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Gezamenlijk ervaringsloket moet reëel zicht leveren op functioneren Wft(PEplus)examens
Lage slagingspercentages zaaien twijfel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van initiële Wftexamens en Wft-PEplusexamens gebaseerd op examinering via de centrale examendatabank.
Tegelijk zijn er ook positieve signalen. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden het belangrijk dat er
snel een reëel en representatief zicht komt op hoe de examinering echt werkt. “Als het goed gaat,
moet dat snel duidelijk zijn, zodat examens niet onnodig worden uitgesteld. Als verbetering
noodzakelijk is, hebben we geen tijd te verliezen.” De gezamenlijk brancheorganisaties lanceren
daarom de website www.wftexamenloket.nl. Kandidaten die examen hebben afgelegd kunnen hier
hun ervaringen delen.
Invloed met feiten
De organisaties willen daadkrachtig bijdragen aan een examensysteem dat zo snel mogelijk voldoet
aan de normen die je aan zo’n systeem mag stellen ten aanzien van de kwaliteit, betrouwbaarheid
en ook doelmatigheid van toetsing. Het op grote schaal gestructureerd in kaart brengen van
positieve en negatieve ervaringen is een noodzakelijke eerste stap om zicht te krijgen of het systeem
aan deze normen voldoet. Als er daadwerkelijk problemen blijken te zijn, moeten die feitelijk
onderbouwd aan de kaak worden gesteld. Alleen met goed onderbouwde feiten gebaseerd op brede
ervaringen van examenkandidaten kan de regie in dit dossier genomen worden. De informatie die
het ervaringsloket levert zullen de brancheorganisaties aanbieden aan de minister en de Tweede
Kamer.
Als er iets aan het systeem blijkt te schorten moet dat zo snel mogelijk opgelost worden, resulterend
in een adequaat examen- en PE-systeem. Uitgangspunt moet zijn dat examens in redelijkheid
haalbaar zijn voor iedereen die zich goed op het examen voorbereidt.
Voordeel ermee doen
De brancheorganisaties zien nog een ander praktisch voordeel van de inventarisatie van ervaringen.
Meer transparantie van de examineringspraktijk zal toekomstige kandidaten helpen bij hun
voorbereiding. Zij hebben beter zicht op wat er speelt en wat er van hen verwacht wordt bij het
afleggen van een Wft-(PEplus)examen
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