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Wijz ig ingen in  CBC ®  beoorde l ingsprocedure  en  
beoorde l ingsformul ie ren:  
 

Wijzigingen per 28 september 2021 

In de voorinformatie:  
 

• De eis van 15 tot 20 pagina’s is gewijzigd in een richtlijn. 
• Het aantal woorden is aangepast naar een totaal van 6000-7500 voor het complete werkstuk 

en is daarmee de enige omvangseis. 
 

Wijzigingen voor 28 september 2021 

Algemeen:  
• ‘Scriptie’ vervangen door ‘eindwerkstuk’ 

In het beoordelingsformulier:  
 

• Beoordelingsformulier opgemaakt als rubricsformulier.  
Er wordt nog maar één formulier gebruikt (in plaats van een formulier + afzonderlijke 
instructie) 

• Klassering toegevoegd:  
  
  

• Vormeisen waar al op wordt gecontroleerd bij inlevering (o.a. omvangseisen en bestaande 
organisatie) worden uit het beoordelingsformulier gehaald.  

• Uit het beoordelingsformulier zijn criteria verwijderd die dubbel zijn vermeld, te gedetailleerd of 
te wetenschappelijk zijn. 

• In de managementsamenvatting wordt een onderbouwd implementatievoorstel opgenomen. 
• Minimaal zes relevante bronnen moeten gebruikt worden, deze heeft de kandidaat zelf 

gevonden en passen bij het onderzoek (vier bronnen in het theoretisch kader 2.1.15, twee 
aanvullende bronnen in de analyse).  

• Het implementatievoorstel wordt opgenomen als afzonderlijk hoofdstuk in het eindwerkstuk. 
• Een voldoende voor het theoretisch examenonderdeel is voorwaardelijk; als op de 

managementsamenvatting en introductie (onderdeel 2 in het beoordelingsformulier) lager 
wordt gescoord dan 5,5, wordt het eindwerkstuk niet verder beoordeeld. 

In de voorinformatie:  
 

• ‘Omvang en indeling scriptie CBC aangepast’:  
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 

Onvoldoende Vold. Goed 
1 2 3 4 5 
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• Toegevoegd als knock-out criteria: ‘Vormeisen met betrekking tot het eindwerkstuk’.  
• Toegevoegd: ‘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.’ 

In het beoordelingsformulier mondeling examen:  
 

• Het beoordelingsformulier voor het mondeling examen is gewijzigd. 
• De nadruk komt te liggen op de presentatie van het implementatievoorstel en 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. 

Wijziging in procedure:  
 

• 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. 
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