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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.  

Door middel van deze zelfevaluatie evalueert de school de exameninstrumenten, de processen van afname, 

beoordeling, diplomering, functioneren van de examenorganisatie en formuleert naar aanleiding daarvan 

verbeteracties. Deze evaluatie maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in het digitaal 

Handboek Examinering van ROC Mondriaan is beschreven. Over het functioneren van de 

examenorganisatie en over de realisatie van de verbeteracties verantwoordt de examencommissie zich in 

het jaarverslag examinering.  

Een belangrijk gegeven in onze school is dat op de centrale instellingsexamens na, alle examens bij Stichting 

Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche) worden ingekocht en via de Stichting IBKI voor de crebo’s van 

autotechniek en tweewielers, en via Stichting VOC/IBKC voor carrosserie/schade worden uitgevoerd. Alle 

ROC’s zijn lid van Stichting Stem en de clou is dat de organisatie van de examinering daarmee zo is geregeld 

dat er veel werk uit handen van de school wordt genomen.  
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie van de School voor Autotechniek en Mobiliteit draagt de verantwoordelijkheid voor 

de examinering en diplomering van de achttien opleidingen in zowel BOL als de BBL-variant. Alle niveaus 

worden op de school aangeboden. Daarnaast biedt de school naast dag- ook avondonderwijs (BBL) aan op 

de locatie Tinwerf. Specifieke trajecten worden ook op locatie aangeboden zoals de ANWB in Utrecht en 

een Entree project in Laak Den Haag.  Al deze opleidingen vallen onder verantwoording van de volledige 

examencommissie en haar voorzitter, de schooldirecteur Arien Reyngoudt. 

 Niveau Opleiding 

1 

 
    Een 

Assistent Mobiliteitsbranche BOL 

- Autotechniek 

- Tweewielertechniek 

2 Twee Autotechnicus – BOL/BBL 

3 Twee Bedrijfsautotechnicus - BBL 

4 Twee Bedrijfsautotechnicus VEVA - BOL 

5 Twee Fietstechnicus - BBL 

6 Twee Scootertechnicus - BBL 

7 Twee Autoschadehersteller – BOL/BBL 

8 Twee Autospuiter - BBL 

9 Drie Eerste Autotechnicus – BOL/BBL 

10 Drie Eerste Bedrijfsautotechnicus - BBL 

11 Drie Eerste Fietstechnicus - BBL 

12 Drie Eerste Autoschadehersteller - BBL 

13 Drie Eerste Autospuiter - BBL 

14 Drie Eerste Scootertechnicus BBL 

15 Drie Serviceadviseur Mobiliteitsbranche - BOL 

16 Vier Technisch Specialist Personenauto’s – BOL/BBL 

17 Vier Technisch Specialist Bedrijfsauto’s - BBL 

18 Vier Technisch Leidinggevende - BBL 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Arien Reyngoudt Voorzitter Examencommissie, schooldirecteur 

Marjolein van der Linden - Kool Secretaris, docent 

Furoze Piergolam Lid, docent 

Arie de Ruiter Lid, docent 

Hans van Bommel Lid, vertegenwoordiging uit het werkveld 

 
In schooljaar 2016/2017 zijn er geen wijzigingen geweest in de examencommissie.  
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1.3 Taken en verantwoordelijkheid van de examencommissie  
De Examencommissie werkt met een Plan van Toezicht (PvT). De inzet van dit PvT is onder andere door 

persoonlijke omstandigheden binnen de Examencommissie en de school niet structureel ingezet.  

De schooldirecteur is voorzitter van de Examencommissie en zit in het bestuur van Stichting Stem en is 

tevens lid van de vaststellingscommissie van de Stem. De taken van de secretaris zijn gedurende het jaar 

niet volledig vervuld met als gevolg dat er buiten de diplomavergaderingen geen structureel overleg heeft 

plaatsgevonden en ad hoc op  urgente zaken is ingesprongen. 

In de school wordt bij de beroepsgerichte vakken geen gebruik gemaakt van eigen geconstrueerde 

examens. Alle examens komen van Stichting Stem. Alle scholen met autotechniek en mobiliteit in 

Nederland zijn aangesloten bij de Stem. Dit wordt nader toegelicht onder 2.3 

De uitvoering van de examinering van de beroepsspecifieke vakken is ondergebracht bij IBKI en IBKC. De 
voorzitter van de Examencommissie geeft aan dat het exameninstrumentarium is vastgesteld door de 
Stem. Hierover heeft de Stem nauw contact met de inspectie. De producten van Stem zijn goedgekeurd, 
maar de Inspectie is niet bevoegd om examenleveranciers te certificeren. Hiervoor heeft zij 
wettelijk/politiek geen ruimte. 
 
Voor Nederlands worden de Instellingsexamens geconstrueerd door een gecertificeerd constructeur. Zij 
maakt gebruik van het format van Cinop-Cito. De docent Engels construeert de Instellingsexamens Engels.  
De examens Lezen en Luisteren worden voor Nederlands en Engels via de Centrale Examinering 

geëxamineerd.  

Het rekenen wordt geëxamineerd via de Centrale Examinering. 

 

De school en de examencommissie zijn verantwoordelijk voor: 

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

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering; passend binnen 
examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

De examencommissie stelt jaarlijks een Plan van Toezicht op waarin het toezicht op examinering en 

diplomering georganiseerd en gemonitord wordt. De aandachts- en verbeterpunten (voor zover aan de 

orde) vanuit het afgelopen jaar en nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis hiervan.  

Enkele activiteiten uit dit plan zijn:  

 Vaststellen en evalueren van de exameninstrumenten; zie toelichting over de inkoop bij Stem 
onder 2.3 blz. 12; 

 Controleren van afname; 

 Het toezicht op de examenprocessen; 

 De ontwikkeling van een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering 
en diplomering; 

 De behandeling van bezwaren/klachten; 

 Rapporteren over de kwaliteit van examens, examenresultaten en examenprocessen aan de 
Examenraad.  

 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau.  

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 De invoer van de cijfers van de extern uitgevoerde examens in Magister; 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten;  

 Voorbereiden van controle alle examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats. 
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1.4 Functioneren van de examencommissie  
Welke maatregelen of afspraken er zijn gemaakt over de werkwijze van de examencommissie om 

onafhankelijk te kunnen functioneren.   

Voor wat betreft het schooljaar 2016-2017 is de examencommissie er niet geheel in geslaagd het complete 
toezicht volgens het opgestelde plan van toezicht uit te voeren.  

Er is een respectabel aantal diploma’s uitgereikt, de controle van de examendossiers is grondig uitgevoerd 
maar door personele problemen in de school kon helaas geen uitvoering worden gegeven aan de 
stelselmatige controle en verbetering van de examenprocessen.   

De leden van de examencommissie zijn zich hier goed van bewust en voor het schooljaar 2017-2018 zullen 
een aantal verbeterslagen worden gemaakt. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 6, het hoofdstuk dat gaat over 
conclusie en verbetervoorstellen examencommissie.  

1.5 Functioneren van het examenbureau 
Afgelopen jaar is een stap gezet in de inrichting van een volwaardig examenbureau. Aan dit proces wordt 

komend jaar vervolg gegeven. De inrichting en bemensing van de school maken dat diverse taken wel goed 

worden uitgevoerd maar organisatorisch nog zijn verspreid. Komend jaar worden deze taken 

geherstructureerd. 

De invoer van resultaten in Magister en beheer examendossiers, de opmaak van documenten t.b.v. de 

diplomavergadering worden uitgevoerd door de functionaris van het examenbureau. Als een dossier 

gereed is, worden de documenten t.b.v. diplomavaststellingsvergadering opgesteld. Ieder dossier wordt 

door de examencommissie gecontroleerd. Na de controle vult de examencommissie het aanvraagformulier 

in waarna het diploma in Magister wordt uitgedraaid.  

De uitvoering van taken zoals de planning van de Proeve van Bekwaamheid, maar ook de organisatie en 

afname examens Entree en keuzedelen, Examenbank beheer instellingsexamens Nederlands, Engels en 

Entree zullen komend jaar organisatorisch bij het examenbureau worden gevoegd. Voortkomend uit de 

inrichting in het verleden waren deze taken bij diverse functionarissen in de organisatie belegd. 

Er zijn afgelopen jaar verbeterslagen gemaakt en de invoer van de examenresultaten in Magister is goed 

geregeld en wordt accuraat, volledig en tijdig uitgevoerd. De diplomadossiers waren volgens de 

examencommissie leden beter op orde dan voorgaande jaren.  

De examencommissie is verantwoordelijk en zet (s) de onderstaande taken bij het examenbureau uit: 
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 

 Diploma’s gereedmaken 

 Waardepapier bestellen en beheren 
 
De afname van examens Entree wordt intern georganiseerd. Onderstaande punten zijn neergelegd bij Arie 
de Ruiter als lid en in opdracht van de examencommissie en betrokken bij deze specifieke doelgroep: 

 Examens plannen 

 Examenlokaal en –materialen voorbereiden en controleren 

 Beoordelaars uit het bedrijfsleven regelen 

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken 

 Beoordelen en bespreken met kandidaten 

 Resultaten door examenbureau laten invoeren. 
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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 wijzigingen 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 onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt 

jaarlijks een scholingsplan.  

 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de school voor Autotechniek en Mobiliteit heeft de volgende centrale 

examencommissie bijeenkomsten bezocht 

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 2016 

 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/Pabotraject, magister en vrijstellingen, digitale OER 

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  
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Omdat de  veel crebo’s heeft op alle niveaus en zowel in BOL als BBL hebben de leden voorgesteld om een 

verdeling van de expertise wat betreft KD’s en OER te maken. Om de kwetsbaarheid hierin tegen te gaan en 

de verbondenheid met de teams te versterken, is voorgesteld om een Taakhouder Examinering per team te 

benoemen. Komend schooljaar wordt hier vorm aan gegeven.  

 

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.  

Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn geschoold 
en bijgeschoold.  

100%  100%  

 

De examencommissieleden zijn geschoold en centrale vergaderingen zijn bijgewoond; om deze norm te 

behouden gaan wij volgend jaar intervisie invoeren bij voorkeur met de collega’s van de andere scholen op 

de campus. De leden kunnen bogen op jarenlange ervaring. In 2018 wordt de scholing van de 

examencommissieleden in geïnventariseerd en een eventuele update uitgevoerd. 

 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van 
voldoende 
kwaliteit? 

Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

voldoende Taakverdeling bespreken en vastleggen 
Taakhouder examinering aanstellen 
Vervulling van de vacature uit het bedrijfsleven 
Toekomstige invulling van de examencommissie staat op de 
agenda. 
 

Deskundigheid 
examencommissie 

goed Kennis nieuwe KD’s structureel op de agenda plaatsen in 
relatie tot de examinering en diplomering. 
Aandacht voor en kennis van examinering keuzedelen. 
Intervisie met collega’s van de campus. 
Inventarisatie scholing en actie indien nodig (b.v. training voor 
‘gevorderden’ examencommissieleden) 

Functioneren 
examencommissie 

matig Structureel inplannen overleg, systematisch vastleggen van 
processen en activiteiten uit het PvT  
Uitbreiding Examenbureau 
Invulling administratieve ondersteuning Examencommissie. 
 

Werkzaamheden 
examencommissie 

matig Meer structureel vastleggen hoe examineringsprocessen in de 
school worden ingericht. 
Sturen op rolverdeling m.n. in relatie tot de inkoop bij en 
uitvoering door derden. Rollenscheiding moet hiermee 
volgend jaar kunnen worden aangetoond. 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 

De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

In onderstaande tabel worden vier meer operationele kwaliteitsdoelen benoemd waar dit jaar in praktische 

zin aan is gewerkt. Bij onderdeel 6 wordt ingegaan op de procesmatige kwaliteitsdoelen. 

Per doel wordt aangegeven welke activiteiten daarvoor zijn uitgevoerd, en wat de uitkomsten zijn van deze 

activiteiten.  

 

Kwaliteitsdoelen, uitvoering en uitkomsten 

1. Bij de instellingsexamens het 4 ogen principe handen en voeten geven 
- Bij de instellingsexamens Spreken en Gesprekken voeren is een tweede 

beoordelaar ingezet; ook zijn er geluidsopnames gemaakt zodat deze later 
konden worden beoordeeld.  

- De tweede beoordelaar uit een andere school van ROC Mondriaan was in 5 tot 
10% tijdens de examens aanwezig. Bij een kwart van de examens zijn 
geluidsopnames gemaakt die door een 2de beoordelaar uit de eigen school 
steekproefsgewijs zijn beluisterd.   

2. Examen schrijven; praktische inrichting en surveillance verbeteren 
- Aanwezigheid van 2de surveillant 
- Bij circa 25% van de examens is een 2de surveillant aanwezig geweest. 

3. Procedure voor behandeling van klachten opstellen 
- Dit is gebeurd en deze procedure wordt gevolgd. 

4. Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de ingekochte examens  
- Door middel van het uitvoeren van audits en het bijwonen van de 

gebruikersraden van IBKI en IBKC door twee leden van de examencommissie. 
- Het resultaat is beter inzicht in de verbeterpunten van specifiek de EAT-

examens. Op landelijk niveau worden deze nader opgepakt en weer terug 
gekoppeld. 

 

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. Er wordt niet 

gecontroleerd d.m.v. steekproeven, maar alle dossiers worden volledig gecontroleerd door ten minste drie 

leden van de examencommissie. 

Er zijn afgelopen jaar geen certificaten of instellingsverklaringen afgegeven. 

Alle resultaten worden bijgehouden door het examenbureau en ingevoerd in Magister. In Magister is per 

kwalificatie een examenboom ingericht. Het examenbureau geeft aan wanneer het dossier compleet is. De 

diplomavaststellingsvergaderingen zijn structureel ingepland. De dossiers worden nauwgezet gecontroleerd 

door de commissieleden. 
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Het aantal afgegeven diploma’s is conform de verwachting over dit schooljaar. 

 

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. 

Het proces van diplomeren maakt deel uit van het PvT en is afgelopen jaar goed verlopen. Het 

examenbureau levert een volledig examendossier. Al deze dossiers worden door de examencommissie 

gecontroleerd. 

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

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.  

Omdat de school alle beroepsgerichte examens via de Stem inkoopt, is een klein uitstapje naar de 

werkwijze van Stem hier op zijn plaats. 

Stem maakt beroepsgerichte examens die dekkend zijn voor het volledige kwalificatiedossier. Voor alle 

kwalificaties geldt, dat het in elk geval Proeven van Bekwaamheid en een beoordeling in de BPV betreft. 

Daarnaast kan er (afhankelijk van de inhoud van het kwalificatiedossier) sprake zijn van theorie-, taal- en/of 

rekenexaminering. Stem zorgt ervoor dat de examens steeds passen bij de laatste kwalificatiedossiers en de 

vereisten vanuit het Ministerie van OCW. 

 

Stem heeft in 2014 het Keurmerk Examenleverancier behaald. Hierbij zijn alle beoordelingsinstrumenten 

van Stem door Kiwa tegen het licht gehouden aan de hand van de Inspectierichtlijnen. Ook heeft Stem in 

2015 opnieuw een kleine steekproef van dit Keurmerk ondergaan en zijn er gesprekken gevoerd om de 

nieuwe opzet van examinering toe te lichten. De producten van Stem zijn goedgekeurd. Maar de Inspectie 

is niet bevoegd om examenleveranciers te certificeren. Hiervoor heeft zij wettelijk/politiek geen ruimte.  

 
De school koopt alle beroepsgerichte examens in bij Stichting Stem en koopt de uitvoering in bij 

IBKI/IBKC-VOC. De controle op de examens wordt steekproefsgewijze afgenomen door op locatie 
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van de IBKC c.q. IBKI door leden van de examencommissie of door docenten in opdracht van de 

examencommissie. 

In overleg van de uitvoeringsstichtingen en de Stem staat de examenkwaliteit op de agenda. Hiervan zijn 

verslagen beschikbaar. Hiermee wordt zorg gedragen voor de externe borging van het 

exameninstrumentarium, het bedrijfsleven is actief betrokken bij de Stem.  

De analyse van examen en herexamenresultaten is bijvoorbeeld punt van aandacht; IBKI kon tot nu toe 

deze gegevens niet op het juiste aggregatieniveau per school aanleveren. Uiteraard wordt strikt 

bijgehouden voor welke studenten een herexamen wordt aangevraagd. De managementinformatie 

verwachten we komend schooljaar beter inzichtelijk te hebben.  

De studenten worden voor een examen door de school aangemeld bij IBKI of IBKC. Zij sturen de uitnodiging 

naar de student. Alle toetsen lopen via school. 

Om de extra spanning die mogelijk bij studenten kan ontstaan door afname bij onbekende examinatoren 

op een vreemde locatie wordt door de school extra ondersteuning geboden: voorafgaand aan de 

examinering bezoekt de klas onder begeleiding van een docent de locatie in Nieuwegein. 

De resultaten van de examens inclusief een uitgebreide toelichting wordt aan school, de student en de 

desbetreffende docent doorgegeven. 

De Instellingsexamens Nederlands en Engels worden geconstrueerd door gecertificeerde constructeurs en 

vastgesteld door leden uit de Vaststellingscommissie 

Wat betreft de afname van de Instellingsexamens hebben we afgelopen jaar het 4-ogen principe meer toe 

willen passen. Dit is deels gelukt, het is niet altijd mogelijk gebleken een tweede beoordelaar of een 

toehoorder te regelen. Volgend schooljaar willen we hiervoor meer gericht steekproeven en registratie van 

de bevindingen inzetten. Bemensing van alle rollen is vaak lastig, dat geldt voor de invulling van de rol van 

de beoordelaar in combinatie met het spelen van acteur/gesprekspartner en de tweede surveillant bij de 

examens Schrijven. 

2.4 Betrokkenheid beroepenveld 

Het bedrijfsleven is betrokken bij de ontwikkeling van examens door de Stem door hun actieve deelname in 

de Commissies van deskundigen. In deze commissies waar het bedrijfsleven en onderwijs samen zitting 

hebben, wordt op detailniveau naar de examens gekeken en worden de vaststellingscommissie 

geadviseerd. Het bedrijfsleven heeft ook zitting in het bestuur van de Stem. 
De betrokkenheid van het beroepenveld is ook geregeld bij de uitvoeringsorganisaties IBKI en IBKC. Deze 

laatste twee zijn ook voortgekomen uit de kenniscentra. 

De school voor AM heeft ook voorgaande jaren een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven in de 

examencommissie gehad.  

 

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

eisen.   

Inkoop Examens bij Stichting Stem 

Onderwijsinstellingen die hun exameninstrumenten niet zelf ontwikkelen, en dit via de zogenaamde ‘route 

1’ doen, namelijk deze extern beschikbaar krijgen, moeten dit bij een gecertificeerde examenleverancier 

doen. Stem gaat deze certificering aanvragen en verwacht dat in april 2018 gestart kan worden met het 

certificeren van examenleveranciers (dit is een ander proces dan het onder 2.3. genoemde 
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Keurmerk Examenleveranciers). Dat betekent dat de scholen vanaf augustus 2018 met valide 

examenproducten van gecertificeerde examenleveranciers kunnen werken (bron; site Stem, 16-10-’17) 

 

Binnen Stem is een vaststellingscommissie actief voor de vaststelling van de ontwikkelde examens, voor 

Motorvoertuigen- en Tweewielertechniek en voor Carrosserie. De vaststellingscommissie bestaat uit 

vertegenwoordigers van bedrijven en ROC’s. Deze commissie adviseert het Stem-bestuur over het 

vaststellen van examens. Geeft de vaststellingscommissie een positief advies over een examen, dan stelt 

het bestuur dit definitief vast en worden de examens beschikbaar gesteld via StemToets. De 

schooldirecteur/voorzitter examencommissie zit zowel in het bestuur als de vaststellingscommissie van de 

Stem. Ondanks dat we als examencommissie altijd de vaststelling van Stem voldoende hebben bevonden, 

zijn we er ons bewust van het feit dat we de examenproducten jaarlijks formeel moeten vaststellen. Dit 

leidt tot een verbeterpunt bij 6.2 

 

De twee uitvoeringsorganisaties voor examinering zijn: 

- IBKI voor het ontwikkelen en afnemen van theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen en 

tweewielers 

- IBKC, Instituut Branche Kwalificering Carrosseriebranche/VOC is het non-profit exameninstituut van 

de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het 

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC). 

 

De examenproducten die zij voor het mbo gebruiken zijn, zoals hiervoor beschreven, eigendom van Stem. 

Binnen Stem worden de examenproducten voor de daaraan gelieerde mbo-opleidingen, gelegitimeerd, 

vastgesteld en gepubliceerd. 

In opdracht van de ROC’s nemen de IBKI en de IBKC praktijkexamens af in hun eigen examenhallen. Tevens 

faciliteren zij in de afname van de theorie-examens. De leden van de examencommissie, of docenten in 

opdracht van de examencommissie bezoeken steekproefsgewijs de examinering op locatie en leggen hun 

bevindingen in een beoordelingsformulier vast. 

 

Examens voor Entree 

Stem heeft ook examens voor Entree en deze verschillen van de examens vanuit Examenplatform Entree. 

De branche specifieke examens van Stem hebben een aansluiting op een niveau2-opleiding in de 

mobiliteitsbranche. De examens die Stem voor Entree heeft ontwikkeld, zijn qua opzet hetzelfde als de 

andere Stem-examens. Er is sprake van een examenmix met een proeve, een BPV-beoordeling en een 

kennismeting. 

 

Alle ROC’s zijn lid van Stem en de beroepsspecifieke examens worden via de uitvoering bij IBKI of IBKC/VOC 

ingekocht bij Stem.  Er is geen andere aanbieder van deze examens. 
De examencommissie is voornemens komend schooljaar meer structuur in de bewaking, monitoring en 

analyse van de kwaliteit van de examinering aan te brengen door de audits vaker en meer cyclisch uit te 

voeren. 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Voldoen context en inhoud van de 

examens die zijn afgenomen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar? 

Ja, de afgenomen examens voldoen hieraan. Wel is opgemerkt dat het beroepsgerichte examen niveau 3 

voor de Kwalificatie Eerste Autotechnicus landelijk en ook binnen Mondriaan een relatief laag 

slagingspercentage kent. Er wordt i.s.m. met de vaststellingscommissie van de IBKI een analyse gemaakt.  

Alle resultaten van de Proeven van Bekwaamheid van de verschillende ROC’s worden in beeld gebracht en 

onderzocht door IBKI. Zo wordt onderzocht of het examen wellicht te moeilijk is, en of de herkenbaarheid 

van de opdrachten beter kan. Ook volgend jaar heeft dat onze aandacht. 

http://www.oocinfo.nl/
http://www.stichtingstem.nl/
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De leden van de vaststellingscommissie hebben alle instellingsexamens voor de generieke vakken en de 
Entree vastgesteld.  
 

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. De context en inhoud van de 

examens die zijn afgenomen voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

Binnen de school zijn 18 keuzedelen. Afgelopen jaar zijn bij drie keuzedelen examens afgenomen. Het gaat 

om: Verrijking leervaardigheden (Entree), Duurzaamheid in het Beroep, afhankelijk van het niveau in 

variant B, C of D, en keuzedeel Praktijkopleider. De leveranciers zijn respectievelijk de Mbo raad, ROC 

Mondriaan en Stem. 

3.3 t/m 3.6 Examenvormen, Evenwichtige waardering, Cesuur op het juiste niveau, Objectieve   

beoordeling 
Zoals hiervoor beschreven zijn alle ROC’s lid van de Stem en wordt de uitvoering van de examens verzorgd 

door de IBKI en de IBKC. De afname door IBKI en IBKC van de STEM-examens wordt al langer dan vijf jaar op 

deze wijze gedaan in nauw overleg met bedrijfsleven. In verschillende bijeenkomsten waar scholen uit 

Nederland en het bedrijfsleven aanwezig zijn, komen de onderdelen over de beoordeling aan bod. De 

audits op de examinering worden op landelijk niveau uitgevoerd op de locatie in Nieuwegein. 

Auditrapporten worden door collega ROC’s gedeeld. Analyses van bevindingen komen in de 

gebruikerscommissies aan de orde.  

4. AFNAME EN BEOORDELING ED3 
De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. 

4.1 tot en met 4.4 Afname en beoordeling gelijkwaardig, afnamecondities, beoordeling en 

transparantie organisatie examens 
Zoals hiervoor beschreven zijn alle ROC’s lid van de Stem en wordt de uitvoering van de examens verzorgd 

door de IBKI en de IBKC. De afname door IBKI en IBKC van de STEM-examens worden al langer dan vijf jaar 

op deze wijze gedaan. Er is nauw overleg met bedrijfsleven en er wordt een actieve relatie met de inspectie 

onderhouden. Leden van de examencommissie of gedelegeerde docenten hebben voorheen op de 

examenlocatie diverse examens bijgewoond en beoordeeld. In verschillende bijeenkomsten waar scholen 

uit Nederland en het bedrijfsleven ook aanwezig zijn, komen onderdelen over de afname van de 

beoordeling aan bod. De audits worden landelijk uitgevoerd op de locatie in Nieuwegein.     

Auditrapporten worden door collega ROC’s gedeeld. De ervaring leert en dat wordt ook bevestig in de 

auditrapporten van dit jaar dat omissies tijdens de uitvoering ter plekke worden opgelost bijvoorbeeld een 

chassis dat wordt gestabiliseerd of een onvoldoende werkende meter. Een ander voorbeeld is dat twee 

studenten met ieder een eigen opdracht tegelijkertijd aan dezelfde body werken; de aanbeveling is gedaan 

dat er een student per body aan de Proeve van Bekwaamheid werkt. Een andere constatering betreffende 

de afnamecondities is dat in een PvB wordt gesproken van een deuk van 20cm x 20 cm; in praktijk bleek de 

omvang 30cm x 30 cm te zijn. Deze constateringen en analyses van bevindingen komen in de 

gebruikerscommissies aan de orde. 

Ter voorbereiding van het eerste examen in Nieuwegein gaat de betreffende docent met de studenten op 

bezoek. Zodoende is een mogelijke stressfactor door onbekendheid met de locatie verkleind. 

Wat betreft de transparantie organisatie examens wordt de planning van de CE-examens tijdig, te weten 

minimaal twee weken voor het examen per brief aan de studenten meegedeeld. Dat geldt ook voor de 

instellingsexamens en de aanmelding voor de praktijkexamens. De planning is conform de vastlegging in de 

OER en de datum van de praktijkexamens gaat in overleg met de uitvoeringsorganisatie en de 

student.  
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Uit het laatste studenten tevredenheidsonderzoek blijkt de relatief hoge positieve waardering van 80% 

voor het op tijd weten van de afname datum (ROC Mondriaan gemiddelde is 70%). De bekendheid met de 

inhoud van de toets geeft 82% van de respondenten van de school aan dit tijdig te weten (gemiddeld voor 

ROC Mondriaan; 62%). Opvallend is de relatief hoge score op het op tijd te horen krijgen van de uitslag; 

73% van de respondenten van de school is positief hierover (ROC Mondriaan gemiddelde is 45%). Hoewel 

in de enquête wordt gesproken van toetsing, nemen wij aan dat studenten hier ook hun oordeel over 

examinering hebben gegeven. Beide begrippen worden door studenten vaak door elkaar gebruikt.  

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

transparant en eenduidig voor alle betrokkenen transparant en eenduidig.  

Op basis van de klachtenprocedure is de examencommissie vorig jaar drie keer bijeengekomen om klachten 

van studenten te behandelen. Deze klachten zijn verder afgehandeld. 

Punt van aandacht is de bespreking van de examens en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Bij de 

uitslag op de Proeve van Bekwaamheid die direct door de IBKI wordt besproken, tekent de student na de 

bespreking voor akkoord of voor gezien. De student kan dan ook direct bezwaar aantekenen wanneer hij 

het niet eens is met het resultaat. Dit is de student niet altijd duidelijk en vormt een verbeterpunt. Het is de 

student wel duidelijk dat dit bezwaar ook op school kan worden ingediend. Bij verschil van inzicht dat 

achteraf bij school werd gemeld, gaven zowel de school als de student hun voorkeur aan dit direct na de 

uitvoering van het examen te willen bespreken en niet later op school omdat daar te veel tijd tussen zit en 

moeilijk is te bewijzen of iets al dan niet is goed gegaan. Komend schooljaar wordt aan de communicatie 

hierover meer aandacht besteed en wordt bekeken hoe we dit verder kunnen ondervangen. 

 

5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

Er is geen interne audit noch een inspectieronde geweest op de examinering en diplomering. 
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6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
In onderstaande tabel staan de doelen en verbetervoorstellen uit het jaarverslag 2015/2016 en de 

verbeteracties. Zoals aangegeven is de examencommissie niet in staat geweest om al deze punten uit het 

PvT tot uitvoering te brengen. De examencommissie is zich hiervan bewust en heeft diverse verbeterslagen 

voor ogen. 

Kwaliteitsdoel 
1. De vaststelling van examenproducten beter en tijdig regelen 

- De vaststelling van de beroepsgerichte examens is door de organisatie van de Stem en de 
uitvoering van en de betrokkenheid bij de IBKI en de IBKC en de aansluiting van alle ROC’s 
geborgd. 

- Ook voor de keuzedelen worden de examens ingekocht maar nog niet alle leveranciers zijn klaar. 
Afgelopen jaar heeft dat qua examinering geen problemen opgeleverd. 

2. Het maken van een overzicht van alle geconstrueerde en vastgestelde examens 
- Dit wordt doorgeschoven naar komend schooljaar 

3. Het maken van een duidelijke instructie voor de beoordelingsformulieren van het beroepstaakexamen 
- Gedurende het jaar is dit uit gefaseerd door de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. 

4. Tijdig de OERen maken en publiceren 
- De hoeveelheid opleidingen en hun varianten brengen een relatief grotere belasting met zich 

mee dan scholen die minder Crebo’s aanbieden. Er is intensieve begeleiding en ondersteuning 
extern ingekocht. Het blijft een grote klus maar er is hiermee een goede basis gelegd voor 
komend schooljaar. 

5. Uitbreiding vaststellingscommissie 
- Ook dit wordt doorgeschoven naar komend schooljaar met aandacht voor de meer 

beroepsgerichte inbreng. 

 

 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2017-2018; Vooruitblik 
Gezien de resultaten van afgelopen jaar komen de doelstelling van vorig jaar weer terug in de 

kwaliteitsdoelen voor 2017 – 2018.  

Kwaliteitsdoel Acties Indicatoren 

1. Samenstelling 
examencommissie 

Taakverdeling bespreken en 

vastleggen;  
Vervulling van de vacature uit het 
bedrijfsleven; 
Invulling administratieve 
ondersteuning; 

Toekomstige invulling van de 

examencommissie staat op de agenda. 
Het examenbureau wordt uitgebreid 
en de taken worden meer 
gecentraliseerd bij het examenbureau 
ondergebracht. 

 

Nieuw lid uit het beroepenveld is 

benoemd door CvB; 

Taakverdeling is vastgelegd aan de 

hand van rolbeschrijving in de 

procesarchitectuur; 

De vaststellingscommissie is 

uitgebreid.  
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- vervolg  vooruitblik - 

Kwaliteitsdoel Acties Indicatoren 

2. Deskundigheid 
examencommissie 

Kennis nieuwe KD’s en keuzedelen 
in relatie tot examinering en 
diplomering komt structureel op de 
agenda. 
Update scholingsbehoefte in beeld 
brengen en uitvoeren. 

In het PvT wordt een aanpak voor de 
kennisdeling nieuwe KD’s opgesteld. 
Gezien het grote aantal crebo’s wordt 
steekproefsgewijs het aantal crebo’s 
doorgenomen. 
 

3. Functioneren 
examencommissie 

Er wordt een jaarplanning 
opgesteld gekoppeld aan het PvT 
en de vastlegging van overlegdata. 
In het PvT worden concreet 
indicatoren opgenomen. Er komt 
meer focus op het volgen van het 
PvT. 
 

Er is een PvT voor 2017-2018; 
Er is een jaarplanning; 
De examencommissie komt ten minste 
eens in de drie weken bij elkaar om 
conform het PvT en de jaarplanning de 
activiteiten uit te voeren; 
Er is verslaglegging van dit overleg; 
Alle taken die in de school de 
(vastlegging en voorbereiding) 
examinering en diplomering raken, 
worden in dit schooljaar organisatorisch 
bij het examenbureau ondergebracht; 
Er is een overzicht van alle 
geconstrueerde en ingekochte 
examens; 
Het formulier voor de verslaglegging 
van de steekproeven van de 
beroepsexamen is herzien; 
Op de onder twee genoemde indicator 
betreffende de crebo’s wordt 
aanvullend op tenminste een PvB een 
controle op de uitvoering van de 
examinering uitgevoerd en vastgelegd; 
Communicatie bezwaar en 
beroepsprocedure controleren. Extra 
voorlichting aan de studenten over 
bezwarenprocedure tijdens PvB. 
Alle OERen zijn tijdig gepubliceerd. 

4. Werkzaamheden 
examencommissie 

Het vastleggen van de 
examineringsprocessen wordt 
meer structureel ingericht. Sturen 
op rolverdeling m.n. in relatie tot 
de inkoop bij en uitvoering door 
derden.  
De examencommissie gaat de 
steekproeven en audits van de 
(ingekochte) examens vaker, meer 
cyclisch afnemen en analyseren en 
ook het proces van vaststelling 
sterker borgen.  
Rollenscheiding moet hiermee 
volgend jaar scherper kunnen 
worden aangetoond. 

Zie hiervoor; In het PvT wordt de 
inrichting van de PDCA-cyclus van de 
examineringsprocessen zichtbaar; 
Er is een helder plan waarin de 
examencommissie de rollenscheiding en 
rolverdeling m.n. in verhouding tot de 
inkoop heeft vastgelegd; 
In aansluiting op punt 2 wordt hieraan 
de vaststelling gekoppeld. 
De uitvoering hiervan wordt 
opgenomen in het PvT. 
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