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1. Exameneisen 
De exameneisen voor het examen MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A en B zijn 
vermeld in de bijlage Definitie van competenties voor de functieprofielen MOA/NIMA 
Sensorisch Onderzoeker-A of -B (6 september 2006). 

De Competenties zijn opgesteld aan de hand van de inhoudelijke clusters Kennis en 
inzicht en Toepassen. Vaardigheid zal in het (schriftelijke) examen niet getoetst 
worden. De toelating voor de examens is open voor iedereen die zich door opleiding 
(relevant voor het werkveld en overeenkomend met genoemd niveau) of 
werkervaring in staat acht aan het gestelde niveau te kunnen voldoen. 
Praktijkervaring en een opleiding op MBO- respectievelijk HBO-niveau wordt 
aanbevolen. 

Voor het examen MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker-A dient de met 1 
gemarkeerde tekst uit Proeven van succes van Joep Brinkman als uitgangspunt. 
Tekstgedeelten met markering 2 of 3 kunnen worden overgeslagen. 

Voor het examen MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker-B dient het gehele boek 
Proeven van succes van Joep Brinkman als uitgangspunt.  

Voor het examen MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker-B wordt basiskennis van de 
statistiek verondersteld. Deze omvat: 

• beschrijvende statistiek (variantie/standaarddeviatie, P/M-
correlatiecoëfficient,  

• meetniveaus) 
• normale verdeling 
• inductieve statistiek (betrouwbaarheidsintervallen, toetsen: 

eenzijdig/tweezijdig 
• toetsen, H0/H1/nulhypothese/alternatieve hypothese, binomiaaltoets, 

chikwadraad-toets, 
• verschiltoetsen parametrisch/ non-parametrisch) 
• De Power van testen, de Apha/Bèta fout 
• Signaal-Detectie theorie: Thurstone Modelling 
• R-indextest 

In het algemeen behoeven statistische formules niet uit het hoofd te worden geleerd. 
Ze moeten worden toegepast en worden bij de toetsvragen geleverd. Wel wordt een 
formule als bijvoorbeeld de Weberfractie als kennis verondersteld. 

Kandidaten krijgen bij het examen MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker-B alle 
tabellen en bijlagen die van toepassing zijn.  
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2. Examenmethodiek 
Sensorisch Onderzoeker A: De stof van MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker-A 
wordt getoetst aan de hand van 60 multiplechoice vragen waarin kennis, inzicht en 
begrip van vaardigheden aan de orde zullen komen. De toetstijd bedraagt 2 uur. 

Sensorisch Onderzoeker B: Schriftelijke open vragen toets. De toetstijd bedraagt 3 
uur. Niet-grafische rekenmachine is toegestaan. Het is mogelijk dat een eigen laptop 
benodigd is voor deelname aan het examen. 

 

3. Aanbevolen literatuur 
Brinkman, J. Proeven van succes, Sensorisch Onderzoek: technieken, procedures 
en toepassingen. (De meest recente druk). 
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BIJLAGE 

Definitie van competenties voor de functieprofielen 

Definitie van competenties voor de functieprofielen 'NIMA / MOA Sensorisch 
Onderzoeker A of B' 

Inhoud 

1. Opmerkingen vooraf 

2. Competenties Sensorisch Onderzoeker A (HBO-niveau) 

3. Competenties Sensorisch Onderzoeker B (HBO-niveau) 

1. Opmerkingen vooraf 

In dit document zijn de vereiste competenties voor twee functieprofielen binnen het 
sensorisch onderzoek vastgelegd. Het document dient als leidraad voor de examens 
‘NIMA / MOA Sensorisch Onderzoeker A of B’. 

Dit document is vastgesteld op basis het document ‘Toereikendheid Definitie van 
eindtermen voor de examens Sensorisch Onderzoeker A of B’ van de Vakgroep 
Sensorisch Onderzoek (2006). Het document ‘Definitie van eindtermen voor de 
examens Sensorisch Onderzoeker A of B’ (vakgroep Sensorisch Onderzoek, 1998), 
opgesteld naar de behoeften in de markt zoals aangegeven in het rapport van de 
commissie ‘Inventarisatie functieprofielen sensorici’ van de Vakgroep Sensorisch 
Onderzoek (1996) ligt ten grondslag aan dit document. In het voorjaar van 2006 is 
het onderliggende document ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de 
Vakgroep Sensorisch Onderzoek (het werkveld) met als doel de toereikendheid 
ervan voor beide functieprofielen te toetsen. Het document “Toereikendheid Definitie 
van eindtermen voor de examens Sensorisch Onderzoeker A of B’ van de Vakgroep 
Sensorisch Onderzoek (2006) is aangepast vanwege nieuwe inzichten in het 
vakgebied, nieuwe versie van het boek, en doordat het sensorisch examen A op een 
andere manier wordt afgenomen (multiple choice ipv open vragen). De vakgroep 
Sensorisch Onderzoek is gewijzigd in de Profgroep Sensorisch Onderzoek.  

In dit document worden twee werk/opleidingsniveaus onderscheiden, respectievelijk 
benoemd als Sensorisch Onderzoeker A en Sensorisch Onderzoeker B. Meer 
algemeen geldende vaardigheden als contactuele vaardigheden, rapportage- en 
presentatievaardigheden, representativiteit en overwicht, die niet direct een 
inhoudelijk karakter hebben, worden deels wel genoemd, maar niet getoetst tijdens 
de examens Sensorisch Onderzoeker A en B. 

In dit document wordt het begrip ‘Competenties’ gehanteerd en is uitgegaan van de 
internationaal erkende Dublin-descriptoren. Een competentie omhelst het 
geïntegreerde bereik van ‘kennis’, ‘vaardigheden’ en ‘houdingsaspecten’, zodanig dat 
succesvol handelen in een specifieke situatie het resultaat is.  

Onderstaand worden de competenties voor de twee niveaus nader omschreven, 
waarbij voor Sensorisch Onderzoeker A alleen de descriptoren ‘Kennis en Inzicht’ en 
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‘Toepassen van kennis en inzicht’ zijn gehanteerd en voor Sensorisch Onderzoeker 
B daaraan is toegevoegd  

‘Oordeelsvorming’. 

in Europees verband zijn vijf onderdelen beschreven om het niveau van bachelor en 
master vast te leggen: kennis en inzicht, toepassen kennis en inzicht, 
oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Het NVAO, Nederlands 
Vlaamse Accreditatie Orgaan, heeft deze vertaald in het Nederlands.  

NIMA/MOA Sensorisch Onderzoeker A 

De Sensorisch Onderzoeker A is werkzaam in of wil zich kwalificeren voor een 
functie in de uitvoering van het sensorisch onderzoek. Meer concreet betekent dit: 
het werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding, hanteren 
van aanbiedingsdesigns en productcodering, doelgericht en juist gebruik van 
testmateriaal, het correct hanteren van onderzoekscondities, het correct omgaan met 
en instrueren van panelleden. Gangbare functienamen voor Sensorisch Onderzoeker 
A zijn: testleider, panelleider, onderzoeksassistent etc. 

Kennis en inzicht 

De Sensorisch Onderzoeker A heeft aantoonbare kennis en inzicht van de volgende 
onderwerpen binnen het sensorisch onderzoek (kan het principe noemen en 
uitleggen):  

• de toepassing van sensorisch onderzoek bij o.a. kwaliteitscontrole, 
houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en -
optimalisatie en consumentenonderzoek; 

• de mens als meetinstrument (zintuigen en de zintuiglijke waarneming, 
psychologische aspecten, sociale aspecten, individuele verschillen per mens); 

• analytisch versus hedonisch onderzoek; productgericht versus 
consumentgericht onderzoek  

• vragenlijsten en testen gericht op sensorisch onderzoek: (semi-)monadisch, 
paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en 
- monitoringstesten; 

• centrale locatietest en bijbehorende vereisten aan de locatie, in home-use 
test; 

• eisen gesteld aan type respondent (panellid) per onderzoeksvraag (intern, 
extern, consument, getraind); 

• ‘Good Sensory Practice’ (uniforme bewaarcondities en (voor)bereiding van 
producten,  

• hanteren van aanbiedingsdesigns, doelgericht gebruik van testmateriaal en 
neutraliserende middelen, codering van testproducten, hygiëne). 

Toepassen kennis en inzicht 

De Sensorisch Onderzoeker A is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige 
wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of 
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beroep laat zien met betrekking tot de volgende onderwerpen binnen het sensorisch 
onderzoek: 

• voorbereiding en afname van de onder 4 genoemde vragenlijsten en 
testen aan de hand van een verstrekte instructie; 

• rapportage van de onder 4 genoemde vragenlijsten en testen in tabellen 
en grafieken gebruik makend van eenvoudige beschrijvende statistiek 
(gemiddelden, standaarddeviaties, frequenties, kruistabellen); 

• gebruik van software benodigd voor de data-acquisitie van sensorisch 
onderzoek, word processing en spreadsheetprogramma’s voor de onder 8 
en 9 genoemde toepassingen; 

• correcte omgang met en instructie van verschillende typen respondenten 
(zie 6) voor de onder 4 genoemde vragenlijsten en testen aan de hand van 
een verstrekte instructie; 

• toepassing van ‘Good Sensory Practice’ (zie 7).  

 

NIMA/MOA Sensorisch Onderzoeker B 

De Sensorisch Onderzoeker B is werkzaam in of wil zich kwalificeren voor een 
functie in de projectmatige aanpak van sensorisch onderzoek in een niet-complexe 
context. Meer concreet betekent dit dat de Sensorisch Onderzoeker B ‘niet-
complexe’ sensorische problemen kan vertalen in een opzet voor sensorisch 
onderzoek met bijbehorende projectmatige aanpak van screening en training van 
respondenten, de uitwerking, analyse, interpretatie en presentatie. De toevoeging 
‘niet-complexe context’ houdt in dat het profiel gericht is op een startend 
medewerker. Een gangbare functienaam voor Sensorisch Onderzoeker B is: (junior)-
projectleider, werkzaam onder toezicht van een senior projectleider. 

Kennis en inzicht 

De Sensorisch Onderzoeker B heeft aantoonbare kennis en inzicht van de volgende 
onderwerpen binnen het sensorisch onderzoek en functioneert doorgaans op een 
niveau waarop -met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken- enige 
aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied 
vereist is: 

• de geschiedenis van het vakgebied, 
• de gevolgen ervan voor het hier en nu, 
• de ‘state-of-the-art’ en bijbehorende valkuilen en de zin en onzin van 

sensorisch 
• onderzoek; 
• de mens als meetinstrument (zintuigen en de zintuiglijke waarneming, 
• psychologische eigenaardigheden, sociale aspecten, individuele verschillen 

per 
• mens); 
• de voor het vakgebied relevante statistiek (met daarbij benodigde software) en 
• gebruik en misbruik ervan, ten aanzien van: 
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o beschrijvende statistiek; 
o parametrische en non-parametrische toetsen, regressie-analyse; 

• multivariate methoden van datareductie (PCA, bi-plot, factor-analyse, 
preferencemapping);  

• steekproefgrootte in relatie tot significantie, power. 

 

Toepassen kennis en inzicht 

De Sensorisch Onderzoeker B is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige 
wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of 
beroep laat zien. Hij/zij beschikt over de competentie voor: 

• het minimaliseren (of –zo mogelijk- uitsluiten) van bias in de aanpak van het 
sensorisch onderzoek ten aanzien van fysiologische, psychologische en 
omgevingsinvloeden op de 

• sensorische waarneming; 
• de vertaling van sensorisch onderzoeksvraag naar aanpak/testopzet inclusief 

selectie-eisen en steekproefomvang van de respondenten of panels met 
betrekking tot: 

• hedonisch onderzoek; beschrijvend onderzoek; discriminatief onderzoek; 
• panelselectie, -training en –monitoring; rekrutering van respondenten; 
• de correcte instructie en begeleiding van functionarissen binnen het profiel van 

Sensorisch Onderzoeker A voor een testopzet voor de onder 5 genoemde 
onderzoeksgebieden; de (statistische) verwerking (inclusief de toepassing van 
daartoe geschikte software pakketten), interpretatie, rapportage en presentatie 
van onderzoeksresultaten voor de onder 5 genoemde onderzoeksgebieden. 

Oordeelsvorming 

• De Sensorisch Onderzoeker B is in staat om relevante gegevens te 
verzamelen en interpreteren met het doel een oordeel te vormen over de 
ethische en veiligheidsaspecten ten aanzien van de inzet van respondenten 
voor sensorisch onderzoek. 


