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1 Werken met het Kostenmodel examinering 
Met het Kostenmodel examinering kunt u de kosten berekenen van het totale 
examenproces binnen uw school of een deel van dit proces. Doordat het kostenmodel u 
inzicht in de kosten geeft, helpt het model u beter te sturen op examinering. U kunt ook 
verschillende vormen van examinering met elkaar vergelijken. Mogelijke gebruikers van 
het kostenmodel zijn hoofden of andere leden van examenbureaus, beleidsmedewerkers 
examinering, teammanagers en sectordirecteuren. Het kostenmodel is voor iedereen vrij 
toegankelijk op www.kostenmodel.examineringmbo.nl.  
 
Een belangrijk effect van het gebruik van het Kostenmodel examinering is dat binnen 
mbo-scholen discussies op gang komen over de kosten voor examinering. Hierdoor 
ontstaat bewustwording over de kosten en inzicht in waar de kosten worden gemaakt.  
 
Het kostenmodel geeft gebruikers verschillende inzichten: 
• “Je kunt het kostenmodel goed gebruiken in een discussie met je team of het 

management. Het geeft inzicht in de kosten van je medewerkers voor examinering.” 
• “De kosten voor professionalisering van examenfunctionarissen zijn bij ons een grote 

post.” 
• “De kaders die op centraal niveau worden opgesteld en geëvalueerd, maken maar een 

klein deel uit van de totale examenkosten.” 
• “Het valt op dat wij relatief weinig middelen aan kwaliteitsborging van examinering 

besteden. Dit is onder meer het gevolg van de inkoop van examens. Voor ons een 
signaal dat we moeten blijven nagaan of de kwaliteit op orde is.” 

 
Hoe werkt het kostenmodel? 
Het kostenmodel start met het formuleren van een sturingsvraag: wat wilt u weten? Dit 
kan bijvoorbeeld een gerichte vraag zijn naar de kosten van een bepaald examentraject of 
de vergelijking tussen twee examenvormen. 
 
In hoofdstuk 2 van dit document staan vier casussen. Iedere casus bevat de ervaringen 
van gebruikers aan de hand van een concrete sturingsvraag. Ter inspiratie kunt u het 
ingevulde, geanonimiseerde kostenmodel van deze gebruikers inzien. De casussen kunnen 
u helpen bij het formuleren van uw eigen sturingsvraag.  
 
Uiteraard kunt u ook direct zelf aan de slag gaan. In hoofdstuk 3 leest u hoe u het 
kostenmodel invult. Om het model optimaal te gebruiken, is het noodzakelijk dat u een 
aantal stappen doorloopt: u formuleert een sturingsvraag, daarna vult u de basisgegevens 
in en vervolgens het kostenmodel, zodat u uiteindelijk een overzicht van de resultaten 
krijgt. Dit hoofdstuk bevat ook een toelichting op deze stappen. 
 
 
 

http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
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Totstandkoming 
Het webbased Kostenmodel examinering is een vernieuwde, gebruiksvriendelijkere versie 
van een al eerder door ecbo en PwC ontwikkeld kostenmodel. Het kostenmodel is in het 
kader van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ tot stand gekomen in 
samenwerking met acht mbo-scholen. Met vier gebruikers heeft IVA Onderwijs het model 
ingevuld. Hun ervaringen vindt u in hoofdstuk 2. Cursief zijn enkele ervaringen 
aangehaald. 
 

“Het kostenmodel geeft echt inzicht in de kostenstructuur van examinering. Ik heb het 
model gebruikt voor meer inzicht in de examenorganisatie. Het invullen van het model en 
de gesprekken met collega’s hierover hebben zeer goed daaraan bijgedragen.” 

 
“Dit is een goed instrument voor opleidingsmanagers (die zijn verantwoordelijk voor 
examinering). Zij kunnen niet veel tijd besteden aan het invoeren van basisgegevens. Het 
is daarom belangrijk dat de staf hierbij ondersteunt.” 

 
Vragen? 
Heeft u vragen over het gebruik van het Kostenmodel examinering? Neem dan contact op 
met het Servicepunt examinering mbo via 0348-75 36 30 of 
examineringmbo@mbodiensten.nl.  

mailto:examineringmbo@mbodiensten.nl
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2 Vier casussen van gebruikersmogelijkheden 
Het Kostenmodel examinering is ontwikkeld door medewerkers van diverse mbo-scholen. 
Vier gebruikers hebben het model getest aan de hand van een concrete sturingsvraag van 
hun eigen school en deze vraag ingebracht als casus. Deze casussen zijn in de volgende 
paragrafen beknopt beschreven, zodat u een indruk krijgt van de informatie die het 
kostenmodel u bij verschillende sturingsvragen oplevert.  
 
U kunt de ingevulde modellen bekijken via www.kostenmodel.examineringmbo.nl. De 
inloggegevens zijn: 
• Case 1: E-mailadres ‘casus1@mboraad.nl’, Wachtwoord ‘inkoop’ 
• Case 2: E-mailadres ‘casus2@mboraad.nl’, Wachtwoord ‘instelling’ 
• Case 3: E-mailadres ‘casus3@mboraad.nl’, Wachtwoord ‘horeca’ 
• Case 4: E-mailadres ‘casus4@mboraad.nl’, Wachtwoord ‘extraneus’ 

2.1 Casus 1  

In deze case heeft een sectordirecteur de volgende sturingsvraag: 
“Wat is het kostenverschil tussen de inkoop van examens ten opzichte van het 
zelf construeren van examens?” 
Het ingevulde model kunt u bekijken via www.kostenmodel.examineringmbo.nl. U logt in 
met: e-mailadres ‘casus1@mboraad.nl’ en wachtwoord ‘inkoop’. 
 
De sectordirecteur heeft goed zicht op de processen van de examenorganisatie en de 
loonkosten van betrokken medewerkers. Het is volgens de sectordirecteur belangrijk voor 
zijn school om ook het relatieve verschil (in percentages) in kosten van de verschillende 
examens inzichtelijk te krijgen, dus niet alleen het absolute verschil (in euro’s).  
 
Daarom heeft de sectordirecteur twee modellen volledig ingevuld met alle activiteiten die 
de school uitvoert: één kostenmodel voor de inkoop van examens en één voor het zelf 
construeren van examens. Het model gaf de sectordirecteur voldoende inzicht in zijn 
sturingsvraag. Hij heeft de kosten per deelnemer van de verschillende examens met 
elkaar kunnen vergelijken.  
 

http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
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In dit voorbeeld blijkt voor deze situatie dat het zelf ontwikkelen van examens duurder is 
dan het inkopen van examens. Dit blijkt uit het verschil in kosten bij het procesgebied 
‘Construeren en vaststellen’. De relatief hoge kosten voor ‘Kaders stellen’ zijn 
(grotendeels) éénmalige kosten voor het opstellen van een examenvisie en -plan en het 
maken van een handboek examinering. Deze directeur overweegt om binnen zijn school 
en ook daarbuiten, gegevens te vergelijken om benchmarking mogelijk te maken. 

2.2 Casus 2 

In deze case heeft het college van bestuur de volgende sturingsvraag: 
“Wat zijn de kosten voor examinering van de mbo-school als geheel?” 
Het ingevulde model kunt u bekijken via www.kostenmodel.examineringmbo.nl. U logt in 
met: e-mailadres ‘casus2@mboraad.nl’ en wachtwoord ‘instelling’. 
 
Om het model goed te kunnen invullen, heeft de betrokken beleidsmedewerker een beroep 
gedaan op collega’s zoals beleidsmedewerkers en de controller. Het helpt volgens de 
beleidsmedewerker om het kostenmodel samen in te vullen, vooral in een school waar 
geen volledig zicht is op de examenorganisatie.  
 
Dat het kostenmodel de Procesarchitectuur Examinering volgt is volgens de 
beleidsmedewerker positief. Hierdoor staan medewerkers eerder stil bij alle mogelijke 
kosten voor de school. Het kostenmodel biedt de beleidsmedewerker, maar ook de school, 
meer inzicht in de examenorganisatie en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit is 
volgens hem belangrijk voor de school, omdat kosten vaak verborgen zijn.  
 
Hij geeft aan dat er sprake is van schattingen in het kostenmodel. Het ging in eerste 
instantie om het algemene beeld van de examenorganisatie van de school. Hij kan het 
kostenmodel nu verder verfijnen, zodat hij de kosten steeds exacter kan bepalen. Dit was 
voor deze sturingsvraag echter niet noodzakelijk. Het belangrijkste inzicht van de 
beleidsmedewerker is dat er relatief lage kosten zijn voor kwaliteitsborging. De invulling 

http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
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van het model geeft inzicht in de kosten voor examinering. De sturingsvraag is met het 
kostenmodel goed beantwoord. 

 
“Het betrekken van deskundigheden van collega’s bij het invullen van het model is 
handig. Het invullen is een kwestie van gewoon doen.” 

 
Het resultaat biedt de mogelijkheid om aan collega’s en management duidelijk te maken 
waar de meeste kosten naar toe gaan. Het geeft een onderbouwing van de te maken 
beleidskeuzes. Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk dat de meeste kosten naar het 
procesgebied ‘Diplomeren’ gaan. Navraag leert dat bij ‘Diplomeren’ de kosten van de 
assessoren zijn ondergebracht. Dit is een keuze. Andere scholen brengen deze kosten 
wellicht bij het procesgebied ‘Examineren’ onder.  

 

2.3 Casus 3 

In deze case heeft het de beleidsmedewerker onderwijs de volgende sturingsvraag: 
“Wat zijn de kosten voor examinering van de horeca-opleiding?” 
Het ingevulde model kunt u bekijken via www.kostenmodel.examineringmbo.nl. U logt in 
met: e-mailadres ‘casus3@mboraad.nl’ en wachtwoord ‘horeca’. 
 
De beleidsmedewerker geeft aan dat de mbo-school bezig is met het opzetten van de 
examenorganisatie, waardoor zij het model vanuit de nieuwe situatie heeft ingevuld. Bij 
het invullen van het kostenmodel heeft zij collega’s van de financiële afdeling en andere 
beleidsmedewerkers betrokken. Zij hebben er in eerste instantie voor gekozen om een 
algemeen beeld te krijgen van de kosten voor examinering. De gehanteerde clustering is 

http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
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de horeca-opleiding, waarbij kosten op hogere niveaus worden toegerekend aan de 
horeca-opleiding.  
 
De beleidsmedewerker vindt het lastig om te bepalen  hoe de school in het kostenmodel 
omgaat met investeringen, bijvoorbeeld voor het zelf construeren van examens. In een 
bepaald jaar kan een opleiding kosten maken die ‘zich later terugbetalen’. Deze kosten 
kunnen ofwel geheel in een bepaald jaar opgenomen worden, maar ook worden verdeeld 
over de jaren dat de investering speelt. Hoe de school hiermee omgaat is een keuze van 
de school. De horeca-opleiding wil het kostenmodel namelijk gebruiken om kosten in de 
begroting op te nemen.  
 
Over het gebruik van het kostenmodel is de beleidsmedewerker steeds positiever 
geworden. Het kostenmodel biedt voldoende inzicht in de sturingsvraag. In eerste 
instantie is een algemeen beeld ontstaan van de kosten. De beleidsmedewerker kan de 
kosten nu gedetailleerder in kaart brengen. De school gaat het model ook gebruiken om 
kosten te begroten. 
 
Haar belangrijkste inzicht is dat de kosten voor ‘Kaders stellen’ gering zijn, terwijl 
professionalisering een grote kostenpost is. In dit voorbeeld valt op dat de kosten voor de 
‘Kwaliteitsborging’ vooral terug zijn te voeren op deskundigheidsbevordering. Dit wordt 
inzichtelijk door te klikken op procesgebied ‘Kwaliteitsborging’. Daarmee verschijnt een 
uitsplitsing naar onderliggende kosten.  
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“Je hebt kennis van zaken nodig om goed met het model te kunnen werken: je moet je 
examenorganisatie kennen en daarnaast inzicht hebben in de kosten, zoals het 
bloemetje bij de uitreiking of het diplomapapier. Ga gewoon aan de slag met het 
kostenmodel en wees niet bang. Zoek een sparringpartner om het model samen mee in 
te vullen als je je niet zeker voelt. Hierdoor krijg je steeds meer zicht op de kosten en 
geeft het model een compleet beeld.”  

 

2.4 Casus 4 

In deze case kreeg een beleidsmedewerker naar aanleiding van een overleg van locatie-
examensecretarissen, van de directeur mbo het verzoek om, in overleg met de afdeling 
Financiën, een antwoord te verkrijgen op de volgende sturingsvraag: 
“Wat zijn de kosten van een mbo-school voor examinering van extraneus 
studenten?  
Het ingevulde model kunt u bekijken via www.kostenmodel.examineringmbo.nl. U logt in 
met: e-mailadres ‘casus4@mboraad.nl’ en wachtwoord ‘extraneus’. 
 
Doordat het model de kosten per deelnemer inzichtelijk maakt, komt de mbo-school te 
weten hoe hoog de facturen moeten zijn voor extraneus studenten. Het gaat om ongeveer 
100 studenten, waarvoor de school geen rijksbekostiging ontvangt.  
 
Om deze sturingsvraag te beantwoorden, heeft de beleidsmedewerker eerst informatie 
ingewonnen bij de HR-functionaris voor de uurtarieven van de medewerkers en bij de 
afdeling Financiën voor de facturen van de examenactiviteiten. Op een A4 zijn alle kosten 
en uurtarieven van de betrokken medewerkers benoemd. Deze informatie was nodig om 
het model adequaat in te kunnen vullen. 
 
De beleidsmedewerker heeft zich goed verdiept in het model en de mogelijkheden ervan 
voor het beantwoorden van sturingsvragen. Om met verschillende modellen te kunnen 
werken, geeft hij aan dat het wenselijk is om te starten met een standaardmodel voor de 
gehele mbo-school. Dit model geeft inzicht in alle centrale kosten voor examinering. 
Vervolgens wordt op elk onderliggend niveau een clustering gemaakt, tot op het laagste 
gewenste niveau. Op deze manier kunnen alle kosten voor examinering in een model 
opgenomen worden. Door het model op deze manier te gebruiken, kunnen activiteiten en 
kosten worden toegewezen aan het juiste cluster en de studenten van dit cluster. Zo zijn 
de kosten voor de centrale kaders bijvoorbeeld toe te wijzen aan alle studenten van de 
mbo-school, terwijl het afnemen van praktijkexamens slechts voor studenten van een 
bepaald cluster geldt. 
 
Bij het invullen heeft de beleidsmedewerker van deze verschillende clusters gebruik 
gemaakt. Zo is in het ingevulde voorbeeld te zien dat er toegewezen kosten zijn voor het 
opstellen van de kaders op centraal niveau en het afnemen van examens op decentraal 
niveau. De ervaring leert dat het verkrijgen van eenduidige informatie over de 

http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
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tijdsbesteding van betrokken functionarissen aan elk van de activiteiten erg lastig is. 
Verschillende medewerkers hanteren verschillende kaders. De beleidsmedewerker heeft dit 
afgewogen en vervolgens zijn eigen keuzes gemaakt om het model te kunnen invullen. 
Door invulling van het model kreeg de mbo-school inzicht in de kosten die de school aan 
dit type extraneus student in rekening kan brengen. 
 
De beleidsmedewerker heeft voor verschillende typen extraneus studenten vergelijkingen 
gemaakt om de kosten scherp in beeld te krijgen. Hier is het voorbeeld opgenomen van 
studenten die wel gediplomeerd worden en een werkplekexamen afleggen. Deze studenten 
zijn vergeleken met studenten die wel een proeve afleggen maar verder niet gediplomeerd 
worden of een examen op de werkplek afleggen. Het verschil bedraagt meer dan € 600,- 
per student. 

 
“Een belangrijke opbrengst van het gebruik van het Kostenmodel examinering is dat 
binnen de school discussies ontstaan over de kosten voor examinering. Er ontstaat 
bewustwording over de kosten en de school krijgt inzicht in waar de kosten worden 
gemaakt. Ook draagt het kostenmodel bij aan een antwoord op de vraag  of en welke 
kosten we mee moeten nemen in de berekeningen. Dit 'bij-effect' van het gebruik van het 
model is erg positief.” 

 
“Het kost niet veel tijd om vertrouwd te raken met het systeem. Het is ‘monkeyproof’ 
gebleken.” 

 

“Beschrijf niet alleen de activiteit zelf, maar vermeld ook op wie de activiteit van 
toepassing is. Professionalisering kan bijvoorbeeld gelden voor assessoren, voor alle 
docenten of voor beleidsmedewerkers. Ook kan het handig zijn het cluster toe te voegen, 
zoals assessor Techniek. Benoem het in elk geval, anders weet je niet (altijd) over wie het 
gaat.” 
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3 Gebruikershandleiding 
Het webbased Kostenmodel examinering vindt u op www.kostenmodel.examineringmbo.nl.  

3.1 Inloggen 

Op de startpagina maakt u een (gratis) account aan. Hierna kunt u inloggen met een       
e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. Binnen één account kunt u meerdere 
kostenberekeningen maken.  
 
Door het verspreiden van inloggegevens kunt u met meerdere gebruikers binnen één 
account werken. Dat kan echter niet gelijktijdig. De ingevulde gegevens worden 
opgeslagen in een database en zijn niet voor derden inzichtelijk. 

3.2 Werkwijze 

Het Kostenmodel examinering volgt de Procesarchitectuur Examinering. Na inloggen leest 
u hoe u het model kunt invullen. Idealiter start u met het formuleren van een 
sturingsvraag op het gebied van examinering. In hoofdstuk 2 staan voorbeelden van 
sturingsvragen en de ervaringen van scholen die met het kostenmodel een antwoord op 
deze vragen hebben gekregen.  
 
Daarna vult u basisgegevens in die nodig zijn om de totale kosten (per deelnemer) te 
kunnen bepalen. Vervolgens kunt u per (deel)procesgebied activiteiten benoemen en 
bijbehorende personele en overige kosten aan deze activiteiten toewijzen. In de laatste 
stap volgen de resultaten en kunt u kosten inzien en vergelijken. 
 
In drie stappen kunt u dus een antwoord krijgen op uw sturingsvraag:  
• Stap 1: Invullen basisgegevens 
• Stap 2: Invullen van het kostenmodel 
• Stap 3: Analyse resultaten 
In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op deze drie stappen.  

3.3 Stap 1: Invullen basisgegevens 

Om met het kostenmodel te kunnen werken, vult u twee soorten basisgegevens in: 
1. Personeelskosten  
2. Clustering  

 
Deze basisgegevens zijn voorwaardelijk voor het maken van een kostenberekening. U kunt 
basisgegevens als Excelbestand (.xlsx) exporteren en importeren, zodat bij gebruik van 
meerdere accounts in uw mbo-school een nieuwe gebruiker niet opnieuw (dezelfde) 
basisgegevens hoeft in te voeren. 
 
 
 

http://www.kostenmodel.examineringmbo.nl/
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Personeelskosten 
De personeelskosten geven de kosten weer van de functionarissen die betrokken zijn bij 
de examinering.  

 
 
De gegevens van elke functionaris, de bijbehorende salariskosten en de contracturen voert 
u apart in. Daarnaast kunt u aangeven of het om een in- of externe functie gaat. Hierdoor 
is het mogelijk om bij het uiteindelijke kostenoverzicht in- en externe personeelskosten te 
onderscheiden. Het is aan te bevelen om bij het invullen gebruik te maken van de kennis 
van afdelingen als HRM en Financiën, aangezien iedere school een eigen wijze van 
organiseren heeft en kosten op een verschillende wijze toerekent aan een bepaalde 
functionaris.  
 
Let op: Deze gegevens zijn beschikbaar voor alle onderliggende kostenberekeningen. 
Wanneer de kosten voor een assessor verschillend zijn bij twee afdelingen, kunt u dit het 
beste apart benoemen (bijvoorbeeld Assessor Welzijn & Zorg, Assessor Techniek). Ook is 
het aan te bevelen om een duidelijke keuze te maken voor bijvoorbeeld bruto- of netto-
(loon)kosten. Voor een goede vergelijking is het van belang dat u consequent hetzelfde 
type kosten gebruikt. 
 
Clustering 
Naast de personeelskosten kunt u verschillende clusteringen invullen. Een clustering 
betreft een niveau van de organisatie waarop de kosten betrekking hebben. Mogelijke 
clusteringen zijn de volledige mbo-school, een specifieke sector of opleiding (bijvoorbeeld 
cluster Techniek, opleiding Verpleegkunde of niveau 4 Horeca). 
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Het bij een cluster behorend aantal deelnemers is de basis voor de berekening van de 
kosten per deelnemer. Het stellen van kaders voor examinering doet u bijvoorbeeld voor 
een groter aantal deelnemers (bijvoorbeeld de hele mbo-school) dan het beoordelen van 
een proeve van bekwaamheid bij een specifieke opleiding. Welke clusters u in het model 
moet opnemen, is afhankelijk van uw sturingsvraag.  

3.4 Stap 2: Invullen van het kostenmodel 

Na het invullen van de basisgegevens kunt u verschillende kostenberekeningen maken 
door te klikken op ‘Nieuw model’. 
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Klik op een model om de Procesarchitectuur Examinering in beeld te krijgen. Door 
vervolgens op een van de procesgebieden te klikken, kunt u de kosten van examinering 
voor het betreffende procesgebied invullen. U hoeft daarbij niet alle procesgebieden in te 
vullen. U gebruikt alleen de procesgebieden die u zelf relevant vindt, afhankelijk van uw 
sturingsvraag.  

 
 
Als u bijvoorbeeld alleen de kosten voor inkoop van een examen vergelijkt met de kosten 
voor het zelf construeren van een examen, dan kan het invullen van het procesgebied 
‘Construeren en vaststellen’ volstaan. Hiermee heeft u echter alleen zicht op het absolute 
verschil in kosten.  
 
Als u een procesgebied heeft geselecteerd, kunt u per processtap kosten toevoegen via de 
knoppen 'Toevoegen personeelskosten’ en ‘Toevoegen overige kosten'. Bij het invullen van 
personele kosten wordt u gevraagd naar: 
1. Een beschrijving van de activiteit;  
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2. De functionaris(sen) die bij de activiteit is (zijn) betrokken; 
3. Het cluster waarop de activiteit betrekking heeft (hier kiest u voor een van de clusters 

die u in de basisgegevens heeft ingevoerd);  
4. Het aantal uren, het aantal medewerkers en het aantal maal dat de activiteit 

plaatsvindt in de periode waarvoor u de kosten vaststelt (meestal een studiejaar). 
 
Bij het invullen kunt u activiteiten toewijzen aan het aantal deelnemers waarop de kosten 
betrekking hebben. Zo zijn de kosten voor de centrale kaders toe te wijzen aan alle 
examendeelnemers van de mbo-school, terwijl het afnemen van een praktijkexamen 
slechts voor bepaalde deelnemers geldt. 
 
Met behulp van de eerder ingevoerde basisgegevens worden de totale kosten voor de 
activiteit berekend en weergegeven.  

 
 
Niet-personele kosten vallen onder ‘overige kosten’. Het betreft bijvoorbeeld kosten van 
ingekochte examens, de kosten voor de huur van faciliteiten of de kosten voor de 
aanschaf/afschrijving van materialen voor (examen)activiteiten. 

3.5 Stap 3: Resultaten 

Na het (volledig) invullen van het kostenmodel ziet u het resultaat van de berekening. Per 
ingevuld model kunt u kosten per (deel)procesgebied bekijken waarbij u kunt kiezen voor 
de totale kosten en/of de kosten per deelnemer.  



16 
 

 
 
Daarnaast kunt u kosten van verschillende modellen met elkaar vergelijken en deze 
uitprinten of opslaan als pdf. 
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Wanneer u resultaten wilt benchmarken of vergelijken (in- en extern), dan kunt u 
gegevens met andere mbo-scholen uitwisselen. Via de printknop kunt u het resultaat van 
een model als pdf opslaan en vervolgens e-mailen. Let daarbij op dat u ook dezelfde 
gegevens vergelijkt. Doordat scholen soms andere keuzes maken bij de doorberekening 
van kosten of andere modellen hanteren om met investeringen en personeelskosten om te 
gaan, is vergelijken vaak lastig.   
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