Januari 2013
Evaluatie van het examen voor EPA-adviseur/-opnemer voor woningen periode
2011 en 2012.
Opzet van het examen.
Het landelijk examen voor de EPA-adviseur-/opnemer bestaat uit de volgende onderdelen:
 Toets 1a: meerkeuzetoets
 Toets 1b: opnemen aan de hand van een casus
 Toets 2: opnamegegevens vertalen naar een softwareprogramma

Op verzoek van een aantal marktpartijen werd er onderscheid gemaakt tussen EPA-opnemer en een EPAadviseur. Voor de EPA-opnemer is toets 1 verplicht, de EPA-adviseur moet voor zowel toets 1 en toets 2
een voldoende scoren. De gediplomeerde EPA-opnemer mag alleen een woning opnemen en werkt onder
de verantwoordelijkheid van een EPA-opnemer.
Toets 1a
Meerkeuzetoets
Toets 1 bestaat uit een aantal meerkeuzevragen die betrekking hebben op algemene kennis rondom het
energielabel en het opnemen van een woning. De vragen worden gemaakt op basis van eindtermen. Het
aantal vragen per eindterm wordt bepaald door de toetsmatrijs.
Toets 1b
Opnemen aan de hand van een casus
Bij toets 1b krijgt de kandidaat een beschrijving van een woning en een standaard opnameformulier uit
ISSO 82.1. In de beschrijving zijn tekeningen en foto’s opgenomen. Aan de hand van deze informatie moet
het opnameformulier worden ingevuld.
Toets 2:
opnamegegevens vertalen naar een softwareprogramma
Bij dit onderdeel wordt nagegaan of de gegevens van het opnameformulier op de juiste wijze vertaald
worden naar het software pakket. Het project wordt ingevoerd op de computer. Bij de beoordeling van het
project wordt niet alleen gekeken of de energie-index en de energieklasse goed is, maar ook of de primaire
hoeveelheid energie en de bijhorende deelposten goed zijn.
Evaluatie examens periode 2011-2012
De examenresultaten worden continu door CITO in samenwerking met ISSO geanalyseerd. Zo wordt bij
elke vraag van toets 1 ‘de meerkeuzevragen’ bepaald hoeveel kandidaten de betreffende vraag goed
hebben beantwoord en hoeveel kandidaten met een hoge totaal score deze betreffende vraag goed heeft.
De resultaten van deze analyse worden in de examencommissie besproken, de examencommissie kan op
basis van deze resultaten besluiten om vragen te laten vervallen of om vragen aan te passen. Ook de
overige toetsen worden na elk examen geanalyseerd. Resultaten van deze analyse worden besproken in
de examencommissie, op basis van de resultaten van deze analyse worden de examens aangepast.
Examenresultaten
In tabel 1 is de score van 2011 en 2012 per onderdeel opgenomen. Onderdeel 1 is gesplitst in een periode
voor 1 april 2011 en een periode na 1 april 2011. Na 1 april 2011 wordt de meerkeuzetoets en de casus
los van elkaar beoordeeld. Moest men voorheen alle examens uit onderdeel 1 overdoen als men voor een
van de examens onvoldoende haalde. Na 1 april behoeft alleen het examen waarvoor men een
onvoldoende scoorde opnieuw te maken. Na 1 april 2011 is ook de puntenaftrek bij de casus aangepast,
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er wordt nu bij fouten afhankelijk van het item punten afgetrokken. Hiermee is de beoordeling wat
zwaarder geworden. De nieuwe puntaftrek is door de examencommissie ingevoerd omdat er een aantal
kandidaten waren die grote fouten maakten en door de lage puntenaftrek toch nog een voldoende
scoorde. In nieuwe puntentelling is dit niet meer mogelijk.
Tabel 1 scoringspercentages
Onderdeel
Onderdeel 1 tot april 2011
Onderdeel 1 vanaf april 2011
 Meerkeuze
 Casus
 Totaal onderdeel 1
Onderdeel 2

Percentage geslaagden
60%
62%
47%
38%
77%

Het totale slagingspercentage voor onderdeel 1 bedraagt 38%, dit betekent dat er veel kandidaten zijn die
een voldoende scoren voor een van de examens uit onderdeel 2, maar een beperkt deel tegelijk voor
beide examens een voldoende scoort.
Voor onderdeel 2 ligt het slagingspercentage op 77%.
In de vorige evaluatie periode 2008 en 2009 lag het slagingspercentage voor onderdeel 1 nog op 58%,
voor onderdeel 2 was het slagingspercentage toen 76%.
Het slagingspercentage voor onderdeel 2 is dus redelijk constant gebleven. Het slagingspercentage voor
onderdeel 1 is een stuk lager, de oorzaak hiervan ligt in de zwaardere beoordeling van de casus en het feit
dat er minder kandidaten opgaan voor het examen die zowel bouwkundig en installatietechnisch
geschoold zijn.
Veel voorkomende fouten bij de examens (casus) voor woningen
De fouten die regelmatig voorkomen bij het nakijken zijn tweeledig:
a. logische fouten
b. kennis fouten
ad a logische fouten
Meest voorkomend: relatie niet zien tussen dakoppervlak en vloeroppervlak (bijv. oppervlakte plat dak,
oppervlakte bgg-vloer), tussen gebruiksoppervlak bgg en bgg-vloer oppervlak (voor thermische schil)
en de regel: bruto gevel = netto gevel + openingen. De thermische schil moet qua oppervlakte sluitend zijn
en dat is simpel te controleren maar veel examenkandidaten doen dit niet waardoor onnodige fouten
ontstaan.
ad. b: kennis fouten
meest voorkomend:
- het niet herkennen van isolatie van de tekening, wordt bouwjaar ingevoerd i.p.v. de dikte;
- het niet herkennen van gebalanceerde ventilatie (met/zonder WTW);
- oriëntatie van de woning;
- deur als deur of als raam invoeren?;
- binnenmaats of buitenmaats meten (bij gebruiksoppervlak wordt binnenmaats gemeten en vervolgens
bij bgg-vloer voor de thermische schil, buitenmaats);
- de regel dat indien men niet kan zien of het een HR 100, 104 of 107 is dat men dan HR 100 moet
kiezen.
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