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Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, 
gedistribueerd, opgeslagen in een gegevensverwerkingssysteem of gepubliceerd in welke vorm 
dan ook door middel van drukwerk, fotokopie of welk ander middel dan ook zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en de uitgever. 
 
Dit materiaal bevat diagrammen, afbeeldingen en tekstinformatie op basis van: 
CATS CM® versie 4, van werken aan contracten tot contracten die werken. 
 
Alle andere merk-, bedrijfs- en productnamen worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden 
en kunnen handelsmerken zijn die het exclusieve eigendom zijn van hun respectievelijke 
eigenaren.  
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Introductie 
 

Deze syllabus 
Deze syllabus voorziet in de hoofdlijnen van de vereiste kennis voor een CATS CM® Foundation 
Certificering en geeft de kernpunten aan waarop tijdens het CATS CM® Foundation-examen zal 
worden getoetst. Daarnaast lees je hoe je je kunt voorbereiden op het examen en krijg je inzicht in 
de waarde van het examen.  De CATS CM® Foundation Certificering is de basiscertificering in het 
CATS CM® leerlijn.  
 

Over CATS CM® 
De methode CATS CM® wordt al meer dan tien jaar erkend als de de facto standaard methode voor 
contractmanagement. CATS is de afkorting van Contract Administration and Tracking Scenarios. 
De methode biedt een volledige aanpak voor de uitvoering van contractmanagement. Met de 
flexibiliteit en schaalbaarheid om de toepassing af te stemmen op de specifieke behoeften van de 
organisatie. De methode kent een duidelijke relatie met de drie factoren voor succesvol 
contractmanagement zoals in de figuur hieronder is weergegeven. 
 

 
 
De definitie van contractmanagement is als volgt: 
Het realiseren van de met het contract beoogde doelstellingen door tijdens de uitvoeringsfase van 
een contract proactief van alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, 
procedures, afspraken, voorwaarden, en tarieven de naleving te bewaken, alle onduidelijkheden, 
tegenstrijdigheden, en hiaten op te lossen, alle met het contract gepaard gaande risico’s te 
beheersen en de gewenste wijzigingen in het contract te verzorgen. 
 
Contractmanagement is dus gericht op het realiseren van de beoogde contractdoelstellingen. 
Deze kunnen een kwalitatief en een kwantitatief karakter hebben. Contractdoelstellingen kunnen 
veranderen tijdens de uitvoering van een contract. CATS CM® stelt organisaties aan zowel de 
leveranciers- als de opdrachtgeverszijde in staat om contracten proactief te beheren, met focus op 
wendbaarheid.  
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Het CATS CM® Foundation certificaat 
 
Voor wie is het certificaat bedoeld? 
Het CATS CM® Foundation certificaat is bedoeld voor iedereen die zijn of haar basiskennis van 
CATS CM® wil testen en wil aantonen. Het examen is gebaseerd op de methode CATS CM®, zoals 
beschreven in het boek CATS CM® versie 4 - van werken aan contracten naar contracten die 
werken. 
 

Waarom certificeren? 
Met het toenemende aantal contracten en de toenemende noodzaak tot wendbaarheid van het 
gehele contractportfolio neemt ook de noodzaak tot gestructureerd en schaalbaar 
contractmanagement binnen organisaties toe. CATS CM® wordt al ruim tien jaar herkend en 
erkend als de methode die juist dit aan organisaties biedt. Steeds meer organisaties vragen om 
aantoonbare kennis van de methode en de certificering en nemen dit op in functiecriteria voor 
contractmanagement. Met het behalen van het examen kunt u aantonen dat u de CATS CM® 
Foundation kennis heeft. 
 

Het volgende niveau 
Het volgende niveau van certificering is de CATS CM® Practitioner Certificering. Dit examen toont 
aan dat u de kennis van en het inzicht in de methode ook kunt toepassen in de praktijk. In 2020 zal 
in Nederland ook de CATS CM® NL Expert Certificering worden geïntroduceerd waarin de 
gedragscomponenten die de leerlijn (kennis, inzicht, toepassing, gedrag) volledig maken, aan bod 
komen.  
 
Een waardevol bewijs 
Als je het CATS CM® Foundation certificaat hebt behaald, heb je aangetoond te begrijpen wat 
contractmanagement op basis van CATS CM® betekent en kun je de gebruikte begrippen en 
modellen plaatsen. Je bent hierdoor in staat om snel en op de juiste manier mee te draaien in een 
organisatie de CATS CM® als basis voor haar contractmanagement heeft gekozen. Maar ook om 
zelfstandig een beter rendement te realiseren in de contracten die je onder je hoede hebt. Het 
certificaat is zeker ook waardevol voor professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden nauw 
met contractmanagers samenwerken. 
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Het CATS CM® Foundation-examen 
Om het CATS CM® Foundation certificaat te halen moet je het CATS CM® Foundation-examen 
succesvol afronden. In deze paragraaf lees je meer over de examenprocedure. 
 

Praktische informatie 
Om een CATS CM® Foundation certificaat te behalen, moet je slagen voor het examen waarin jouw 
kennis en inzicht wordt getoetst.  
 
Als examenkandidaat krijg je toegang tot de online examenomgeving en beantwoord je 60 
meerkeuzevragen binnen 60 minuten. Het is toegestaan het boek tijdens het examen te 
raadplegen. Houd er echter rekening mee dat het met de hoeveelheid vragen en de beschikbare 
tijd, niet mogelijk is om alle vragen op te zoeken.   
 
Om te slagen moet je 80% van de vragen correct beantwoorden, ofwel ten minste 48 van de 60 
vragen. Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn, dan is dit bij de vraag vermeld.  
 
Je krijgt de uitslag direct nadat je het examen hebt gemaakt. Als je geslaagd bent, krijg je toegang 
tot je certificaat. 
 
Je kunt je aanmelden voor het examen door een deelnamebewijs aan te schaffen op 
www.vhls.global. 
 

Aantal vragen: 60  

Tijd (minuten) voor het examen: 60 minuten 

% minimaal goed om te slagen 80% 

Open/gesloten boek: Open boek  

Taal: Nederlands en Engels 

Examenvorm: Online 

Type vragen: Het examen bestaat uitsluitend uit meerkeuzevragen. 
Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn, dan is 
dit bij de vraag vermeld.  
 

Kunnen er ook negatieve vragen in het 
examen zijn opgenomen? 
(bijvoorbeeld: Welke van de volgende 
antwoorden is GEEN pijler van CATS CM®?) 

Ja. We adviseren je daarom om de vragen zorgvuldig 
te lezen. 

Geldigheid Het certificaat kent een geldigheid van twee jaar  
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De basis 
Het is sterk aan te bevelen om het examen af te leggen na de training 
Contractmanagement CATS CM® Foundation. Daarin wordt exact het kennis- en 
inzichtsniveau getraind dat voor dit examen wordt verondersteld. We werken uitsluitend 
met gecertificeerde trainers en gecertificeerde organisaties, binnen Nederland is dit CM 
Partners BV. Het certificaat wordt  
verstrekt door CATS CM®. 
 
De leerdoelen van deze training zijn als volgt: 
 

1. Kennis van en inzicht in de CATS CM®-methode 
2. Inzicht in de factoren voor succesvol contractmanagement 
3. Verkennen van de implementatie en positionering van contractmanagement 
4. Voorbereiden op het CATS CM® Foundation-examen 

 
Hoeveel tijd het je naast het volgen van de training kost om je voor te bereiden op het 
examen hangt af van je voorkennis, ervaring en opleidingen. Als richtlijn moet je rekening 
houden met 16 tot 24 uur.  
  
 

Verplichte literatuur 
CATS CM® versie 4, van werken aan contracten naar contracten die werken.  
Auteur: Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld | Uitgever: Van Haren Publishing 
 
In het examen wordt uitsluitend deel I tot en met III van het boek getoetst. 
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Onderwerpen in het CATS CM Foundation-Examen 
 
Tijdens je examen testen we je algemene kennis over: 

§ De in de methode CATS CM® gehanteerde definities 
§ De factoren die van invloed zijn op succesvol contractmanagement 
§ De CATS Contractlevenscyclus 
§ De pijlers van de methode CATS CM® 

o Het onderscheid tussen De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige 
Contractafspraken 

o De rollen die rondom een contract ontstaan 
o De contractmanagement Essentials 
o Het contractmanagementproces en de inrichting daarvan door middel van 

contractmanagementscenario’s. 

 

Examen regelgeving 
 
Algemene regels 
CATS CM® gecertificeerd zijn is een waardevolle prestatie, dus fraude tolereren we niet. Als we 
tijdens of na de uitvoering van het examen constateren dat je fraude hebt gepleegd, zullen we je 
examen afwijzen. Je krijgt je examengeld dan ook niet vergoed.  
 
Als je niet slaagt voor het examen, krijg je geen certificaat. Voor je certificering moet je dan een 
nieuw examen aanschaffen en afleggen. Elke kandidaat krijgt dus maar één poging per examen 
om te slagen.  
 

Openbaar maken van examenvragen is illegaal 
Het is niet toegestaan om examenvragen te delen met anderen of om deze openbaar te maken. 
Dat is een inbreuk op de auteursrechten en het IP van CM Partners Holding BV en Van Haren 
Learning Solutions. Als je dit doet, kan dit leiden tot juridische stappen door Van Haren Learning 
Solutions met alle consequenties van dien. 
 

Feedback en vragen 
Wij hebben onze uiterste best gedaan om met deze syllabus te helpen bij de voorbereiding op het 
CATS CM® Examen. Wij zijn benieuwd wat je van deze syllabus en van het examen vindt. Heb je 
suggesties voor ons? Dan horen wij die graag.   
 
Veel plezier met de voorbereiding en succes met het examen. En natuurlijk wensen we je vooral 
plezier om het geleerde in de praktijk te brengen.  
 
Utrecht, juli 2020 
Linda Tonkes, CM Partners Holding BV 
 
 


