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1. Samenvatting 
 
De Exameninstelling Savantis streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten op de behoeften van haar klanten. Om na te gaan in hoeverre de Exameninstelling aan de 
behoeften van haar klanten voldoet, is onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder scholen in de 
sector Afbouw.   
 
Het klanttevredenheidsonderzoek laat zien dat de scholen tevreden zijn over de Exameninstelling. 
Gemiddeld wordt de Exameninstelling met een 7,7 gewaardeerd. De ruime meerderheid van de 
docenten is tevreden over de Proeven van Bekwaamheid, de mondelinge kennismeting en de 
kwaliteit van de BPV-meting. Alle respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening vanuit 
de Exameninstelling. Bovendien vindt iedereen dat de Exameninstelling goed bereikbaar is.  

1.1 Onderzoeksverantwoording 
In totaal zijn elf contactpersonen van de Exameninstelling van acht verschillende scholen benaderd 
om een online vragenlijst in te vullen over de tevredenheid van de Exameninstelling Savantis. 
Van de elf contactpersonen die benaderd zijn, hebben negen docenten de vragenlijst volledig 
ingevuld (82%) en één docent heeft de vragenlijst gedeeltelijk ingevuld. Deze tien docenten 
vertegenwoordigen alle acht scholen. Alleen scholen die examenproducten of -diensten voor de 
sector Afbouw inkopen zijn vertegenwoordigd in dit onderzoek.   
 

1.2 Resultaten 
Examens 
Alle respondenten zijn tevreden over het downloaden van de examens via het Examenplatform van 
Savantis.  
 
Proeven van Bekwaamheid  
De meeste respondenten zijn tevreden over de gang van zaken rondom de aanmelding voor de 
Proeve van Bekwaamheid. Eveneens zijn alle respondenten tevreden over de afname van de 
Proeve van Bekwaamheid in het algemeen. Een kleine meerderheid van de respondenten is 
tevreden over de examenlocatie Veenendaal. Twee respondenten zijn enigszins tevreden en twee 
andere respondenten zijn niet tevreden. Alle respondenten zijn tevreden over de secretarissen. 
Negen van de tien respondenten zijn examinator. Daarvan zijn acht respondenten tevreden over de 
examinatorentraining. De respondent die aangeeft geen examinator te zijn, vindt de examinatoren 
van de Exameninstelling voldoende deskundig.  
 
De meerderheid van de respondenten vindt de kwaliteit van de Proeven van Bekwaamheid goed. 
Eén respondent vindt de kwaliteit heel goed. Drie respondenten vinden de kwaliteit niet goed en niet 
slecht. De meeste respondenten vinden het niveau van de Proeven van Bekwaamheid goed en bijna 
alle docenten vinden de Proeve van Bekwaamheid goed aansluiten op de opleiding. 
 
Mondelinge kennismeting 
De meerderheid van de respondenten geeft aan de kwaliteit van de mondelinge kennismeting in het 
algemeen goed te vinden. Daarnaast vindt de meerderheid van de respondenten het niveau van de 
mondelinge kennismeting goed. Tot slot geeft ook een meerderheid van de respondenten aan dat ze 
de mondelinge kennismeting goed aan vinden sluiten bij de opleiding.  
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BPV-meting 
De meerderheid van de respondenten geeft aan de kwaliteit van de BPV-meting niet goed en niet 
slecht te vinden. Eén respondent geeft aan de kwaliteit van de BPV-meting in het algemeen goed 
vinden. Tot slot geven twee respondenten aan de kwaliteit van de BPV-meting in het algemeen 
slecht te vinden. 
 
Overige examenproducten 
De meerderheid van de respondenten vindt de Opdracht Leerlingbegeleiding goed. De overige 
respondenten vinden deze opdracht niet goed en niet slecht. Ook voor de Opdracht Praktische 
projectleiding voor niveau 3 geldt dat de meerderheid van de respondenten dit examenproduct goed 
vindt. De overige respondenten vinden de opdracht niet goed en niet slecht. Voor de Opdracht 
Calculatie geldt dat de meerderheid van de respondenten de opdracht niet goed en niet slecht vindt. 
De overige respondenten vinden de opdracht goed.  
 
Informatievoorziening 
Alle respondenten geven aan tevreden te zijn over de informatievoorziening vanuit de 
Exameninstelling Savantis.  
 
Bereikbaarheid en klachtenafhandeling 
Alle respondenten zijn tevreden over de bereikbaarheid van de Exameninstelling per mail en 
telefonisch. Eveneens geven alle respondenten aan goed geholpen te worden wanneer zij een vraag 
hebben. Drie respondenten hebben weleens een klacht ingediend bij de Exameninstelling. Bij alle 
drie de respondenten werd de klacht snel en naar tevredenheid verholpen. 
 
Aanvullende dienstverlening en rapportcijfer 
Twee respondenten willen geen andere dienstverlening of examenproducten van de 
Exameninstelling afnemen. Vier respondenten willen graag Examens voor keuzedelen afnemen. Eén 
respondent zou graag een keuzedeel metselen of tegelzetten van de Exameninstelling willen 
afnemen. Eén andere respondent wil graag praktische opdrachten van de Exameninstelling 
afnemen. Tot slot heeft één respondent aangegeven ‘overige’ dienstverlening of examenproducten 
af te willen nemen, maar deze respondent heeft hier verder geen toelichting bij gegeven. 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de Exameninstelling Savantis is een 7,7.  

1.3 Knelpunten en verbeterpunten 
Onderstaande knel- en verbeterpunten zijn indicatief en op basis van opmerkingen van enkele 
respondenten. 

• Eén respondent geeft aan graag te willen dat de examendata al aan het begin van het 
schooljaar bekend gemaakt worden. 

• Twee respondenten geven aan dat de reisafstand naar de locatie te groot is. Daarnaast 
geeft één respondent aan dat het voor zijn studenten moeilijk is om 2-3 dagen op de 
examenlocatie te komen.  

• Eén respondent geeft aan dat de wanden die gebruikt worden voor de Proeve van 
bekwaamheid zwak zijn, waardoor er regelmatig halverwege het examen specie van 
bijvoorbeeld een pilaster valt, waardoor de student in de stress schiet. 

• Eén respondent geeft aan dat het enkel het digitaal beoordelen niet akkoord is voor het 
examenbureau, omdat zij de punten willen controleren op een geschreven versie. 
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• Eén respondent geeft bij drie vragen aan dat hij de betrouwbaarheid van het examen 
betwijfelt.  

• Twee respondenten vinden het niveau van de Proeve van Bekwaamheid te makkelijk.  
• De volgorde van de onderwerpen van de mondelinge kennismeting kan volgens één 

respondent beter. In tabel 22 doet hij hier een suggestie voor. 
• Volgens één van de respondenten moet de mondelinge kennismeting vaak te vluchtig 

worden afgenomen en wordt met de mondelinge kennismeting niet echt de kennis van de 
studenten gepeild. 

• Volgens één van de respondenten stellen de vragen van de mondelinge kennismeting niet 
veel voor en is het niveau van de kennismeting te makkelijk. 

• Meerdere respondenten geven aan dat de BPV-meting niet naar alle eerlijkheid wordt 
ingevuld door de leermeester.  

• Volgens één van de respondenten zou de BPV-meting niet mee moeten wegen in het 
examenplan.  

• Meerdere respondenten geven aan dat het calculatie-examen op dit moment te groot en te 
moeilijk is. Eén respondent vraagt zich af of er misschien oefenopdrachten beschikbaar zijn.  

• Twee respondenten geven aan dat de calculatie-opdracht niet met de tijd mee is gegaan en 
er wel weer eens een nieuwe opdracht voor mag komen.  

• Eén respondent mist bij de opdracht leerlingbegeleiding  de evaluatie over de begeleider.  
• Drie respondenten geven aan dat de opdracht leerlingbegeleiding niet voor iedereen 

uitvoerbaar is. Niet elke leerling heeft de mogelijkheid om een klus van A tot Z te begeleiden 
en ook niet om een leerling te begeleiden. Binnen de bedrijven in de regio of op de 
bouwplaats is de opdracht vaak onuitvoerbaar.  

• Eén respondent geeft daarnaast aan dat ook de opdracht praktische projectleiding niet 
uitvoerbaar is in hun regio.  
 
Aanbevolen wordt om de examendata van de Proeve van Bekwaamheid eerder bekend te 
maken, waar mogelijk aan het begin van het schooljaar. Specifiek moet de sterkte van de 
wanden die gebruikt worden bij de Proeve van Bekwaamheid worden onderzocht. Tot slot 
moet worden gekeken naar het huidige niveau van de Proeve van Bekwaamheid en indien 
nodig worden aangepast. De meeste respondenten zijn hier tevreden over, maar twee 
respondenten geven duidelijk aan dat zij het examen te makkelijk vinden.  
 
Daarnaast moet de Exameninstelling nogmaals kijken naar de uitvoerbaarheid van de 
opdracht Leerlingbegeleiding. Op dit moment is deze opdracht niet voor alle studenten 
uitvoerbaar. Wellicht kan dit verbeterd worden door het herschrijven van de opdracht of het 
aanbieden van een alternatief voor de studenten die de opdracht niet uit kunnen voeren.  
 
Verder moet de Exameninstelling opnieuw kijken naar de opdracht Calculatie. Meerdere 
respondenten geven aan dat de opdracht te groot, te moeilijk en verouderd is. Daarnaast 
kan het voor de Exameninstelling goed zijn om te kijken of er een mogelijkheid is voor 
oefenopdrachten voor deze opdracht Calculatie.   
 
Tot slot is het goed om op deze manier door te gaan met het beantwoorden van vragen en 
het oplossen van klachten. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening. Alle respondenten 
geven aan tevreden te zijn met hoe dat nu gaat.  
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2. Inleiding 

2.1 Introductie 
De Exameninstelling streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de 
behoeften van haar klanten. Om na te gaan in hoeverre de Exameninstelling aan de behoeften van 
haar klanten voldoet, is in de maanden februari en maart van 2020 onderzoek gedaan naar de 
tevredenheid onder scholen in de sector Afbouw. Tot de onderzoeksdoelgroep behoorden alle 
scholen die de examenproducten en -diensten voor de sector Afbouw inkopen bij de 
Exameninstelling Savantis. 
 
In dit rapport worden de resultaten van dit uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 

2.2 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksverantwoording en de respons beschreven. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten van het onderzoek per onderdeel gepresenteerd. In 
hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek opgenomen. 
 



 
 

Klanttevredenheidsonderzoek Exameninstelling 2020 bladzijde 9 van 36 datum: 29-4-2020 

3. Onderzoeksverantwoording en respons 

3.1 Aanleiding van het onderzoek 
De Exameninstelling Savantis vindt het, in het kader van de kwaliteitszorg, belangrijk de 
klanttevredenheid onder haar klanten te meten. Daarnaast is kwaliteitsborging een belangrijk aspect 
voor de Onderwijsinspectie en kwaliteitskeurmerken. Om die redenen wordt periodiek een 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

3.2 Onderzoeksdoelstelling 
Doel van het onderzoek is drieledig: 

1. Het meten van de klanttevredenheid van scholen over de geleverde producten en diensten 
door de Exameninstelling Savantis.  

2. Het inventariseren van knel- en verbeterpunten die de scholen ervaren rondom de geleverde 
producten en diensten. 

3. In kaart brengen hoe de scholen de informatievoorziening, bereikbaarheid en 
klachtenafhandeling van de Exameninstelling Savantis ervaren. 

 
Met de uitkomsten van het onderzoek wil de Exameninstelling haar dienstverlening aan scholen 
verder verbeteren. 

3.3 Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle acht scholen die de examenproducten en -diensten voor de 
sector Afbouw inkopen bij de Exameninstelling Savantis. In totaal zijn elf docenten benaderd. Deze 
elf docenten zijn werkzaam op acht verschillende scholen.  

3.4 Onderzoeksmethode 
Om de klanttevredenheid van deze scholen over de Exameninstelling in beeld te brengen is gekozen 
voor het uitzetten van een vragenlijst onder de docenten van de acht scholen die examenproducten 
en -diensten voor de sector Afbouw inkopen bij de Exameninstelling Savantis. Het onderzoek heeft 
gedeeltelijk kwantitatieve en gedeeltelijk kwalitatieve informatie opgeleverd. 
 
De onderzoeksvragen hangen nauw samen met de doelstelling van het onderzoek. De volgende 
onderzoeksvragen staan centraal: 
• Hoe ervaren de scholen de door de Exameninstelling Savantis geleverde producten en 

diensten? 
• Zijn de scholen tevreden over de door de Exameninstelling Savantis geleverde producten en 

diensten? 
• Welke knelpunten en verbeterpunten ervaren scholen rondom de verschillende onderdelen 

van een examen? 
• Hoe ervaren scholen de informatievoorziening, de bereikbaarheid en de klachtenafhandeling 

van de Exameninstelling? 
 
De vragenlijst is opgedeeld in verschillende thematische onderdelen, namelijk: 
 
1. Proeven van Bekwaamheid  
Aan de respondenten is een aantal vragen gesteld over de tevredenheid over de huidige procedure 
die gevolgd wordt rondom de Proeven van Bekwaamheid. Ook zijn de docenten bevraagd over de 
inhoud en de uitvoering van de Proeven. 
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2. Mondelinge kennismeting 
De respondenten zijn bevraagd over de kwaliteit en het niveau van de mondelinge kennismeting. 
Ook is gevraagd naar de aansluiting van de kennismeting bij de opleiding.   

 
3. De BPV-meting 
In de vragenlijst is aandacht besteed aan de kwaliteit van de BPV-meting (beoordeling in de 
beroepspraktijk). 
 

 4. Overige examenproducten 
Ook is gevraagd naar de mening over de BPV-opdrachten Opdracht Leerlingbegeleiding, Opdracht 
Praktische projectleiding, en de Opdracht Calculatie voor niveau 3. 

 
5. De informatievoorziening vanuit de Exameninstelling 
De Exameninstelling voorziet haar klanten op verschillende manieren van informatie, bijvoorbeeld 
door middel van de website, gerichte mailings, en docentendagen. In het onderzoek is aan de 
respondenten gevraagd of zij tevreden zijn over de verschillende vormen van informatievoorziening. 
 
6. Bereikbaarheid en klachtenafhandeling 
De respondenten van het onderzoek zijn gevraagd naar hun tevredenheid over de bereikbaarheid 
van de Exameninstelling en de afhandeling van eventuele klachten. Dit betreft zowel formele als 
informele klachten. 
 
7. Dienstverlening en rapportcijfer 
Daarnaast is aan de respondenten gevraagd welke aanvullende producten of diensten zij eventueel 
zouden willen afnemen van de Exameninstelling. Tot slot hebben de respondenten de 
Exameninstelling een rapportcijfer gegeven. 
 
De definitieve vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1 van dit rapport.  

3.5 Respons 
De acht scholen die producten en diensten afnemen van de Exameninstelling hebben per e-mail een 
uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het Klanttevredenheidsonderzoek. Na twee weken is 
een herinnering uitgegaan naar de docenten die nog niet gereageerd hadden. Om de respons te 
verhogen heeft een medewerker van de Exameninstelling telefonisch contact gezocht met de 
docenten om aan hen te vragen of zij de vragenlijst wilden invullen.  
 
Van de elf uitgenodigde docenten zijn tien respondenten begonnen aan de vragenlijst. Dit is een 
respons van 91 procent. Van deze tien respondenten hebben negen respondenten (90%) de 
vragenlijst volledig ingevuld. Eén respondent (10%) heeft de vragenlijst deels ingevuld, namelijk tot 
en met vraag 10. De antwoorden van deze respondent zijn wel meegenomen in het onderzoek. Alle 
scholen die examenproducten of -diensten voor de sector Afbouw inkopen bij de Exameninstelling 
Savantis zijn vertegenwoordigd in dit onderzoek. Omdat het absolute aantal docenten laag is, zullen 
individuele opmerkingen zoveel mogelijk worden weergegeven. Deze individuele opmerkingen 
kunnen namelijk een aanleiding zijn om het beleid nader te evalueren en/of aan te scherpen. 
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4. Onderzoeksresultaten 
 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per onderwerp behandeld. De resultaten 
worden zowel absoluut als in percentages weergegeven. Hierbij dient wel in acht genomen te 
worden dat de respons per vraag niet hoger is dan negen of tien respondenten. 
 
In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de respondenten gepresenteerd. Eveneens worden de 
toelichtingen van de respondenten weergegeven. In de volgende situaties is de toelichting van de 
respondent niet opgenomen in de tabel ‘Toelichting respondenten’: 
• Indien de respondent ‘Nee’ heeft ingevuld wanneer gevraagd wordt of de respondent zijn 

antwoord kan toelichten / nog iets kwijt wil.  
• Indien de respondent enkel één of meerdere leestekens (bijvoorbeeld een punt) heeft 

ingevuld wanneer gevraagd wordt of de respondent zijn antwoord kan toelichten / nog iets 
kwijt wil.  

• Indien de respondent ‘Niet van toepassing’ heeft ingevuld wanneer gevraagd wordt of de 
respondent zijn antwoord kan toelichten / nog iets kwijt wil.  

 
Een uitzondering hierop vormt de vraag ‘Welke dienstverlening of welk examenproduct zou u verder 
graag van de Exameninstelling willen afnemen?’ en de vragen waarbij aan de respondent gevraagd 
wordt of hij nog verbeterpunten heeft.  

4.2 Proeve van Bekwaamheid 
Aan de respondenten is een aantal vragen gesteld over de tevredenheid over de huidige procedure 
die gevolgd wordt rondom de Proeve van Bekwaamheid (PvB) en over de inhoud van de Proeven 
van Bekwaamheid. 

  
Om de Proeven van Bekwaamheid binnen de Afbouw te plannen geven de onderwijsinstellingen de 
studenten op via het Examenplatform. Examens worden binnen een bepaalde periode, aangegeven 
via het jaarrooster, klaargezet. Ook buiten de vastgestelde examenperiodes kunnen 
onderwijsinstellingen een examen aanvragen. Studenten kunnen alleen voor de volledige PvB 
examen doen. De resultaten van het examen zijn direct na afronding van het examen zichtbaar in 
het Examenplatform 

 
Bent u tevreden over de gang van zaken rondom de aanmelding voor de Proeve van Bekwaamheid? 
De meerderheid van de respondenten (80%) heeft aangegeven tevreden te zijn rondom de 
aanmelding voor de Proeve van Bekwaamheid. Twee respondenten (20%) gaven aan enigszins 
tevreden te zijn over de gang van zaken rondom de aanmelding (zie tabel 1). 
 
Tabel 1. Antwoorden respondenten (n=10) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 8 80% 
Enigszins tevreden 2 20% 
Nee 0 0% 
 
Eén respondent die heeft aangegeven enigszins tevreden te zijn, geeft aan dat er vele handelingen 
verricht moeten worden bij het aanmelden. Een andere respondent die enigszins tevreden is, geeft 
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aan dat de examendata eerder bekend gemaakt moeten worden. Het liefst direct aan het begin van 
het schooljaar (zie tabel 2). 

  
 Tabel 2. Toelichting respondenten (n=2) 

Bent u tevreden over de gang van zaken rondom de aanmelding voor de Proeve van 
Bekwaamheid? Enigszins tevreden 
Veel handelingen.  
Ik zou graag verder van tevoren de Examendatums willen weten. Liefst al begin van het 
schooljaar i.v.m. jaarplanning. 
 
Bent u tevreden over het downloaden van de examens via het Examenplatform van Savantis?  
Alle respondenten (100%) geven aan dat zij tevreden zijn met het downloaden van examens via het 
Examenplatform van Savantis (zie tabel 3).  
 
Tabel 3. Antwoorden respondenten (n=10) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja  10 100% 
Enigszins tevreden 0 0% 
Nee 0 0% 
 
Bent u tevreden over de afname van de Proeve van Bekwaamheid in het algemeen?  
Eveneens geven alle respondenten (100%) aan in het algemeen tevreden te zijn over de afname 
van de Proeve van Bekwaamheid (zie tabel 4).  
 
Tabel 4. Antwoorden respondenten (n=10)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja  10 100% 
Enigszins tevreden 0 0% 
Nee 0 0% 

 
Bent u tevreden over de examenlocatie Veenendaal?  
Ruim de helft van de respondenten (60%) heeft aangegeven tevreden te zijn over de examenlocatie 
Veenendaal. Twee respondenten (20%) geven aan enigszins tevreden te zijn over de examenlocatie 
Veenendaal en twee respondenten (20%) geven aan niet tevreden te zijn over de examenlocatie 
Veenendaal (zie tabel 5). 

 
Tabel 5. Antwoorden respondenten (n=10)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja  6 60% 
Enigszins tevreden 2 20% 
Nee 2 20% 
 
Eén van de respondenten die aangeeft enigszins tevreden te zijn met de examenlocatie benoemt dat 
de wanden waar de examens op worden afgenomen zwak zijn. Hierdoor valt er specie van 
bijvoorbeeld een pilaster, waardoor de student in de stress schiet. Door de andere respondent die 
enigszins tevreden is, wordt benoemd dat de reisafstand naar de examenlocatie te groot is.  
Eén van de respondenten die aangeeft niet tevreden te zijn met de examenlocatie Veenendaal geeft 
eveneens aan dat de reisafstand naar de Examenlocatie te groot is. De andere respondent die niet 
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tevreden is, benoemt dat het voor zijn studenten logistiek lastig is om 2 of 3 dagen op de locatie te 
komen (zie tabel 6).  
 

 Tabel 6. Toelichting respondenten (n=4) 
Bent u tevreden over de examenlocatie Veenendaal? Enigszins tevreden 
Ik vind de wanden waar de examens op worden gemaakt zwak waardoor regelmatig 
halverwege het examen er specie van Bijv. pilaster valt waardoor de leerling meteen in de 
stress schiet.  
Te ver weg voor deelnemers. 
Bent u tevreden over de examenlocatie Veenendaal? Nee 
De locatie zelf is slim opgezet maar het is voor mijn studenten logistiek toch best een hele 
opgave om 2 of 3 dagen daar te komen. 
Reisafstand is te groot. 

 
 Bent u tevreden over de secretarissen?  

Alle respondenten (100%) geven aan tevreden te zijn over de secretarissen (zie tabel 7).    
 

Tabel 7. Antwoorden respondenten (n=10)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja  10 100% 
Enigszins tevreden 0 0% 
Nee 0 0% 
 
Bent u examinator?  
De meerderheid van de respondenten (90%) geeft aan een examinator te zijn. Eén respondent 
(10%) is geen examinator (zie tabel 8).  
 
Tabel 8. Antwoorden respondenten (n=10)  
  Aantal (n)  Percentage (%) 
Ja  9 90% 
Nee 1 10% 

 
Bent u tevreden over de examinatorentraining?  
De meerderheid van de respondenten (89%) die aangegeven heeft examinator te zijn, geeft aan 
tevreden te zijn met de examinatorentraining. Eén respondent (11%) die examinator is, geeft aan 
niet tevreden te zijn met de examinatorentraining (zie tabel 9).  

 
Tabel 9. Antwoorden respondenten (n=9)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja  8 89% 
Enigszins tevreden 0 0% 
Nee 1 11% 

 
De respondent die niet tevreden is, benoemt dat hij het onzin vindt dat de training ieder jaar herhaald 
moet worden om in het bestand te blijven (zie tabel 10).   
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 Tabel 10. Toelichting respondenten (n=1) 
Bent u tevreden over de examinatorentraining? Nee 
Vind het onzin dat dit ieder jaar herhaald moet worden om in het bestand te blijven.  

  
 Vindt u de examinatoren van de Exameninstelling voldoende deskundig?  

De respondent die aangeeft geen examinator te zijn, vindt de examinatoren van de exameninstelling 
 voldoende deskundig (zie tabel 11).  
 

Tabel 11. Antwoorden respondenten (n=1)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja  1 100% 
Enigszins tevreden 0 0% 
Nee 0 0% 
 
Heeft u nog verbeterpunten voor de Exameninstelling Savantis met betrekking tot de afname rondom 
de Proeve van Bekwaamheid?  
De meeste respondenten (70%) geven aan geen verbeterpunten te hebben voor de afname rondom 
de Proeve van Bekwaamheid. Drie respondenten (30%) geven aan wel verbeterpunten te hebben 
voor de afname rondom de Proeve van Bekwaamheid (zie tabel 12).  
 
Tabel 12. Antwoorden respondenten (n=10)  
  Aantal (n)  Percentage (%) 
Ja  3 30% 
Nee 7 70% 
 
Twee respondenten kaarten verbeterpunten aan rondom de beoordeling van examens. Hiervan 
geeft één respondent aan dat er in het beoordelingsformulier geen ruimte moet zijn voor persoonlijke 
opvattingen. De andere respondent geeft aan dat het niet mogelijk is een tweede beoordeling uit te 
voeren bij twijfel. Hij vindt dat dit wel mogelijk moet zijn. Een derde respondent geeft aan: ‘Digitaal is 
niet akkoord voor het examenbureau. Ze willen ook de geschreven versie om de punten te 
controleren’ (zie tabel 13). 
 
Tabel 13. Toelichting respondenten (n=3) 
Heeft u nog verbeterpunten voor de Exameninstelling Savantis met betrekking tot de 
afname rondom de Proeve van Bekwaamheid? Ja 
Digitaal is niet akkoord voor het examenbureau. Ze willen ook de geschreven versie om de 
punten te controleren.  
In het beoordelingsformulier geen ruimte laten voor persoonlijke opvattingen. Examen moet 
betrouwbaar zijn. Als de proeve door 3 verschillende examinatoren wordt nagekeken hoort 
daar 3x hetzelfde cijfer uit te komen.  
Is niet mogelijk een tweede beoordeling uit te voeren bij twijfel. Vind ik niet kunnen.  
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4.3 Inhoud Proeven van Bekwaamheid 
 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de Proeven van Bekwaamheid  
Twee derde van de respondenten (67%) beoordeelt de kwaliteit van de Proeven van Bekwaamheid 
in het algemeen als goed tot heel goed. De overige drie respondenten (33%) vinden de kwaliteit niet 
goed en niet slecht (zie tabel 14).  
 
Tabel 14. Antwoorden respondenten (n=9)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Heel goed 1 11% 
Goed 5 56% 
Niet goed, niet slecht 3 33% 
Slecht 0 0% 
Heel slecht 0 0% 

 
De toelichting op de gegeven antwoorden van de respondenten loopt uiteen (zie tabel 15). 

  
 Tabel 15. Toelichting respondenten (n=7) 

Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de Proeven van Bekwaamheid? Goed 
Is prima. 
Ik zou graag zien dat het niveau weer omhoog gaat. 
Het niveau van de proeve is voldoende. Als dit niet het geval was zouden er wel hoger cijfers 
gehaald worden.  
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de Proeven van Bekwaamheid? Niet 
goed, niet slecht 
Zoals net ook aangegeven. Ik vind dat een examen moet voldoen aan de 
rechtvaardigheidseisen. Validiteit, Betrouwbaarheid, Transparantie., Normering &amp; 
Objectiviteit. Ik vind dat de betrouwbaarheid van het examen ontbreekt. Ook bij de 
examentraining kwam weer naar voren dat er niet bij elke beoordeling hetzelfde cijfer uit komt. 
Dit kan betekenen dat een leerling bij de ene examinator wel slaagt en bij de andere 
examinator zakt. Dit hoort niet te kunnen. 
Meer verscheidenheid in de Proeve van bekwaamheid. Ik bedoel net als in het verleden 3 of 4 
verschillende examens. Niveau 2. 
Sluit zowel voor de niveau 2 als 3 niet meer aan op de beroepspraktijk (is misschien ook regio 
gebonden).  

 
 

Wat vindt u van het niveau van de Proeven van Bekwaamheid?  
De meeste respondenten (78%) geven aan dat het niveau van de Proeven van Bekwaamheid goed 
is. De overige twee respondenten (22%) geven aan dat het niveau van de Proeven van 
Bekwaamheid te makkelijk is (zie tabel 16).  
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Tabel 16. Antwoorden respondenten (n=9)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Te moeilijk 0 0% 
Te makkelijk 2 22% 
Niveau van de Proeven 
van Bekwaamheid is goed 

7 78% 

 
De toelichting op de gegeven antwoorden van de respondenten loopt uiteen (zie tabel 17). 

  
Tabel 17. Toelichting respondenten (n=8) 
Wat vindt u van het niveau van de Proeven van Bekwaamheid? Te makkelijk 
Niveau 3 mag het lijstwerk moeilijker net als het vorige examen met de spitsboog. Ook de 
decoratieve afwerkingen mogen iets meer zijn als die 2 kleine stukken die ze nu moeten 
maken.  
Het niveau van de stukadoor moet omhoog. 
Wat vindt u van het niveau van de Proeven van Bekwaamheid? Niveau van de proeven 
van Bekwaamheid is goed 
Niveau is voldoende. 
Proeve sluit goed aan bij de lesstof en wat een leerling behoort te kunnen aan het eind van de 
opleiding. 
Alle facetten in de praktijk van niveau 2 sluiten goed aan. 
Is moeilijk aan te geven of niveau goed is of te makkelijk is. Heb nu maar goed ingevuld omdat 
de zwaarte van de opdracht gecompenseerd wordt met de inspanningen van de aanvullende 
praktijk op de onderwijsinstelling.  
Ja is goed alleen zou er meer afwisseling in mogen. 

 
Sluit de Proeve van Bekwaamheid goed aan op de opleiding?  
Vrijwel alle respondenten (89%) geven aan dat het niveau van de Proeve van bekwaamheid goed 
aansluit op de opleiding. Eén respondent (11%) vindt dat het enigszins aansluit op de opleiding (zie 
tabel 18).  

 
Tabel 18. Antwoorden respondenten (n=9)  
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 8 89% 
Enigszins             1 11% 
Nee 0 0% 

 
De toelichting op de gegeven antwoorden van de respondenten loopt uiteen (zie tabel 19). 

  
Tabel 19. Toelichting respondenten (n=7) 
Sluit de Proeve van Bekwaamheid goed aan op de opleiding? Ja 
Jazeker, de PvB sluit prima aan. 
Alle losse elementen uit de PvB komt genoeg aan bod in de opleiding. 
Zie vorige. 
Op de opleiding proberen we de leerlingen zo breed mogelijk op te leiden. Dus wij denken! Dat 
we met z'n allen goed bezig zijn. 
Is al besproken. 
Alles word in de lessen verzorgd. 
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Sluit de proeve van Bekwaamheid goed aan op de opleiding? Enigszins 
In 80% van de gevallen worden bepaalde onderdelen die in de proeve van bekwaamheid 
gevraagd worden tot vervelens toe op de onderwijsinstelling geoefend omdat het in de 
beroepspraktijk zelden voorkomt. 

 
Heeft u nog verbeterpunten wat betreft de Proeven van Bekwaamheid?  
Tot slot is aan de docenten gevraagd of zij nog verbeterpunten voor de Exameninstelling hebben wat  
betreft de Proeven van Bekwaamheid. De gegeven antwoorden lopen uiteen en zijn weergegeven in 
tabel 20. 
 
Tabel 20. Toelichting respondenten (n=8) 
Heeft u nog verbeterpunten wat betreft de Proeven van Bekwaamheid?  
Mag wel vernieuwen. Er zitten onderdelen in die nauwelijks nog worden toegepast en ik denk 
dat er wel eens gekeken mag worden of het examen nieuwe aspecten mag introduceren, zoals 
glanspleisters. 
In niveau 2 stucplaten niet meer nieten maar schroeven. 
Het eindgesprek wordt altijd door 1 persoon afgenomen. Vorig jaar heeft een leerling (gezel) 
van mij een onvoldoende voor zijn eindgesprek gekregen. Dit werd dan ook door mij en zijn 
werkgever zeer in twijfel getrokken aangezien dit juist een jongen is die sociaal en 
vaktechnische juist heel goed onderlegd is. De onvoldoende die is gegeven is niet meer te 
achterhalen geweest waarom dit was.  Aangezien dit gesprek dus individueel word afgenomen 
en niet controleerbaar is het misschien verstandig om dit ook gezamenlijk te doen om de 
examinator te beschermen. 
Nee! 
Is al besproken. 
Denk niet dat ik de aangewezen persoon ben om dit te beantwoorden.  
 
Stel voor om de kaart waar je kunt aangeven wat de leerling op school en binnen het bedrijf 
doet, uit de voortgangsmap te halen en deze aan alle stukadoorsbedrijven inclusief ZZP'ers te 
sturen.  
Zij kunnen dan aangeven welke werkzaamheden zij als erkend leer/opleidingsbedrijf de 
leerling kunnen aanbieden.  
 
Dan komen de verbeterpunten voor de PvB vanzelf wel boven drijven. 
Het zou mooi zijn, als er weer verschil in de examens zit. Zodat niet iedereen het zelfde maakt. 
N.v.t. 

 
  



 
 

Klanttevredenheidsonderzoek Exameninstelling 2020 bladzijde 18 van 36 datum: 29-4-2020 

 
Deelsamenvatting Proeve van Bekwaamheid en Inhoud Proeven van Bekwaamheid 
De meeste respondenten (80%) zijn tevreden over de gang van zaken rondom de 
aanmelding voor de Proeve van Bekwaamheid. Alle respondenten (100%) zijn tevreden over 
het downloaden van de examens via het Examenplatform van Savantis. Eveneens zijn alle 
respondenten (100%) tevreden over de afname van de Proeve van Bekwaamheid in het 
algemeen. Een kleine meerderheid van de respondenten (60%) is tevreden over de 
examenlocatie Veenendaal. Twee respondenten (20%) zijn enigszins tevreden en twee 
andere respondenten (20%) zijn niet tevreden. Daarentegen zijn alle respondenten (100%) 
tevreden over de secretarissen. Negen van de tien respondenten (90%) zijn examinator. 
Daarvan zijn acht respondenten (89%) tevreden over de examinatorentraining. De 
respondent die aangeeft geen examinator te zijn, vindt de examinatoren van de 
Exameninstelling voldoende deskundig.  
 
Ruim de helft van de respondenten (56%) vindt de kwaliteit van de Proeven van 
Bekwaamheid goed. Eén respondent (11%) vindt de kwaliteit heel goed. Drie respondenten 
(33%) vinden de kwaliteit niet goed en niet slecht. De meerderheid van de respondenten 
(78%) vindt het niveau van de Proeven van Bekwaamheid goed. Twee respondenten (22%) 
vinden het niveau te makkelijker. Tot slot vinden bijna alle respondenten (89%), op één 
respondent (11%) na, de Proeve van Bekwaamheid goed aansluiten op de opleiding. 

 

4.4 De mondelinge kennismeting 
De respondenten zijn bevraagd over de kwaliteit en het niveau van de mondelinge kennismeting. 
Ook is aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij de mondelinge kennismeting aan vinden 
sluiten bij de opleiding. Tot slot hebben de respondenten aangegeven welke verbeterpunten zij 
hebben voor de kennismeting. 
 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de mondelinge kennismeting? 
De meerderheid van de respondenten (67%) geeft aan de kwaliteit van de mondelinge kennismeting 
goed te vinden. Eén respondent (11%) geeft aan de kwaliteit niet goed en niet slecht te vinden. 
Twee respondenten (22%) vinden de kwaliteit van de mondelinge kennismeting slecht (zie tabel 21). 
 
Tabel 21. Antwoorden respondenten (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Heel goed 0 0% 
Goed 6 67% 
Niet goed, niet slecht 1 11% 
Slecht 2 22% 
Heel slecht 0 0% 
 
De toelichtingen op de gegeven antwoorden staan weergegeven in tabel 22. Eén van de 
respondenten die de kwaliteit van de mondelinge kennismeting goed vindt, geeft bijvoorbeeld aan 
dat er in de kennismeting voldoende wordt gevraagd aan de student. Een andere respondent geeft 
aan dat met de kennismeting een goed beeld wordt verkregen van de kennis van de student en hoe 
de student een klant te woord zal staan. Daarentegen geeft één van de docenten, die de kwaliteit 
van de mondelinge kennismeting als ‘slecht’ beoordeelt, aan dat met de kennismeting niet echt de 
kennis van de student wordt gepeild.  
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Tabel 22. Toelichting respondenten  
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de mondelinge kennismeting? Goed 
De basisvaardigheden die gevraagd worden staan goed vermeld.  
Goed, om een beeld te krijgen van de kennis van de leerling maar ook hoe hij een klant te 
woord zal staan. 
Er wordt voldoende gevraagd aan de leerling. 
Niveau 2 en niveau 3 beiden goed. 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de mondelinge kennismeting? Slecht 
Er zit geen logica in de opbouw in de niveau 2 en 3 kennismeting 
Logica zou zijn: 
- gereedschappen, machines en klimmaterialen 
- soorten ondergronden (binnen, buiten en plafonds) 
- Ondergrondcontroles (probleem ondergronden)  
- voorbereidingen en voorbehandelingen (afplakken, profielen, voorstrijken) 
- soorten gipsen (wat waarvoor?) 
- Gips aanbrengen en afwerken van A tot Z 
- Soorten cement (wat waarvoor) 
- cement aanbrengen en afwerken (vertinlaag, raaplaag, afwerklaag) 
- Reparaties en knelpunten 
- etc... 
 
Ook zou een bijlage met afbeeldingen handig zijn om dit aan de student te laten zien en hem 
daar evt.  vragen over te stellen. 
Denk hierbij aan bv een wand waar een schouw heeft gezeten of een plafond met nicotine. 
Herken het probleem en hoe ga je het oplossen. 
Het moet vaak te vluchtig en hier word niet echt hun kennis gepeild. 

 
Wat vindt u van het niveau van de mondelinge kennismeting?  
Twee respondenten (22%) geven aan dat ze het niveau van de mondelinge kennismeting te 
makkelijk vinden (zie tabel 23). Eén van hen (11%) vindt dat de vragen niet veel voorstellen (zie 
tabel 20). De meerderheid van de respondenten vindt het niveau van de mondelinge kennismeting 
goed (78%) (zie tabel 23). Argumenten die hiervoor genoemd worden zijn o.a. dat de kennismeting 
meet wat het moet meten en dat de vraag en antwoord goed aansluiten bij de student (zie tabel 24). 
 
Geen van de respondenten vindt het niveau te moeilijk (0 %). De gegeven toelichtingen van de 
respondenten zijn weergegeven in tabel 24. 
 
Tabel 23. Antwoorden respondenten (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Te moeilijk 0 0% 
Te makkelijk 2 22% 
Niveau van de kennismeting is goed 7 78% 
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Tabel 24. Toelichting respondenten  
Wat vindt u van het niveau van de mondelinge kennismeting? Te makkelijk 
Voor een BOL-leerling is het ook nog goed te doen, maar die hebben er iets meer moeite mee, 
omdat ze de praktijkervaring missen.   
De vragen stellen niet veel voor. 
Wat vindt u van het niveau van de mondelinge kennismeting? Niveau van de 
kennismeting is goed 
Niet goed niet slecht, zie vorige vraag. 
Meet wat hij moet meten, en maakt duidelijk of de geleerde vakkennis ook echt is blijven 
hangen. 
Vraag en antwoord sluit goed aan bij de leering. 
Docent bepaald dit voor een groot deel. 
Veelzijdigheid van vragen is voor niveau 2 en 3 goed, denkt dat het ook afhangt van de 
vraagstelling door de examinator hoe diep hij op de materie ingaat. 
 
Sluit de kennismeting goed aan op de opleiding? 
Zes respondenten (67%) vinden dat de kennismeting goed aansluit op de opleiding. Drie 
respondenten (33%) vinden dat de kennismeting enigszins goed aansluit op de opleiding (zie tabel 
25). In tabel 26 staat weergegeven welke toelichting de docenten hierbij hebben gegeven. 
 
Tabel 25. Antwoorden respondenten (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 6 67% 
Enigszins 3 33% 
Nee 0 0% 
 
Tabel 26. Toelichting respondenten  
Sluit de kennismeting goed aan op de opleiding? Ja 
Sluit goed aan. 
Jawel! Bij de leerling is het goed duidelijk wat hij moet antwoorden. 
Mijn eerste reactie is ja voor niveau 2 en niveau 3. Sluit goed aan bij de opleiding maar heb 
mijn twijfels of hij nog aansluit bij de beroepspraktijk. 
Sluit de kennismeting goed aan op de opleiding? Enigszins 
Studeo is niet mijn ideale methode.  Ik zou liever kiezen voor duidelijke opbouw van zaken. 
 
- gereedschappen, machines en klimmaterialen 
- soorten ondergronden (binnen, buiten en plafonds) 
- Ondergrondcontroles (probleem ondergronden)  
- voorbereidingen en voorbehandelingen (afplakken, profielen, voorstrijken) 
- soorten gipsen (wat waarvoor?) 
- Gips aanbrengen en afwerken van A tot Z 
- Soorten cement (wat waarvoor) 
- cement aanbrengen en afwerken (vertinlaag, raaplaag, afwerklaag) 
- Reparaties en knelpunten 
- etc... 
 
dit dan hoofdstuk voor hoofdstuk behandelen via de studeo website en stucboek. 
stukje lezen met plaatjes en filmpjes, tussendoor wat oefenvragen en een eind toets. 
geen A en B klus opdrachten. 
De kennis meting word op school al gedaan. 
 
Ruim de helft van de respondenten (56%) geeft aan geen verbeterpunten te hebben wat betreft de 
kennismeting. Twee docenten (22%) verwijzen hiervoor naar de bovengenoemde vragen. Eén 
respondent (11%) benoemt dat het mooi zou zijn als er per student minimaal 5 minuten aan de 
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kennismeting besteed wordt. Tot slot beantwoordt één respondent (11%) de vraag met: ‘Andere 
vragen. Andere volgorde’ (zie tabel 27). 
 
Tabel 27. Heeft u nog verbeterpunten wat betreft de kennismeting? 
Heeft u nog verbeterpunten wat betreft de kennismeting? 
Zie antwoorden hierboven. 
Zie vorige vragen. 
Andere vragen. Andere volgorde. 
Geen. 
Nee! Niet echt. 
Nee. 
Niet op dit moment. 
Het zou mooi als er per student minimaal 5*) minuten aan besteed wordt. Dan kun je kennis 
meten. 
N.v.t. 
*) Het is niet duidelijk of de respondent daadwerkelijk 5 minuten heeft bedoeld of dat er misschien sprake is van 
een typefout en dat er 50 minuten wordt bedoeld. 
 

Deelsamenvatting Mondelinge kennismeting 
De meerderheid van de respondenten geeft aan de kwaliteit van de mondelinge 
kennismeting goed te vinden (67%). Eén respondent (11%) vindt de kwaliteit niet goed en 
niet slecht en twee respondenten (22%) vinden de kwaliteit van de mondelinge 
kennismeting slecht. Een ruime meerderheid van de respondenten (78%) geeft aan het 
niveau van de kennismeting goed te vinden. Twee respondenten (22%) vinden het niveau te 
makkelijk. Tot slot vindt 67% van de respondenten dat de mondelinge kennismeting goed 
aansluit bij de opleiding. 33% vindt dat de kennismeting enigszins goed aansluit op de 
opleiding. 

 

4.5 De BPV-meting 
In de vragenlijst is ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de BPV-meting.  
 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de BPV−meting?  
Eén respondent (11%) geeft aan de kwaliteit van de BPV-meting in het algemeen goed te vinden. De 
meerderheid van de respondenten (67%) geeft aan de kwaliteit niet goed en niet slecht te vinden. 
Tot slot geven twee respondenten (22%) aan de kwaliteit van de BPV-meting in het algemeen slecht 
te vinden (zie tabel 28). 
 
Tabel 28. Antwoorden respondenten (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Heel goed 0 0% 
Goed 1 11% 
Niet goed, niet slecht 6 67% 
Slecht 2 22% 
Heel slecht 0 0% 
 
De respondent die de kwaliteit goed vindt, heeft hier geen toelichting bij gegeven. De respondenten 
die ‘niet goed, niet slecht’ hebben ingevuld (67%) geven hierbij verschillende argumenten. De 
respondenten geven bijvoorbeeld aan dat de meting vrij neutraal is en dat de leermeester niet altijd 
objectief is. De respondenten die aangeven de kwaliteit slecht te vinden (22%), benoemen dat de 
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meting te algemeen is en vaak niet serieus wordt gedaan. De exacte toelichting van de 
respondenten is terug te vinden in tabel 29.  
 
Tabel 29. Toelichting respondenten  
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de BPV-meting? Niet goed, niet slecht 
Is vrij neutraal.  
Hecht hier weinig waarde aan.   
Wordt vaak niet naar alle eerlijkheid ingevuld door leermeester of werkgever 
Veelal algemene vragen.  
geen vak inhoudelijke vragen bv: 
- Kan de student een wand vlak reien? 
- kan de studente profielen stellen? 
enz. 
Ik snap waarom het gedaan wordt, maar de vraag is of de leermeester altijd wel objectief 
beoordeeld.  
Zie niet echt de meerwaarde van de BPV-meting.  
Vragen sluiten aan bij het niveau, ik ben echter van mening dat de BPV-meting niet mee zou 
moeten wegen in het examenplan.  
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de BPV-meting? Slecht 
Te algemeen.  
Wordt vaak niet serieus gemaakt.  
 

Deelsamenvatting BPV-meting 
Eén respondent geeft aan de kwaliteit van de BPV-meting in het algemeen goed te vinden, 
67% van de respondenten vindt de algemene kwaliteit niet goed, niet slecht en 22% vindt 
de kwaliteit slecht.   

 

4.6 Overige examenproducten 
In het onderzoek is gevraagd naar de mening van de respondenten over de BPV-opdrachten voor 
leerlingbegeleiding, Praktische projectleiding en Calculatie voor de niveau 3 opleiding.  
 
Wat vindt u van de overige examenproducten?  
Ruim de helft van de respondenten (56%) vindt de BPV-opdracht voor leerlingbegeleiding goed, vier 
respondenten (44%) vinden de opdracht niet goed en niet slecht (zie tabel 25). Bij de praktische 
projectleiding opdracht geeft de meerderheid van de respondenten (67%) aan de opdracht goed te 
vinden en drie respondenten (33%) vinden de opdracht niet goed en niet slecht. Bij de calculatie-
opdracht geven vier respondenten (44%) aan de opdracht goed te vinden en vijf respondenten 
(56%) vinden de opdracht niet goed, niet slecht (zie tabel 30).  
 
Tabel 30. Antwoorden respondenten (n=9) 
  Heel 

Slecht 
Slecht Niet goed, 

niet slecht 
Goed Heel 

goed 
BPV-opdrachten Leerlingbegeleiding 0% 0% 44% 56% 0% 
Praktische projectleiding 0% 0% 33% 67% 0% 
Calculatie 0% 0% 56% 44% 0% 
 
De toelichting van de respondenten is terug te vinden in tabel 31.  
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Tabel 31. Toelichting respondenten  
Overige examenproducten  
Ik vraag mij af of de calculatie toets op dit moment niet te groot is. mijn ervaring is dat de 
leerlingen hier erg veel moeite mee hebben. 
- Leerlingbegeleiding doen we hier op school en dat gaat goed. Ik mis alleen een leerling 
evaluatie over zijn begeleider 
- Praktische projectleiding is prima 
- Calculatie is veel en moeilijk voor de studenten. (zijn er oefen calculatie opdrachten?) 
Niet elke leerling heeft de mogelijkheid om een klus van A tot Z te begeleiden en leerling 
begeleiden ook niet. koppelen aan nieuwe leerling op school is te veel gedoe. 
Ik vraag mij af of de calculatie toets op dit moment niet te groot is. mijn ervaring is dat de 
leerlingen hier erg veel moeite mee hebben. 
Deze opdrachten worden in het algemeen goed gemaakt. 
Calculatie mag wel weer is een nieuwe opdracht voor komen. 
Calculatie is niet met zijn tijd meegegaan. 
Praktische projectleiding en leerlingbegeleiding zijn binnen de bedrijven in onze regio bijna 
onuitvoerbaar. 
Calculatie vaak te moeilijk. 
Leerlingbegeleiding is voor studenten op de bouwplaats vaak niet uitvoerbaar. 
 

Deelsamenvatting Overige examenproducten 
De mening van de respondenten is gevraagd over drie overige examenproducten. ruim de 
helft  (56%) vindt de BPV-opdracht voor leerlingbegeleiding goed. De rest van de 
respondenten (44%) vindt deze opdracht niet goed en niet slecht. Ook bij de opdracht 
praktische projectopleiding geeft de meerderheid (67%) aan de opdracht goed te vinden. De 
rest (33%) vindt de opdracht niet goed en niet slecht. Bij de calculatie-opdracht geeft ruim 
de helft (56%) aan de opdracht niet goed, niet slecht te vinden. De rest van de 
respondenten (44%) vindt de opdracht goed.  
 

4.7 De informatievoorziening vanuit de Exameninstelling 
In het onderzoek hebben de respondenten een aantal vragen beantwoord over de 
informatievoorziening vanuit de Exameninstelling (in de vorm van bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 
website, docentendagen en e-mails).  
 
Alle respondenten (100%) geven aan in het algemeen tevreden te zijn over de informatievoorziening 
vanuit de Exameninstelling (zie tabel 32). Wanneer specifiek gevraagd wordt naar de 
informatievoorziening op de website, geven ook alle respondenten (100%) aan tevreden te zijn (zie 
tabel 33). Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening via de nieuwsbrief (zie tabel 34). Tot slot is 
aan de respondenten gevraagd of zij tevreden zijn over de overige manieren (telefonisch, post,  
e-mail, docentendagen) waarop de Exameninstelling Savantis hen informeert over de examens. Ook 
deze vraag wordt door alle respondenten (100%) met ‘ja’ beantwoord (zie tabel 35). Geen van de 
respondenten (0%) heeft een toelichting gegeven bij bovengenoemde vragen. 
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Tabel 32. Bent u in het algemeen tevreden over de informatievoorziening vanuit de Exameninstelling 
(in de vorm van bijvoorbeeld de nieuwsbrief, website, docentendagen, e-mails)? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 9 100% 
Enigszins tevreden, want 0 0% 
Nee, want 0 0% 
 
Tabel 33. Bent u tevreden over de informatievoorziening op de website van Savantis? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 9 100% 
Enigszins tevreden, want 0 0% 
Nee, want 0 0% 
 
Tabel 34. Bent u tevreden over de informatievoorziening via de nieuwsbrief van Savantis? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 9 100% 
Enigszins tevreden, want 0 0% 
Nee, want 0 0% 
 
Tabel 35. Bent u tevreden over de overige manieren (telefonisch, post, e-mail, docentendagen) 
waarop de Exameninstelling u informeert over de examens? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 9 100% 
Enigszins tevreden, want 0 0% 
Nee, want 0 0% 
 

Deelsamenvatting De informatievoorziening vanuit de Exameninstelling Savantis 
Alle respondenten geven aan tevreden te zijn over de informatievoorziening vanuit de 
Exameninstelling.   

4.8 Bereikbaarheid en klachtenafhandeling 
In dit onderzoek is tevens aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de Exameninstelling en de 
klachtenafhandeling door de Exameninstelling. 
 
Alle respondenten (100%) geven aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de 
Exameninstelling per mail en telefoon (zie tabel 36). Bovendien geven alle respondenten (100%) aan 
dat zij, wanneer zij een vraag hebben, goed en snel geholpen worden door de medewerkers van de 
Exameninstelling (zie tabel 37). Drie respondenten (33%) geven aan wel eens een klacht ingediend 
te hebben bij de Exameninstelling (zie tabel 38). Alle drie de respondenten (100%) geven aan dat 
hun klacht snel en naar tevredenheid werd verholpen (zie tabel 39). Geen van de respondenten (0%) 
heeft een toelichting gegeven bij bovengenoemde vragen. 
 
Tabel 36. Bent u tevreden over de bereikbaarheid van de Exameninstelling per mail en telefonisch? 
(n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 9 100% 
Enigszins tevreden, want 0 0% 
Nee, want 0 0% 
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Tabel 37. Vindt u dat u snel en goed wordt geholpen door de medewerkers van de Exameninstelling 
als u een vraag heeft? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 9 100% 
Nee, want 0 0% 
Niet van toepassing: Ik heb nog 
nooit een vraag gesteld 

0 0% 

 
Tabel 38. Heeft u weleens een klacht ingediend bij de Exameninstelling? (n=9) 

  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 3 33% 
Nee 6 67% 
 
Tabel 39. Werd deze klacht snel en naar tevredenheid verholpen? (n=3) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Ja 3 100% 
Enigszins, want 0 0% 
Nee, want 0 0% 
 

Deelsamenvatting Bereikbaarheid en klachtafhandeling 
Alle respondenten zijn tevreden over de bereikbaarheid van de Exameninstelling per mail en 
telefonisch. Eveneens geven alle respondenten aan goed geholpen te worden wanneer zij 
een vraag hebben. Drie respondenten hebben weleens een klacht ingediend bij de 
Exameninstelling. Bij alle drie de respondenten werd de klacht snel en naar tevredenheid 
verholpen.  

 

4.9 Aanvullende dienstverlening en rapportcijfer 
Daarnaast zijn de respondenten gevraagd naar hun interesse in de aanvullende dienstverlening van 
Exameninstelling Savantis. Tot slot hebben de respondenten de Exameninstelling Savantis een 
rapportcijfer gegeven. 
 
Wanneer gevraagd wordt welke dienstverlening of welk examenproduct de respondent verder graag 
van de Exameninstelling af zou willen nemen, geven vier docenten (44%) aan de Examens van de 
keuzedelen af te willen nemen. Vijf respondenten (56%) beantwoorden de vraag met ‘Overige’ (zie 
tabel 40). Eén van deze respondenten (11%) geeft aan een keuzedeel metselen of tegelzetten af te 
willen nemen. Eén andere respondent (11%) geeft aan praktische opdrachten af te willen nemen. 
Twee respondenten (22%) beantwoorden deze vraag met ‘Niet van toepassing’. 

 

Tabel 40. Welke dienstverlening of welk examenproduct zou u verder graag van de Exameninstelling 
willen afnemen? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
Gerichte cursussen, te weten: 0 0% 
Examens keuzedelen 4 44% 
Overige, te weten: 5 56% 
 
De toelichting van de respondenten is weergegeven in tabel 41. 
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Tabel 41. Toelichting respondenten  
Welke dienstverlening of welk examenproduct zou u verder graag van de 
Exameninstelling willen afnemen? Overige, te weten:____ 
Keuzedeel metselen of tegelzetten 
Praktische opdrachten 
N.v.t. 
N.v.t. 

 
Tot slot is gevraagd welk rapportcijfer de respondenten aan de Exameninstelling geven op een 
schaal van 1 tot 10. Drie respondenten (33%) geven de Exameninstelling een zeven. Zes 
respondenten (67%) geven de Exameninstelling een acht. Het gemiddelde cijfer is 7,7. De 
antwoorden van de respondenten zijn terug te vinden in tabel 42. 

 
Tabel 42. Welk rapportcijfer geeft u de Exameninstelling? (n=9) 
  Aantal (n) Percentage (%) 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 0 0% 
5 0 0% 
6 0 0% 
7 3 33% 
8 6 67% 
9 0 0% 
10 0 0% 

 
Tabel 43. Toelichting respondenten  
Kunt u dit rapportcijfer verder toelichten? 8 
Over het algemeen tevreden! 
De exameninstelling is altijd correct, de communicatie gaat altijd goed. (Mail). 
Er is altijd iets te verbeteren. 
Er is altijd verbetering mogelijk. 
Rapportcijfer zegt genoeg. 

 
Tabel 44. Toelichting respondenten  
Heeft u nog suggesties om het functioneren van de Exameninstelling Savantis te 
verbeteren? 
De elektronische beoordeling is niet altijd correct. Dubbelle beoordeling over een onderdeel. 
Samen op een lijn komen met de examinatoren. 

 
 

Deelsamenvatting Aanvullende dienstverlening en rapportcijfer 
Twee respondenten (22%) willen geen andere dienstverlening of examenproducten van de 
Exameninstelling afnemen. Vier respondenten (44%) willen graag examens voor 
keuzedelen afnemen. Eén respondent (11%) zou graag een keuzedeel metselen of 
tegelzetten van de Exameninstelling willen afnemen. Eén andere respondent (11%) wil 
graag praktische opdrachten van de Exameninstelling afnemen. Tot slot heeft één 
respondent (11%) aangegeven ‘overige’ dienstverlening of examenproducten af te willen 
nemen, maar deze respondent heeft hier verder geen toelichting bij gegeven.  
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5.  Conclusies en aanbevelingen  
 

Het klanttevredenheidsonderzoek dat de Exameninstelling heeft verricht onder de scholen in de 
sector Afbouw kende de volgende doelen: 
 
• Achterhalen hoe de scholen de door de Exameninstelling Savantis geleverde producten en 

diensten ervaren  
• Achterhalen of de scholen tevreden zijn over de door de Exameninstelling Savantis 

geleverde producten en diensten. 
• Achterhalen welke knelpunten en verbeterpunten scholen ervaren rondom de verschillende 

onderdelen van een examen. 
• Achterhalen hoe de scholen de informatievoorziening, de bereikbaarheid en de 

klachtenafhandeling van de Exameninstelling ervaren. 
 

5.1 Conclusie 
 
Tevredenheid van scholen 
Het klanttevredenheidsonderzoek laat zien dat de scholen tevreden zijn over de Exameninstelling. 
Gemiddeld wordt de Exameninstelling met een 7,7 gewaardeerd.  
 
De acht benaderde scholen zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd door tien respondenten. Van 
zeven scholen heeft dus één respondent de vragenlijst ingevuld. Van één school hebben drie 
respondenten de vragenlijst ingevuld.  
 
De meerderheid van de docenten is tevreden over de Proeven van Bekwaamheid, de mondelinge 
kennismeting en de kwaliteit van de BPV-meting. De overige examenproducten, te weten de BPV-
opdrachten Leerlingbegeleiding en Calculatie worden ongeveer door evenveel docenten als ‘Niet 
goed, niet slecht’ en als ‘Goed’ beoordeeld. Een meerderheid van de docenten vindt de Opdracht 
Praktisch projectleiding goed. Alle respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening vanuit 
de Exameninstelling. Bovendien vindt iedereen dat de Exameninstelling goed bereikbaar is. Voor de 
respondenten die ooit een klacht hebben ingediend geldt dat zij goed en snel geholpen zijn. 
 
Knelpunten en verbeterpunten 
Het tweede doel van het klanttevredenheidsonderzoek was het inventariseren van de knelpunten en 
verbeterpunten die scholen ervaren. Op basis van dit onderzoek komen diverse aandachtspunten 
naar voren.  

• Eén respondent geeft aan graag te willen dat de examendata al aan het begin van het 
schooljaar bekend gemaakt worden. 

• Twee respondenten geven aan dat de reisafstand naar de locatie te groot is. Daarnaast 
geeft één respondent aan dat het voor zijn studenten moeilijk is om 2-3 dagen op de 
examenlocatie te komen.  

• Eén respondent geeft aan dat de wanden die gebruikt worden voor de Proeve van 
bekwaamheid zwak zijn, waardoor er regelmatig halverwege het examen specie van 
bijvoorbeeld een pilaster valt, waardoor de student in de stress schiet. 

• Eén respondent geeft aan dat het enkel het digitaal beoordelen niet akkoord is voor het 
examenbureau, omdat zij de punten willen controleren op een geschreven versie. 
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• Eén respondent geeft bij drie vragen aan dat hij de betrouwbaarheid van het examen 
betwijfelt.  

• Twee respondenten vinden het niveau van de Proeve van Bekwaamheid te makkelijk.  
• De volgorde van de onderwerpen van de mondelinge kennismeting kan volgens één 

respondent beter. In tabel 22 doet hij hier een suggestie voor. 
• Volgens één van de respondenten moet de mondelinge kennismeting vaak te vluchtig 

worden afgenomen en wordt met de mondelinge kennismeting niet echt de kennis van de 
studenten gepeild. 

• Volgens één van de respondenten stellen de vragen van de mondelinge kennismeting niet 
veel voor en is het niveau van de kennismeting te makkelijk. 

• Meerdere respondenten geven aan dat de BPV-meting niet naar alle eerlijkheid wordt 
ingevuld door de leermeester.  

• Volgens één van de respondenten zou de BPV-meting niet mee moeten wegen in het 
examenplan.  

• Meerdere respondenten geven aan dat het calculatie-examen op dit moment te groot en te 
moeilijk is. Eén respondent vraagt zich af of er misschien oefenopdrachten beschikbaar zijn.  

• Twee respondenten geven aan dat de calculatie-opdracht niet met de tijd mee is gegaan en 
er wel weer eens een nieuwe opdracht voor mag komen.  

• Eén respondent mist bij de opdracht Leerlingbegeleiding de evaluatie over de begeleider.  
• Drie respondenten geven aan dat de opdracht leerlingbegeleiding niet voor iedereen 

uitvoerbaar is. Niet elke leerling heeft de mogelijkheid om een klus van A tot Z te begeleiden 
en ook niet om een leerling te begeleiden. Binnen de bedrijven in de regio of op de 
bouwplaats is de opdracht vaak onuitvoerbaar.  

• Eén respondent geeft daarnaast aan dat ook de opdracht Praktische projectleiding niet 
uitvoerbaar is in hun regio.  

5.2 Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt om de examendata van de Proeve van Bekwaamheid eerder bekend te 
maken, waar mogelijk aan het begin van het schooljaar. Specifiek moet de sterkte van de 
wanden die gebruikt worden bij de Proeve van Bekwaamheid worden onderzocht. Tot slot 
moet worden gekeken naar het huidige niveau van de Proeve van Bekwaamheid en indien 
nodig worden aangepast. De meeste respondenten zijn hier tevreden over, maar twee 
respondenten geven duidelijk aan dat zij het niveau te makkelijk vinden.  
 
Daarnaast moet de Exameninstelling nogmaals kijken naar de uitvoerbaarheid van de 
opdracht Leerlingbegeleiding. Op dit moment is deze opdracht niet voor alle studenten 
uitvoerbaar. Wellicht kan dit verbeterd worden door het herschrijven van de opdracht of het 
aanbieden van een alternatief voor de studenten die de opdracht niet uit kunnen voeren.  
 
Verder moet de Exameninstelling opnieuw kijken naar de opdracht Calculatie. Meerdere 
respondenten geven aan dat de opdracht te groot, te moeilijk en verouderd is. Daarnaast 
kan het voor de Exameninstelling goed zijn om te kijken of er een mogelijkheid is voor 
oefenopdrachten voor deze opdracht Calculatie.   
 
Tot slot is het goed om op deze manier door te gaan met het beantwoorden van vragen en 
het oplossen van klachten. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening. Alle respondenten 
geven aan tevreden te zijn met hoe dat nu gaat.  
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Bijlage 1 Vragenlijst 
 

Beginpagina 
Welkom bij het klanttevredenheidsonderzoek van de Exameninstelling van Savantis. 
 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Hartelijk dank voor uw tijd en 
medewerking. 
 
U kunt de vragenlijst invullen tot 28 februari. 
 
Voor vragen over het onderzoek kunt u mailen naar j.kool@savantis.nl 
 
Klik op 'verder' om te beginnen met de vragenlijst. 
 
Volgens onze gegevens heeft uw school/afdeling te maken met de Exameninstelling Savantis voor 
de volgende sector: Afbouw 
Klopt dit? 
( ) Ja > 
( ) Nee > beëindig de enquête 
 
Op welke school bent u werkzaam? 
_______________________________________________________ 
 
Onderwerp 1: Proeve van Bekwaamheid 
Bent u tevreden over de gang van zaken rondom de aanmelding voor de Proeve van Bekwaamheid? 
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________ 

 
Bent u tevreden over het downloaden van de examens via het Examenplatform Savantis?  
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________ 
 
Bent u tevreden over de afname van de Proeve van Bekwaamheid in het algemeen? 
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________ 
 
Bent u tevreden over de examenlocatie Veenendaal? 
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________ 
 
Bent u tevreden over de secretarissen? 
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________ 
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Bent u examinator? 
( ) Ja > Ga naar vraag A 
( ) Nee > Ga naar vraag B 
 
A Bent u tevreden over de examinatorentraining? 
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________ 
 
B Vindt u de examinatoren van de Exameninstelling voldoende deskundig? 
( ) Ja 
( ) Enigszins, want______________________________________________ 
( ) Nee, want __________________________________________________ 
 
Heeft u nog verbeterpunten voor de Exameninstelling Savantis met betrekking tot de afname rondom 
de Proeve van Bekwaamheid?  
( ) Ja, namelijk___________________________________ 
( ) Nee 
 
Inhoud Proeven van Bekwaamheid 
Nu zullen een aantal vragen gesteld worden over de inhoud van de Proeven van Bekwaamheid.  
 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de Proeven van Bekwaamheid? 
( ) Heel goed 
( ) Goed 
( ) Niet goed, niet slecht  
( ) Slecht 
( ) Heel slecht 
 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de Proeve van Bekwaamheid. 
___________________________________________________________________________ 
 
Wat vindt u van het niveau van de Proeven van Bekwaamheid?  
( ) Te moeilijk 
( ) Te makkelijk 
( ) Niveau van de Proeven van Bekwaamheid is goed 
 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de Proeve van Bekwaamheid. 
___________________________________________________________________________ 
 
Sluit de Proeve van Bekwaamheid goed aan op de opleiding?  
( ) Ja 
( ) Enigszins 
( ) Nee 
 
 



 
 

Klanttevredenheidsonderzoek Exameninstelling 2020 bladzijde 31 van 36 datum: 29-4-2020 

Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de Proeve van Bekwaamheid. 
___________________________________________________________________________ 
 
Heeft u nog verbeterpunten wat betreft de Proeven van Bekwaamheid? 
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de Proeve van Bekwaamheid. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Onderwerp 2 Mondelinge kennismeting 
Er zullen nu een aantal vragen worden gesteld over het gebruik van de mondelinge kennismeting. 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de mondelinge kennismeting?  
( ) Heel goed 
( ) Goed 
( ) Niet goed, niet slecht 
( ) Slecht 
( ) Heel slecht 
 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de kennismeting. 
 

 
Wat vindt u van het niveau van de mondelinge kennismeting?  
( ) Te moeilijk 
( ) Te makkelijk 
( ) Niveau van de kennismeting is goed 
 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de kennismeting. 
 
 
Sluit de kennismeting goed aan op opleiding?  
( ) Ja 
( ) Enigszins 
( ) Nee 
 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de kennismeting. 
 
 
Heeft u nog verbeterpunten wat betreft de kennismeting? 
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de kennismeting. 
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Onderwerp 3 De BPV-meting 
Nu zullen een aantal vragen gesteld worden over de BPV-meting.  
 
Wat vindt u in het algemeen van de kwaliteit van de BPV-meting? 
( ) Heel goed 
( ) Goed 
( ) Niet goed, niet slecht 
( ) Slecht 
( ) Heel slecht 
 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de BPV−meting. 
 
 
Onderwerp 4 Overige Examenproducten  
 
Wat vindt u van de overige examenproducten, te weten: 

 Heel 
slecht 

Slecht Niet 
goed, 
niet 

slecht 

 Goed Heel 
goed 

Opdracht 
Leerlingbegeleiding 

( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 

Praktische 
projectleiding voor 
niveau 3  

( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 

Calculatie ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 
 
Kunt u uw antwoord toelichten? 
U kunt hierbij eventueel onderscheid maken in kwalificatie/niveau van de producten.  
___________________________________________________________________________ 
 
Onderwerp 5  De informatievoorziening vanuit de Exameninstelling Savantis  
Er zullen nu een aantal vragen gesteld worden over de informatievoorziening vanuit de 
Exameninstelling Savantis.  
 
Bent u in het algemeen tevreden over de informatievoorziening vanuit de Exameninstelling (in de 
vorm van bijvoorbeeld de nieuwsbrief, website, docentendagen, e-mails)?  
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want ______________________________________ 
( ) Nee, want __________________________________________________ 
 
Bent u tevreden over de informatievoorziening op de website van Savantis?  
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want ______________________________________ 
( ) Nee, want __________________________________________________ 
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Bent u tevreden over de informatievoorziening via de nieuwsbrief van Savantis?  
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want ______________________________________ 
( ) Nee, want __________________________________________________ 
 
Bent u tevreden over de overige manieren (telefonisch, post, e-mail, docentendagen) waarop de 
Exameninstelling u informeert over de examens?  
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want _________________________________________ 
( ) Nee, want _____________________________________________________ 
 
Onderwerp 6 Bereikbaarheid en klachtafhandeling 
Nu zullen een aantal vragen gesteld worden over de bereikbaarheid van de Exameninstelling en 
klachtafhandeling.  
 
Bent u tevreden over de bereikbaarheid van de Exameninstelling per mail en telefonisch? 
( ) Ja 
( ) Enigszins tevreden, want __________________________________________ 
( ) Nee, want ______________________________________________________ 
 
Vindt u dat u snel en goed wordt geholpen door de medewerkers van de Exameninstelling als u een 
vraag heeft?  
( ) Ja  
( ) Nee, want ______________________________________________________ 
( ) Niet van toepassing: Ik heb nog nooit een vraag gesteld  
 
Heeft u weleens een klacht ingediend bij de Exameninstelling? 
( ) Ja  
( ) Nee > Ga naar ‘Onderwerp 8 Afsluitende vragen’ 
 
Werd deze klacht snel en naar tevredenheid verholpen? 
( ) Ja 
( ) Enigszins, want _________________________________________________ 
( ) Nee, want ______________________________________________________ 
 
Onderwerp 7 Afsluitende vragen 
Tot slot zullen er een aantal afsluitende vragen gesteld worden.  
 
Welke dienstverlening of welk examenproduct zou u verder graag van de Exameninstelling willen 
afnemen? 
( ) Gerichte cursussen: te weten: ______________________________________ 
( ) Examens keuzedelen 
( ) Overige, te weten: _______________________________________________ 
 
Welk rapportcijfer geeft u de Exameninstelling? 
_____ cijfer (1 tot en met 10) 
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Kunt u dit rapportcijfer verder toelichten? 
___________________________________________________________________________ 
 
Heeft u nog suggesties om het functioneren van de Exameninstelling Savantis te verbeteren? 
___________________________________________________________________________ 
 
Heeft u verder nog iets dat u kwijt wilt over de Exameninstelling? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Afsluitende pagina 
 
U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. 
 
Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking aan ons klanttevredenheidsonderzoek. 
 
U kunt klikken op ‘Antwoorden versturen’ en daarna de pagina afsluiten.  
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Bijlage 2 Overzicht scholen die benaderd zijn 
  
School 
Aventus 
Drenthe college Assen 
Koning Willem I college 
ROC Midden-Nederland 
ROC van Twente 
Summa college 
ROC West-Brabant / Curio 
Zadkine/ Techniek college Rotterdam 
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