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-------------------------------------------------------------------De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor
beroepskwalificerende en functiegerichte examens.
Op verzoek van IBKI voert de Examenkamer sinds 2007 toezicht uit ten behoeve van de BKSexamentrajecten. Daarnaast voert de Examenkamer in opdracht van Rijkswaterstaat in het
kader van de REVI-examinering sinds 2013 het toezicht uit bij examens die door IBKI worden
uitgevoerd.
Wat betreft de EVC-procedures is de Stichting Examenkamer met ingang van 1-1-2016
aangewezen als het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het is om die reden dat vanaf die datum
de Examenkamer niet meer als Beoordelende Organisatie actief is en IBKI voor het laten
uitvoeren van audits in dat verband een overeenkomst zal moeten sluiten met een andere
Beoordelende Organisatie.
BKS examinering
Begin 2016 werd bekend dat OOMT als opdrachtgever voor het IBKI heeft besloten om de
uitvoering van de BKS per 1 mei 2016 te beëindigen. Aanleiding is de nieuwe strategie van
OOMT waarin voor het examineren op basis van vaste functies en kwalificaties geen plaats
meer zou zijn; de vrijkomende middelen zouden worden ingezet om de loopbaanontwikkeling
in de mobiliteitsbranche te stimuleren. Omdat het daarbij om een vooraankondiging ging en
het nog onduidelijk was hoe een en ander vorm en inhoud zou krijgen is de BKS-examinering
voortgezet. Ook zonder OOMT-subsidiering zou er afhankelijk van de marktvraag nog
geëxamineerd kunnen worden. Het IBKI is met alle plannen verder aan de slag gegaan.
Hoewel het einde van de OOMT-subsidiering voor 1 mei 2016 was aangekondigd, is op die
datum de maatregel niet geeffectueerd.
Het toezicht werd lopende het jaar afhankelijk van de marktvraag naar BKS toetsen
uitgevoerd. Dus naarmate er minder aanmeldingen kwamen werd de mate van toezicht
conform de van toepassing zijnde formule daarop aangepast. Toezicht heeft plaatsgevonden
bij examens in onder meer Amsterdam, Dordrecht, Appelscha, Zwolle, Rhoon,
Noordscheschut en Nieuwegein.
Waren er in 2015 10.405 kandidaten die aan een BKS toets hebben deelgenomen, in 2016
waren dit er nog slechts 7.904.
In het kader van de BKS toetsing verstrekt het IBKI wekelijks een overzicht van de examens
die zij voornemens zijn uit te voeren voor de verschillende modules, verspreid over het land bij
verschillende opdrachtgevers. De Examenkamer maakt zelf uit het aanbod een selectie van te
bezoeken examens. IBKI werkt in dit opzicht op een transparante wijze en het is aan de
Examenkamer als externe toezichthouder om de uitvoering van de examinering objectief te
kunnen vaststellen.
Wat betreft de uitvoering van de examinering is vanuit de Examenkamer vastgesteld dat IBKI
op een correcte en professionele wijze de examens uitvoert in kleine groepen. Door IBKI
worden aan de locaties eisen gesteld om op een juiste wijze de examinering te kunnen
uitvoeren. Deze zijn voor opdrachtgevers vooraf bekend zodat er geen verrassingen optreden
die een deugdelijke examinering in de weg kunnen staan.
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------------------------------------------------------------------Iedere kandidaat krijgt, ook als het om een schriftelijk uit te voeren examen gaat, een voor
hem/haar uit de bestaande itembanken individueel samengesteld examen. Deze werkwijze
voorkomt een collectieve examenfraude.
Van alle bezoeken van de Examenkamer worden rapportages opgemaakt die na afloop aan
IBKI beschikbaar worden gesteld. Dit stelt de exameninstelling in staat te zien of de
examinering correct verlopen is, dan wel dat er correctieve of preventieve maatregelen
genomen worden indien dat nodig is.
REVI examinering
In opdracht van het Ministerie van I&M voert de Examenkamer het toezicht uit bij de REVI
examinering. IBKI is in dat kader als examinerende instelling geaccrediteerd. Het toezicht vindt
onaangekondigd plaats. Bij de bezoeken is gebleken dat de examinering op een correcte wijze
door IBKI wordt uitgevoerd. Voor de REVI examinering heeft IBKI de beschikking over de door
de REVI-examencommissie vastgestelde itembank waaruit door IBKI examens werden
samengesteld. IBKI levert conform de afspraak de toetstechnische scores van de items uit de
REVI examenbank aan ten behoeve van de REVI- examencommissie. Ook zijn conform
afspraak de persoonsgegevens van geslaagde kandidaten beschikbaar gesteld om in het
REVI-register op te nemen dat bij de Examenkamer conform de afspraken met het Ministerie
van I&M wordt beheerd en waarin ook de REVI-kandidaten van andere voor de REVIexaminering geaccrediteerde exameninstellingen zijn opgenomen.
IBKI heeft in 2016 laten zien te werken als een professionele exameninstelling conform de
vereisten die daar door de Examenkamer aan worden gesteld.
Apeldoorn,
Stichting Examenkamer
Dr. A.H.H.M. Kempers-Warmerdam
Directeur-bestuurder
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