
Instructie eindwerkstuk CBC® 
 

 
 

 
Onderwerpen v o or het eindwerkstuk C B C® 

 

Het onderwerp van het eindwerkstuk moet aansluiten bij een van de volgende onderwerpen: 
● Flexibele beloning 
● Prestatiegerichte beloning 
● Internationaal beloningsbeleid 
● Harmonisering arbeidsvoorwaarden bij overname en/of fusie 
● Functiewaardering en belonen 
● Bonusbeleid 
● Beloningsbeleid Identified Staff 
● Advies beloningsbeleid algemeen 
● Generatiebeleid/duurzame inzetbaarheid 
● Employee Benefits strategy 

Er wordt aangeraden om een vraagstuk op operationeel of tactisch niveau te behandelen.  
 

Omvangseisen eindwerkstuk C BC ® 
 

Als norm voor de omvang van het eindwerkstuk geldt een totaal van 6000-7500 woorden.  
Richtlijn hierbij is 15 tot 20 pagina’s tekst (Verdana 10 of Arial 11, regelafstand 1.5, exclusief bijlagen, 
titelpagina, inhoudsopgave, noten en literatuurlijst).  
Literatuurlijst en bronvermeldingen in de tekst zijn volgens APA-normen. 

 
Een indicatie van de omvang per onderdeel is als volgt: 

 
Voorwoord                                                                   1 pagina 
Inhoudsopgave 
Managementsamenvatting         2 pagina’s 
Introductie        3-4 pagina’s 
Analyse                                                                                     3-4 pagina’s 
Conclusies en aanbevelingen                           6 pagina’s 
Implementatievoorstel      2 pagina’s 
Literatuurlijst  
Eventuele bijlagen 

Eisen met betrekking tot het  eindwerkstuk 

Het eindwerkstuk moet aan de volgende eisen voldoen:  
- Het eindwerkstuk voldoet aan de bovenstaande eisen voor wat betreft de totaalomvang en 

bevat bovenstaande onderdelen (bijlagen zijn optioneel). 
-  De onderzochte organisatie betreft een bestaande organisatie (geen fictieve organisatie).   
-  Het eindwerkstuk bevat maximaal 6 taalfouten (stijl, spelling, grammatica).  
 
Als niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt het eindwerkstuk niet geaccepteerd.  
Zie voor een volledig overzicht van de inhoudelijke eisen ‘Rubricsformulier CBC®’. 
Let op: als op de managementsamenvatting en introductie (onderdeel 2 in het beoordelingsformulier) 
lager wordt gescoord dan 5,5, wordt het eindwerkstuk niet verder beoordeeld.  
 

Beoordeling onderwerp en onderzoeksvraag 
 
Kandidaten hebben de mogelijkheid om het onderwerp van het eindwerkstuk te laten beoordelen door 
de Associatie. Hiervoor dienen zij een voorstel in, waarin uitgewerkt staat wat het onderwerp, de 
onderzoeksvragen en deelvragen zijn. Het voorstel omvat maximaal 500 woorden. De beoordeling 
wordt gedaan tegen beoordelingstarief  van € 60 en vindt plaats binnen 3 weken. Beoordelingen 
kunnen aangevraagd worden via: klantenservice@associatie.nl.                                            
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I n l e v e r e n eindwerkstuk e n d o c u m e n t e n 
 
De kandidaat vraagt de beoordeling van het eindwerkstuk aan door het uploaden van de volgende 
documenten op de website van de Associatie voor Examinering: 

- het eindwerkstuk in pdf; 
- een ondertekende verklaring van eigen werk. Een formulier hiervoor staat op de website 

onder downloads bij ‘CBC® eindwerkstuk’. 
 

Mondeling examen CBC® 
 

In het mondeling CBC® examen presenteert de kandidaat het implementatievoorstel en ligt de 
nadruk op de toelichting van het adviesvoorstel vanuit klantperspectief. De kandidaat geeft aan 
waarom dit de beste oplossing is voor de klant en hoe de oplossing ingevoerd kan worden.  
 
In de praktijk is dit het moment waarop de klant vraagt om een offerte voor het vervolgtraject en 
waarbij de consultant probeert in concurrentie met anderen het beste totaalvoorstel neer te leggen 
en zichzelf zo goed mogelijk te probeert te kwalificeren voor de vervolgopdracht. 
 
Zie hiervoor ook het formulier CBC beoordelingsformulier mondeling 2-0.  
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