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Profiel examinator voor afname van examens/toetsen bij IBKC 
 
Dit profiel is gebaseerd op het functieprofiel van de examenfunctionaris van de Nederlandse 
Vereniging voor Examens (NVE) 
 
Doel van de functie  

 Een examinator beoordeelt de toepassing van vakkennis en vakvaardigheden van 
deelnemers.  

 De beoordeling bestaat uit een eindresultaat aan de hand van de beoordelingscriteria 
en/of aan de hand van een antwoordmodel. Indien het exameninstrument dat van 
hem vraagt, kan de examinator om een onderbouwing van de beoordelingen 
gevraagd worden.  

 De beoordeling kan betrekking hebben op observatie van de deelnemer, op 
schriftelijk werk van zijn hand, of op andere bewijzen van zijn toepassing van 
vakkennis en vakvaardigheden.  

 
Plaats van de functie in de organisatie 

 De examinator voert zijn werkzaamheden uit bij of in opdracht van de 
examenorganisator.  

 De examinator voert zijn werkzaamheden alleen, in overleg of samen met andere 
examinatoren/beoordelaars uit.  

 De examinator stemt de invulling van zijn werkzaamheden af op de procedure voor 
afname en beoordeling van de examenorganisator.  

 Als dat conform de geldende procedures vereist is, geeft de examinator de 
deelnemer feedback op zijn prestaties.  

 Als dat conform de geldende procedures vereist is, informeert de examinator via de 
Commissie Kwaliteitszorg van IBKC, de examencommissies van de opdrachtgever 
over de beoordeling die hij heeft uitgevoerd en/of geeft hij een toelichting. 

 
 

Kennis en vaardigheden van de examinator 
 
Kennis 
De examinator heeft kennis van:  

 de richtlijnen en/of de wet- en regelgeving over examinering 
 het examenreglement en/of de examenprocedures van de examenorganisator en de 

activiteiten die hij in het kader daarvan moet uitvoeren  
 het vereiste eindniveau waarvoor hij als beoordelaar optreedt 
 beoordelingsmethoden voor gedrag, vaardigheden en (toepassing van) vakkennis 
 beoordelingsfouten die bij beoordelingen gemaakt kunnen worden en methodes om 

deze fouten te vermijden 
 specifieke aandachtspunten voor het beoordelen met behulp van de 

exameninstrumenten waarmee hij moet werken 
 de kwaliteitscriteria waaraan zijn beoordeling volgens de richtlijnen en/of wet- en 

regelgeving over examinering, en volgens eventuele aanvullende eisen van de 
examenorganisator moet voldoen 
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Vaardigheden  
De examinator kan in het algemeen:  

 op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands 
(en/of als de examenorganisator en hij dat bij zijn opdrachtverstrekking overeen zijn 
gekomen, in een andere taal) 

 naar aanleiding van reflectie, feedback en scholing, de eigen werkwijze evalueren, 
verantwoorden en verbeteren 

 
ter voorbereiding op en/of in aanloop naar een examen:  

 met mede-examinatoren/beoordelaars overleggen over de afnameprocedure en 
beoordeling  

 aan deelnemers uitleggen wat van hen verwacht wordt 
 een afnamesituatie creëren waarin deelnemers zich fysiek en relationeel veilig voelen 

 
tijdens een examen:  

 de prestaties van deelnemers volgens de richtlijnen observeren, registreren en 
beoordelen 

 het verloop van het examen en eventuele bijzonderheden registreren en hiervan 
verslag doen 

 
na afloop van een examen:  

 deelnemers mondeling en/of schriftelijk feedback geven op hun prestaties (indien dit 
onderdeel uitmaakt van het exameninstrument)  

 mondeling en/of schriftelijk verslag doen aan de examenorganisator over het verloop 
van het examen/de toets en eventuele bijzonderheden 

 alleen, in overleg of samen met mede-examinatoren/beoordelaars de afname en de 
beoordeling evalueren en de bevindingen mondeling of schriftelijk terugkoppelen aan 
de examenorganisator 

 de examenorganisator adviseren over en verbetersuggesties doen voor 
exameninstrument en/of examenprocedures 

 
 

Specifieke deskundigheid en vereisten 
 De examinator voldoet aan de in dit profiel beschreven kennis en vaardigheden. 
 De examinator heeft kennis van de branche- en onderwijskwalificatiestructuur van de 

carrosseriebranche en van de doelgroep (de deelnemers) in het bijzonder. 
 De examinator beschikt over een MBO-kwalificatie van een studierichting die verwant is 

aan de carrosseriebranche van tenminste het kwalificatieniveau waarop de beoordelaar 
wordt ingezet, of is in het bezit van een daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau, met 
een ondergrens van MBO niveau 3. 

 De examinator is vakdeskundig op het niveau van de kwalificatie waarop de examinator 
wordt ingezet. 

 De examinator heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de carrosseriebranche. 
 Indien de examinator niet meer in actieve dienst in de carrosseriebranche is, dan mag hij 

maximaal 3 jaar uit actieve dienst zijn. 
 


