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INLEIDING 
 

De examencommissie legt verantwoording af aan het College van Bestuur over alle activiteiten en het beleid rondom 

het proces van examinering en diplomering. Dit jaarverslag examinering geldt tevens als een publieke 

verantwoording en wordt als zodanig gepubliceerd op de website van ROC Mondriaan.  

De examencommissie voor de Assisterende beroepen in de Gezondheidszorg wordt in dit verslag aangeduid als 

examencommissie AG.  

De opleidingen doktersassistent en apothekersassistent worden respectievelijk afgekort als DA en AA. 

In dit jaarverslag van de examencommissie AG wordt uitsluitend verantwoording afgelegd over de opleidingen DA en 

AA. 
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie AG draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de onderstaande 

opleidingen in de tabel. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de School voor Verzorgende, Verpleegkundige 

en Assisterende Gezondheidszorg aan de Aspasialaan 19 te Den Haag.  

Opleiding Verantwoordelijke examencommissie Voorzitter examencommissie 

Apothekersassistent N4 Examencommissie AG Mw. A. Deijk 

Doktersassistent N4 Examencommissie AG Mw. A. Deijk 

   

   

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Mw. A. Deijk Voorzitter 

Dhr. J. van Os Secretaris 

Mw. A. Söllu Lid (docent namens opleiding DA) 

Mw. A. v.d. Linden Lid (docent namens opleiding AA) 

Mw. E. Schardaun Lid namens het werkveld 

 

Wijzigingen in samenstelling:  

 Door langdurige ziekte is Mw. E. v.d. Bent in het afgelopen schooljaar als voorzitter structureel vervangen 

door de waarnemend schooldirecteur Mw. A. Deijk.  

 Mw. A. Söllu heeft vanaf september 2017 de plaats ingenomen van Mw. Frowein. Hiermee zijn docenten van 

de opleidingen Apothekersassistent en Doktersassistent vertegenwoordigd in de examencommissie en 

voldoet de samenstelling van de examencommissie aan de verscherpte wettelijke eisen.  

 

1.3 Taken en verantwoordelijkheid van de examencommissie  
De examencommissie is, passend binnen de examenkaders en het examenbeleid van ROC Mondriaan,  

verantwoordelijk voor: 

 De kwaliteit van het examenplan en de exameninstrumenten binnen de eigen school;  

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

De examencommissie heeft, conform het jaarlijks op te stellen Plan van Toezicht, de kwaliteit van alle aspecten van 

examinering en diplomering gemonitord. Er is actief invulling gegeven aan de aandachtspunten van vorig jaar en er 

zijn er nieuwe aandachtspunten voor het komend jaar geformuleerd. De examencommissie initieert, organiseert, 

analyseert, evalueert en acteert. 

De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau. Voor het functioneren van het 

examenbureau, zie 1.5. 

De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering. (Zie ook 1.6 interne en 

externe deskundigheidsbevordering)  
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1.4 Functioneren van de examencommissie  
De examencommissie is zo optimaal mogelijk samengesteld, waarbij sprake is van voldoende omvang,  

vertegenwoordiging (vanuit de docententeams en werkveld) en variëteit in de individuele expertise en ervaring van 

de leden. De bijdrage door het lid van het werkveld wordt als een verrijking van de examencommissie ervaren. De 

frisse blik van buitenaf dwingt tot het kritisch blijven kijken naar het eigen functioneren en te maken keuzes.  

De leden ervaren dat zij voldoende gefaciliteerd worden om binnen de examencommissie te kunnen functioneren. 

Alle leden van de examencommissie zijn leergierig, kwaliteitsbewust en -gedreven. De examencommissie staat 

dichtbij het primair proces, de docenten, het werkveld en is goed benaderbaar voor studenten. De lijnen binnen de 

school en binnen de commissie zijn kort.  

De examencommissie creëert een open kwaliteitscultuur door zowel sterke punten als aandachtspunten met elkaar 

en met relevante betrokkenen te delen. Er is goed zicht op de voortgang en het effect van uitgezette acties, de 

afname en beoordeling van examens. Landelijke en regionale ontwikkelingen worden goed bijgehouden. De 

examencommissie weet wat er leeft en speelt. De examencommissie is actief en ‘in control’.  

     

1.5 Functioneren van het examenbureau 
Binnen de school VZ is een examenbureau ingericht ter ondersteuning van 3 examencommissies. De logistiek en de 
dienstverlening aan studenten is nog een punt van aandacht. Komend jaar zal een lid van de examencommissie  
ondersteuning bieden bij het optimaliseren van de logistieke organisatie. Enkele ingevoerde procedures (zoals bijv. 
de inname van praktijkexamens) en de stringente toepassing van regels leiden in een aantal gevallen tot (onnodige) 
stress en spanning. Dit jaar zijn er werkgroepen ingesteld om verbetervoorstellen uit te werken ter vereenvoudiging 
van de procedures. Tegelijkertijd met deze ontwikkeling, is er gekeken naar het beter benutten van digitale 
mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken. Zo is de inschrijving voor centrale herkansingen per oktober 2017 
gedigitaliseerd (in plaats van handmatig in te vullen formulieren). De werking ervan wordt in het voorjaar 2018 
geëvalueerd.  
 
Een andere ontwikkeling betreft de praktijkexamens die via het Consortium zijn ingekocht en digitaal worden 
aangeboden via het platform Digibib. De medewerkers van het examenbureau hebben instructie gehad over de 
werking van Digibib. 
 
De taken van de examenbureaus in de scholen staan vermeld in het “digitale Handboek Examinering 
Beroepsopleidingen ROC Mondriaan”.  
 
Binnen de school VZ voert het examenbureau ondersteunende en operationele taken uit onder aansturing van de 
examencommissie. 
  
Het verrichten van administratieve werkzaamheden: 

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren 

 Examenwerk archiveren 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de voorzitter 

 Cijferregistratie bijhouden 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 
 

 
Het organiseren van afname van examens: 

 Examens plannen 

 Examenlokaal en –materialen voorbereiden en controleren (uitdraaien, kopiëren en klaarleggen) 

 Examens verspreiden naar correctoren en innemen 

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken 

 voortgang van de uitvoering bespreken in het structureel overleg met de voorzitter en/of secretaris van de 
examencommissie 
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1.6 Deskundigheid examencommissie 
Binnen ROC Mondriaan worden centrale examencommissie bijeenkomsten door de dienst Onderwijsondersteuning 

en advies georganiseerd. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de examencommissies op de hoogte gesteld 

van veranderende wet en regelgeving en wijzingen of aandachtspunten op instellingsniveau betreffende 

examinering en diplomering. Verder komen er onderwerpen aan bod die bijdragen aan de deskundigheid in het 

functioneren van de examencommissie. De examencommissies geven jaarlijks aan welke onderwerpen zij in deze 

centrale bijeenkomsten aan de orde willen stellen. 

De examencommissie AG heeft de volgende centrale examencommissie bijeenkomsten bezocht:  

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

14 september 2016  

 Informatie Staat van Instelling binnen Mondriaan 

 Aandachtspunten 2016-2017 (externe validering, handboek PE, centrale Examinering, voorgenomen 

wetgeving, servicedocumenten: kaders examinering en diplomering, vrijstellingen, menukaart 

examencommissies, dyslexie verklaring, mutaties examencommissie 16-17) 

 Quiz met vragen over de nieuwe wet en regelgeving examinering 2016-2017   

 Controle lijst gebruik taalexamens  

 

26 oktober 2016 

 Van Fraudepraktijk naar Fraudebeleid (externe sprekers Arie de Wild Hogeschool Rotterdam, Ludo van 

Meeuwen technische Universiteit Eindhoven)   

8 december 2017  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

 Aangepaste examinering (servicedocument) AIP-procedure (aanmelding, intake en plaatsing)   

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 

 Deelrapportage Centrale examens   

22 maart 2017  

 Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  

17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

 Centrale examinering, MBO/PABO traject, magister en vrijstellingen, digitale OER 

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

 

Overige scholing leden examencommissie 

De twee meest recente leden van de examencommissie (docenten) hebben in september 2017 een 2-daagse training 

van Bureau ICE gevolgd waarin zij uitleg hebben gekregen over nieuwe wet- en regelgeving. Er is uitgebreid aandacht 

besteed aan de eigen taken en verantwoordelijkheden als lid van de examencommissie. De beide leden hebben deze 
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training als zeer nuttig ervaren. De training heeft een positieve bijdrage geleverd aan het kwaliteitsdenken en heeft 

ertoe geleid dat beide leden voorstellen hebben gedaan tot het herijken van de taken binnen de examencommissie.  

Ook onderdeel van de professionalisering is het op de hoogte blijven van vakliteratuur en het bijwonen van 

(landelijke of regionale) workshops en webinars. Alle leden van de examencommissie zijn geabonneerd op relevante 

nieuwsbrieven (bijv. Examinering Mbo, MBO-raad, Validering Examens) zodat ieder op de hoogte is van nieuwe 

ontwikkelingen.  

In het voorjaar 2018 zal de examencommissie AG, samen met alle leden van de examencommissies Zorg en Welzijn, 

een scholing op maat volgen.  

De secretaris van de examencommissie heeft de volgende kennisdelingsmomenten gevolgd: 

 07 oktober 2016:  Webinar “Examinering in de beroepspraktijkvorming authentiek en betrouwbaar” 

(Servicepunt Examinering MBO) 

 31 maart 2017: Conferentie ‘Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!’ (Servicepunt Examinering 

MBO) 

 22 mei 2017: Themabijeenkomst ‘Uw examencommissie; aanscherping eisen examencommissie’ 

(Servicepunt Examinering MBO). 

 26 september 2017: Themabijeenkomst “Leer en werkervaring: Het vrijstellingsproces en het onderbouwen 

van vrijstellingen.” (Servicepunt Examinering MBO) 

 29 september 2017: Webinar “Kwaliteitsborging voor examencommissies” (Servicepunt Examinering MBO) 

 05 oktober 2017: Conferentie 'Kwaliteit op het spoor' (Kwaliteitsnetwerk MBO) 

Binnen het overleg van de examencommissie is een terugkoppeling van deze kennisdelingsbijeenkomsten gegeven.  

Deskundigheidsbevordering alle betrokkenen bij examinering 

De examencommissie heeft een actieve bijdrage geleverd aan het bevorderen van de deskundigheid van alle 

betrokkenen bij de examinering. Er zijn drie goedbezochte beoordelaarstrainingen en twee opfrisavonden verzorgd. 

Op 5 oktober 2017 is in samenwerking met Consortium, een drukbezochte (opkomst meer dan 60 personen) 

werkveldbijeenkomst georganiseerd specifiek gericht op het werken met Digibib. De betrokkenen hebben na een 

plenaire uitleg een workshop gevolgd waarbij uitleg is gegeven over de opbouw van opdrachten en examens. 

 Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  

Vanuit de wetgeving wordt er steeds meer gestuurd op de professionalisering van examenfunctionarissen. In de 

kaderbrief zijn de indicatoren hieronder weergegeven.  

3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn geschoold en 
bijgeschoold.  

100%  100%  

  

Van de vijf leden hebben twee leden recent de basistraining gevolgd voor nieuwe leden van de examencommissie. 

De voorzitter en de secretaris zullen deze training in schooljaar 2017/2018 volgen, zodat iedereen dezelfde training 

heeft gevolgd. Het lid van het werkveld is voor deze training uitgenodigd. Met haar moet nog worden afgestemd of 

zij daadwerkelijk gaat deelnemen aan deze training.  

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  
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Samenstelling 
examencommissie 

De samenstelling is in overeenstemming met de 
verscherpte wettelijke eisen.  

Benoemingsprocedure 
voorzitter examencommissie 
in gang zetten. 

Deskundigheid 
examencommissie 

De leden zijn kwaliteitsbewust en –gedreven. 
Twee recente leden (docenten) hebben in 
september 2017 een ‘basistraining’ gevolgd. De 
secretaris heeft meer dan 15 jaar ervaring, is 
gecertificeerd assessor, wordt ingezet als 
auditor binnen het kwaliteitsnetwerk MBO en 
woont actief diverse kennisdelingsmomenten 
bij. De waarnemend schooldirecteur heeft 
jarenlang ervaring als teamleider en 
coördinerend docent en weet zorg te dragen 
voor de vertaalslag van examencommissie naar 
onderwijsteam. 

Elk lid volgt de basistraining, 
gericht op de nieuwe 
wetgeving. Inventariseren 
verdere scholingsbehoefte en 
onderwerpen die tijdens 
themagerichte bijeenkomsten 
van de examencommissie 
behandeld kunnen worden.  

Functioneren 
examencommissie 

De examencommissie is ‘in control’ en actief in 
het zorgen voor en borgen van een goede 
examenkwaliteit. De examencommissie is 
integer. De examencommissie stelt zich op als 
‘critical friend’ en zoekt actief de 
gezamenlijkheid. Zie 1.3 

Afspraken maken en 
vastleggen tbv de 
onafhankelijke positionering 
van de examencommissie nu 
de waarnemend 
schooldirecteur permanent 
voorzitter wordt van de 
examencommissie. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

De examencommissie voert haar 
werkzaamheden uit op basis van de beschrijving 
in het (digitaal) examenhandboek, het plan van 
toezicht en de actielijst van de 
examencommissie die elke vergadering van de 
examencommissie up to date wordt gehouden. 
De 2 docenten zijn in hun jaartaken gefaciliteerd 
voor het uitvoeren van werkzaamheden ten 
behoeve van de examencommissie. 

Herverdeling van taken 
binnen de examencommissie 
op basis van evenwichtige 
spreiding en deskundigheid. 
Er ligt nu veel bij de 
secretaris. 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

Bij het zorgen en borgen van examentaken heeft de examencommissie de gezamenlijkheid gezocht met alle 

betrokkenen bij de examinering. Uit ervaring is gebleken dat het ‘samen zorgen’ drempel verlagend werkt bij het 

uitvoeren van borgingsactiviteiten zoals zichtrondes bij schriftelijke examens en het uitvoeren van 2e beoordelingen 

bij praktijkexamens. In het verleden werd de 2e beoordelaar bij praktijkexamens meer als ‘bedreiging’ ervaren, 

terwijl de inzet nu meer als ondersteuning wordt ervaren oftewel ‘coaching on the job’. Voor de examencommissie is 

de meerwaarde dat er meer zicht is op de kwaliteit van de examinering. Het mes snijdt aan twee kanten.   

Om de kwaliteit van de examinering en diplomering te borgen heeft de examencommissie:   

 2e beoordelingen in de praktijk uitgevoerd. 

 zichtrondes gehouden bij schriftelijke examens. 

 met het werkveld realistische casuïstiek besproken en bekeken wat haalbaar/uitvoerbaar is bij de afname 

van praktijkexamens. 

 relevante informatie actief ‘gebracht en gehaald’ naar het docententeam, door de 2 docenten die namens 

het team zitting hebben in de examencommissie. 

 Panelgesprekken gehouden met studenten. 

 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Status 

1. Borgen deskundigheid 

examencommissie. Er wordt 

een inhoudelijke bijdrage 

geleverd aan het ontwikkelen en 

implementeren van een 

uniforme basistraining voor 

nieuwe leden van een 

examencommissie.  

Afgerond. Er is  input geleverd gericht op basiskennis van o.a.: 

 het kwalificatiedossier 

 wet- en regelgeving 

 handboek examinering 

 OER 

 Examenreglement  

 Taken en verantwoordelijkheden examencommissie 

2. Borgen deskundigheid overige 

betrokkenen. Er wordt een 

voorlichting gegeven over de 

ingekochte praktijkexamens en 

de implementatie van 

keuzedelen. 

Wordt gecontinueerd. In oktober 2017 is een voorlichtingsavond 
gegeven in samenwerking met consortium over het gebruik van 
praktijkexamens. Docenten en leden van het werkveld hebben die 
avond een workshop gevolgd over het werken met het digitale 
programma Digibib en de opbouw van opdrachten en examens.  

3. Borgen deskundigheid 

examencommissie. Er wordt 

een separaat scholingsplan 

opgesteld ten behoeve van de 

examencommissie. 

Wordt gecontinueerd. Het scholingsplan voor de examencommissie 
is nog steeds integraal onderdeel van het scholingsplan op 
schoolniveau. Door wijzigingen in de samenstelling van de 
examencommissie en door nieuwe wet- en regelgeving is besloten 
dat alle leden deelnemen aan de basistraining voor nieuwe leden 
van de examencommissie. De examencommissie bepaalt vervolgens 
met elkaar welke scholingsbehoefte er verder is en welke 
onderwerpen behandeld zullen worden tijdens de themagerichte 
overlegmomenten. 
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4. Borgen deskundigheid 

betrokkenen. Een lid van de 

examencommissie verzorgt een 

deel van de training 

Kwalificerend beoordelaar. 

Wordt gecontinueerd. De secretaris van de examencommissie heeft 
bij de in totaal 3 x gegeven beoordelaarstrainingen en de 2 
‘opfrisavonden’ voorafgaande aan de examenperiode een deel van 
de training verzorgd. Hierbij is recente en relevante casuïstiek 
behandeld en zijn vragen van het werkveld beantwoord. Doordat 
een lid van de examencommissie de training verzorgt en bijwoont, is 
er zicht op het kennisniveau van het werkveld en de leervragen. De 
training wordt hierop afgestemd. Het werkveld heeft in de 
evaluaties aangegeven deze avonden als zeer leerzaam en nuttig te 
ervaren. Door de examencommissie wordt deze ‘opfrisavond’ nu 
jaarlijks geagendeerd. 

5 Borgen deskundigheid 

examencommissie. Met directie 

worden afspraken gemaakt over 

een minimale zittingstermijn 

voor leden van de 

examencommissie. Dit om de 

deskundigheid binnen de 

examencommissie op peil te 

houden. 

Wordt gecontinueerd. De minimale zittingstermijn is in het overleg 
met de onderwijsdirecteur en de voorzitters van andere 
examencommissies besproken (EMC). Hoewel hier draagvlak voor is 
bleek dit het afgelopen jaar niet haalbaar binnen de 
examencommissie AG. De doelstelling blijft echter wel staan. 

6 Borging kwaliteit 

exameninstrumenten. 

Analyseren van de werking van 

de praktijkexamens die in mei 

2016 zijn geïmplementeerd.  

Afgerond. Tijdens de beoordelaarstraining is de werking van de 
praktijkexamens geëvalueerd. Het werkveld gaf aan deze examens 
duidelijk, werkbaar, leesbaar en gebruiksvriendelijk te vinden.  

7 Borgen deskundigheid 

betrokkenen. Analyseren bij DA 

en AA hoeveel % van de 

praktijkexamens worden 

afgetekend door geschoolde 

beoordelaars 

Afgerond. Binnen de examencommissie zullen onderstaande 
gegevens worden gebruikt om af te stemmen waar in 2017-2018 2e 
beoordelingen worden uitgevoerd.  
 
DA: 89% van de beoordelaars geeft aan geschoold te zijn als 
beoordelaar in de praktijk, 8% is (nog) niet geschoold, 3% had dit 
niet ingevuld. Ten opzicht van vorig jaar is er een stijging in het 
aantal geschoolde beoordelaars (was 84%). Deze stijging is in lijn 
met de toegenomen aantallen geschoolde beoordelaars. Waar vorig 
verslagjaar 2 beoordelaarstrainingen zijn gegeven, zijn dit er nu 3 
geweest.  
 
AA: 95% van de beoordelaars geeft aan geschoold te zijn als 
beoordelaar in de praktijk, 5% is (nog) niet geschoold. Vorig 
verslagjaar was hier geen meting naar gedaan. 

8 Borging deskundigheid 

examencommissie. Continueren 

brainstormsessies 

Examencommissie met een 

beschreven visie op examinering 

als op te leveren product. 

Wordt gecontinueerd. De brainstormsessies hebben 
plaatsgevonden. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn 
besproken met de onderwijsdirecteur. De onderwijsdirecteur heeft 
samen met de voorzitters van de examencommissies Zorg en 
Welzijn besloten een gezamenlijke examenvisie te definiëren in 
relatie tot de implementatie van het nieuwe digitale handboek 
examinering en de verscherpte wettelijke eisen per 1 augustus 2017. 
De visie zal opnieuw geagendeerd worden. De 2 jaarlijkse 
brainstormsessies, die hele middagen duurden, zullen worden 
vervangen door meerdere themagerichte overlegmomenten van 1,5 
uur. 
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9 Borging kwaliteit afname 

schriftelijk examen. Maken en 

aanbrengen plattegronden van 

lokaalindeling in 

examenopstelling. 

Afgerond. De examencommissie heeft per lokaal aangegeven wat de 
maximale capaciteit van het aantal studenten is, als het lokaal in 
examenopstelling wordt ingericht. Dit is afgestemd met de 
roostermakers zodat bij het plannen van een examen rekening 
gehouden kan worden met de groepsgrootte en capaciteit van het 
lokaal. In de lokalen die gebruikt worden om schriftelijke examens af 
te nemen, hangen 2 plattegronden met de indeling van het lokaal 
(lesopstelling en examenopstelling).    

10 Doelstellingen examenbureau: 

 Test met gewijzigde procedure 

inleveren praktijkexamens 

 Resultaten REN sneller bekend 

bij examenbureau en slb-ers 

 

 Sturen op correcte aanmelding 

bij centrale herkansingen 

 
 

 Het werken met een planning 

van vaststelling examendossiers 

 

 Vaststelling examendossiers per 

schooljaar 

 Afstemming toets- en 

examenroosters van 

verschillende opleidingen (en 

planners) zodat extreme 

piekbelasting wordt voorkomen 

 Administratieve ondersteuning 

examenbureau 

 

 

 Wordt gecontinueerd. Deze test wordt in februari 2018 

uitgevoerd. 

 Wordt gecontinueerd. Is afgestemd met de docenten van 

Rekenen, Engels, Nederlands (REN) en de medewerker die de 

cijfers invoert. 

 Wordt gecontinueerd. De aanmelding voor centrale 

herkansingen is recent gedigitaliseerd. De werking hiervan 

wordt geëvalueerd. 

 Wordt gecontinueerd. De planning is gemaakt. In de uitvoering 

is van de planning afgeweken. Wordt meegenomen in de 

werkgroep en gerelateerd aan vaststelling via Magister.  

 Wordt gecontinueerd. Vóór 1 maart 2018 moeten de dossiers 

van 1e jaars studenten DA en AA zijn vastgesteld. 

 Wordt gecontinueerd. Dit is met de planners en het 

examenbureau besproken. Hier lijkt nog ruimte te zijn voor 

verbetering in de afstemming. Wordt meegenomen in de 

werkgroep Examinering. 

 

 Afgerond. Per april 2017 is de extra ondersteuning operationeel. 

11 Borging deskundigheid 

betrokkenen. Scholen van 

tenminste 4 vaststellers van 

examenproducten 

Wordt gecontinueerd. Binnen de school VZ zijn 4 vaststellers van 
examenproducten geschoold. Deze bouwen een portfolio op en 
worden in 2018 gecertificeerd.  

12 Borging kwaliteit 

exameninstrumenten. 

Vaststellen van 

examenproducten tbv cohort 

2016 

Wordt gecontinueerd. Per november 2017 wordt gestart met het ter 
vaststelling aanbieden van zelf geconstrueerde schriftelijke examens 
en de ingekochte praktijkexamens aan de 4 hierboven genoemde 
vaststellers. 

13 Borging toezicht door 

examencommissie. Plan van 

toezicht inrichten conform 

onderzoekskader 2017 inspectie 

van het onderwijs 

Jaarlijks werkt de examencommissie met een plan van toezicht die 
in 2017 wordt afgestemd op het nieuwe onderzoekskader van de 
inspectie van het onderwijs. Hiermee is geborgd dat het eigen 
toezicht aansluit bij het toezicht van de inspectie van het onderwijs.  

14 Borging deskundigheid 

betrokkenen bij examinering 

Wordt gecontinueerd. Er zijn 2 succesvolle ‘opfrisavonden’ in mei 
georganiseerd (11 mei 2017 voor DA en 16 mei 2017 voor AA). 
Spelenderwijs werden de aanwezigen leden van het werkveld 
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Voorlichtingsavond voor het 

werkveld organiseren in mei ter 

voorbereiding op de afname van 

praktijkexamens 

‘gedwongen’ aan de hand van realistische casuïstiek de 
praktijkexamens en de bijbehorende handleiding goed te lezen. 
Gekozen werkvorm: “Ren je rot-quiz’ om kennisniveau te peilen met 
aansluitend het casino spel waarin fiches ingezet konden worden op 
oplossingsrichtingen bij de besproken casuïstiek. 
 

 
 
 

 

 

2.1 Vaststellen diploma's, certificaten en instellingsverklaringen. 
De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor 

het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring. De cijferverantwoordelijke docent (en 

tevens lid van de examencommissie) heeft ter borging 100% van de examendossiers van diplomerende studenten, 

met de studieloopbaangeleiders gecontroleerd op volledigheid en correcte beoordeling. Alle examendossiers waren 

in orde. 

Het afgelopen jaar heeft de examencommissie 66 diploma’s DA en 39 diploma’s AA uitgereikt. 

 

2.2 Kwaliteit van de diplomering  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de diplomering en ziet in voorkomende 

gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen. De examencommissie heeft een strikte scheiding 

aangebracht in het controleren van het examendossier (door de cijferverantwoordelijke met de slb-er), de invoer 

van cijfers in Magister (door slechts één administratieve medewerker) en het bepalen of een student voor 

diplomering in aanmerking komt (door de examencommissie aan de hand van het diplomavaststellingsformulier). 

De secretaris van de examencommissie heeft toezicht gehouden op het gebruik van juiste (waarde)papieren en 

formats ten behoeve van het printen van het diploma en de bijbehorende resultatenlijsten. De geprinte diploma’s en 

resultatenlijsten zijn vervolgens gecheckt op volledigheid en juistheid.  

Met deze controles is geborgd dat diploma’s en bijbehorende resultatenlijsten correct zijn en op terechte gronden 

zijn afgegeven. 

 

2.3 Kwaliteit van de exameninstrumenten  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de exameninstrumenten en ziet in 

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen. Aansluitend bij de visie op examinering, werkt 

de examencommissie met een mix aan exameninstrumenten en beoordelingsvormen (methodenmix).  
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De praktijkexamens van zowel DA als AA zijn ingekocht bij het Consortium. De schriftelijke examens zijn in eigen 

beheer geconstrueerd. Vanaf november 2017 worden alle tot nu toe opgeleverde examens voor een 

vaststellingsadvies aangeboden aan de vier recent geschoolde vaststellers. Deze zullen een advies uitbrengen aan de 

examencommissie zodat de examencommissie kan besluiten om de opgeleverde examens vast te stellen dan wel bij 

te stellen.  

2.4 Kwaliteit van afname en beoordeling  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de afname en beoordeling en ziet in 

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.   

Door het gebruik van de methodenmix is geborgd dat een student/examenkandidaat op verschillende momenten 

door verschillende beoordelaars wordt beoordeeld. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van de 

beoordeling.  

Afgelopen jaar zijn er drie zichtrondes gehouden door de secretaris van de examencommissie bij schriftelijke 

examens, waarvan één bijwoning van het centrale examen Nederlands. De afname verliep conform procedures. Er 

hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan.  

Bij 4 (=16%) van de 25 huisartspraktijken waar praktijkexamens zijn afgenomen, is een 2e beoordeling uitgevoerd in 

de praktijk. De afname en beoordeling zijn in orde. Een aandachtspunt bij de beoordeling van praktijkexamens is de 

onderbouwing die gegeven wordt wanneer een student in aanmerking komt voor de beoordeling ‘Goed’. De 

onderbouwing is in een aantal gevallen gerelateerd aan het algehele functioneren van de student als stagiair. Tijdens 

de beoordelaarstrainingen is hier aandacht aan gegeven en is uitgelegd wat het verschil is tussen een BPV-

beoordeling (waarbij als naar de ‘film’ van de student gekeken wordt) en het beoordelen van een examenmoment 

(fotomoment).   

De aanpassing in het examenpapier waarop studenten hun antwoorden invullen heeft geleid tot meer transparantie 

bij de beoordeling. Bij DA en AA zijn alle openvragen door twee beoordelaars beoordeeld. Iedere beoordelaar vult 

het toegekend aantal punten in de daarvoor bestemde separate kolommen (kolom ‘1’ en ‘2’). Bij de derde kolom zal 

de kolomtitel (‘3’) vervangen worden door “Def” (definitief). Aan de beoordelaars zal de instructie gegeven worden 

dat in deze kolom per opgave het definitief toegekend aantal punten (na consensus) vermeld moet worden.  

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. In de examencommissie is het werkveld vertegenwoordigd door 

Mw. E. Schardaun. De examencommissie ervaart dit als een verrijking. Haar tip om Medisch Engels als keuzedeel aan 

te bieden vanwege het internationale karakter van Den Haag, wordt onderzocht. De praktijkexamens die via het 

Consortium zijn ingekocht, zijn tot stand gekomen in samenwerking met een vertegenwoordiging van het werkveld. 

Via het digitale platform Digibib kan het werkveld, per examen feedback geven. Zoals in de inleiding van ED 1 is 

aangegeven, is er intensief contact onderhouden met werkveld (drie trainingsavonden, twee opfrisavonden en een 

werkveldoverleg) gericht op het afnemen en beoordelen van praktijkexamens.  

3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de examen toetstechnische eisen.   

De praktijkexamens voor de cohorten vanaf 2016  worden ingekocht bij Consortium. Er is bewust voor het 

Consortium gekozen omdat de visie die het Consortium heeft op examineren, goed aansluit op de visie van de 

examencommissie AG. De examens zijn tot stand gekomen in overleg met de opleidingen en de praktijk biedende 

instellingen.  

Het Consortium biedt de mogelijkheid om elk werkproces afzonderlijk te examineren of een aantal werkprocessen te 

bundelen. De examencommissie AG heeft ervoor gekozen om een aantal werkprocessen te bundelen. Het onderwijs 

sluit goed aan op de examinering. Het Consortium werkt met oefenopdrachten die de toeleiding vormen tot het 

examen. 
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 De schriftelijke examens worden in eigen beheer geconstrueerd omdat de know-how en ervaring in huis aanwezig is 

en er geen of weinig aanbieders zijn van schriftelijke examens.  

In onderstaande tabellen is per opleiding aangegeven welke examens in eigen beheer worden geconstrueerd en 

welke bij het Consortium zijn ingekocht. 

Opleiding DA 25473 

# Naam examen Soort examen Naam examenleverancier   

1.  AFP deel 1 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

2.  AFP deel 2 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

3.  AFP deel 3 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

4.  Triëren deel 1 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

5.  Triëren deel 2 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

6.  Triëren deel 3 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

7.  Triëren Praktijkexamen Consortium 

8.  Medisch Rekenen deel 1 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

9.  Medisch Rekenen deel 2 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

10.  Handelen in het kader van de 
individuele gezondheidszorg 

Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

11.  Handelen in het kader van de 
individuele gezondheidszorg 

Praktijk Consortium 

12.  Praktijkvoering Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

13.  Praktijkvoering Praktijk Consortium 

14.  Kwaliteit en deskundigheid Praktijk Consortium 

 

Opleiding AA 25471 

# Naam examen Soort examen Naam examenleverancier   

1.  Anatomie deel 1 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

2.  Anatomie deel 2 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

3.  Medicatiebegeleiding deel 1 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

4.  Medicatiebegeleiding deel 2 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

5.  Medicatiebegeleiding deel 3 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

6.  Medicatiebegeleiding  Praktijkexamen Consortium 

7.  Niet-recept gestuurde zorg Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

8.  Niet-recept gestuurde zorg Praktijkexamen Consortium 

9.  Farmaceutisch rekenen deel 1 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

10.  Farmaceutisch rekenen deel 2 Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

11.  Productzorg Schriftelijk Constructie in eigen beheer 

12.  Productzorg Praktijk Consortium 

13.  Kwaliteit en deskundigheid Praktijk Consortium 

 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Bij het opstellen van de examenplannen en 

de examenmatrijzen heeft de examencommissie rekening gehouden met de eisen die in de kwalificatiedossiers 

gesteld worden. Het exameninstrumentarium (zelfgeconstrueerde schriftelijke examens en ingekochte 

praktijkexamens) dekt het volledige kwalificatiedossier incl. de specifieke vakkennis en vaardigheden.   

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. De beoordelingscriteria die bij de keuzedelen 

worden gehanteerd zijn gebaseerd op: 

 De omschrijving van het keuzedeel 

 Het resultaat van het keuzedeel 

 De gedragsindicatoren van het keuzedeel 

 De kennis en vaardigheden omschreven per keuzedeel 
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De beoordelingscriteria zijn daarmee direct herleidbaar uit het keuzedeel en opgenomen in de beoordelingslijst van 

het examen. Door deze werking is de validiteit van de dekking van het keuzedeel geborgd.  

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. Bij het bepalen van de werkvorm is gekeken naar de aard en 

inhoud van het werkproces en de daarbij benodigde (specifieke) kennis en vaardigheden. Er wordt gewerkt met een 

methodenmix zodat per examenonderdeel de juiste examenvorm kan worden ingezet.  

3.4 Evenwichtige waardering  
Het instrumentarium maakt evenwichtige waardering mogelijk en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en 

overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen. Het Consortium heeft in overleg met de 

opleidingen en de praktijkbiedende instellingen de meest geschikte beoordelingsvormen met de bijbehorende  

beoordelingscriteria gehanteerd. De examencommissie heeft in het examenplan per examen, zowel schriftelijk als 

praktijk,  de onderwaarde en de weging bepaald zodat de eindwaardering voor alle betrokkenen en studenten 

transparant is. 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. In het afgelopen jaar is het niet nodig geweest 

om de cesuur bij te stellen van afgenomen examens.  

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. Bij elk schriftelijk examen en praktijkexamen 

zijn beoordelingscriteria geformuleerd. Elke student wordt op deze manier langs dezelfde lat gelegd. De open vragen 

bij schriftelijke examens zijn standaard door 2 beoordelaars beoordeeld, zodat de objectiviteit geborgd is.  Bij de 

beoordelaarstraining voor leden van het werkveld is uitgebreid aandacht besteed aan het belang van een objectieve 

beoordeling en de rollenscheiding. Uit de studentenonderzoeken en de groepsgesprekken blijkt dat de studenten 

het gevoel hebben dat zij eerlijk beoordeeld worden. 
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4. AFNAME EN BEOORDELING ED3 
De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. 

4.1 Afname en beoordeling gelijkwaardig  
De afnamecondities en beoordelingen zijn voor studenten gelijkwaardig. De afname van schriftelijke examens vindt 

op een uniforme manier en volgens vaste procedures plaats. Dit geeft duidelijkheid aan studenten en betrokkenen 

bij de afname en de beoordeling. De regels zijn stringent en consequent toegepast.   

Voorafgaand aan elk praktijkexamen checken de beoordelaar en de student of aan alle randvoorwaarden kan 

worden voldaan om het examen uit te voeren. Bij knelpunten wordt contact opgenomen met de school. In het 

afgelopen jaar zijn er geen knelpunten geweest in de afname en beoordeling. 

Uit de panelgesprekken, zichtrondes en uitgevoerde 2e beoordelingen blijkt dat de afname en beoordeling deugdelijk 

is uitgevoerd. 

4.2 Afnamecondities 
De condities doen recht aan de context van het toekomstig beroep; onderdelen van het examen vinden in de (reële) 

beroepspraktijk plaats. De afname van schriftelijke examens is verlopen conform procedures. Zoals aangegeven 

onder ED 1 Borging (zie punt 9 in de tabel) is er aandacht geweest voor het in kaart brengen van de capaciteit van de 

lokalen waarin examens worden afgenomen. Bij de inrichting van het lokaal in examenopstelling passen er immers 

minder studenten in omdat de tafels verder uit elkaar worden gezet. De planners/roostermakers hebben het 

afgelopen jaar bij het inplannen van groepen, rekening gehouden met de capaciteit van de lokalen.  

Bij praktijkexamens, die in de reële beroepspraktijk plaatsvinden, zijn de afnamecondities voorafgaand aan elk  

gecheckt en in orde bevonden. Hierbij is o.a. gekeken naar: 

 de beschikbaarheid en deskundigheid van de beoordelaar 

 of er voldoende gelegenheid is  om het examen op de werkplek te organiseren 

 of de beschreven onderdelen kunnen worden uitgevoerd 

 of er toestemming aan de zorgvrager is gevraagd voor het uitvoeren van het examens. 

In 2017-2018 zal de examencommissie het huidige beleid m.b.t. het toekennen van aangepaste 

examenvoorzieningen evalueren. Tot nu toe wordt alleen extra tijd toegekend en het printen van het examen op A3 

formaat i.p.v. A4. Deze evaluatie vindt plaats op basis van de implementatie van het passend onderwijs, de nieuwe 

toelatingseisen voor komend schooljaar en de aanvragen van ouders/(potentiële) studenten voor meer 

voorzieningen (zoals bijv. verklankingsprogramma’s, leespennen, mondelinge afname enz.)  

4.3 Beoordeling 
De beoordeling levert betrouwbare uitkomsten op, vindt deskundig plaats en is gericht op een passende balans in 

vereiste kennis, houding en vaardigheden. 

Om de betrouwbaarheid van de beoordeling te borgen is elk schriftelijk examen met open vragen beoordeeld door 

twee beoordelaars. Studenten geven in de groepsgesprekken aan dat zij vinden dat zij eerlijk beoordeeld worden. 

Dit beeld komt overeen met de resultaten van het studenttevredenheidsonderzoek waarbij 80% van de studenten 

AA en 77% van de studenten DA vinden dat ze op dezelfde manier beoordeeld worden als hun medestudenten.    

Bij praktijkexamens zijn 2e beoordelingen uitgevoerd, waarbij geconstateerd is dat er kundig wordt beoordeeld (zie 

2.4). Bij de beoordelaarstrainingen en de opfrisavonden is stilgestaan bij het belang van een betrouwbare en 

deskundige beoordeling. De beoordelingscriteria zijn doorlopen om te verifiëren of de criteria begrepen en op 

dezelfde manier geïnterpreteerd werden. Vervolgens kregen de beoordelaars een filmpje te zien van een student die 

in een huisartsenpraktijk een telefonisch triagegesprek voert. Alle beoordelaars moesten de student aan de hand 

van het beoordelingsmodel beoordelen. De beoordelingen zijn ter plekke met elkaar vergeleken. De beoordelingen 

binnen de branche bleken consistent te zijn. 
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4.4 Transparantie organisatie examens 
De inrichting van het examen, de planning van de examenperiodes en beoordelingswijze zijn tijdig voor studenten 

beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant en eenduidig. 

In de OER van de opleiding kunnen de studenten hun examenplannen vinden. Aan alle groepen studenten is het 

examenplan aan het begin van de opleiding uitgelegd. In het examenplan kunnen studenten zien in welk leerjaar, 

welke periode welk examen afgenomen wordt. Op basis van het examenplan is een toets- en examenrooster 

gemaakt met specifieke data en tijden. 81% van de studenten DA en 95% van de studenten AA geven aan op tijd te 

weten wanneer een examen wordt afgenomen. 

In het examenplan staan per examen de onderwaarde en de weging vermeld. In elk schriftelijk examen staat de 

cesuur en het aantal te behalen punten per vraag. In elk praktijkexamens staan de criteria waarop de student wordt 

beoordeeld en hoeveel criteria, inclusief verplicht te behalen criteria, behaald moeten worden. 

4.5 Beroep en bezwaarprocedure  
De procedure voor beroep en bezwaar zijn tijdig voor studenten beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant 

en eenduidig. 

De procedure voor beroep en bezwaar is aan alle studenten uitgelegd bij het bespreken van de OER van hun 

opleiding. Tijdens de opleiding kunnen studenten voor uitleg van procedures terecht bij de secretaris van de 

examencommissie.  

Er zijn in het schooljaar 2016-2017 geen studenten geweest die bij de Commissie van Beroep een bezwaar hebben 

ingediend.  

In totaal 2 studenten (1 x DA en 1 x AA) hebben een verzoek ingediend voor een laatste kans. Deze verzoeken zijn 

behandeld door de bezwarencommissie. Aan één student is de kans toegekend omdat er voldoende perspectief was 

dat deze student zich zou kwalificeren binnen de nominale studieduur. Aan de andere student is de kans niet 

toegekend omdat er te veel belemmeringen waren in de studievoortgang. Deze student heeft het advies gehad om 

het jaar over te doen.   
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

Er heeft geen (interne) audit of inspectiebezoek plaatsgevonden bij AG. 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
 

De examencommissie blikt terug op een bewogen en bevlogen jaar waarin veel is bereikt. De examencommissie 

heeft goed zicht op wat er leeft en speelt en welke doelen zijn bereikt. Er is geïnvesteerd in het verhogen van de 

eigen deskundigheid en die van de betrokkenen bij de examinering. Er was een grootse diploma-uitreiking waarbij 

meer dan 100 studenten als beginnend beroepsbeoefenaar de opleiding hebben verlaten. Er zijn digitale 

ontwikkelingen die óf al geïmplenteerd zijn óf nauwlettend gevolgd worden. Komend jaar zal er o.a. aandacht zijn 

om (de toepassing van) een aantal procedures te evalueren. Het doel hiervan is efficiënter te werken met minder 

werdruk.  

De examencommissie heeft vanaf september 2017 besloten om de agenda, notulen en het plan van toezicht in te 

richten conform het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee wordt de aansluiting op 

het jaarverlsag verbeterd en de transparantie van de verantwoording vergroot. 

Voor 2017-2018 zijn de volgende doelen gesteld:  

 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1 Samenstelling examencommissie Benoeming Mw. A. Deijk als permanente voorzitter 

2 Deskundigheid Examencommissie. Basistraining Alle leden volgen dezelfde basistraining gericht op de nieuwe 
wetgeving. 

3 Deskundigheid examencommissie. 
Themagerichte deskundigheidsbevordering  

Er zijn minimaal 3 themagerichte overlegmomenten. De leden 
stemmen met elkaar het thema af.  

4 Taakverdeling binnen examencommissie Examencommissie verdeelt taken evenwichtig en passend bij (groeien 
in) deskundigheid.  

5 Vereenvoudigde uitvoering procedures Organisatiedeskundige en werkgroep maken verbetervoorstel voor 
implementatie van vereenvoudigde procedures. 

6 Digitale inschrijving herkansingen Evalueren of dit succesvol is en leidt tot minder papieren rompslomp. 

7 Monitoren digitale afname toetsen en examens 
bij andere opleidingen en nadenken over 
haalbaarheid implementatie bij AG 

Ontwikkelingen volgen bij VZ en VP. 

8 Onafhankelijke positionering examencommissie Afspraken maken waarnemend schooldirecteur 

9 Deskundigheid gebruik Consortium examens Continueren begeleiden en ondersteunen van het werkveld door 
trainingsavonden te verzorgen 

10 Scholingsplan Examencommissie Separaat scholingsplan maken. 

11 2e beoordelingen in de praktijk Vooraf planning waar 2e beoordelingen uitgevoerd gaan worden  

12 Afstemming visie op examinering in relatie tot 
(digitale) ontwikkelingen 

Visie examinering 

13 Deskundigheidsbevordering werkveld Organiseren beoordelaarstrainingen en ‘opfrisavonden’ afgestemd op 
Consortium en leerbehoefte werkveld 

14 Diploma-uitreiking Werkgroep maakt verbetervoorstel voor kortere duur ceremonie maar 
toch waardige uitreiking met passende attenties. 

15 Examenpapier en vermelding cijfer op basis van 
consensus 

Laten printen van nieuw examenpapier en instructie aan beoordelaars 
geven over gebruik kolom ‘Def’ 

16 Keuzedeel Medisch Engels Onderzoek doen naar haalbaarheid implementatie Medisch Engels 

17 Vaststelling Examens Vanaf november 2017 worden alle geconstrueerde en ingekochte 
examens ter vaststelling aangeboden. 

18 Aangepaste examenvoorzieningen Evalueren beleid in relatie tot implementatie passend onderwijs, 
nieuwe toelatingseisen en vragen van ouders/(potentiële) studenten 
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6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

In de tabel onder ED 1 Kwaliteitsborging staan de 14 doelstellingen die de examencommissie had gesteld. Daarvan 

zijn er 4 volledig afgerond. De doelstellingen die worden gecontinueerd zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. 


