetten voor de afname van papieren examens voor 
de BKS. Het goed inregelen van dit proces zowel technisch alsook procedureel heeft ons de rest van het 
jaar beziggehouden. De functionaliteit ‘papieren examens’ hebben wij in samenwerking met Andriessen, 
Nubiko en Secured Documents ingericht. Daarbij bleek het aan elkaar knopen van die drie systemen / leve-
ranciers veel complexer dan voorzien. 

Klanttevredenheid 
Voor de klanttevredenheid van onze examendeelnemers is de waardering als gewogen gemiddelde uitge-
komen op een 7,2. Dit doen we met een nieuw online-evaluatieformulier dat twee dagen na het examen aan 
de examendeelnemer wordt aangeboden. Hoewel de verwerking daarmee is vereenvoudigd, leveren de 
scores niet direct een beter inzicht op in de verbeterpunten en tekortkomingen.  
De meeste opdrachtgevers waren zéér tevreden over de wijze waarop IBKI hun examens uitvoert. Eén op-
drachtgever (VbV) heeft besloten om naast IBKI ook een ander exameninstituut toe te laten. Dat was helaas 
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het gevolg van onvoldoende inspelen op de klachten over die examens naast de jarenlange wens van de 
betreffende opleider om zelf examens te mogen afnemen. 
Eind 2014 is een tevredenheidsonderzoek gestart onder opleiders die cursisten opleiden voor de examens 
van IBKI. De resultaten daarvan worden in 2015 bekend. 

Procesprestaties en Productconformiteit 
Om de kwaliteit van de praktijkexamens optimaal te houden zijn ook in 2014 een aantal van de voor deze 
examens noodzakelijke voertuigen vernieuwd. Daarbij wordt heel gericht geïnvesteerd in examenvoertuigen 
die een goede basis bieden voor het prepareren van actuele examenopdrachten (storingen). 
De procesbeschrijvingen worden via interne audits en ook op eigen initiatief van de proceseigenaren regel-
matig geactualiseerd. Deze pragmatische methode met een stroomschema van de stappen, zoals die bij de 
uitvoering gewenst zijn, geeft een duidelijk overzicht en is gemakkelijk te onderhouden. 
De teamleiders hebben de gegevens op elk gewenst moment ter beschikking. Ook hebben de teamleiders 
de mogelijkheid om in iShare zelf de stroomschema’s en de werkinstructies te beheren. Met iShare is het 
versiebeheer gegarandeerd en wordt de kwaliteitsmanager bij elke wijziging geïnformeerd. 

Interne audits 
In 2014 stonden 31 interne audits gepland. Van deze audits kwamen er één  te vervallen. Van de overgeble-
ven 30 waren er 29 intern en één audit extern. Deze externe audit werd uitgevoerd bij de leverancier van de 
waardedocumenten (Secured Documents). Door de omschakeling naar een nieuw computer toetssysteem 
Teletoets werd het verwerkingsproces van de waardedocumenten ingrijpend veranderd, reden genoeg om 
middels een werkbezoek daar een audit uit te voeren. Alle interne audits waren op 31 december 2014 uitge-
voerd. 
In 2014 bestond het auditteam uit: Pieter Luiten,  Dithe van den Berg-Vermeer, André Vreman. Paul Rutten, 
Hans Bakker, Nanda Faassen, Jacqueline Willekes en André Vreman. Laatstgenoemde vervult ook de rol 
van kwaliteitscoördinator binnen IBKI. 
De beschikbare procesflows geven goed inzicht in de procesbeheersing van de afdelingen. De interne audits 
leverden 37 aanbevelingen op die via auditrapportages aan de proceseigenaren ter beschikking werden 
gesteld. In sommige gevallen werden deze aanbevelingen meteen opgepakt en in andere gevallen is er ge-
kozen voor een jaarlijkse aanpassing.  
Alle bestaande processen werden tijdens de audits tegen het licht gehouden van de huidige werkzaamhe-
den en waar nodig aangepast. Ten opzichte van vorig jaar is duidelijk zichtbaar dat de aanbevelingen vanuit 
2013 in 2014 een opvolging hebben gehad, maar dat het aantal aanbevelingen ter verbetering toch aanzien-
lijk is. Verandering van werkwijzen, verdere digitalisering van examens, andere leverancier (Teletoets) zor-
gen ervoor dat processen flink in beweging blijven en procedures continu dienen te worden aangepast.  
Voor 2015 zal het auditformulier verder worden aangepast, de auditee dient (digitaal)  te tekenen voor ak-
koord voor de verslaglegging van de auditor en zal werden worden uitgebeidt met een kolom voor de her-
controle’s. Nu is de opvolging van de geconstateerde aanbevelingen te lang, de termijn welke de prceseige-
naar noteert voor oplossing van de afwijking is een triggermoment voor de hercontrole van de kwaliteitscoör-
dinator.  

Externe audit door BSI 
Het auditrapport van BSI van mei 2014 bevatte de volgende niet-kritieke afwijkingen: 
• De omschrijving van geconstateerde afwijkingen bij interne audits zijn nogal eens te wollig, niet to the 
• point. Hierdoor is het ten eerste niet duidelijk of er überhaupt sprake is van een afwijking en wat deze 

dan precies is. 
• De tijdens de interne audit van 02.04.13 geïdentificeerde afwijkingen kon niet worden vastgesteld dat 

deze in behandeling zijn genomen of zijn afgehandeld.  

Inrichting kwaliteitssysteem 
De inrichting van het kwaliteitssysteem is in 2014 ongewijzigd. De documenten zijn via iShare voor iedere 
medewerker toegankelijk. Het versiebeheer wordt automatisch door iShare gedaan, alleen de upload van 
nieuwe documenten gebeurt via de teamleiders, kwaliteitsmanager of kwaliteitscoördinator. In 2014 is we-
derom onderzocht of het documentbeheersysteem ‘VisionManager’ geïmplementeerd kon worden, er is door 
de kwaliteitscoördinator een test uitgevoerd door de documenten van één afdeling (Uitvoering Examens) in 
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VisionManager te zetten. Door de uitgevoerde update in 2014 van het systeem is de lay-out zeer toeganke-
lijk geworden en voldoet deze ook al aan de nieuwe ISO9001-2015-norm welke in 2015 zal worden uitge-
rold.  
Eind 2014 kwam de vraag op hoe het kwaliteitssysteem van IBKI zich verhoudt tot de toenemende dienstver-
lening onder de handelsnaam Examenservices. In 2015 zal worden gekeken hoe het kwaliteitssysteem kan 
worden ‘verschoven’ naar Examenservices om vandaaruit de verschillende opdrachtgevers te bedienen. De 
kwaliteitscoördinator en –manager zullen in 2015 opnieuw de afweging maken of het huidige kwaliteitssys-
teem voldoet, of dat toch de voorkeur wordt gegeven aan VisionManager. 

Corrigerende en preventieve maatregelen 
In 2014 zijn 10 acties opgevoerd in het actieregister. Daarvan zijn er 8 ook in 2014 afgerond; de overige 
lopen door in 2015. 
De klachtenrapportage, waarvan per kwartaal een analyse plaatsvindt, laat een lichte stijging zien: 179 
klachten in 2014 tegenover 164 in 2013. Er is sprake van een toename van klachten over de Examenorgan-
satie, nu het Klanten Contact Team. Die klachten zijn voor een groot deel  te wijten  aan de al eerder be-
noemde samenvoeging van de administratieve afdeling van Innovam met de examenorganisatie van IBKI. 
Voor de ex-Innovamwerknemers was het zeker in het begin wennen aan de nieuwe werkomgeving, collega’s 
maar ook werkwijzen. De hoeveelheid klachten bij Uitvoering examens bleef nagenoeg gelijk, wel waren er 
meer klachten op gebied van APK. Dit had alles te maken met de verzwaring van deze examens per 01-01-
2014. Zeker bij de examens APK-keurmeester steeg het aantal klachten over de nieuw geïntroduceerde 
praktijkervaringsvragen. Omdat de normering hiervan bij het begin van het nieuwe examen te hoog was 
ingeschaald, steeg het aantal afgewezen deelnemers fors. Direct na de eerste examens heeft er een evalua-
tie met RDW plaatsgevonden en is de normering naar benden bijgesteld. Voor sommige deelnemers had dit 
een positief effect want hun resultaat werd hierdoor naar boven bijgesteld em zij werden alsnog als zijnde 
“geslaagd” aangemerkt. Nadien namen de klachten over dit examen sterk af en vertoonde de hoeveelheid 
klachten geen afwijkend beeld meer ten opzichte van 2013. Voor de afdeling Ontwikkeling blijft het aantal 
klachten beperkt tot 3 gegronde klachten. Deze kunnen voornamelijk worden toegeschreven aan discussies 
over de beoordeling van schriftelijke examens. 
Het registreren van klachten in e-Synergy is consequent uitgevoerd, zodat ook opvolging goed is geborgd. 
De klachten worden per teamleider geanalyseerd waarbij met name wordt gekeken of sprake is van structu-
rele of incidentele oorzaken. Als er aanleiding is voor verbetering dan wordt dat in het teamoverleg nader 
uitgewerkt voor de noodzakelijke aanpassingen. 

Toeleveranciers 
Over het werk van de externe toeleveranciers van IBKI waren in 2014 geen klachten. Verder wijzigt de lijst 
met toeleveranciers – met name van examenbeoordelaars – constant naar aanleiding van structurele beoor-
delingen, inzetbaarheid en frequentie van examineren. Bij de beoordeling van nieuwe leveranciers worden 
toelatingseisen gehanteerd, die per activiteit kunnen verschillen. 
Secured Documents en IBKI hebben een overeenkomst voor de productie en verzending van toetsen en 
waardedocumenten. Vanwege de wijzigingen in de processen rond examens en waardedocumenten de 
dienstverlening  op 7 juli 2014 geëvalueerd. Hieruit kwam 1 verbeterpunt ter sprake op gebied van communi-
catie op gebied van de geleverde waardendocumenten.  

Opleidingen 
De individuele opleidingsplannen zijn opgenomen in de planningsafspraken met de betreffende medewerker 
in het kader van de beoordelingscyclus. Regelmatig werd gebruik gemaakt van de samenwerking tussen de 
kenniscentra (KR8 Academie) waarbij vooral collega-kenniscentrum Fundeon veel relevante trainingen aan-
bood. 

Jaarverslaglegging conform Kaderwet ZBO 

Financiën (samenvatting) 
 
(x € 1.000) APK WRM Airco  Totaal  
Omzet 2.275 2.209 101 4.585 
Omzetgerelateerde kosten 1.316 1.826 45 3.188 
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Bruto m arge  959 383 56 1.397 
Organisatiekosten 467 262 4 733 
Overhead 294 206 9 509 
Resultaat  voor belastingen  198 -84 42 156 
Vennootschapsbelasting 39 
Resultaat na belastingen  117 
 
Een meer inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen binnen de verschillende examenlijnen, is opgenomen 
in de volgende hoofdstukken. 

Integriteitsbeleid 
Het integriteitsbeleid van IBKI is weergegeven in bijlage 1. 

Beleid inzake gegevensbeveiliging 
Het beleid inzake gegevensbeveiliging is weergegeven in bijlage 2. 

Besluiten en maatregelen verbetering 2015 
• Het kwaliteitssysteem van IBKI zal in verschillende opzichten worden vernieuwd in 2015. Gebleken is 

dat het versiebeheer van de documenten weinig gebruikersvriendelijk is en daardoor foutgevoelig. Be-
langrijker is dat de toenemende dienstverlening voor examens in andere sectoren de vraag oproept of 
het kwaliteitssysteem onder de naam en verantwoordelijkheid van IBKI moet blijven of beter kan worden 
overgeheveld naar Examenservices van waaruit dan de verschillende sectoren – waaronder IBKI – wor-
den ondersteund. 

• Die aanleiding zal meteen worden gebruikt om de inzet van VisionManager als specifieke applicatie voor 
het kwaliteitssysteem te heroverwegen. Eerder leek zo’n ‘verbouwing’ te weinig voordelen op te leveren 
en wel veel werk te zijn; als nu om andere reden het kwaliteitssysteem wordt heringericht, lijkt het ge-
bruik van VisionManager een logische stap. 

• De analyse van de tevredenheid van examendeelnemers dient nog verder te worden uitgediept om beter 
zicht te krijgen op concrete verbeterpunten. (Ook al is men over het algemeen best tevreden; zeker ge-
geven het feit dat examendeelnemers die zijn gezakt hun examenresultaat zullen laten meespreken in 
hun beoordeling van onze dienstverlening.) 
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APK 

Inleiding 
Tot de publieke taken van IBKI behoren de examens voor APK-keurmeesters. IBKI organiseert deze exa-
mens in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. IBKI functioneert in dat kader als zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) en het ministerie oefent daarop het toezicht uit. De Kaderwet ZBO is van toepassing 
op de APK-examens. De verantwoording is conform de eisen vanuit de Kaderwet opgezet. 

Ontwikkelingen 2014 

RDW-programma Kwaliteit 
Op grond van het RDW-programma ‘Kwaliteit’ dat bedoeld is om de APK in Nederland te verbeteren, zijn 
door IBKI op 1 januari 2014 de aangepaste examens APK-keurmeester en examens APK-
bevoegdheidsverlenging afgenomen. De aanpassingen hebben betrekking op zowel de opbouw van het 
examen als de norm voor het slagen (cesuur). Uit vooraf uitgevoerd onderzoek was gebleken dat door deze 
aanpassingen de slagingspercentages lager zouden worden. Er is over de nieuwe opzet en de behaalde 
examenresultaten veel informatie verstrekt aan ondermeer de APK-opleiders. Hierdoor hebben deze de 
mogelijkheid gekregen hun opleidingen aan te passen op de punten die bij de examens lastig blijken voor de 
deelnemers. 
De slagingspercentages van de examens APK-keurmeester zouden bij het examen APK2 bij de start kunnen 
dalen naar ongeveer 40% (was 75%) en bij het examen APK1 naar ongeveer 50% (was 70%). Uit de exa-
menresultaten van 2014 blijkt dat het slagingspercentage van het examen APK2 van 20% in januari 2014 
geleidelijk is gestegen naar 40% aan het eind van 2014. Bij het examen APK1 is het slagingspercentage 
vanaf de start in januari 2014 redelijk stabiel geweest en gemiddeld uitgekomen op ongeveer 50%. Dit zijn 
herkenbare trends: het duurt vaak enige tijd voordat kandidaten en opleiders weer goed zijn voorbereid op 
nieuwe of aangepaste examens. 
Neveneffect hiervan lijkt echter dat het examendeel dat voorheen een goede score had (wettelijke voorschrif-
ten en procedures) in de loop van 2014 juist een slechter resultaat te zien geeft. De vragen zijn niet gewij-
zigd en ook de cesuur niet. Mogelijk is dit het gevolg van het verleggen van de aandacht tijdens de voorbe-
reiding naar andere aspecten. 
Bij de examens APK-bevoegdheidsverlenging gaf het vooronderzoek aanleiding te veronderstellen dat het 
slagingspercentage mogelijk zou zakken naar 80-85%. De daling van het slagingspercentage blijkt in 2014 
minder groot te zijn geweest. Het slagingspercentage bij de examens APK2 bevoegdheidverlenging is 90% 
(was 96%) en bij de examens APK1 bevoegdheidsverlenging 92% (was 94%). Dit is dus slechts iets lager 
dan in de jaren hiervoor.  

Wijziging EU richtlijn APK 
Op 20 mei 2014 is de nieuwe APK-richtlijn 2014/45/EU aangenomen. De in deze richtlijn genoemde regels 
moeten in 2017 in de nationale wetgeving zijn ingepast en in 2018 ook daadwerkelijk worden gehanteerd. 
Eind 2014 zijn door de RDW vier werkgroepen gestart: (1) keuringseisen, (2) land- en bosbouwtrekkers, (3) 
apparatuur en (4) frequentie. De werkgroepen zullen uiterlijk 1 april 2015 aan het ministerie van IenM advise-
ren over de inpassing van de nieuwe richtlijn. 
Nederland blijkt al behoorlijk in de pas te lopen met de nieuwe voorstellen. De gevolgen van de wijzgingen 
zullen daarom voor zowel APK-Nederland als IBKI maar beperkt zijn. Wel houdt IBKI via deelname aan twee 
van deze werkgroepen (keuringseisen en land-en bosbouwtrekkers) en deelname aan de SO-APK de vinger 
aan de pols. Dit om de noodzakelijke veranderingen bij alle aspecten van de examinering tijdig te kunnen 
doorvoeren en te communiceren naar de APK-keurmeesters en APK-opleiders. 

Overige maatregelen 
• Het vergroten van de vragenbank, zodat meer variatie in examens kan worden geboden. 
• De logistiek tijdens de examens is zodanig aangepast dat het onderling uitwisselen van informatie tus-

sen groepen kandidaten niet langer zinvol is. De examens worden nu per kandidaat uniek gegenereerd. 
• De werkervaring wordt niet langer gebaseerd op fraudegevoelige papieren bewijsstukken (arbeidsover-

eenkomsten, loonstroken,…) maar getoetst met zogenaamde praktijkervaringsvragen tijdens het APK-
examen. In januari waren de examenresultaten op dat onderdeel zeer laag. In overleg met de RDW is 
besloten om de cesuur hiervoor te versoepelen. 
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• Het verbeteren van de klachtenregistratie met een beter onderscheid tussen klachten en informatiever-
zoeken. In 2013 werd nog een aantal informatieverzoeken (“waarom heb ik een onvoldoende?”) ten on-
rechte als klacht geregistreerd. In 2014 is de registratie verbeterd. 

Toezicht RDW  
De RDW houdt inhoudelijk toezicht op de examenuitvoering door IBKI. Tussen RDW en IBKI is een service 
level agreement opgesteld waarin de samenwerking is vastgelegd en de kwaliteit wordt geborgd. Jaarlijks 
rapporteert de RDW op basis van de SLA. Deze rapportage wordt gepubliceerd op de website van IBKI. Het 
toezicht door de RDW omvat de volgende onderdelen: 
• Toezicht op de uitvoering van APK-examens (procedures, infrastructuur, uniformiteit en borging van 

examens, uitvoering en evaluatie); 
• Goedkeuren van examenvragen en -opdrachten; 
• Behandeling van klachten die direct bij de RDW ingediend worden. 
 
Het toezicht op de examens wordt uitgevoerd door 5 gecommitteerden en de contactpersoon die de contac-
ten met IBKI onderhoudt:  
 
Examentype Aantal examenda-

gen 
Gecommitteerden aan-

wezig 
Percentage  

Totaal APK 401 137 34% 
APK-keurmeester 79 79 100% 
APK-bevoegdheidsverlenging licht 266 50 19% 
APK-bevoegdheidsverlenging zwaar 51 7 14% 
APK-bevoegdheidsverlenging zwaar 
beperkt 

5 1 20% 

 
 
Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de contactpersoon van de RDW en de teamleider Uitvoe-
ring Examens waarin de opmerkingen van de gecommitteerden besproken worden. In 2014 is er diverse 
keren overleg geweest tussen de RDW en IBKI.  Tijdens de vergaderingen zijn een aantal aandachtspunten 
voor beide organisaties besproken. Op hoofdlijnen: 
• Effecten en mogelijke aanpassingen van de cesuur van de praktijkvervangende vragen. 
• Effecten van de aanpassing cesuur per onderwerp sinds 1 janauri. 
• Slaagpercentages, scoring opdrachten, opmerkingen en klachten van deelnemers. 
• Communicatie over opdrachten en scoring van onderwerpen ten behoeve van opleiders. 
• Uniformiteit in het beoordelen van open vragen. Hoe IBKI zorgt voor een zo uniform mogelijke beoorde-

ling door verschillende examinatoren? 
• Deskundigheid en deskundigheidsbevordering examinatoren. 
• Planning van de examens en de inzet van de gecommitteerden 
• Door de RDW is aangeven dat zij onvoldoende inzicht heeft in de resultaten op opdrachtniveau van de 

examens. Afgesproken is dat vanaf 2014 periodiek een overzicht geleverd gaat worden met de resulta-
ten van de opdrachten. 

• In 2014 zijn door de RDW twee formele klachten over de uitvoering van examens en bevoegdheidsver-
lengingen ontvangen. Eén klacht betrof het onjuist verstrekken van een APK- bevoegdheidspas aan de 
tweelingbroer van een APK deelnemer, naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de deelnemer zelf 
doordat deze onjuiste NAW-gegevens in Mijn IBKI had geplaatst. De tweede klacht betrof de rechten 
binnen Mijn IBKI van opleiders, deze konden meer informatie over de examendeelnemers zien dan toe-
gestaan werd. Dit is gecorrigeerd. 

• Twee gecommitteerden hebben nieuwe opdrachten beoordeeld en daar zijn geen opmerkingen uit naar 
voor gekomen. 

Indicatoren 
Het ministerie ziet toe op zowel de kwaliteit van dienstverlening als de verantwoording van de examentarie-
ven. Voor de kwaliteit van dienstverlening wordt gekeken naar onderstaande gegevens: 
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Indicator 2014 2013 2012 
APK-examens totaal 16.299 15.432 15.320 
    geslaagden (= diploma’s en bevoegdheidspassen) 13.648 14.494 14.086 
    slagingspercentage 84% 94% 92% 
examens APK-keurmeester 2157 1.705 1.765 
    geslaagden (= diploma’s en bevoegdheidspassen) 857 1.296 1.313 
    slagingspercentage 40% 76% 74% 
examens APK-bevoegdheidsverlenging 14.142 13.727 13.097 
    geslaagden (= bevoegheidspassen) 12.791 13.198 12.582 
    slagingspercentage 90% 96% 96% 
bevoegde APK-keurmeesters (per 31-12) 27.920 28.831 28.658 
    lichte voertuigen 24.455 25.164 25.012 
    zware voertuigen 3.382 3.581 3.569 
    zware aanhangwagens 83 86 77 
klachten 70 40 16 
    gegronde klachten 11 3 1 
    gegronde klachten / examen 0,04% 0,02 % 0,01 % 
    doorlooptijd klachten 18 18 27 
bezwaar en beroep  0 0 0 
    toegewezen bezwaren en beroepen nvt nvt nvt 
ontdekte fraudegevallen 0 0 0 
schadeclaims 0 0 0 
    toegekende schadeclaims nvt nvt nvt 
klachten Ombudsman 0 0 0 
    gegronde klachten Ombudsman nvt nvt nvt 
 
Betekenis van de kleuren: 
 
Accountantscontrole over 2013, 2016,…   
Accountantscontrole over 2014, 2017,…   
Accountantscontrole over 2015, 2018,…   

 

Toelichting op het aantal klachten 
Het aantal klachten is ten opzichte van 2013 behoorlijk gestegen. Oorzaak hiervan is dat de examens per 1-
1-2014 zijn veranderd en de normering naar boven is bijgesteld. Bij het examen Keurmeester werd een extra 
discipline toegevoegd in de vorm van Praktijkervaringsvragen. Hierdoor daalden de slagingspercentages van 
de verschillende in de verschillende examendiciplines. Dit leverde in de eerste 2 kwartalen van 2014 extra 
veel klachten op van deelnemers over het nut van deze Praktijkervaringsvragen en de normering hiervan. 

Financieel overzicht 
 
APK (x € 1.000) 2014 2013 
Omzet 2.275 2.371 
Omzetgerelateerde kosten 1.316 1.231 
Bruto marge  959 1.140 
Organisatiekosten 467 462 
Overhead 294 322 
Resultaat  198 355 
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Examentarieven 
Onderstaande examentarieven zijn van toepassing sinds 1 juni 2011. De tarieven voor de examens APK-
bevoegdheidsverlenging zijn euro’s / guldens even hoog als in het jaar 2000. 
 

Examentype excl. BTW incl. BTW 

Keurmeester Periodieke Keuringen zware voertuigen € 174,00 € 210,54 

Keurmeester Periodieke Keuringen lichte voertuigen € 172,00 € 208,12 

Keurmeester Periodieke Keuringen zware aanhangwagens € 174,00 € 210,54 

APK Bevoegdheidsverlenging zware voertuigen € 147,00 € 177,87 

APK Bevoegdheidsverlenging lichte voertuigen € 126,00 € 152,46 

APK Bevoegdheidsverlenging zware aanhangwagens € 147,00 € 177,87 
 

Besluiten en maatregelen verbetering product 2015 
• Wij zullen in de loop van 2015 gebruik gaan maken van tablets voor de examenafname. 
• Examens benaderbaar vanuit één portal. Voor de deelnemer is het overzichtelijker en de systemen rea-

geren sneller omdat de totale vragenset ineens kan worden gedownload. 
• Geleidelijke aanpassing cesuur praktijkervaringsvragen. Eerste fase van 25% naar 30%. 
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LPG 

Inleiding 
Tot de publieke taken van IBKI behoren de examens voor LPG-technicus. IBKI organiseert deze examens in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. IBKI functioneert in dat kader als zelfstandig be-
stuursorgaan (ZBO) en het ministerie oefent daarop het toezicht uit. De Kaderwet ZBO is van toepassing op 
de examens LPG-technicus. De verantwoording is conform de eisen vanuit de Kaderwet opgezet. 
De examens voor LPG-technici zijn organisatorisch en financieel-administratief volledig geïntegreerd in de 
examenlijn APK. Op veel punten zal daarom worden verwezen naar het hoofdstuk APK. 

Ontwikkelingen 2014 
Er heeft een vereenvoudiging plaatsgevonden van de erkenningen gasinbouw. De Regeling aanpassing 
voertuigen is hiervoor per 2014 gewijzigd. Wat betreft LPG-inbouw is er overgegaan van procescontrole tot 
eind 2013 naar productcontrole vanaf 2014. De werkwijze zoals deze bij APK bestaat diende als blauwdruk 
voor de vernieuwde werkwijze voor het afmelden en toezichthouden bij LPG-inbouw. 
Een van de aanpassingen is dat de LPG-technicus vanaf 1 januari 2015 een geldige bevoegdheidspas LPG-
technicus moet hebben om gasinbouw af te kunnen melden bij de RDW. Deze pas heeft een geldigheid van 
4 jaar. Om de bevoegdheid tot het keuren en afmelden te verlengen moet de LPG-technicus met goed ge-
volg een examen LPG-bevoegdheidsverlenging bij IBKI afleggen. 
De vernieuwde regeling is ingegaan op 1 januari 2014. De verplichting tot het hebben van een geldige be-
voegdheidspas gaat in per 1 januari 2015. In 2014 kon er dus nog zonder pas worden afgemeld. Eind 2013 
heeft de RDW alle bekende erkenninghouders en LPG-technici over deze wijzigingen een brief gestuurd. 
Vanaf september 2014 hebben LPG-technici, die hun bevoegdheid wilden behouden, de gelegenheid gekre-
gen het bevoegdheidsexamen LPG-technicus bij IBKI af te leggen. Ongeacht op welk moment in 2014 een 
LPG-technicus het examen bevoegdheidsverlenging met goed gevolg heeft afgelegd, begint de 4 jaar be-
voegdheidstermijn van de bevoegdheid altijd op 1 januari 2015.  
Gezien de ontwikkelingen bij het inbouwen van gasinstallaties en de terugloop van het aantal erkenningen 
gasinbouw (in 2014 nog maar 180 bedrijven) is de veronderstelling dat de aantallen deelnemers voor zowel 
het eerste examen LPG-technicus als ook voor het examen bevoegdheidsverlenging in de jaren 2015 (en 
daarna tot 2018) heel beperkt zullen zijn. Schatting is voor beide examens samen maximaal 50 deelnemers 
per jaar. In 2018 worden er meer deelnemers verwacht omdat de bevoegdheid van de deelnemers die in 
2014 een pas hebben gekregen afloopt per 2019. In 2018 zal deze groep LPG-technici dus deel moeten 
nemen aan het examen bevoegdheidsverlenging LPG-technicus als ze de bevoegdheid willen verlengen. 

Toezicht door RDW  
Het inhoudelijke toezicht door de RDW is op dezelfde wijze ingericht en uitgevoerd als voor APK: 
• Er is in 2014 bij de RDW één klacht over de uitvoering van de examens LPG-technicus en LPG-

bevoegdheidsverlenging binnengekomen. Deze klacht betrof het niet toelaatbaar zijn tot het examens 
LPG-bevoegdheidsverlenging omdat de deelnemer blijkbaar een sterk verouderd LPG-diploma bezat. 
Echter wel met dit diploma al 19 jaar LPG-systemen inbouwde en afmeldde. Door de RDW is besloten 
om deze deelnemer toch toe te laten tot de bevoegdheidsverlenging zonder dat aan de juiste instroom-
eisen kon worden voldaan. 

• In 2014 is er 1 examendag LPG-technicus geweest waarbij ook een gecommitteerde van de RDW aan-
wezig was. In 2014 zijn er 3examendagen LPG-bevoegdheidsverlenging geweest waarbij ook een ge-
committeerde van de RDW aanwezig was. 

 Indicatoren 
 
Indicator  2014 2013 2012 
examens LPG-technicus 6 5 19 
    geslaagden (= diploma’s) 6 5 15 
    slagingspercentage 100% 100% 79% 
examens LPG-bevoegdheidsverlenging 146 nvt nvt 
    geslaagden 134 nvt nvt 
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    slagingspercentage 92% nvt nvt 
klachten 1 0 0 
    gegronde klachten 0 0 0 
    gegronde klachten / examen nvt nvt nvt 
    doorlooptijd klachten nvt nvt nvt 
bezwaar en beroep 0 0 0 
    toegewezen bezwaren en beroepen nvt nvt nvt 
ontdekte fraudegevallen 0 0 0 
schadeclaims 0 0 0 
    toegekende schadeclaims nvt nvt nvt 
klachten Ombudsman 0 0 0 
    gegronde klachten Ombudsman nvt nvt nvt 
Bevoegde LPG-technici (per 31-12) 2293 2283 2278 
 
In 2014 was iedere LPG-technicus nog bevoegd. Vanaf 2015 gaan de aantallen drastisch naar beneden 
aangezien er tot nu toe nog 139 kandidaten het examen LPG-bevoegdheidsverlenging hebben gedaan. 
 
Betekenis van de kleuren: 
 
Accountantscontrole over 2013, 2016,…   
Accountantscontrole over 2014, 2017,…   
Accountantscontrole over 2015, 2018,…   

 

Financieel overzicht examenlijn LPG 
De omzet en kosten voor de examens LPG-technicus zijn opgenomen in de examenlijn APK. 

Examentarieven 
 

Examentype Excl. BTW Incl. BTW 

LPG-technicus € 195,00 € 235,95 

LPG-bevoegdheidsverlenging € 70,00 € 84,70 
 

Besluiten en maatregelen verbetering product 2015 
• Extra analyse opdrachten LPG-bevoegdheidsverlenging om te bepalen hoe dit nieuwe examen scoort. 
• Update praktijkopdrachten LPG-examen. 
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WRM 

Inleiding 
Tot de publieke taken van IBKI behoren de examens voor rijinstructeurs op basis van Wet Rijonderricht Mo-
torrijtuigen (WRM 1993). IBKI organiseert deze examens in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. IBKI functioneert in dat kader als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en het ministerie oefent daarop 
het toezicht uit. De Kaderwet ZBO is van toepassing op de WRM-examens. De verantwoording is conform 
de eisen vanuit de Kaderwet opgezet. 

Evaluatie van de WRM 
Een motie van de Tweede Kamer riep de minister eind 2011 op om de WRM vervroegd te evalueren. Voor-
jaar 2013 is de evaluatie afgerond door het onderzoeksbureau RoyalHaskoningDHV (RHDHV). De branche 
en ook de individuele rijinstructeurs zijn door RHDHV nauw betrokken bij de evaluatie. Het onderzoeksrap-
port is in september 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het traject voor invoering van de wijzigingen 
in wet- en regelgeving is in volle gang. Naar verwachting worden die wijzigingen medio 2016 van kracht. 
Pas als de nieuwe wetgeving is vastgesteld, kunnen wijzigingen in de uitvoering door IBKI worden inge-
voerd. 

Toezicht door gecommitteerden voor de WRM-examens  
In 2014 hebben de gecommitteerden voor de WRM-examens 47 examendagen bijgewoond en daarbij zowel 
rijproeven (fase 1b en 1c), stagebeoordelingen als praktische begeleidingen bezocht. Hierbij is in twee ge-
vallen een opmerking over de uitvoering en de werkwijze van IBKI gemaakt. De eerste opmerking betrof een 
aanpassing van kanditaten. De verhuurder van het oefenterrein voor de bijzondere verrichtingen categorie A 
werd niet op de hoogte gesteld van de annulering van kandidaten. Als verbeteractie zal het Klanten Contact 
Team annuleringen van kandidaten aan de verhuurder tijdig doorgeven. De tweede opmerking betrof een 
kandidaat die in het bezit was van een rijbewijs A-licht welke werd toegelaten tot theorie-examens terwijl dit 
niet had gemogen. De examensecretarissen zijn erop getraind hier beter op toe te zien.  

Commissie van beroep WRM 1993 / Bezwarencommissie WRM 
Medio 2014 zijn de taken van de Commissie van beroep WRM 1993 (apart zelfstandig bestuursorgaan) 
overgenomen door de Bezwarencommissie WRM binnen IBKI. IBKI heeft de Bezwarencommissie WRM in 
overleg met het ministerie zodanig ingericht dat afgezien van de formele verschillen, de onafhankelijke 
werkwijze gewaarborgd blijft. In 2014 heeft IBKI in alle gevallen het advies van de Bezwarencommissie 
WRM overgenomen. 
Zowel bij de 4 beroepen bij de Comissie van beroep als de 8 bezwaren bij de Bezwarencommissie is gecon-
cludeerd dat het examenresultaat terecht was vastgesteld. 
IBKI is, met de voorzitter van de Commissie van beroep, in 2014 aanwezig geweest bij een civiele zaak van 
een gezakte WRM-kandidaat versus de Staat. De betreffende vordering is door de rechtbank afgewezen. 

WRM-categorie T (trekker) 
In december 2014 is de wet met betrekking tot de invoering van de rijbewijsplicht voor trekkers en MMBS-en 
in de Eerste Kamer aangenomen (Staatsblad 2015, 10). De invoeringsdatum is 1 juli 2015. Vanaf deze da-
tum zal het CBR (divisie CCV) examens voor het trekkerrijbewijs en IBKI examens voor het instructeurscerti-
ficaat WRM categorie T afnemen. In 2014 zijn door IBKI ontwikkelwerkzaamheden uitgevoerd voor de theo-
rie- en praktijkexamens WRM T, waarbij gebruik is gemaakt van externe deskundigen. De minister van IenM 
heeft op grond van een door IBKI opgestelde uitvoeringstoets een vergoeding ter beschikking gesteld. 

Evaluatie besluiten en maatregelen 2014 
• Digitalisering praktijkbeoordeling: in 2013 heeft IBKI uitgebreide testen uitgevoerd met het digitaal vast-

leggen van beoordelingen van stages en praktische begeleidingen. Tijdens deze testen is ervaring op-
gedaan met het invullen van een beoordelingsprotocol op een laptop. In 2014 hebben we nog geen ver-
volg aan kunnen geven. De introductie van TeleToets en vooral de inrichting van het nieuwe proces voor 
papieren toetsen had meer voeten in de aarde dan verwacht en kreeg prioriteit. 

• Ter voorkoming van fraude met WRM-bevoegdheidspassen worden verschillende maatregelen onder-
zocht. Zo worden rijinstructeurs er op gewezen dat zij ongeldig geworden bevoegdheidspassen moeten 
terugsturen aan IBKI. Daarnaast is onderzocht of er een pasfoto op de WRM-bevoegdheidspas kan 
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worden geplaatst. Dat bleek een te vergaand voorstel met name omdat de overheid begrijpelijkerwijs 
zeer terughoudend is met het creëren van ‘psuedo-identiteitsbewijzen’. 
Overigens merken we daarbij dat de politie zeer slecht op de hoogte is van haar taak inzake toezicht op 
en handhaving van de WRM. Dat maakt dat meldingen en aangiftes bijzonder veel energie van betrok-
kenen vragen. 

Indicatoren 
 
Indicator 2014 2013 2012 
WRM-examens totaal 9.807 11.893 11.762 
    geslaagd 6.015 8.389 8.192 
    slagingspercentage 61% 71% 70% 
examens categorie A (motorfiets) 392 472 572 
    geslaagd 264 331 429 
    slagingspercentage 68% 70% 75% 
examens categorie B (personenauto’s) 5.970 7349 8409 
    geslaagd 3.017 4661 5335 
    slagingspercentage 51% 63% 63% 
examens categorie C (vrachtauto’s) 155 144 152 
    geslaagd 121 111 118 
    slagingspercentage 78% 77% 78% 
examens categorie D (bussen) 44 46 30 
    geslaagd 41 41 25 
    slagingspercentage 93% 89% 83% 
examens categorie E achter B (aanhangwagens) 146 146 142 
    geslaagd 101 114 103 
    slagingspercentage 69% 78% 73% 
examens categorie E achter CD (aanhangwagens) 71 55 103 
    geslaagd 54 44 82 
    slagingspercentage 76% 80% 80% 
Geschiktheidstest 97 193 217 
    geslaagden 74 124 134 
    slagingspercentage 76% 64% 62% 
Praktijkbegeleiding 2896 3458 2588 
    geslaagden 2309 2939 2402 
    slagingspercentage 80% 85% 93% 
waarvan:    
    eerste Praktijkbegeleiding 1358 1646  
        geslaagden 879 1229  
        slagingspercentage 65% 75%  
    tweede Praktijkbegeleiding 1462 1718  
        geslaagden 1371 1633  
        slagingspercentage 94% 95%  
    derde Praktijkbegeleiding 76 94  
        geslaagden 59 77  
        slagingspercentage 78% 82%  

examens EMA/LEMA/EMG/ASP (educatieve maatr.) 36 31 23 
    geslaagd 34 25 21 
    slagingspercentage 95% 81% 91% 
bevoegde rijinstructeurs (per 31-12) 15.140 15.270 15.154 
    nieuwe rijinstructeurs 682 918 1.076 
    rijinstructeurs waarvan de bevoegdheid is verlopen 829 823 575 
klachten 85 89 84 
    gegronde klachten 24 17 18 
    gegronde klachten / examen 0,24% 0,14% 0,15% 
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    doorlooptijd klachten 14 17 16 
beroepen bij de Commissie van beroep WRM 1993 4 10 7 
    volledig toegewezen beroepen 0 1 1 
beroepen bij de Bezwarencommissie WRM 8 10 7 
    ontvankelijk verklaarde beroepen 5 nb nb 
    volledig toegewezen beroepen 0 1 1 
ontdekte fraudegevallen 1 0 0 
schadeclaims 0 0 0 
    toegekende schadeclaims nvt nvt nvt 
klachten Ombudsman 0 0 1 
    gegronde klachten Ombudsman nvt nvt nvt 
actualiteit van het WRM-register in orde in orde in orde 
 
Betekenis van de kleuren: 
 
Accountantscontrole over 2013, 2016,…   
Accountantscontrole over 2014, 2017,…   
Accountantscontrole over 2015, 2018,…   

 

Toelichting bij enkele indicatoren 
• Slagingspercentage praktijkbegeleidingen: het slagingspercentage is verder gedaald ten opzichte van 

2012 en 2013. Met name voor de eerste praktijkbegeleiding is het slagingspercentage gedaald. Het komt 
vaker voor dat rijinstructeurs onvoorbereid verschijnen om vooral een indruk te krijgen van de opzet van 
de praktijkbegeleiding. 

• Rijinstructeurs waarvan de bevoegdheid is verlopen: de lesbevoegdheid verloopt wanneer de rijinstruc-
teur niet aan zijn bijscholingsverplichtingen heeft voldaan. Dat kan betekenen dat hij onvoldoende theo-
riebijscholing heeft gevolgd of een onvoldoende heeft behaald voor zijn laatste praktijkbegeleiding. IBKI 
kan niet vaststellen of het verlopen bedoeld plaatsvindt (bijvoorbeeld wanneer een rijinstructeur het vak 
niet langer wil uitoefenen) of onbedoeld. Een aantal rijinstructeurs waarvan de lesbevoegdheid is verlo-
pen, heeft die opnieuw verkregen door het herintrederstraject te volgen. 

• Beroepen: per 1 juli 2014 is de Bezwarencommissie WRM actief als onderdeel van IBKI en is de Com-
missie van beroep WRM 1993 als aparte ZBO opgeheven. De werkwijze is vergelijkbaar en net als 
voorheen neemt IBKI de adviezen van de Bezwarencommissie WRM zeer serieus. 
In een aantal beroepsprocedures is de klager op onderdelen in het gelijk gesteld, maar heeft dat niet ge-
leid tot een aanpassing in het examenresultaat. 

• Fraudegevallen: In 2014 werd IBKI één keer getipt over een onbevoegde rijinstructeur. Hoewel de be-
voegdheidspas eerder was gecontroleerd, was daarbij niet opgevallen dat de pas handmatig was aan-
gepast. Het jaartal 2011 was gewijzigd in 2014. Na enig aandringen is de politie in actie gekomen. In-
middels ligt de zaak al weer een flink aantal maanden op een stapel bij het Openbaar Ministerie. 
In 2014 is ook een melding bij de politie gedaan van een rijinstructeur die zelf in een brief aan het CBR 
en CC aan IBKI aangaf niet langer bevoegd te zijn. De melding heeft niet geleid tot de constatering van 
een strafbaar feit door de politie. 

• Actualiteit van het WRM-register: het WRM-register wordt dagelijks geactualiseerd. De overdag verwerk-
te examenresulaten worden ’s nachts automatisch verwerkt tot de relevante kwalificaties, zoals de toe-
kenning of verlenging van de WRM-lesbevoegdheid. 

Steekproefsgewijze controle van WRM-theoriebijscholing  
De WRM-theoriebijscholing wordt steekproefgewijs gecontroleerd met onaangekondigde inspectiebe-
zoeken door IBKI. Daarbij wordt gecontroleerd of de opleidingsinstituten zich aan de procedures en 
uitvoeringsvoorschriften houden. 
Bij ieder opleidingsinstituut dat theoretische bijscholingen verzorgt, wordt tenminste één keer per jaar 
een steekproef gehouden. Opleidingsinstituten die veel theoretische bijscholingen verzorgen krijgen 
gemiddeld drie keer per jaar een steekproefcontrole. Een compleet overzicht over het gehele proces 
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van certificeren van theoretische bijscholingen en de regels waaraan de opleidingsinstituten zich 
moeten houden is te vinden op www.ibki.nl. 
In 2014 heeft geen enkel opleidingsinstituut een officiële waarschuwing van IBKI ontvangen. Eind 2014 is in 
de Centrale ExamenCommissie aan de orde gesteld of de steekproeven naast de administratieve aspecten 
ook zouden moeten worden uitgebreid naar de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de theoriebij-
scholing. Aanleiding is dat de brancheorganisaties met enige regelmaat klachten ontvangen ven rijinstruc-
teurs over het niveau van de WRM-theoriebijscholing. In 2015 zal IBKI, in overleg met de branche en de 
Centrale examencommissie, een proef starten waarbij de inhoud en de didactische uitvoering van de diverse 
theoretische bijscholen door opleiders, zal worden beoordeeld. Deze proef loopt van maart tot en met no-
vember en zal aansluitend in de Centrale examencommissie geëvalueerd worden. 

Financieel overzicht 
 
WRM (x € 1.000) 2014 2013 
Omzet 2.209 2.567 
Omzetgerelateerde kosten 1.826 1.997 
Bruto marge  383 569 
Organisatiekosten 262 444 
Overhead 206 278 
Resultaat  -84 -153 
 

Examentarieven 
In afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van de WRM (zie hierboven) zal nog niet ingrijpend wor-
den gesleuteld aan de opzet van de WRM-examens. Uiteraard blijft IBKI binnen die marges wel zoeken naar 
mogelijkheden om kosten te besparen. Onderstaande examentarieven zijn van toepassing sinds 1 juni 2013. 
 

Examentype BTW niet van toepassing 

WRM-geschiktheidstest € 118,00 

Fase 1: competente verkeersdeelname  

Theorietoets ‘Theorie van de rijtaak’ categorie B € 118,00 

Theorietoets ‘Theorie van de rijtaak’ overige categorieën € 64,50 

Praktijkrit € 205,50 

Bijzondere verrichtingen categorie A € 190,00 

Fase 2: didactische voorwaarden  

Theorietoets ‘Lesvoorbereiding’ € 118,00 

Theorietoets ‘Lesuitvoering en beoordelen’ € 118,00 

Fase 3: stagebeoordeling  

Centraal € 411,00 

Individueel € 447,00 

Bijscholing  

Bijscholing theorie (certificering en steekproefcontroles) € 10,00 

Praktijkbegeleiding centraal € 221,00 

Praktijkbegeleiding individueel € 257,00 

Trainers educatieve maatregelen  

Trainer Educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) € 334,00 

Trainer Lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) € 334,00 

Trainer Educatieve maatregel gedrag en verkeer (EMG) € 334,00 

Trainer Alcoholslotprogramma (ASP) € 334,00 
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Besluiten en maatregelen verbetering product 2015 
• In 2015 zal worden gekeken of de steekproeven bij de WRM-theoriebijscholing moeten worden uitge-

breid naar de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit. 
• Om meldingen van en aangiftes tegen onbevoegd lesgevende rijinstructeurs te vereenvoudigen, zal een 

document worden opgesteld waarmee gedupeerden op weg geholpen worden en ook de politie goed 
kunnen uitleggen welke bevoegdheid zij heeft. 
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Onderwijs 

Inleiding 
Voor het onderwijs is IBKI al jaren een belangrijke leverancier van examens. IBKI heeft een examenhal 
waarin een garagebedrijf wordt nagebootst. Hier kunnen leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs hun 
proeven van bekwaamheid uitvoeren, de zogenaamde WEB-praktijkexamens. Daarnaast levert IBKI voor 
een belangrijk deel de mankracht achter de Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem), verantwoordelijk 
voor de examenproducten.  

Indicatoren 
 2014 2013 2012 
examens 9.504 8.197 8.152 
klachten 24 18 14 
gegronde klachten 2 2 0 
% gegronde klachten / examen 0,02% 0,02% nvt 
 

Vernieuwing stimulering WEB-praktijkexamens  
De sterke groei van de WEB-praktijkexamens in de afgelopen jaren ging gepaard met een sterke groei van 
de OOMT-stimulering op die examens. OOMT heeft begin 2012 aangekondigd de stimuleringsregeling te 
willen herzien om de ondersteuning ook op langere termijn financieel haalbaar te houden. 
Vanaf 1 januari 2014 worden de volledige kosten gefactureerd aan de ROC’s en ontvangen de ROC’s ach-
teraf een stimulering per deelnemer van OOMT. Die stimulering is afhankelijk van het slagen van de deel-
nemer. Daarmee wil OOMT de ROC’s stimuleren om actief te werken aan een hoger slagingspercentage. 
Per saldo blijft de totale stimulering (bij het huidige gemiddelde slagingspercentage) wel gelijk. 
In 2014 was sprake van een overgangsjaar waarbij nog een lagere stimulering werd uitgekeerd wanneer de 
deelnemer zakte. Gedurende 2014 bleek deze aanpassing weinig effect te hebben op het aantal examens. 
Er waren wel scholen die om uiteenlopende redenen klaagden over de wijziging: 
• Sommige scholen vreesden veel duurder uit te zijn dan voorheen. In die gevallen is per school berekend 

wat per saldo het verschil is. De verschillen bleken in de praktijk klein of afwezig. 
• Sommige scholen vonden het ingewikkeld om de examenkosten en de stimuleringsbedragen te mat-

chen. Zij hebben extra toelichting ontvangen. 
• Sommige financiële admnistraties hebben de stimulering per kerende post teruggestort, omdat ze ken-

nelijk niet waren geïnformeerd over de wijziging. Ook zij zijn bijgepraat. 
• Sommige directeuren van deze opleidingen klaagden dat zij nu geld kwijtraakten. De examenkosten 

werden betaald door de betreffende afdeling; de stimulering werd echter centraal geïncasseerd. Hier 
konden we niet direct iets in betekenen. 

Eind 2014 is aangekondigd dat de wijziging in stimulering met ingang van 2015 verder wordt doorgevoerd: 
dan ontvangt een gezakte examendeelnemer geen stimulering meer.  

Groei van het aantal examens 
Nadat in 2013 de groei leek af te vlakken, is het aantal WEB-praktijkexamens in 2014 weer sterk gestegen. 
Zeker als we bedenken dat het aantal studenten in onze sector geleidelijk daalt en de stimuleringsregeling is 
aangepast. Er waren geen bijzondere aanleidingen voor deze groei. Vermoedelijk is die het gevolg van een 
onderliggende trend om in toenemende mate examens in te kopen (ROC-breed) en het vertrouwen in IBKI 
op basis van Inspectie-oordeel en Keurmerk Examenleverancier.  

ROC-auditoren  
De ROC’s besteden in een groot aantal gevallen de afname van de Proeve van Bekwaamheid uit aan IBKI. 
De ROC’s moeten echter wel voldoende in staat zijn verantwoording over de diplomering op basis van deze 
proeven af te leggen aan de Inspectie van het onderwijs. Het is daarom voor ROC’s prettig om zelf bij de 
Proeven te Nieuwegein te kunnen vaststellen of het proces juist verloopt. Om deze reden heeft IBKI de 
ROC-audit in het leven geroepen. Aan de hand van een gestructureerd beoordelingsformulier gaat een ver-
tegenwoordiger van een ROC aan de slag om het proces en de kwaliteit van de proeven te beoordelen. De 
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ijkpunten zijn enerzijds onderdelen uit het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en anderzijds 
punten die ROC’s zelf hebben aangedragen. De audits zijn in december 2013 van start gegaan. 14 verschil-
lende ROC’s voerden in totaal 36 keer een audit uit in 2014. In de beoordelingsaspecten zijn hier en daar 
verbeterpunten of aandachtspunten genoemd door de auditoren. In vrijwel alle gevallen heeft IBKI deze di-
rect omgezet in een actie. Andere openstaande punten worden nog opgepakt of gepilot. Een terugkerende 
opmerking uit de auditrapportages betrof de leesbaarheid van de beoordelingsformulieren. Er werd geadvi-
seerd om deze te digitaliseren, waar IBKI in 2015 aan zal werken, Een andere regulier terugkerende opmer-
king betrof de ruimte waarin de legitimatie plaatsvond. Deze werd te krap bevonden. Op basis van die op-
merkingen heeft IBKI een andere ruimte in gebruik genomen voor de legitimatie van de grote groep deelne-
mers, IBKI werkt continu aan verbetering van de processen. De audits zijn daarvoor belangrijke input. Ook 
de betrokken ROC’s gaven aan erg blij te zijn met deze mogelijkheid om een steekproef te nemen op de 
uitvoering van de proeven van bekwaamheid. Sinds juli 2014 zijn de auditformulieren gedigitaliseerd waar-
mee een snellere verwerking en betere analyse is bereikt. 

Examen op locatie 
Regelmatig bereiken ons signalen dat ROC’s graag op eigen locatie de examinering onder regie van IBKI 
zouden willen laten uitvoeren. Naar aanleiding van dergelijke verzoeken gaan wij in gesprek en zoeken we 
uit welk kostenplaatje hoort bij de omstandigheden en voorwaarden van de betreffende locatie. Denk daarbij 
aan het beschikbaar zijn van voertuigen, technische ondersteuning, het beoordelen van de examenopdrach-
ten en dergelijke. Deze berekening laat in de meeste gevallen (veel) hogere kosten zien, waardoor ROC’s 
besluiten niet op eigen locatie te examinering (althans onder regie van IBKI). Op basis van de gesprekken 
met ROC’s is wel besloten om uit te zoeken wat een mobiele examenset zou kosten. Dit houdt in dat er een 
geprepareerde set voertuigen beschikbaar is om op locatie ingezet te worden. De eerste aanzet hiervoor is 
in 2014 gerealiseerd. Echter bleek daarbij al snel dat het inzetten van zo’n set meer vergt dan een eenvou-
dige rekensom. Factoren zoals het type examen (niveau), aantal deelnemers, aantal examenmomenten 
(aaneengesloten of juist niet), leegloop IBKI-examenhal, locatievergoeding, ondersteuning vanuit de locatie-
eigenaar en verwachtingen van ROC’s rondom een mobiel examenvoertuigenset spelen een grotere rol dan 
vooraf ingeschat. In 2015 zal verder onderzocht worden wat hierbij mogelijk is. In eerste instantie goed in 
beeld brengen wat één examen dan zal kosten waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende 
factoren maar ook vooral met de wensen en verwachtingen van de ROC’s. 

Keurmerk Examenleverancier 
Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, is in 2010 in samenwerking met Kiwa 
gestart met de ontwikkeling van een keurmerk, waarmee wél vooraf zekerheid kan worden verschaft aan de 
ROC’s. In 2013 werd het Keurmerk diensten (voor het uitvoeren van examens) uitgereikt aan IBKI; in 2014 
volgde het Keurmerk producten (voor het ontwikkelen en vaststellen van examens) voor Stem. IBKI heeft in 
2014 drie nieuwe kwalificaties toegevoegd aan het keurmerk. De kwalificaties Verbrandingsmotortechnicus, 
Eerste verbrandingsmotortechnicus en Technisch specialist verbrandingsmotortechnicus maakte nog geen 
deel uit van de diensten van IBKI ten tijde van de audit van Excenter. In 2014 zijn voor deze kwalificaties 
examens uitgevoerd door IBKI en vervolgens als nieuwe examendienst toegevoegd aan het keurmerk. Stem 
heeft in 2014 examenproducten ontwikkeld voor de kwalificatie Scootertechnicus en deze ook laten toevoe-
gen aan het bestaande aanbod van examenproducten binnen het keurmerk. 
In juni 2014 heeft de minister van OCW aan de Tweede Kamer geschreven dat vanaf 1 augustus 2016 scho-
len examens alleen nog maar mogen inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers, zoals IBKI en Stem, of 
hun eigen examens extern moeten laten valideren. In 2015 zal deze maatregel verder worden uitgewerkt en 
er wordt onderzocht in hoeverre het Keurmerk Examenleverancier daarvoor model kan staan. 

Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem) 
Al meer dan 10 jaar is Stem een begrip voor examinering in de mobiliteitsbranche en een voorbeeld voor 
andere sectoren. Binnen Stem werken ROC’s, bedrijven, brancheorganisaties en kenniscentra uit de mobili-
teitsbranche samen om kwalitatief hoogwaardige examenproducten neer te zetten en ROC’s te ondersteu-
nen in de examinering. Ook al 10 jaar is IBKI preferente leverancier voor de uitvoeringsorganisatie (ma-
nagement, secretariaat en financiële administratie) én de ontwikkeling van de examenproducten voor Stem 
voor de kwalificaties voor Motorvoertuigen- en tweewielertechniek. In het jaarverslag van Stem over 2014 
staat beschreven welke activiteiten Stem heeft uitgevoerd.  
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Stichting Mobiliteitsleren 
In 2014 heeft Stichting Mobiliteitsleren een nieuwe koers ingezet als regisseur voor leermiddelen in de mobi-
liteitsbranche en minder als ontwikkelaar van Praktijk Relevante Opdrachten (PRO’s) en Oefen- en Studie 
Opdrachten (OSO’s). Eerste stappen zijn gezet om  – in samenwerking met scholen, bedrijfsleven en con-
tentleveranciers – een kwalitatief hoogwaardig en attractief leermiddelenpakket samen te stellen, steeds 
passend op de laatste wensen en eisen. Sinds 2013 is IBKI verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie 
achter Stichting Mobiliteitsleren (á la Stem): het management, het secretariaat en de financiële administratie. 
In het jaarverslag van Stichting Mobiliteitsleren over 2014 is weergegeven welke activiteiten er zijn uitge-
voerd. 

Evaluatie maatregelen verbetering product 2014  
• Vanuit Stem is begin 2014 een onderzoek uitgevoerd naar het werkaanbod in bedrijven. Het is voor leer-

lingen en ROC’s erg wenseljk om het doorsnee werkaanbod in bedrijven ook terug te zien in de exami-
nering. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft IBKI kritisch gekeken naar de examenop-
drachten en de praktijkrelevantie daarvan. Daarnaast heeft IBKI in 2014 een verduidelijking van de op-
drachtomschrijving opgesteld, waardoor duidelijker werd wat het doel is van een examenopdracht.  

• Naast het onderzoek naar het werkaanbod in bedrijven hebben verschillende praktijkopdrachtencom-
missies (geïnitieerd door Stem) de examenopdrachten beoordeeld. Een dergelijke commissie bestaat uit 
vertegenwoordigers van scholen en de branche en hebben relevante kennis en ervaring met de te be-
oordelen opdrachten. De opdrachten op de verschillende niveaus voor Autotechniek, Bedrijfsautotech-
niek en Fietstechniek zijn beoordeeld op relevantie, uitvoerbaarheid, de te gebruiken hulpmiddelen, de 
instructies voor examinatoren/kandidaten en match met het kwalificatiedossier. Naar aanleiding van de-
ze screening zijn er diverse verbeterpunten geformuleerd en opgepakt.  

• ROC’s gaven aan aan dat zij een (gezamenlijke) overlegstructuur over de praktijkexamens missen. De 
1-op-1 gesprekken verlopen prima en worden prettig ervaren, maar zij missen het om ook onderling uit 
te kunnen wisselen. In juni 2014 heeft een ROC-bijeenkomst plaatsgevonden en is getoetst of men een 
dergelijk structureler overleg prettig zou vinden. Dat werd bevestigd. Er wordt nog wel gezocht naar een 
slimme vorm hiervoor, aangezien aanhaken bij bestaande ROC-bijeenkomsten niet of nauwelijks moge-
lijk is.  

• In het voorjaar van 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de examinering bij IBKI 
volgens het Toezichtkader beoordeeld. De examenkwaliteit bij IBKI is volgens de Inspectie op orde. Dit 
is een mooi resultaat en een bevestiging voor scholen dat zij kunnen vertrouwen op de examens bij IBKI.  

Maatregelen verbetering product 2015 
• De aantallen examens bij ROC’s zullen weer actief gemonitord worden, om het eventuele effect van de 

gewijzigde stimuleringsregeling van OOMT goed te volgen.  
• Het onderzoek naar de kosten en mogelijkheden voor een mobiel examen wordt in 2015 verder uitge-

voerd. Hierbij worden actief ROC’s betrokken die door de gewijzigde stimuleringsregeling kritisch zijn op 
de kosten.  

• Er wordt daarnaast gekeken naar manieren om de kosten van de examens terug te brengen, door bij-
voorbeeld een kleinere mix van opdrachten. Belangrijk voor IBKI hierin is dat het kwaliteitsniveau wordt 
gehandhaafd.  

• Stem is druk doende met het ontwikkelen van examens gericht op de nieuwe kwalificatiedossiers (in-
gaande per 1 augustus 2016). IBKI trekt hier nauw in op, om vroegtijdig te kunnen anticiperen op de 
consequenties voor de examenopdrachten.  
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Branche 

Inleiding 
IBKI voert in opdracht van OOMT de toetsing en certificering voor de BrancheKwalificatieStructuur (BKS) uit. 
Via de BKS kunnen medewerkers in de branche zich verder ontwikkelen. Die ontwikkeling wordt door OOMT 
beloond met een BKS-stimuleringspremie aan de werkgevers. Zie voor meer informatie over de BKS 
www.bksmobiel.nl. 
Het toezicht op de BKS-toetsen wordt uitgevoerd door de Stichting Examenkamer. De laatste jaarrapportage 
van de Examenkamer staat op de IBKI-site. 

Indicatoren 
 2014 2013 2012 
examens 13.612 12.465 17.414 
klachten 10 16 13 
gegronde klachten 2 4 3 
% gegronde klachten / examen 0,02% 0,03% 0,02% 
 

Vernieuwing BKS  
OOMT heeft het streven om de effectiviteit van de BKS verder te bevorderen, de relatie met loopbaanont-
wikkeling te versterken, en waar mogelijk de kosten te verminderen. Om in kaart te brengen hoe we met de 
BKS de volgende goede stap zetten is begin 2012 een vernieuwingstraject gestart. Eind 2013 zijn de defini-
tieve voorstellen door het OOMT-bestuur behandeld. De conclusie is dat voorzichtiger dan aanvankelijk was 
voorzien met aanpassingen zal worden omgegaan. 
In 2015 zal worden geëxperimenteerd met nieuwe loopbaanpaden. Daarbij worden werknemers gestimu-
leerd om niet alleen afzonderlijke BKS-kwalificaties te behalen, maar ook relevante clusters van BKS-
kwalificaties af te ronden met een loopbaancertificaat. Daarbij wordt voorlopig alleen gekeken naar verdie-
ping (elektronica, e-bikes,…). Dit vernieuwingstraject had nog geen invloed op de uitvoering van de BKS in 
2014. 

EVC (ervaringscertificaten) 
IBKI voert in opdracht van OOMT EVC-procedures uit voor werknemers die hun kennis en kunde formeel 
willen laten erkennen en eventueel willen ‘verzilveren’ in de vorm van een (hoger) diploma of toegang tot het 
APK-examen. EVC staat onder toezicht van de Examenkamer. EVC wordt sinds 2007 door IBKI als officieel 
erkend EVC-aanbieder verzorgd. Het traject begint met het online in kaart brengen van de kennis en kunde 
van de medewerker. In 2014 zijn er 73 EVC trajecten uitgevoerd. Dit lagere aantal t.o.v. 2013 komt doordat 
er wijzigingen in de toelatingseisen voor APK-keurmeesters zijn geweest. Vanaf 1 januari 2014 was het niet 
meer mogelijk om via een intredetraject en een mbo niveau 2 bewijsstuk toegelaten te worden het APK-
traject. Veel deelnemers hebben in 2013 via een EVC-traject toelating tot het APK-keurmeesterschap ge-
tracht te behalen. Op 11 november 2014 heeft IBKI een (her)beoordeling door de Examenkamer doorlopen 
voor het domein 8 “Transport, Scheepvaart en Logistiek” en is de erkenning met 18 maanden verlengd. 
Vanaf 1 januari 2014 is de vernieuwde beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 van kracht, waarmee 
EVC-aanbieders iedere 18 maanden een (her)beoordeling moeten laten uitvoeren. 

Examentarieven 
 

Examentype Excl. BTW Incl. BTW 

EVC € 927,00 € 1121,67 
 

Branchespecialist Tweewielers 
Veel fietstechnici in de tweewielerbranche hebben nooit erkenning gekregen voor hun vakmanschap. De 
schoolopleidingen en zelfs het Ervaringscertificaat (EVC) sluiten onvoldoende aan bij de medewerkers uit de 
fietsbedrijven. BOVAG en OOMT hebben daarom een Branchespecialist Tweewielers ontwikkeld. Een kwali-
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ficatie geënt op de eisen uit het Beroepscompetentieprofiel Tweewielers. Met het certificaat Branchespecia-
list Tweewielers kunnen fietstechnici hun vakmanschap aantonen en zo nieuwe carrièrekansen creëren. Op 
4 en 11 augustus 2014 zijn de eerste “proef” examens geweest. Hierbij hebben 6 deelnemers het examen 
afgelegd en hieruit kwam naar voren dat het niveau van de meeste deelnemers onvoldoende was. In 2014 is 
door OOMT een communicatieplan ontwikkeld en deze zal in 2015 uitgevoerd gaan worden. Met dit commu-
nicatietraject zal de Branchespecialist stevig in de markt gepositioneerd worden.  
 
   

Examentype Excl. BTW Incl. BTW 

Branche Specialist Tweewielers € 654,00 € 791,34 

 

Overige ontwikkelingen 

Personenauto Autoruithersteller 
De kwalificatie Autoruithersteller is ontwikkeld in samenwerking met Glasgarant. De beroepsbeoefenaar kan 
beoordelen of de ruit voor reparatie of vervanging in aanmerking komt en hij kan de klant hierin adviseren. 
Hij kan ruiten repareren en vervangen met behulp van speciale gereedschappen en apparatuur. Toetsing 
vindt plaats met een kennistoets en is mogelijk sinds 1 oktober 2013. In 2014 zijn voor General Motors in 
Sliedrecht 100 praktijkexamens Glasschadeherstel naar tevredenheid afgenomen. 
 
BKS-praktijkexamens EPD3 
Regelmatig wordt aan IBKI gevraagd of ze BKS-praktijkexamens ook op de locatie van een opleider kunnen 
afnemen. Tot 2014 bleek echter dat de kosten hiervan dusdanig hoog werden dat de opleiders al snel beslo-
ten om de examens toch maar op IBKI-locaties te laten afnemen. In 2014 is deze vraag door de PSA Aca-
demie ook gesteld. Het betrof de examens Elektronica Praktijk en Diagnose (EPD3). Ditmaal bleek het voor 
de opleider wel haalbaar om deze examens door IBKI te laten afnemen op hun eigen locatie. IBKI rekent 
hiervoor een vaststellingtarief van € 2500 om de locatie en opdrachten/voertuigen te controleren, examen-
bescheiden te maken en de commissie te instrueren. Doordat er geen gebruik gemaakt wordt van IBKI voer-
tuigen, materiaal en locaties is het mogelijk om per examendeelnemer de opleider een bedrag van € 50 te 
vergoeden voor het gebruik van de faciliteiten. In maart zijn er 182 deelnemers op deze wijze beoordeeld en 
in november worden er nog eens 106 deelnemers verwacht (vooral herexamens). Hierbij moet opgemerkt 
worden dat dit deelnemers zijn die nooit bij IBKI dit examen hadden afgenomen. Voor 2014 werden er jaar-
lijks slechts zo’n 20 EPD3 examens afgenomen. Gezien de positieve ervaringen van PSA en IBKI over dit 
examen op de locatie van de opleider heeft Bosch ook interesse getoond in deze examenafname. In 2015 
zullen hier verdere acties op ondernomen worden. 

Maatregelen verbetering product 2015 
• Experimenteren met loopbaanpaden in het kader van de BKS. 
• Onderzoeken of de oplossingen voor het digitaliseren van de beoordelingen voor WRM en APK ook 

kunnen worden toegepast voor de rollenspellen van de BKS. 
 

  



 

 - 25 - 

Airco 

Inleiding 
In 2010 is IBKI gestart met de examens Terugwinnen mobiele airco’s in opdracht van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu waarbij de uitvoering namens de minister wordt verzorgd door Rijkswaterstaat (voor-
heen: Agentschap NL). De werkzaamheden van IBKI staan beschreven in paragraaf 2.3 van de Regeling 
gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties (verder: de Regeling). 

Evaluatie van de Regeling 
Rijkswaterstaat is in 2012 begonnen aan een evaluatie van de Regeling. Daarbij zijn ook de examinering en 
de handhaving aan de orde. Vanuit IBKI is ingebracht om de aanwijzing van twee exameninstituten voor 
dezelfde examens (naast IBKI ook BMWT-cert voor mobiele werktuigen) te heroverwegen. Ook is voorge-
steld om de ingewikkelde procedure met formele vaststelling van de examenresultaten door de minister te 
vereenvoudigen. En tenslotte is aandacht gevraagd voor de handhaving waarbij is voorgesteld om de RDW 
die handhaving te laten doen, omdat de RDW vanwege de APK al regelmatig bij vrijwel alle garagebedrijven 
over de vloer komt. 
In de loop van 2014 werd duidelijk dat de voorstellen van IBKI voor de exameninstituten niet zouden worden 
overgenomen. Rijkswaterstaat werkt aan een regeling waarbij ieder instituut dat aan de nader te bepalen 
voorwaarden voldoet, kan worden toegelaten als exameninstituut. De toezichtrol voor de RDW is nog wel 
een optie gebleven. 

Indicatoren 
 
Aspect 2014 2013 2012 
examens 364 434 337 
klachten 0 0 4 
gegronde klachten 0 0 0 
% gegronde klachten / examen nvt nvt nvt 
 
Betekenis van de kleuren: 
 
Accountantscontrole over 2013, 2016,…   
Accountantscontrole over 2014, 2017,…   
Accountantscontrole over 2015, 2018,…   

 
IBKI maakt geen onderscheid tussen examens en herexamens. In de examens zijn dus ook de herexamens 
begrepen. 

Interne controles en evaluaties 
Interne controles worden uitgevoerd op basis van de examenverslagen van de secretaris van het examen. 
Bijzonderheden worden opgepakt door de diverse teams van IBKI. Uit de examenverslagen van 2013 komen 
geen structurele problemen naar voren. In 2013 is een bijeenkomst voor examencommissieleden georgani-
seerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de examinatoren bijgeschoold voor het goed blijven uitvoeren van hun 
beoordelingen. 

Financieel overzicht 
 
Terugwinnen mobiele airco’s (x € 1.000) 2014 2013 2012 
Omzet 101 108 89 
Omzetgerelateerde kosten 45 54 71 
Bruto m arge  56 55 18 
Organisatiekosten 4 10 13 
Overhead 9 12 9 
Resultaat  42 33 -4 
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In bovenstaand overzicht zijn de financiële gegevens voor de examens Terugwinnen mobiele airco’s weer-
gegeven. Het aantal examens lijkt zich rond de 400 per jaar te stabiliseren. 
Eind 2014 heeft IBKI aan het ministerie van IenM voorgesteld om de examentarieven met 25% te verlagen. 
IenM heeft dat voorstel echter afgewezen vanwege de lopende evaluatie van de Regeling. Dat betekent dat 
IBKI verplicht blijft om de huidige tarieven met een hoge marge toe te passen. 

Besluiten en maatregelen verbetering product 2015 
• Wanneer de evaluatie van de Regeling door IenM aanleiding geeft tot aanpassingen, voert IBKI die uit. 

Naar verwachting zal IBKI in 2014 moeten aangeven dat het als exameninstituut actief wil blijven en 
moeten aantonen aan de (nieuwe) voorwaarden te voldoen. 
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Doelstellingen 2015  
 
De doelstellingen van IBKI worden waar mogelijk afgeleid van de doelstellingen van Innovam. 
 

    Norm 
Financieel (x € 1.000)   
1. Omzet 10.869 
2. Bruto marge 38% 
3. Organisatiekosten als % omzet 17,5% 
4. EBIT 463 
5. FTE aantallen (exclusief uitzendkrachten) 60,8 
6. Capaciteit Stem conform begroting 6980 uur 
7. Groei marktaandeel WEB-praktijkexamens 5% 
8. Kostprijs KCT per deelnemer trainingen en examens verlagen -5% 
Klant   
1. Opdrachtgevers tevreden > 7,5 

2. Opleiders tevreden > 7,0 

3. Deelnemers tevreden > 7,0 

4. Gegronde klachten KCT ≤ 5 / UE ≤ 20 

5. Acquisitie nieuwe opdrachtgevers 5 
Proces   
1. Goedkeuring Inspectie (examens voor ROC's) Continu 
2. Goedkeuring Examenkamer (BKS en EVC) Continu 
3. Goedkeuring BSI (ISO) Continu 
4. Verantwoording IenM conform Kaderwet ZBO 15-3-2015 
5. Definitief voorstel kwalitatief beoordelen WRM-theoriebijscholing 1-12-2015 
Innovatie / personeel   
1. Planmatige overstap van IBKI-als-basis naar Examenservices-als-basis 1-10-2015 

2. Beoordelingsexamens gedigitaliseerd 31-12-2015 

3. Verdienmodel ontwikkelen voor theorietoetsen ROC's 1-4-2015 

4. Ziekteverzuim ≤ 3,5% 

5. Medewerkers Klanten Contact Team tevreden > 7,2 
 
Op grond van deze doelstellingen worden met iedere medewerker van IBKI individuele planningsafspraken 
gemaakt. 


