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HOOFDSTUK I 
 
Algemene bepalingen 
 
 
 
 
Artikel 1  
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1.1 IBKI   : Het instituut voor examinering en certificering voor de 

mobiliteitsbranche. 
 
1.2 Automotive University : Een opleidingsinitiatief van de afdeling BOVAG Autodealers. 
 
1.3 IVA   : Instituut voor Autobranche en Management. 
 
1.4 Examen         : Het vanwege de Automotive University ingesteld onderzoek zoals 

bedoeld in artikel 3 van dit reglement. 
 
1.5 Resultatenlijst  : Een bewijs waarop het(de) toegekende cijfer(s) is (zijn) vermeld 

en waaruit het eindresultaat van een examen(onderdeel) blijkt. 
 
1.6 Examenbeoorde- : Commissie zoals omschreven in artikel 10 van dit reglement. 
 lingscommissie     
 
1.7 Kandidaat  : Degene die ter deelneming aan het examen is ingeschreven. 
 
 
1.8 Diploma : Een bewijs dat is afgegeven aan degene die heeft voldaan aan 

de eisen van bekwaamheid van het basisdeel en een 
functiespecifiek deel zoals vastgelegd in het kwalificatiedocument 
Operationeel Management. 

 
 
1.9  Overgangsregeling : Regeling die verband houdt met de inwerkingtreding van dit 

reglement. 
 
1.10 Intervisiebijeenkomst   : Een door de kandidaten zelf georganiseerde bijeenkomst met 

ongeveer drie à vier deelnemers. Het doel van de intervisie is het 
optimaliseren van het functioneren van elk van de deelnemers. 

   Ze helpen inzichten, die zij tijdens de training hebben opgedaan, 
aan te scherpen door deze te spiegelen aan die van de 
groepsgenoten. 

    
1.11 Intervisieverslag : Verslaglegging van de intervisiebijeenkomst.  
 
1.12 Dyslexieregeling : Een door het IBKI opgestelde regeling voor dyslectische 

kandidaten. 
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Hoofdstuk 2 

 
  Inhoud van het examen en wijze van examinering 

 
 
Artikel 2 
 
Het examen voor het basisdeel Professioneel Managen wordt onderverdeeld in de volgende 
examenonderdelen. 
 
Toets Praktisch leidinggeven bestaat uit een schriftelijk deel met 15 MC-vragen en een praktisch deel 
met 2 keer een rollenspel. 
 
Toets Financieel management bestaat uit schriftelijke deel met 8 MC-vragen en 2 open vragen. 
 
De volgende documenten worden tijdens de opleiding opgesteld en aan het eind beoordeeld.  
- Intervisieverslagen 
- Persoonlijk actieplan 
- Visiestatement 
 
 
  
Artikel 3 
 
Beoordeling schriftelijke toetsen en rollenspel. 
 
Meerkeuzevragen. 
Het aantal goed beantwoorde vragen wordt volgens een vastgestelde tabel omgezet naar een cijfer. 
 
Bepaling cijfer Praktisch leidinggeven. 
De cesuur van de MC-vragen is zo vastgesteld dat men bij 11 of meer goed beantwoorde vragen een 
voldoende heeft behaald (cijfer 6 t/m 10) 
Voor een rollenspel kan het cijfer 1 t/m 10 worden behaald. Vijftig procent van de genummerde 
beoordelingscriteria op de afzonderlijke protocollen moet voldoende zijn. 
 
Eindcijfer Praktisch leidinggeven wordt bepaald door: 
 
Cijfer MC-vragen + (2 x cijfer rollenspel 1) + (2 x cijfer rollenspel 2)  
 5 
 
De afzonderlijke cijfers van de examenonderdelen (rollenspelen en MC-vragen) mogen niet lager zijn 
dan een 4. Tevens mag het eindcijfer voor de toets Praktisch leidinggeven niet lager dan een 6 zijn. 
 
 
Bepaling cijfer Financieel management. 
De cesuur van de MC-vragen is zo vastgesteld dat men bij  6 of meer goed beantwoorde vragen een 
voldoende heeft behaald (cijfer 6,  8 of 10) Voor de twee open vragen kan 10 punten per vraag 
worden gehaald. 
 
Eindcijfer Financieel management wordt bepaald door: 
 
Cijfer MC-vragen + (2 x aantal punten open vraag 1) + ((2 x aantal punten open vraag 2)  
             5 
 
Het eindcijfer voor de toets Financieel management mag niet lager dan een 6 zijn. 
 
De feitelijke inhoud en de criteria waarop wordt beoordeeld zijn terug te vinden in het 
Branchetoetsdocument Operationeel Management. Het Branchetoetsdocument is te vinden op de 
internetsite van de Automotive University.  
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Artikel 4 
 
Beoordeling intervisieverslag 
 
Tussen de trainingsbijeenkomsten vindt een door de kandidaat zelf georganiseerde 
intervisiebijeenkomst plaats met ongeveer drie à vier deelnemers. Het doel van de intervisie is het 
optimaliseren van het functioneren van elk van de deelnemers. 
Ze helpen inzichten, die zij tijdens de training hebben opgedaan, aan te scherpen door deze te 
spiegelen aan die van de groepsgenoten. 
De kandidaat maakt van elke bijeenkomst een intervisieverslag dat wordt beoordeeld op de volgende 
criteria. 

- beschrijving van het aandeel van de kandidaat in de intervisiegroep; 
- een uitwerking van de groepsgesprekken; 
- de door de kandidaat ingebrachte onderwerpen; 
- inzichten naar aanleiding van de trainingsbijeenkomsten en actiepunten; 
- actiepunten; 
- de bijdrage van de kandidaat aan het leerproces van de intervisie-groepsgenoten; 
- de manier waarop de behandelde onderwerpen tijdens de opleiding betrekking hebben op de 

dagelijkse praktijk van de kandidaat of van invloed moeten gaan worden op de gewenste 
dagelijkse praktijk; 

- elk intervisieverslag beslaat minimaal 1 A4-tje, bij een gebruik van een standaard lettertype 
pt.11. 

 
 
Artikel 5 
 
Beoordeling Visiestatement 
Het Visiestatement bevat de visie van de kandidaat op wat hij belangrijk vindt in zijn werk en komt 
recht uit zijn hart. Hij kijkt hierbij zowel naar de omgang met klanten als naar de samenwerking met 
collega's. 
Het Visiestatement is voldoende als het: 

- aangeeft wat de kandidaat persoonlijk belangrijk vindt in uw werk; 
- de diepere zin van zijn werkzaamheden beschrijft; 
- de gewenste toekomst aangeeft; 
- duidelijk wordt welk gedrag van zijn medewerker en van hem zelf wenselijk is en welk niet; 
- duidelijk is wat de acties van de kandidaat zullen zijn bij wenselijk en onwenselijk gedrag; 
- bevlogen, concreet en direct toepasbaar is; 
- minimaal 1 A4-tje beslaat, bij een gebruik van een standaard lettertype pt.11. 
 

 
Artikel 6 
 
Beoordeling Persoonlijk Actieplan 
Het 'Persoonlijke Actieplan' is naast het aangescherpte visiestatement, de intervisieverslagen en de 
eindtoets, één van de doorstoomvoorwaarden voor de differentiatiemodules Vestiging-, Sales- en 
Aftersalesmanagement. 
Een Persoonlijk Actieplan is voldoende als: 

- het doelen bevat die de kandidaat zichzelf voor de  korte termijn stelt; 
- het doelen bevat die de kandidaat zichzelf voor de lange termijn stelt; 
- de te ondernemen acties er in staan; 
- de acties SMART-geformuleerd zijn. 

 
 
 Artikel 7 
 
Het examenonderdeel Praktisch leidinggeven duurt totaal 40 minuten.  
Schriftelijk deel 20 minuten en elk rollenspel 10 minuten. 
 
Het examenonderdeel Financieel management duurt 20 minuten. 
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Hoofdstuk 3 
 
Inschrijving voor een examen 
 
 
Artikel 8 
 
Inschrijving voor het basisdeel examen Professioneel Managen doet de opleider door een 
groepsaanmelding via www.ibki.nl. 
  
 
 
Artikel 9 
 
Indeling voor het basisdeel examen Professioneel Managen is alleen mogelijk indien de kandidaat: 

- het definitieve visiestatement heeft gepubliceerd op de website; 
- het persoonlijk actieplan heeft gepubliceerd op de website; 
- de vier intervisieverslagen heeft gepubliceerd op de website; 

 
 
 
Artikel 10 
 
Deze bijlage behoort bij het "Algemene deel van het Examenreglement Operationeel Management " 
en kan worden aangehaald als reglement "Basisdeel Professioneel Managen". 
 
 
 
Artikel 11 
 
Dit reglement voor het afnemen van een examen Professioneel Managen in het kader van de 
opleiding Operationeel Management geïnitieerd door de Automotive University d.d. 17 april 2008 
treedt in werking op17 april 2008. 
 
 


