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RCEC

RCEC, Research Center voor Examinering en Certificering, is het
expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van
examinering.

Als auditorganisatie beoordelen wij de kwaliteit van studietoetsen en
examens. Vanuit onze adviesorganisatie en academie ondersteunen wij
instellingen in het regulier onderwijs en de beroepspraktijk bij alle stappen van
de toetscyclus. Van constructie en afname tot beoordeling en analyse. Zo doen
wij recht aan beslissingen door, over en voor talent.
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Kwaliteit van examinering

RCEC ontwikkelde een uniek systeem voor objectieve en deskundige
beoordeling van de kwaliteit van examinering.

Het RCEC beoordelingssysteem draagt bij aan de inhoudelijke, organisatorische
en toetstechnische kwaliteit van het examenproduct en het hieraan ten
grondslag liggende examenproces: van constructie en afname tot beoordeling
en analyse.
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Vier benaderingen van productkwaliteit

Beoordelingssystemen
wat is er gerealiseerd bij het ontwikkelen van 

het examenproduct

Standaarden
wat moet er worden bereikt om van een 
kwalitatief examenproduct te spreken

Richtlijnen
wat moet er worden gedaan om tot een 

kwalitatief examenproduct te komen

Criteria
waar kun je op letten om tot een kwalitatief 

examenproduct te komen

Referentie:
Roorda, M. (2007). Quality systems for testing. In R. Ramaswamy & C. Wild (Eds.), Improving testing: 
Process tools and techniques to assure quality (pp. 145-176). London: Routlegde.



Criteria:

1. Kwaliteitscriteria voor Competentie Assessment Programma’s, Baartman et al. (2014)
2. De Kwaliteitspiramide van Eigentijds Toetsen en Beoordelen, Joosten-Ten Brinke et al.

(2011)

Richtlijnen:

3. ITC Guidelines for Test Use, International Test Commission (2013)
4. 180 Gevalideerde Richtlijnen voor Toetsen, Molkenboer (2018)

Standaarden:

5. Standards for Educational and Psychological Testing, AERA, APA, NCME (2014)
6. Student Evaluation Standards, The Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation (2002)
7. European Framework of Standards for Educational Assessment, AEA-Europe (2012)
8. ETS Quality for Quality and Fairness, Educational Testing Service (2014)
9. The Cambridge Code of Practice, Cambridge International Examinations (2008)

•Beoordelingssystemen

•Standaarden

Richtlijnen

•Criteria
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Overzicht van bestaande literatuur

Beoordelingssystemen:

10. COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests, Evers et al. (2010)
11. The Revised EFPA Review Model for the Description and Evaluation of Psychological and Educational Tests, European Federation of Psychologists’ Association (2013)
12. Beoordelingskader Eindtoetsen en LVS Primair Onderwijs, Expertgroep Toetsen PO (2016)
13. RCEC Beoordelingssysteem voor de Kwaliteit van Toetsen en Examens, Sanders et al. (2016)
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Examen versus psychologische test

Definitie van een examen:

“Een examen is een door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar
kennis, inzicht, houding en vaardigheden van een kandidaat, die over een
samenhangend geheel van leergebieden, aan de hand van hem verstrekte opdrachten
een aantal prestaties moet leveren, op grond waarvan hem met inachtneming van
bepaalde prestatie-eisen en beslissingsregels een bewijs kan worden uitgereikt
waaraan bepaalde rechten of bevoegdheden kunnen worden ontleend.”

• Het te meten construct: menselijk gedrag versus een theoretisch construct;

• De stabiliteit in de loop van de tijd: menselijk gedrag is onderhevig aan
verandering; een psychologisch construct is meer stabiel in de loop van de tijd;

• Het gebruik: een examen wordt eenmalig gebruikt; een psychologische test wordt
vaker gebruikt voor hetzelfde doel;

• De inhoud: het gebrek aan stabiliteit in de inhoud van een examen versus de
bestendigheid in de inhoud van een psychologische test.
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De kwaliteit van het examenproduct
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Kenmerken van het RCEC beoordelingssysteem

Inhoudelijke en organisatorische aspecten:

Criterium 1. Doel en gebruik
Wat wordt er geëxamineerd en waarom?

Criterium 2. Toets- en examenmateriaal
Zijn de vragen en de procedures gestandaardiseerd?

Criterium 6. Afname en beveiliging
Wat is er gedaan om het examen te beveiligen, heldere
instructies te geven en fraude te voorkomen?
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Kenmerken van het RCEC beoordelingssysteem

Toetstechnische aspecten:

Criterium 3. Representativiteit
Zijn de vragen en het doel geoperationaliseerd in een
toetsmatrijs en is de moeilijkheidsgraad van de
vragen gelijk verdeeld?

Criterium 4. Betrouwbaarheid
Geeft het examen dezelfde resultaten als het
opnieuw wordt afgenomen onder dezelfde
doelgroep?

Criterium 5. Standaardbepaling en normhandhaving
Hoe wordt de cesuur bepaald en onderhouden?
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Varianten van het RCEC beoordelingssysteem
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Doel van het RCEC beoordelingssysteem

• Het RCEC beoordelingssysteem is in eerste instantie bedoeld voor
gecertificeerde RCEC auditoren om de kwaliteit van examens te beoordelen;

• Daarnaast kunnen toetsontwikkelaars het RCEC beoordelingssysteem
gebruiken om hun examens op te bouwen en te verbeteren volgens de
RCEC kwaliteitsnormen;

• Het kan ook worden gebruikt om de gebruikers van toetsen en examens te
helpen, zoals docenten, scholen, commerciële opleiders en examen-
commissies om de beste examens te beoordelen en te selecteren.

preventief repressief
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Auditproces op maat

Fase 1. 
Verzamelen en ordenen van informatie en documentatie

Fase 2. 
Inventariserende adviesaudit

Fase 3. 
Doorvoeren van verbeteradviezen

Fase 4. 
Formele audit

Fase 5. 
Periodieke controleaudit
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Toegepast op praktijk & theorie-examens

Borgen
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De organisatie



5 maart 2020

Belang van kwaliteit

• Het CBR staat voor aantoonbare kwaliteit van producten en diensten vanuit
het belang van verkeersveiligheid.

• Het CBR vindt certificering en/of beoordeling van de producten en diensten
door (een of meerdere) externe organisaties belangrijk. We kunnen hiermee
aantonen dat onze producten en diensten kwalitatief goed zijn.

• Er zijn in Nederland verschillende beoordelingssystemen voor de
beoordeling van de kwaliteit. Het beoordelingssysteem van RCEC past het
beste bij het CBR als exameninstituut.
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Positie van het product
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Afname van het product 54 locaties

200.000 afnames in 2019
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Audit Praktijkexamen B

• 2018: verzamelen en ordenen van informatie en documentatie en de
inventariserende advies audit (Fase 1 en 2)

Voornamelijk gericht op inhoudelijke en organisatorische aspecten

Criterium 1. Doel en gebruik
• Doelgroep en gebruiksdoel: Reglement Rijbewijzen
• Meetdoel Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B

(uitgewerkt in rijprocedure B)

Criterium 2. Toets- en examenmateriaal
• Wetgeving en procedures in een authentiek examen.
✓ weg-, weer- en verkeersomstandigheden

Criterium 6. Afname en beveiliging
• Instructies en richtlijnen voor de examinator in lijn met het reglement Rijbewijzen
• Voorkomen van identiteitsfraude en technische beveiliging van examenapplicatie
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Audit Praktijk B

• 2019: doorvoeren van verbeteradviezen en formele audit (Fase 3 en 4):

Voornamelijk gericht op toetstechnische aspecten:

Criterium 3. Representativiteit (een eerste data-analyse):
• Data van ca. 4.000 praktijkexamens – 3 locaties
• Moeilijkheidsgraad (p-waardes) passend voor de doelgroep; binnen / buiten spits –

zomer / winter

Criterium 4. Betrouwbaarheid (een tweede data-analyse):
• Steekproef, duo-ritten, meerdere dagen, meerdere locaties
• Beoordelaarsbetrouwbaarheid: Cohen’s Kappa op orde; examinatoren nagenoeg even

streng in hun oordeel
• Beoordelaarsovereenstemming: Gowers coëfficiënt op orde; examinatoren komen

nagenoeg tot hetzelfde eindoordeel

Criterium 5. Standaardbepaling en normhandhaving
• Twee datasets: examens zijn inhoudelijk gelijkwaardig; eenduidige normhandhaving
• Rijprocedure uitgewerkt norm voor verkeersveilig rijgedrag
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Audit Praktijk B vervolg

- Tussentijdse audit 2021
- Formele audit in 2022
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Audit Binnenvaart examens

• Certificering per 1 januari 2019
• Audit van alle diverse examens Binnenvaart:

15 theorie-examens 
1 mondeling examen: ‘Navigatie’
1 simulator examen: ‘Varen op radar’
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Adviesaudit Divisie CCV

• Examenproducten: Vrachtauto en Bus, T-rijbewijs, Gevaarlijke stoffen,
Ondernemersexamens, Privéluchtvaart, taxi, (pluim)vee, LZV.

• Totaal: 49 examens (waaronder theorie-examens, mondeling examens en
praktijkexamens).

• Doel: Advies verbetermogelijkheden van de kwaliteit van de
examenproducten.

• Uitvoering: De verschillende criteria worden ongeveer over een jaar
verspreid aangeleverd door CCV en beoordeeld door RCEC. Tussentijdse
afstemming en beoordeling tussen afdeling productmanagement CCV en
RCEC.

• Vervolg: Afhankelijk van adviezen RCEC
en uitkomst adviesaudit.



Bedankt voor jullie aandacht!
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Meer informatie?

Stuur een e-mailbericht naar

info@rcec.nl 

en je ontvangt je eigen versie van het RCEC beoordelingssysteem en ons 
whitepaper
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Contactgegevens

RCEC stafbureau
RCEC B.V.
Regentesselaan 5
7316 AA Apeldoorn
T: 055 – 303 31 24
E: info@rcec.nl

CBR divisie Rijvaardigheid
Hazenkamp 10
6836 BA Arnhem

CBR divisie CCV
Lange Kleiweg 30
2288 GK Rijswijk Zh


