opinie

VAKBEKWAAMHEID
IN CIJFERS
Recentelijk heeft de vaste Kamercommissie van
Financiën – mede op aangeven van de gezamenlijke brancheorganisaties – een aantal vragen en
opmerkingen voorgelegd aan de minister over
zijn brief van 13 juni 2014 met betrekking tot centrale Wft-examinering. Uit het antwoord van de
minister komt een aantal opmerkelijke cijfers.
Zo verwacht de minister dat voor 1 januari 2016 circa
120.000 kandidaten een initieel Wft-examen zullen
doen en dat 60.000 kandidaten twee à drie verschillende
PEplus-examens zullen doen. Overigens denk ik dat het
eerder om drie tot vijf verschillende PEplus-examens zal
gaan, maar los daarvan zijn het bij elkaar dan toch zo’n
300.000 Wft-examens, terwijl er tot 21 juni in totaal nog
maar 9.161 examens zijn gedaan. De minister verwacht
verder dat dit najaar 10 tot 15 procent van de geprognosticeerde examens zijn afgelegd, dus 30.000 tot 45.000
examens. In krap vier maanden – inclusief de vakantieperiode – dus nog ruim 20.000 tot 35.000 examens. Wel
erg optimistisch.
Vervolgens is het slagingspercentage (nog) niet zo heel
hoog (31,8% voor het initieel Wft-examen en 56,5% voor
het PEplus-examen), dus met de herkansingen komen er
nog eens – even vanuit de losse pols – minimaal 150.000
examens bij. Dat wordt nog een hele uitdaging! Moraal
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“MORAAL VAN HET VERHAAL
IS DAT JE EXAMENS
MAAR BETER NIET KUNT
UITSTELLEN”

van het verhaal is wel dat je de examens dus maar beter
niet kunt uitstellen.
Verder blijkt dat de examenbank op dit moment uit circa
1.300 toetsvragen bestaat, verdeeld over negen modules.
Deze hebben betrekking zowel op de initiële als de PEplus-examens. Eind 2015 zal de examenbank aangevuld
zijn tot ruim 4.100 toetsvragen en hij moet uiteindelijk uit
6.000 vragen bestaan. De minister stelt dat deze omvang
voldoende is. Ik ben geen opleidingsdeskundige, maar
het lijkt me voor het totale aantal geprognosticeerde examens toch veel te weinig. Volgens mij is een vuistregel dat
het aantal vragen in een examenbank vijf tot tien keer het
aantal examenkandidaten zou moeten zijn om variëteit in
de vragen te waarborgen.
Wanneer je nu bijvoorbeeld naar de Basis-module kijkt,
dan zijn er in totaal (initieel en PEplus) maar 215 vragen
beschikbaar. Het initiële examen Basis bestaat nu uit 42
vragen en het PEplus-examen uit 22 vragen, dus met
twee examens is al ruim 25 procent van het totale aantal vragen bekend. Ik ben ook geen wiskundige, maar
volgens mij levert deze rekensom toch vrij eenvoudig de
uitkomst op: er zijn veel te weinig vragen.
De examenbank zal dus in snel tempo moeten groeien,
terwijl er nog problemen zijn met de kwaliteit van de
reeds bestaande vragen. Kwaliteit zou voor kwantiteit
moeten gaan, maar kwantiteit is nodig om kwaliteit te
behouden. Reden waarom de gezamenlijke brancheorganisaties een ervaringsloket www.wftexamenloket.nl in
het leven hebben geroepen, waarmee wij een reëel zicht
hopen te krijgen op het functioneren van de Wft (PEplus)
examens. De minister geeft ook aan dat hij deze praktijkervaringen wil gebruiken om de kwaliteit te verbeteren.
Dus doet u examen, meld uw ervaringen! ««

