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Geachte heer Zevenbergen,
Met nog iets minder dan een jaar te gaan om de verplichte PE-examens binnen de huidige wettelijke PEperiode af te leggen, vragen wij uw aandacht voor het afleggen van deze examens gegeven de actuele
situatie van COVID-19. Tot op heden kunnen PE-examens uitsluitend fysiek bij een erkend
exameninstituut worden afgelegd. Dit leidt binnen onze ledenkringen tot bezorgde reacties en ook
bezwaren, gegeven de gezondheidsrisico’s die het fysiek samenkomen voor het afleggen van een examen
met zich mee kan brengen.
Gegeven de ernst en de langere duur van de COVID-crisis, doen we het verzoek aan het CDFD om toe te
staan dat exameninstituten PE-examens ook plaats-onafhankelijk digitaal kunnen aanbieden.
Vanuit exameninstituten begrijpen we dat het niet is toegestaan – binnen de kaders die het CDFD stelt –
dat zij PE-examens op afstand digitaal aanbieden. Er is, voor zover bij ons bekend, geen enkele
mogelijkheid om op afstand een PE-examen af te leggen. Wij bepleiten dat dit alsnog spoedig mogelijk
wordt. Onderstaand lichten wij ons verzoek toe.
1. Examenkandidaten en werkgevers vragen eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen
In de huidige periode van een ernstige en tegelijk ook langdurige situatie van COVID-19 maken
werkgevers c.q. examenkandidaten de morele en gezondheidsafweging of zij het verantwoord vinden om
fysiek op locatie een PE-examen af te leggen. Meer dan eens is daarbij de uitkomst dat dit sinds langere
tijd niet als verantwoord of als onwenselijk wordt gevonden. Dit is het geval ookal voldoen
exameninstituten aan de actuele regels van het kabinet om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de
verspreiding van het virus. Het gaat daarbij overigens ook niet uitsluitend om de aanwezigheid op een
examenlocatie, maar ook meer dan eens om gebruik te moeten maken van het openbaar vervoer.
Als brancheorganisaties hebben wij begrip voor de geuite zorgen en bezwaren. Wij vinden dat elk individu
in principe een eigen persoonlijke afweging moet kunnen maken wat t.a.v. COVID-19 als verantwoord
wordt geacht.

2. Betrouwbare toetsing op afstand is beproefde praktijk
Inmiddels zijn er op tal van plekken goede ervaringen opgedaan met veilige en betrouwbare plaatsonafhankelijke toetsing en examinering op afstand. Te denken valt o.a. aan Hogescholen en Universiteiten
waar op last van de overheid uitsluitend op afstand mag worden getoetst. Toetsing vindt daarbij plaats op
basis van beproefde technieken met surveillance op afstand en waarborgen voor betrouwbare
authenticatie (via online proctoring). Het feit dat de overheid in bepaalde gevallen fysieke toetsing
onmogelijk maakt, geeft aan hoe zorgvuldig met het toetsingsvraagstuk moet worden omgegaan gegeven
de corona-epidemie.
3. Maak tijdig plaats-onafhankelijke toetsing mogelijk
In de berichtgeving van het CDFD1 begin deze maand stelt het CDFD dat het leeuwendeel van de
diplomahouders de PE-examens nog moet halen voor 1 april 2022, al is er wel een stijgende lijn zichtbaar
in de afgelopen maand2. We verzoeken dan ook dat het CDFD tegemoetkomt aan reële zorgen en
bezwaren van examenkandidaten door te bevorderen dat PE-examens zeer binnenkort alsnog plaatsonafhankelijk kunnen worden afgelegd. Daarbij wijzen wij erop dat met name de zomer een goed tijdstip
zal zijn om PE-examens af te leggen, gegeven de gebruikelijke drukte voor de kantoren in het najaar.
In de kern komt ons verzoek erop neer dat aan potentiële examenkandidaten de keuze wordt geboden
om fysiek op locatie een PE-examen af te leggen of vanaf een eigen te verkiezen locatie (te voldoen aan
nader te stellen voorwaarden) die zonder auto of OV te bereiken is. Hiermee wordt een belangrijke
drempel weggenomen voor een bepaalde groep kandidaten om alsnog de PE-examen’s tijdig te kunnen
afleggen. We begrijpen overigens ook dat bepaalde exameninstituten binnen onze branche al de nodige
ervaring hebben met het afnemen van betrouwbare toetsen op afstand.
Door plaats-onafhankelijke toetsing van PE-examens op de kortere termijn mogelijk te maken, kan de
branche ondanks COVID-19 binnen de huidig gestelde termijn toch aan de PE-verplichtingen voldoen en is
een eventuele noodzakelijke verlenging van die termijn hopelijk niet nodig.
Uw reactie op ons verzoek zien we graag op de korte termijn tegemoet.
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