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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Stichting Alexander  
Betreft:  Reactie op bericht over stoppen doorontwikkeling C-toets OBC 2.1 
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding 
Op 29 augustus 2022 heeft u de commissie geïnformeerd over recente ontwikkelingen rondom het 
instrument C-toets OBC 2.1, waarvoor hartelijk dank. U heeft ervoor gekozen om geen rapportage 
over de doorontwikkeling aan te leveren. Bij deze ontvangt u de reactie van de commissie van 
deskundigen1. 
 
 
2. Beoordeling 
De commissie heeft begrip voor het feit dat u heeft moeten concluderen dat zonder de financiering 
door en samenwerking met de leden van de VOBC niet langer kan worden ingezet op (de 
doorontwikkeling van) de C-toets OBC 2.1. Tegelijkertijd deelt de commissie uw teleurstelling gezien 
de lange historie van dit instrument in de Waaier en alle inspanningen van de afgelopen jaren om de 
kwaliteit van de vragenlijsten steeds verder te optimaliseren.  
 
De consequentie van uw besluit is dat C-toets OBC 2.1 uit de Waaier zal verdwijnen. Conform de 
afgesproken procedures, zal het instrument nog 1 kalenderjaar in de Waaier zijn opgenomen (2023). 
Hierdoor hebben organisaties de tijd om een ander instrument te kiezen. De commissie verzoekt u 
zelf de gebruikers te informeren over deze ontwikkeling en consequenties.  
 

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument C-toets OBC 2.1 gedurende 1 kalenderjaar 
nog te behouden in de Waaier (2023), met de status categorie I en vanaf 2024 te verwijderen uit de 
Waaier. 

  
 
3. Hoe verder?  
De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier 
wederom transparant gepubliceerd worden via de website. Komende periode zal VGN een 
verbeterslag maken in de online informatievoorziening over de Waaier (o.a. vindbaarheid, soort 
informatie, links naar websites van ontwikkelaars). Zodra hier meer nieuws over is, ontvangt u 
bericht. 

 
1 De commissie bestaat uit: 

- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 

Waarnemers zijn Peter Kruithof en Annemarie Peters-Bartraij, bureau VGN.   
De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos Mesman, secretaris.  

  


