
Zijn we toe aan een andere 
manier van beoordelen?

Commissie Accreditatie



Hoe snel beoordelen we?

• Wat was mijn hoogste cijfer?

• Voor welk vak was dat?

• Wat was mijn laagste cijfer?

• Voor welk vak was dat? 
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Raad voor Accreditatie
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Beoordelingsdocumenten

• Gemeenschappelijke criteria NKO/STERIN/STERLAB (1993) Document nummer SC 00 

• Aanvullende criteria voor testlaboratoria NKO/STERIN/STERLAB (1993) Document nummer
SC 01 

• Aanvullende criteria voor onderzoeks-en ontwikkelingswerk NKO/STERIN/STERLAB(1993) 
Document nummer SC 03 

• Verwijzingstabellen voor de relaties tussen gemeenschappelijke criteria en Europese en
Internationale Normen NKO/STERIN/STERLAB (1993) Document nummer SC 06





Verordening 768/2008/EG…tot 
vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie

Artikel 4

Algemene beginselen

1. Elke lidstaat wijst één nationale accreditatie-instantie aan.



HOOFDSTUK II ACCREDITATIE
Artikel 3 Toepassingsgebied

Artikel 5 

Werking van accreditatie

1. Een nationale accreditatie-instantie beoordeelt op 
verzoek van een conformiteitsbeoordelingsinstantie of 

deze bekwaam is een specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteit uit te voeren. 
Wanneer zij bekwaam wordt bevonden, geeft de 

nationale accreditatie-instantie daartoe een 
accreditatiecertificaat af
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Traditioneel beoordelen

• Focus op Normering

• Procedures en normeisen

• Normfocus objectiveert

• Belerend

• Incidenten



Non-conformities met         Methode

• Oorzaak (wat gaat er fout)

• Omvang (en waar gaat het nog meer fout)

• Oplossing (en wat heb je er aan gedaan)

• Operationaliteit (en werkt je oplossing)

“4O” 



Waarderend beoordelen
(appreciative inquiry AI)



Waar worden we door gemotiveerd?

• Waarderend onderzoekende houding

• Waarderende auditvragen

• Waarderende rapportage



Verbeterproces met “5V” Methode

Verwoorden

Verdiepen

Verbeelden

Vormgeven

Verwezelijken



Waarderend onderzoeken

Ja, en… accepteren

Ja maar… kritische observatie



Waarderende auditvragen

• Waar mag jij in dit proces zelf een beslissing nemen? Op 
welke basis neem jij de beslissing? En wat is een goed
voorbeeld van een dergelijke beslissing?

• Hoe hebben jullie je doelstellingen geformuleerd? Wat is de 
meest succesvolle doelstelling? Waar is de organisatie
beter van geworden?



Waarderend rapporteren

• Focus op Verbetering

• Inspiratie door waardering

• Focus op wat goed gaat

• Reflecteren

• Op samenhang gericht





Conformity form

80%





Kunnen we over naar AI?

• Hebben laboratoria interesse in AI?

• Wie worden blij van AI?

• Wat heeft het lab aan AI?

• Wat heeft RvA aan AI?

• Heeft RvA de mogelijkheid om waarderend te beoordelen?

• Moet de beoordeling op risico’s worden gericht?

• Gaat het om de technische competentie met beoordeling
van het eindresultaat?



Jullie journalisten zouden het nieuws meer moeten
brengen in de overeenkomsten die we in de politiek
hebben behaald dan de verschillen uitvergroten.


