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ATC ’s Gravenhage en ’t Sticht in examenhal IBKI

Leren van het autotechnisch examen
Jaarlijks doen meer dan 50.000 kandidaten examen bij IBKI. Zij doen onder meer APK-exa-

mens, (bedrijfs)autotechniekexamens voor het ROC en BKS-examens. Hoe gaat zo’n examen in 

zijn werk? Wat voor gereedschap, equipment en voertuigpark is er voor nodig? En: hoe word je 

beoordelaar bij zo’n examen? ATC-’s Gravenhage en ‘t Sticht gingen op ontdekkingsreis in de 

2000 m2 grote IBKI-werkplaats in Nieuwegein.

“Anderhalf uur voor het examen ben ik aanwezig”,  zegt beoordelaar Kees van Rooijen. Hij gebruikt 
die tijd om te kijken of het gereedschap compleet is, de multimeters en diagnosetesters te testen 
en te controleren of de papieren in orde zijn.

hebben gezet. Zo niet, dan is het 
eindoordeel over de 'Proeve van 
Bekwaamheid': 'Onvoldoende'. Het 
voordeel van die werkwijze: "Het is 
niet zo dat de beoordelaar zich aan 
het einde van de proef afvraagt: 
'Hm, hoe deed hij 't?' Nee, de be-
oordeling is echt objectief.” 

 Technisch examenorganisator Jan 
Meershoek heet de Haagse en 
Stichtse ATC-leden welkom. Hij 
begint met uit te leggen dat niet 
alleen leerlingen examen doen (of 
beter: een proeve van bekwaamheid 
afl eggen), maar dat het IBKI dat zelf 
ook voortdurend doet. Zo kijkt het 
ISO mee omdat het kwaliteitsysteem 
van de IBKI-examens voldoet aan 
ISO 9001. Namens het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu bekijkt de 
Examenkamer of de BKS-examens 
wel volgens de regeltjes verlopen. 
En de RDW houdt toezicht op de 
APK-examens. 
 Als onderdeeltje van het kwaliteit-
systeem toont Meershoek het 'exa-
menobjectenbegeleidingsformulier'. 
Dat mag erg administratief klinken, 
feit is dat examenkandidaten iedere 
dag profi jt hebben van het formu-
lier: "Voor een goed examen heb je 
een voertuig, het juiste gereedschap 
en technische documentatie nodig. 
Natuurlijk hebben we hier in de 
werkplaats een Technische Dienst, 
maar die twee man kunnen niet elke 
avond alle 48 voertuigen nalopen. 
Dat doet de beoordelaar dus aan 
de hand van het formulier. Vóór de 
beoordelaar dat doet, heeft hij er 
al een dagje examineren opzitten. 
Om te zien hoe dat in zijn werk gaat, 
splitst Meershoek de groep ATC-ers 
in groepjes. Ons groepje begint bij 
beoordelaar Kees van Rooijen, voor 
een examen Eerste Autotechnicus. 
   
 Objectief beoordelen 
 "Anderhalf uur voor de examens 
komen de beoordelaars bij elkaar", 
begint Van Rooijen. De secretaris 
verdeelt de examenkandidaten (of 

deelnemers) die straks komen onder 
de beoordelaars. Elke beoordelaar 
krijgt twee kandidaten. En voor 
die beide kandidaten liggen twee 
proeven klaar: "Op dit station zijn 
dat een reparatieopdracht en een 
opdracht diagnose stellen." De 
beoordelaar gebruikt de tijd voor 
het examen om te kijken of het 
gereedschap compleet is en om te 
testen of de multimeters en diag-
nosetesters werken. Daarnaast moet 
de papierwinkel in orde zijn. "Het 
opdrachtformulier kan de kandidaat 
beschouwen als een werkorder, en 
de beoordelaar kan hij zien als de 
werkplaatschef. Als beoordelaar heb 
je ook een eigen formulier waarop 
staat wat je tegen de kandidaat 
mag zeggen. De reparatieopdracht 
hier is: 'Bedrading koplamp repare-
ren'. Ik mag daaraan toevoegen: 'De 
bedrading is kapot getrokken'". 
 Terwijl de deelnemer aan de slag 
gaat, houdt de beoordelaar zijn 
verrichtingen bij op weer een 
ander formulier. Dat formulier laat 
niets aan het toeval over. Het bevat 
vijf beoordelingscriteria: 'Resul-
taat', 'Formuleren en rapporteren', 
'Vakdeskundigheid toepassen', 
'Materialen en middelen inzet-
ten' en 'Instructies en procedures 
opvolgen'. Voor alle vijf die criteria 
staat een reeks handelingen op 
het formulier. Zo is een van de 
handelingen voor het criterium 
'Formuleren en rapporteren' op het 
formulier: ‘De deelnemer noteert 
nauwkeurig de uitgevoerde werk-
zaamheden op het formulier’. 
 Aan het einde van de proef moet 
de deelnemer voor ieder criterium 
minstens een voorgeschreven 

aantal van die handelingen hebben 
uitgevoerd. Bij het criterium 'Resul-
taat' is dat voorgeschreven aantal 
gelijk aan het totale aantal. Met 
andere woorden, bij: ‘De reparatie 
is volgens voorschrift uitgevoerd’, 
of bij: ‘De werkplek is opgeruimd’, 
moet de beoordelaar een vinkje 
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Een break-out box vergemakkelijkt snel meten. En in alle auto’s zijn meerdere storingen inge-
bouwd. Elk van die storingen is actief te maken door een van de schakelaars op een kastje om te 
zetten. 

Beoordelaar Geert Hollander geeft toelichting bij de mechanische en de elektronische opdracht 
voor Technisch Specialisten. Vandaag geen examenkandidaten om hem heen, maar ATC-leden.

   Gebruik de documentatie! 
 Op het volgende station, bij be-
oordelaar Geert Hollander, leren 
we dat de beoordelaar behalve 
de werkplaatschef ook de klant is. 
Hollander heeft een mechanische 
en een elektronische opdracht 
voor Technisch Specialisten. Voor 
de mechanische opdracht staat 
er een tafel vol onderdelen van 
een gedemonteerde motor. De 
opdracht: ‘Maak een rapport van 
je bevindingen en geef een repa-
ratieadvies’. Hoe pak je dat aan? 
"Voor je gaat meten om erachter 
te komen of cilinders, zuigers en 
andere onderdelen voldoen aan 
de voorgeschreven maten, is het 
goed om door te vragen aan de 
klant", zegt Hollander. Een simpel: 
‘Wat is er gebeurd?’, geeft al be-
langrijke informatie: ‘Ik heb sinds 
elf maanden een nieuwe motor en 
nu moet ie alweer uit elkaar’. Voeg 
dat bij de informatie op de 'werk-

order': ‘De radiateur zweet. Inhoud 
koelsysteem: 2,8 liter’. En het lijkt 
erop dat dit niet een klant is die af 
en toe even onder de kap kijkt om 
te zien of de vloeistoffen nog op 
peil zijn. Zou de motor te heet zijn 
geweest? Voor het antwoord op 
die vraag is één blik op de zuigers 
voldoende: vreetsporen op de 
zuigerhemden. Juist, hitte dus. 
 Dat brengt ons bij de cilinders. Het 
motorblok heeft geen losse bus-
sen. Uitboren naar een overmaat? 
"Dan blijkt dat een Technisch Spe-
cialist ook zorgvuldig met de be-
schikbare documentatie om moet 
kunnen gaan", zegt Hollander. 

De zoektocht in de documentatie 
levert een verrassend resultaat: 
"VAG schrijft voor dat je bij deze 
motor de krukas niet mag losha-
len. Dus kun je de cilinders niet uit-
boren. En dus blijft er niets anders 
over dan het blok te vervangen". 

   Meten aan storing op maat 
 De elektronische opdracht doen 
de Technisch Specialisten in dit 
geval aan een Alfa Romeo met een 
common rail-dieselinspuitsysteem. 
Hollander: "De testkast geeft een 
fout op de raildruksensor. Is de 
sensor defect? Of misschien de 
drukregelaar? Dat vertelt de tester 
niet. Het is dus aan de kandidaat 
om allereerst vast te stellen of er 
daadwerkelijk geen druk is, of dat 
de druk niet gemeten wordt.” Hoe 
die kandidaat dat doet? "Signalen 
meten, en dat vraagt systeemkennis 
die je van een Technisch Specialist 
mag verwachten." 
 Naast de Alfa Romeo zijn er meer 
auto's, allemaal voorzien van een 
break-out box om het snel meten te 
vergemakkelijken. En in al die auto's 
zijn meerdere storingen ingebouwd. 
Elk van die storingen is actief te ma-
ken door een van de schakelaars op 
een kastje om te zetten. Een prima 
systeem, met één nadeel: "Op deze 
manier maak je harde storingen. 
In de praktijk moet een Technisch 
Specialist ook om kunnen gaan met 
af-en-toe-storingen.” 
   
 Onder druk presteren 
 Door naar de bedrijfsauto's. Daar 
ontvangt Jan Meershoek ons 
groepje ATC-leden bij een oude 
DAF-motor. "Dit is oud, in moderne 
bedrijfsauto's zie je geen roterende 
lijnpompen meer. Toch kun je als 
BedrijfsAutoTechnicus (BAT) nog 
met deze techniek te maken krijgen. 
Op het getrokken materieel toont 
Meershoek oud en nieuw door 
elkaar: "Trailer Service Veenendaal 
heeft deze oplegger speciaal voor 
ons gemaakt. Op de voorste as zit 
ABS, dat rijdt nog veel in de rondte, 
en op de achterste EBS.” 
 Op het beoordelingsformulier voor 
de BAT-ers ziet de beoordelaar tus-
sen de regeltjes met handelingen 
ook het zinnetje: ‘Kan goed met 
stress omgaan’. "Als bedrijfsauto-
technicus kun je in een situatie 
komen dat je beslissingen op hoog 
niveau moet nemen", legt Meers-
hoek uit. Voorbeeld: "Het is 35°C en 
een trailer met schapen is stilgeval-
len. Die formulieren zijn dus op het 
beroep geschreven." 
 De opdracht bij een DAF LF is: ‘Voer 
een onderhoudsbeurt uit, inclusief 
kleppen stellen en repareer de werk-
lamp achterop de truck’. Voor al die 
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stond dat de remvloeistof ververst 
was, maar aan de nippels kon ik 
zien dat ze niet los waren geweest. 
'Oh, meneer dan doen we dat de 
volgende keer wel.' Ik dacht het niet, 
er komt geen volgende keer meer 
bij dit bedrijf." 
 Behalve over kandidaten vertelt 
Kok over beoordelaars: "We hebben 
een bestand van 350 beoordelaars, 
maar we zijn altijd op zoek naar ver-
sterking.” Waar zo'n beoordelaar aan 
moet voldoen? "Hij heeft natuurlijk 
de nodige praktijkervaring en is 
bijvoorbeeld al leermeester, praktijk-
begeleider of docent." Ook leeftijd 
speelt een rol: "Een hele goede be-
oordelaar van 35 moet je niet kop-
pelen aan een Assistent Autotechni-
cus. Die heeft meer een vaderfi guur 
nodig. Die jonge beoordelaar gaat 
dan juist weer goed samen met een 
Eerste Autotechnicus." 
 Kortom, wie actief is in de autotech-
niek, nog niet tegen zijn pensioen 
aanzit en het leuk vindt om met 
leerlingen en examenkandidaten 
om te gaan, meldt zich bij piet.kok@
ibki.nl. "Voor het geld moet je het 
niet doen", zegt Kok. "De vergoeding 
bedraagt € 121,- euro per dag plus 
reiskosten. Maar je doet het niet 
alleen voor de liefde voor het vak. Je 
beleeft leuke dagen als beoordelaar, 
en IBKI zorgt voor lekker eten en een 
training van twee-en-een-halve dag 
om het vak van beoordelaar onder 
de knie te krijgen." 

werkzaamheden staat niet meer dan 
160 minuten: "Je zou kunnen zeg-
gen, als je twee kleppen kan stellen, 
dan kun je ze allemaal stellen. Maar 
nee, je moét ze allemaal stellen. 

Om dat binnen de tijd te doen heb 
je ervaring nodig. Dus deze proeve 
van bekwaamheid test ook op werk-
ervaring", legt Meershoek uit. Dat 
test de proeve op meer puntjes: "De 

kandidaat moet zelf zijn spulletjes 
halen. Haalt hij alles in één keer of 
moet hij steeds heen en weer lopen? 
Heeft hij de bandenpomp al weer 
teruggebracht of neemt hij het 
reservewiel in één keer mee?" 
 Voor de BedrijfsAutotechnicus op ni-
veau 4 heeft Meershoek een versnel-
lingsbakprobleem met een DAF XF 
105 klaarstaan. "Het probleem kan 
zowel mechanisch als elektronisch 
zijn en ook hier is het belangrijk dat 
de kandidaat de beoordelaar in zijn 
rol van klant annex chauff eur goed 
uithoort." Op de vraag: ‘Heeft de 
truck nog andere problemen?’, zou 
hij als antwoord krijgen: ‘Ja, stoelpro-
blemen en de koppeling gaat zwaar’. 
Meershoek: "De BAT-er met systeem-
kennis weet dan: kring 4. En hij kan 
meteen in de goede richting gaan 
zoeken. Met gericht meten had hij 
ook zo ver kunnen komen, maar dan 
komt hij eerder in tijdnood". 
   
 Beoordelaar worden? 
 Op het laatste station wijst beoor-
delaar en tevens secretaris Piet Kok 
op het enorme belang van goed 
rapporteren voor de kandidaat: 
"Heeft hij alle gebruikte onderdelen 
gerapporteerd, hij moest een radio 
inbouwen, maar staat die ook op de 
werkorder?" Ook buiten de examens 
bij het IBKI is Kok klant bij een 
autobedrijf. Daar maakte hij onlangs 
mee dat er wat al te enthousiast ge-
rapporteerd werd: "Op de rekening 

“Een kandidaat heeft er recht op dat de beoordelaar hem goed observeert”, zegt Jan Meershoek. 
Ondanks de kwaliteitsystemen, de formulieren en de beoordelaarsopleiding gaat dat een enkele 
keer toch mis. “Deze multimeter ging roken. De kandidaat had al twee keer een nieuwe zekering 
gehaald. Daarna spande hij een draadje tussen de contacten. Heeft de beoordelaar dan opgelet?”

“Beoordelaar worden?”, vraagt Jeroen Cusel namens IBKI. Voor docenten, leermeesters, prak-
tijkbegeleiders en ervaren autotechnici is dat een heel plezierige bijbaan. IBKI zorgt voor een 
gedegen opleiding.

“Je zou kunnen zeggen, als je twee kleppen kan stellen, dan kun je ze allemaal stellen. Maar nee, 
je moét ze allemaal doen. Om dat binnen de tijd te doen heb je ervaring nodig. Dus deze proeve 
van bekwaamheid test ook op werkervaring”, legt Jan Meershoek uit, met het beoordelingsformu-
lier voor de BedrijfsAutoTechnicus in de hand.
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