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KCH Examens ontwikkelt beoordelingsinstrumenten, examens en evaluatie-instrumenten om 

bekwaamheden en kennis vast te stellen en adviseert en ondersteunt organisaties en personen in het 

gebruik van deze instrumenten. 

Positie KCH Examens 

KCH Examens BV is een dochteronderneming van KC Handel Holding BV. De Holding is een 

onderdeel van de stichting Kenniscentrum Handel. Door de sluiting van de kenniscentra vond er een 

herpositionering van KCH Examens plaats. De gebruikers van de examens spraken zich tijdens een 

Btg-ledenvergadering in september unaniem uit voor een continuering van KCH Examens. De 

gebruikers stellen prijs op een intensievere samenwerking.  

Binnen het bestuur van Kenniscentrum Handel is een businessplan besproken en vastgesteld waarin 

staat dat de corebusiness van KCH Examens het ontwikkelen, vaststellen en distribueren van 

examens voor mbo en vmbo Handel en Mode is. De werkzaamheden die ook onder KCH Examens 

vielen, zoals de EVC-trajecten en de certificering voor de scholen voor Praktijkonderwijs, worden 

vanaf 2015 gepositioneerd bij KCH HCM. 

De gebruikers van de exameninstrumenten kennen de productlijn van examenproducten en -diensten 

sinds 2003 onder de naam ESS. Gekozen is om in de positionering verder te gaan met deze naam: 

ESS examenservices Handel en Mode. Deze naamgeving wordt gehanteerd in de communicatie. De 

juridische entiteit blijft KCH Examens. In formele stukken zal dit terug te vinden zijn. 

 

ESS wordt ontwikkeld en beheerd in samenwerking met de Bedrijfstakgroep Handel (Btg Handel). Bij 

de ontwikkeling en de vaststelling van examens is het bedrijfsleven betrokken.  

 

Het aantal ESS-deelnemers kende een zeer lichte stijging.  

 

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap (CEO) 

Het aantal deelnemers kende een stijging van 90%. Meer aandacht voor ondernemerschap en de 

bekendheid met de ESS-examens lijken de redenen hiervoor te zijn. 

 

Wonen 

Het aantal afnemers is verdrievoudigd. De reden hiervoor kan het meer complete aanbod zijn.  

 

Mode 

Het aantal kende een daling van 17%. De reden hiervan is dat een aantal opleidingen keuzes 

maakten in het opleidingsaanbod, waarbij de instrumenten niet aansluiten. 

 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) 

CBL-examens maken sinds 2005 deel uit van ESS. De daarvoor ontwikkelde examens worden 

vastgesteld door het bedrijfsleven en het onderwijs. 

Het aantal deelnemers kende een stijging van 37%. De reden hiervoor kan zijn dat de aantallen in het 

voorgaande jaar niet goed zijn doorgegeven. 

 

Entree-opleiding 

De examens voor het entree-onderwijs zijn in 2014 in samenwerking met de onderwijsinstellingen 

ontwikkeld. Betrokkenen hebben beoordelingsinstrumenten bij vier profielen opgeleverd. Het aantal 

proeven bij de negen entree-profielen wordt in 2015 verder uitgebreid.  
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Tevredenheidsonderzoek 

In het tweede kwartaal zijn de resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek gepubliceerd op 

de ESS-website. Een resultaat is dat 84% van de onderwijsinstellingen vindt dat de ESS-producten 

aansluiten op hun onderwijsvisie en onderwijsprogramma. 

In het laatste kwartaal van 2014 is de nieuwe cyclus van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. De 

resultaten hiervan worden in 2015 opgeleverd. 

 

Kwaliteitszorg 

In 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs een audit uitgevoerd naar de kwaliteit van de  

ESS-examens. Tien kwalificaties zijn onderzocht, evenals de examens Nederlands en Moderne  

Vreemde Talen (MVT). In december 2014 is de definitieve rapportage van de inspectie ontvangen. 

Hierin staat dat de ESS-producten  wederom voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

Training 

In 2014 zijn negen trainingen in het mbo verzorgd. Dit waren hybride trainingen en face-to-face 

trainingen. 

 

 


