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INLEIDING 
  

De Examencommissie van de school voor Bouw en Infra stelt ieder jaar een verslag over de examinering en 

diplomering op.  

Met dit jaarverslag legt de examencommissie verantwoording af over alle activiteiten en het beleid rondom het 

proces van examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar. De examencommissie legt verantwoording af 

over het verloop van de examinering en diplomering. 

Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in het Handboek Examinering van ROC 

Mondriaan is beschreven. Elke examencommissie voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. Mondriaan beschikt daarvoor 

over een digitaal zelfevaluatie-instrument, Yucan. Het zelfevaluatie-instrument sluit nauw aan op het toezichtkader 

BVE en de examenstandaarden. 
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1  Opleidingen 
De examencommissie Bouw en Infra draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de 

onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de school voor Bouw en Infra aan de 

Tinwerf te Den Haag en aan de Rijnweg te Delft. 

Opleiding Verantwoordelijke 
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie 

Uitgegeven diploma's 

Middenkader bouw en 
Infra niveau 4 

Bouw en Infra L.E.M. Jansen 
12 

Timmeren niveau 2 en 
Allround niveau 3 

Bouw en Infra 
L.E.M. Jansen 
 

48 

Service medewerker 
gebouwen niveau 2 

Bouw en Infra L.E.M. Jansen 
19 

Allround vakkracht 
onderhoud en 
klussenbedrijf  niveau 3 

Bouw en Infra 
L.E.M. Jansen 8 

Tegelzetter niveau 2 en 
Allround niveau 3 

Bouw en Infra 
L.E.M. Jansen 4 

Schilderen niveau 2 en 3 Bouw en Infra L.E.M. Jansen 27 

Metselaar niveau 2 en 
Allround niveau 3 

Bouw en Infra 
L.E.M. Jansen 2 

Entree profiel BWO  Bouw en Infra L.E.M. Jansen 35 

 

1.2  Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

L.E.M. Jansen voorzitter 

R. Verhoek Secretaris, docent 

K. Buls Lid, onderwijskundig medewerker 

H. Ouhammou Lid, docent 

W. van Lansbergen Extern lid (Dura Vermeer) 

Ed Hulsegge Extern lid (Vidomes) 

Een vertegenwoordiger van de examencommissie woont de vergaderingen bij van de examencommissie van de 

School voor Entree om de juiste aansluiting te waarborgen. 

 

1.3  Taken en verantwoordelijkheid van de examencommissie  
De examencommissie is 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;  

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 zij zich verantwoordt over 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: 
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 Vaststellen en evalueren van de exameninstrumenten; 

 Informeren van studenten over inhoud, tijd en plaats van examens, middels OER; 

 Controleren van afname volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Het toezicht houden op de examenprocessen; 

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering en diplomering; 

 Behandelen van bezwaren/klachten; 

 Het volgen van de Mondriaan regels op het gebied van examinering en diplomering; 

 Het onderhouden van contacten met examenleveranciers; 

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

 
De examencommissie gebruikt hiervoor o.a. de volgende instrumenten 

 Een register van wijzigingen/verbeteringen die na de vaststelling, door vaststellingscommissie, nodig blijken 
te zijn; 

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering. 
 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau.  

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 Het maken van jaarplanning van afname- en vaststellingsdata en diplomering; 

 Het beheren van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

 Het checken van de examendossiers; 

 Het aanleveren van correcte documenten en formats; 

 Het bijhouden van een register van wijzigingen/verbeteringen die na vaststelling nodig blijken te zijn in de 
examens (Verbeteracties op te nemen in de PDCA) 

 Het invoeren van resultaten in Magister 

 Het aanmaken van diploma's 

 Het archiveren van examendossiers 
 

De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examineringen  

De examencommissie heeft in 2016-2017 de volgende scholingsactiviteiten gevolgd: 

 Kennisdeling bijeenkomst met externe leden van de examencommissie; 

 Training voor gebruikers Remindo door Concreet (examenleverancier bouwtechnische opleidingen niveau 2 
en3) 

 Afstemming en kennisdeling met Stichting Consortium beroepsonderwijs (examenleverancier examen 
Middenkaderfunctionaris bouw en Infra) 

 Overleg en betrokkenheid bij ontwikkelingen schilder examen met Savantis 

 Overleg voor eventuele verbeteringen en trainingen met bureau ICE 

 Informatiebijeenkomsten bezoeken die georganiseerd worden door de MBO raad of de Bedrijfstakgroep 

 Bijwonen van de bijeenkomsten van de centrale examencommissie van ROC Mondriaan. 
 

1.4  Functioneren van de examencommissie  
 

De examencommissie heeft twee externe leden die vanuit hun deskundigheid en kennis van het werkveld een 

toegevoegde waarde hebben en ook bijdragen aan de onafhankelijkheid van de commissie. 

De taak van de examencommissie met de diversiteit in opleidingen en keuzedelen is omvangrijk. In het komende jaar 

zal de examencommissie versterkt worden met een uitbreiding van leden. 
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1.5  Functioneren van het examenbureau 
  
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 

 Magister invoeren en bijhouden en diverse rapportage eruit generen  

 Diploma’s gereedmaken 

 Waardepapier bestellen en beheren 
 
Het organiseren van afname van examens: 

 Examens plannen 

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken 

 Voortgang van de uitvoering rapporteren, dit alleen bij incidenten.  Door de examinatoren en /of 
surveillanten dan wel controleurs wordt een proces-verbaal opgesteld. 

 

De volgende punten zijn verbeterd ten aanzien van het examenbureau:  

 Verschillende taken examenbureau samengebracht tot een loket; 

 Brandveilige opslag examendossiers; 

 Meer helderheid/ transparantie over de examendossiers. 

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. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de school voor Bouw & Infra heeft de volgende centrale examencommissie bijeenkomsten 

bezocht en kennis gedeeld in de commissie en waar nodig in de school:  

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  
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 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  

De examencommissie borgt in alle fases van de examinering en diplomering de deskundigheid van de betrokken 

personen. 

Dit schooljaar is er een nieuw extern lid bijgekomen. Dit lid is aangenomen op basis van inhoudsdeskundigheid en 

ervaring in het werkveld. Er heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter, waarna een voordracht is 

gedaan naar het CVB die hem benoemd heeft. Komend schooljaar wordt bezien welke kennis omtrent examinering 

in het mbo bij hem ontbreekt, benodigd om zijn rol te vervullen, zodat gerichte scholing kan plaats vinden.  

De deskundigheid van de examencommissie is geëvalueerd en ontbrekende deskundigheid wordt aangevuld door 

informatie op te halen en te delen en door scholing. Wij zijn een voortdurend lerend team. 

De examencommissie houdt de ontwikkelingen bij en anticipeert daarop, er is afstemming met de betrokkenen die 

in de BPV zorgdragen voor examinering. De leden hebben de ICE training examencommissieleden gevolgd waarin de 

nieuwe ontwikkelingen zijn behandeld. 

Leden van de examencommissie bezoeken steekproefsgewijs praktijkexamen bij samenwerkingsverbanden / 

opleidingsbedrijven (Bouwmensen, Haagbouw). Op basis hiervan is de aanbeveling ‘het afstemmen met bpv 

examinatoren ‘ontstaan. 

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%  

 

Alle aangeboden en relevante scholingen wordt door minstens één van de leden van de examencommissie 

bijgewoond. Verder zijn er bijeenkomsten bij diverse examenleveranciers die zowel door de leden van de 

examencommissie worden bezocht als ook door docenten die betrokken zijn bij de examinering. 
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1.7  Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Door het beperkt aantal leden en toename van 
de werkzaamheden zoals examinering van 
keuzedelen, staat de kwaliteit onder druk. 
 

Uitbreiding van de 
commissieleden 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende aanwezig. Behoeft permanent het 
volgen van de nieuwe ontwikkelingen.  
Inventariseren na-, bijscholing van 
examenfunctionarissen. 
 

Toegang tot MEC website 
voor alle commissieleden. 
Overzicht te volgen 
scholingen. 

Functioneren 
examencommissie 

De examencommissie is in staat om adequaat te 
functioneren 
 
Betrekken van bedrijfsleven bij examinering 
Betrokkenheid van externe leden 
 

Examencommissie moet meer 
expertise halen uit externe 
leden 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform 
het handboek 

Uitbreiding examencommissie 

gelet op de hoeveelheid werk 

en alle procedures uit het 

handboek 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Controle of studenten en 
beoordelaars adequaat zijn 
geïnformeerd over het examen 

Transparantie 

2. Verbetering deskundigheid 
examencommissie leden 

Betrouwbaarheid 

3. Controle examendossiers Dekking van de kwalificatiedossiers 

4. Controle op afname examens Authentieke afname 
 

 

 

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 is een checklist voor de vaststelling van examens. Het checken van examendossiers in relatie met examenplan. Na 

volledigheid en goedkeuring van examencommissie wordt opdracht gegeven aan het examenbureau tot diplomering 

van de kandidaten. Dit vindt in een afgesloten ruimte plaats. Dossiers worden bewaard in een brandveilige 

afgesloten kast. De resultaten van de Centrale examens worden bij het examenbureau aangeleverd.  

 

 

  



 Jaarverslag examinering 2016-2017 | ROC MONDRIAAN               02-10-2017 

10 

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 diploma's zijn in schooljaar 2016-2017 allemaal 

aangemaakt in Magister en dat is goed verlopen. 

De diplomaresultaten: 

 

Indien er klachten of incidenten zich voordoen (door studenten of examinatoren) dan treedt de examencommissie 

op. Aan de hand van de signalen die de commissie bij controles binnen krijgt, worden acties ondernomen. De 

commissie krijgt haar informatie uit toezichtacties en gesprekken met studenten en docenten.  

De examencommissie heeft de volgende examens afgekeurd: 

- vijf praktijkexamens timmeren zijn afgekeurd in verband met het niet volgen van de juiste procedure, de 

examens zijn opnieuw afgenomen; 

- drie centrale examens rekenen zijn afgekeurd in verband met een fout in het centrale examen, ook deze 

examens zijn opnieuw afgenomen. 

Naar aanleiding van de afkeuring van drie praktijkexamens van een leerling is er een klacht ingediend tegen de 

uitspraak van de examencommissie. Deze klacht is afgehandeld door de examencommissie en is ongegrond 

verklaard aangezien er geen gegronde redenen zijn aangevoerd waarom er afgeweken kon worden van de 

voorgeschreven procedures. 
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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.  

Voor een deel wordt dit gedaan door de vaststellingscommissie: de vaststellingscommissie beoordeelt de vast te 

stellen examens op kwaliteit conform checklist handboek. De vaststellingscommissie komt indien nodig bij elkaar. 

Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die op de site van de examencommissie worden gepubliceerd. 

De examinatoren controleren aanvankelijk de kwaliteit van de examens. Zij dragen vervolgens 

verbeteringsvoorstellen aan bij de leveranciers zoals Concreet, Consortium en Savantis. Eén docent draagt bij aan de 

totstandkoming van de examenbank bij concreet. De mondelinge kennismeting van de schilderopleiding is naar 

aanleiding van onder andere de inbreng van de examencommissie nu ook schriftelijk af te nemen. 

 

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.  

Het steekproefsgewijs houden van toezicht op examenafnames door eigen leden. Ook externe partners voeren 

controles uit en rapporteren aan de examencommissie. 

De examencommissie borgt de beoordeling door het zoveel mogelijk (bij bijvoorbeeld proeves altijd) inzetten van 

een tweede beoordelaar en het gebruik van vooraf vastgestelde beoordelingsmodellen. 

 

2.5  Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken.  

Alle ingekochte examens worden ontwikkeld in samenwerking met het beroepenveld. De examencommissie heeft 

twee leden uit het beroepenveld die ook worden ingezet bij het toezicht op de afname en de beoordeling van de 

examens. 

 

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

Conform het ROC Mondriaanbeleid worden alle examens ingekocht.  

 Opleidingen Naam examenleverancier   

1.  Entree Examenplatform entree 

2.  Schilderen Savantis 

3.  Timmeren, metselen en tegelzetten Concreet 

4.  Service Medewerker gebouwen, Onderhoud 
en Verbouw 

Examenservice MEI 

5.  Middenkaderfunctionaris bouw en infra Stichting Consortium Beroepsonderwijs 

   

 

De examenleveranciers hebben contacten met het beroepenveld. 

Voor Nederlands, Engels en rekenen wordt gebruik gemaakt van de landelijke examens. De instellingsexamens voor 

Nederlands worden afgenomen van de toetsbank van Mondriaan. 
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3.1  Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier.  

Alle examens worden ingekocht en vallen dus onder een beperkt risico voor wat betreft de dekking. 

Met de diverse examenleveranciers wordt de opbouw, kwaliteit en dekking besproken. Deze zijn meestal op de 

examenportals van de leverancier terug te vinden. 

 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld:  
 Naam examen Status  

1.  Middenkaderfunctionaris bouw en infra 
Crebo: 94050 / 94051 / 94052  

conform de procedure van het ingekochte examen moeten de afsluitingsplannen 
worden vast gesteld, dit wordt grotendeels door de docenten gedaan, en 
steekproefsgewijs door de vaststellingscommissie. Het ingekochte examen is 
reeds in eerdere jaren vastgesteld. 

2.  Proeve van bekwaamheid Servicemedewerker  vastgesteld versie 2016. 

3.  Proeve van bekwaamheid AOK   
 

vastgesteld 

4.  Proeven van bekwaamheid entree Vastgesteld 

 
 

3.2  Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. De vaststellingscommissie bekijkt bij de 

vaststelling of context en inhoud van de examens die zijn afgenomen aan de complexiteit van een beginnend 

beroepsbeoefenaar voldoen.  

Dit geldt ook voor het keuzedeel of de keuzedelen van de opleiding: 
 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller  

1.  Lean en Creatief (keuzedeel) In behandeling  

2.  Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening niv2 en 
3 (keuzedeel) 

Estel  en vastellingscommissie lid 

3.  Verrijking leervaardigheden (keuzedeel) Examenplatform entree en vastelling commissie lid 

4.    

 

3.3  Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit.  

Bij het inzetten van de examens wordt door docenten gekeken naar de complexiteit. De examencommissie voert 

hierover gesprekken met docenten en taaldocenten welke betrokken zijn bij de betreffende opleidingen. Dit is 

recentelijk uitgevoerd bij het schrijven van de proeve van bekwaamheid voor de entree opleiding.  

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.  

Dit wordt door de vaststellingscommissie en betrokken docenten bij het inkopen van examens zorgvuldig bekeken. 

Ook hebben wij regelmatig contact met examenleveranciers. 

3.5  Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet.  

Dit wordt gemonitord door de docenten welke betrokken zijn bij de uitvoering van het onderwijs en/of examinering.  

Indien blijkt dat de cesuur niet afgestemd is op het juiste niveau van de student dan wordt dit gemeld bij de 

examenleverancier.  Ook worden de inhoudelijk examenvragen gemonitord door de examinatoren. Indien hier 

inhoudelijk iets onjuist is wordt dit gemeld bij de examenleverancier.  

3.6  Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk.  
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Voor de beoordeling van examens wordt gebruik gemaakt van standaard beoordelingsformulieren. Bij de 

beoordeling van examens wordt zoveel mogelijk het vier ogenprincipe toegepast. Beide beoordelaars tekenen 

hiervoor op het beoordelingsmodel.  
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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 condities zijn beschreven in het 

examenmateriaal. De examencommissie houdt steekproefsgewijs toezicht op de uitvoering van de examens. Uit de 

processen verbaal blijkt dat de afnamecondities in orde zijn. Bij de opleiding service medewerker gebouwen zijn naar 

aanleiding van toezichtacties aanpassingen gedaan aan de praktijkopstelling om deze realistischer te maken.  

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

beroepspraktijk plaats.  

Een deel van de praktijk examens wordt in de reële beroepspraktijk uitgevoerd. Hier wordt gewerkt met 

leermeesters welke bekend zijn met het uitvoeren van praktijkexamens. Een BPV docent is vanuit de school 

betrokken bij de examinering. Gesimuleerde examens worden uitgevoerd in de praktijkruimte van een 

opleidingsbedrijf dan wel binnen de school. Hier worden speciale opstellingen gebruikt welke voldoen aan de 

voorgeschreven condities. Indien er afwijkingen zijn aan de afnamecondities wordt dit gemeld aan de 

examencommissie. Deze neemt een besluit of de aanpassingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het examen. 

De examenopstellingen van de opleiding schilderen zijn door Savantis (examenleverancier) gekeurd.  

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. 

De meeste beoordelaars hebben daarvoor een training gevold en zijn geïnstrueerd  als beroepsbeoordelaar. Ook 

worden leermeesters uit de praktijk getraind door de examenleveranciers al dan niet door school georganiseerd. 

De examens bij de praktijkopleidingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door externe controleurs. 

Bij de beoordeling van de examens bij de middenkaderfunctionaris bouw en infra wordt altijd gewerkt met het 

vierogen principe. Examens in de beroepspraktijk worden getekend door een leermeester uit het bedrijf en een 

beoordelaar vanuit school. Bij de gesimuleerde examens worden twee beoordelaars vanuit school ingezet, waarvan 

minimaal 1 beoordelaar niet de eigen docent is. De te maken examens binnen de beroepspraktijk worden besproken 

met de studenten, BPV docent en de leermeester op het werk.  

Ook is een van de externe leden ingezet bij het mede beoordelen van een schilderexamen.  

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. 

De examenplannen e.d. staan vast in de onderwijs en examenreglementen van de desbetreffende opleiding en 

cohort. Hierover worden de studenten bij het starten van hun studie geïnformeerd. Verder worden de betrokkenen 

ruim vooraf geïnformeerd over de examinering. Verder worden er  (individuele) examenplanningen opgesteld of 

worden studenten per brief geïnformeerd over de uit te voeren examens. Doormiddel van gesprekken met 

examenkandidaten blijkt dat de studenten in het algemeen voldoende geïnformeerd zijn over de examinering. 

 

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. 

Deze zijn opgenomen in de onderwijsexamen regelementen , de studenten worden hierover geïnformeerd. Tevens 

wordt er in de correspondentie aangegeven hoe eventueel bezwaar gemaakt kan worden.   
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

Dit jaar hebben er geen audits of inspectierondes plaatsgevonden. 

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
De kwaliteitsdoelen van 2016-2017: 

 Procedure opstellen aanleveren examenresultaten ten behoeve van Magisterverwerking; 

 Analyse resultaten examen Engels, BOL4 

 Analyse en Rendement verbeteren van de opleidingen: Timmeren niveau 2 en Middenkader functionaris 

bouw/infra verhogen. 

Welke activiteiten zijn uitgevoerd;  

 De procedure voor het aanleveren van de examenresultaten is opgesteld en geimplementeerd 

 Analyse resultaten Engels, nog niet uitgevoerd. 

 Analyse rendement verbetering van de opleiding met onvoldoende rendement, is uitgevoerd 

Wat zijn de uitkomsten van deze activiteiten. 

 De procedure voor het aanleveren van examenresultaten is gestart en heeft tot nu toe een verbetering 

opgeleverd voor wat betreft de afwikkeling van diplomering. 

 De Analyse van de resultaten examen Engels heeft nog niet plaatsgevonden, wordt verplaatst naar 

2017/2018 

 De Analyse en rendement verbeteren is een doorlopend proces . Er zijn verbeterplannen. De 

rendementseisen zijn dit jaar verhoogd. Het risico van de verhoging is dat er nog meer opleidingen een 

onvoldoende zullen scoren.  

 De volgende verbeteracties staan gepland voor 2017-2018: 

 Start examenbureau, met centrale en structurele controle op examendossiers 

 Examinering keuzedelen, vaststelling en uitvoering 

 Keuze voor het nieuwe examen BOL4 

 Analyse resultaten examen Engels, BOL4 

 

6.2  Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

Scholing functionarissen, door 
het bijwonen van leermeesters 
en registeren geschoolde 
leermeester en ICE 
trainingsbehoefte onderzoek 
 

Authentieke 

afname, 

betrouwbaarheid, 

beoordelingswijze 

Deze actie loopt nog en is 

reeds in de gang gezet er 

heeft al overleg met ICE 

plaatsgevonden. En voor 

wat betreft de 

leermeesters is landelijk 

overleg deze te 

verbeteren waarbij wel 

ROC zijn eigen rol moet 

Correspondentie 
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pakken wat wij ook zeker 

gaan doen. 

 

Controle of studenten en 
beoordelaars adequaat zijn 
geïnformeerd over tijd en plaats 
van het examen als ook over de 
beoordeling. Bij de middenkader 
functionaris bouw en infra 
opleiding niveau 4 
 

Beoordelingswijze Bij de studenten van de 
opleiding bouw is dat 
middels een 
panelgesprek uitgevoerd. 
De bevindingen zijn 
gerapporteerd en aan de 
hand daarvan wordt er 
onderzocht wat de 
gewenste actie zullen zijn 

Verslagen 

Controle van de deugdelijkheid 
van afname en beoordeling 
middenkader functionaris 
opleiding bouw en infra 

 

Betrouwbaarheid Deze actie hangt samen 
met de bovenstaande 
actie. Er zijn inmiddels 
afspraken gemaakt over 
de afname 

Planning afname gesimuleerde 
deelexamens 

Organiseren van 
panelgesprekken met studenten 

 

Transparantie Deze worden enkele 
keren per jaar uitgevoerd 
in diverse 
samenstellingen en 
gerapporteerd 

Verslagen 

Controle naleving inhoud 
examendossiers 
 

Cesuur en dekking 
van het KD 

Deze worden altijd 
nagekeken. 
Steekproefsgewijs en bij 
onregelmatigheden 
worden alle dossier 
nagekeken. 

Diplomavergaderingen 

Controle van deugdelijkheid van 
afname en beoordeling . o.a. 
door steekproefsgewijs examens 
bij te wonen 

Authentieke 
afname 

Er zijn diverse 
praktijkexamen 
bijgewoond en bij 
examens Nederlands de 
bevindingen zijn 
gerapporteerd 

Verslagen 

Evaluatie plan van toezicht ( 
i.v.m. de PDCA) zelfevaluatie 
examencommissie 

Betrouwbaarheid Deze moet nog worden 
uitgevoerd 

Vergaderplanning, jaarlijkse 
evaluatie 

Informatiebijeenkomst 
examinering voor docenten, 
studenten, werkveld 

Transparantie Er is wel informatie 
verstrekt maar de 
bijeenkomsten moeten 
nog worden 
georganiseerd 

 

Transparanter maken 
examenbureau 

 

Transparantie Het examenbureau is 
gereorganiseerd en 
transparanter. In de 
nieuwe zetting met 
bijbehorende procedure 
zijn we in september 
2017 gestart 

Vertegenwoordiger 
examenbureau heeft zitting in 
de examencommissie. 
Examendossiers op 1 centrale 
plek. 

Analyseren examenresultaten 

 
Betrouwbaarheid Deze actie moet nog 

worden uitgevoerd 

 

 


