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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de school voor Dienstverlening ( locaties Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk) 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 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. Over het functioneren van de examenorganisatie en over de realisatie van de 

verbeteracties verantwoordt de Examencommissie zich in het jaarverslag examinering (publicatierapport). 

De Examencommissie voert jaarlijks verschillende onderzoeken en checks uit naar de kwaliteit van de examinering. 

Deze onderzoeken en checks zijn beschreven in het Plan van Toezicht, dat elke examencommissie van ROC 

Mondriaan jaarlijks opstelt. De uitkomsten van deze onderzoeken en checks worden gebruikt bij de zelfevaluatie en 

komen in het jaarverslag Examinering aan de orde.  

De in dit jaarverslag genoemde verbeterpunten zijn de input voor de nieuwe kwaliteitsdoelen voor het komende 

schooljaar. De jaarverslagen van alle examencommissies van ROC Mondriaan worden jaarlijks gepubliceerd op de 

website en zijn zo inzichtelijk voor geïnteresseerden. 
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De Examencommissie  Dienstverlening draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de 

onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de school : 

- School voor Dienstverlening, Leeghwaterplein 72, Den Haag (LWP) 

- School voor Zorg en Welzijn, Brasserskade 1, Delft (BRA) 

- School voor Zorg en Welzijn, Vondellaan 35, Leiden (VON) 

- School voor Zorg en Welzijn, Westland, Professor Holwerdalaan 62, Naaldwijk(PHL) 

- School voor Lifestyle, Sport en Bewegen, Brasserskade 1, Delft (BRA) 

 

 Opleiding Opleiding 

92640 Helpende Zorg en Welzijn 

23189 Dienstverlening 

 

Behaalde diploma's tussen 01-08-2016 en 01-10-2017      

Crebo Crebo omschrijving BOL BBL OVO   totaal 

92460 Leiden  5 13   18 

92460 Naaldwijk 1     1 

92460 Den Haag 134 15    149 

92460 Delft 32     32 

Eindtotaal   167 20 13   200 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De Examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Patrick Bouvy1 Voorzitter 

Marjan Bolt Secretaris 

Aico van Gent Lid namens de opleiding Dienstverlening Den Haag 

Brenda Kortekaas Lid namens de opleiding Dienstverlening Naaldwijk 

Nia van Steveninck Lid namens de opleiding HZW  Leiden 

Mark Tempelaars Lid namens de opleiding Dienstverlening Delft 

Irma van Leeuwen Lid-werkveld namens Zorg 

Irma Bolhuis Lid-werkveld namens Welzijn 

Janet Ringnalda vanaf mrt 2017 Lid namens Lifestyle Sport en Bewegen Delft 

Paul van Buuren (periode sep 16 tot mrt 17) Lid namens Lifestyle Sport en Bewegen Delft 

 

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;  

 

________________________________ 
1 Wegens ziekte vervangen door Arno Goedhart  
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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. 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; 

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

 Afstemmen met de BPV over context/condities; 

 Controleren van afname volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Het toezicht op de examenprocessen; 

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

 De behandeling van bezwaren/klachten; 

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

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

De Examencommissie gebruikt hiervoor o.a. de volgende instrumenten: 

 Een jaaragenda met daarin opgenomen alle onderwerpen die jaarlijks behandeld moeten worden 

 Een jaarplanning van afname- en diploma-vaststeldata 

 Een examen- en toetsenbank waarin alle examens zijn opgeslagen 

 Geschoolde constructeurs en vaststellers, die ieder examen controleren vóór opname in de examenbank 

 Een register van wijzigingen/verbeteringen die na vaststelling nodig blijken te zijn in examens.  

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering  

 Vastgestelde formulieren voor diplomavaststelling  

 Vastgestelde formats voor diploma’s  

 Een onafhankelijke contactpersoon klachten en bezwaren 

 Een plan van toezicht, waarin de examencommissie de controle-acties bijhoudt waarmee zij toezicht houdt 

op examens, afname en beoordeling, diplomering en deskundigheid van de bij examinering betrokken 

personen.   

De Examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau. De uitvoerende taken staan in 

paragraaf 1.5.hierbij zijn: 

 
De Examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt jaarlijks een 

scholingsplan. (Zie ook 1.6 interne en externe deskundigheidsbevordering)  

1.4 Functioneren van de examencommissie  
De voorzitter van de Examencommissie Dienstverlening  is de schooldirecteur van één van de vier uitvoerende 

scholen van Dienstverlening. Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te waarborgen, zijn de volgende 

afspraken gemaakt: 

 twee externe leden vanuit het werkveld hebben zitting in de commissie 

 besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen 

 besluitvormingsprocedures worden afgestemd met andere voorzitters Examencommissie in de Examen 
management commissie (EMC) 

 de financiële middelen wordt binnen ROC Mondriaan verdeeld volgens een interne verdeelsleutel. Hierdoor 
kan een individuele voorzitter Examencommissie de eigen school niet rechtstreeks bevoordelen op grond 
het aantal gediplomeerde studenten. 
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1.5 Functioneren van het examenbureau 
De Examencommissie is verantwoordelijk voor uitvoering van onderstaande taken door het examenbureau: 

 Examens (en toetsen) uitdraaien uit de examenbank, kopiëren en klaarleggen voor de surveillanten 

 Het gemaakte examenwerk innemen en verspreiden naar correctoren 

 Examendossiers bijhouden en examenwerk archiveren 

 Onvolledige gegevens signaleren bij een examencommissielid 

 Cijferregistratie bijhouden t.b.v. diplomavaststelling 

 Generen van resultaatoverzichten en managementinformatie 

 Diploma’s maken 

 Bestellen en beheren van waardepapier 

 Het narekenen van puntentellingen van alle theorie-examens. 

De jaarplanning voor de examens is een taak van docenten, evenals het voorbereiden van het diploma-besluit. Dit 

gebeurt door de cijferverantwoordelijken. 

Positief beoordeeld door de Examencommissie in het afgelopen jaar zijn:  

 Controle examendossiers door de Examencommissie leverde positief oordeel: alle dossiers waren conform 

afspraak identiek ingericht aan de hand van de vastgestelde checklist/inhoudsopgave; het diplomabesluit 

was naspeurbaar en fouten in puntentelling kwamen voor en waren meteen hersteld. Kleine verbeterpunten 

zijn opgepakt. (zie rapporten van bevindingen) 

 Diploma’s en cijferlijsten bij de diploma’s zijn door de administraties voor het eerste jaar uitgedraaid uit 

Magister. Voor het Crebonummer 92640  zal nog met zelfgemaakte diploma vaststellijsten gewerkt worden. 

Voor het Crebonummer 23189 zal gewerkt worden met diplomavaststellingsformulieren uit magister. 

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

personen. Vanuit de wetgeving wordt ook steeds meer gestuurd op de professionalisering van 

examenfunctionarissen. In de kaderbrief ROC Mondriaan is onderstaande indicator opgenomen.  

Uit de Kaderbrief: 3.3 Professionalisering examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin examenfunctionarissen 
zijn geschoold en bijgeschoold.  

100%  100%  

 

De Examencommissie Dienstverlening heeft in 2016-2017 op 4 manieren aan deze norm voldaan. 

 

I. Overzicht deskundigheid examencommissieleden 

De Examencommissie houdt een “Contactpersonen”-overzicht bij met daarin o.a. de medewerkers gecategoriseerd, 

die taken hebben op het gebied van examinering en de medewerkers die toegang hebben tot de diverse 

sharepointsites examinering incl. de examenbank. In dit overzicht wordt ook de deskundigheid en scholing op gebied 

van examinering bijgehouden van examencommissieleden en constructeurs/vaststellers. 

Bovendien vraagt de examencommissie jaarlijks de deelnemerslijsten op van de beoordelaarstrainingen via het 

stagebureau. In deze trainingen schoolt Mondriaan de BPV-beoordelaars van de zorg instellingen. 

 

II. Scholingsactiviteiten van de Examencommissie 

 Scholingsavond examinering november 2016 (onderwerpen uitleg nieuwe examens consortium) Deze 
scholing is verzorgt door Consortium zelf aan de collega’s van Dienstverlening van der locaties Delft, Den 
Haag en Naaldwijk. 

 Scholingsavond examinering  maart 2017 (onderwerp uitleg  inhoud en proces examendossiers en uitleg 
nieuwe examens). Deze scholing is verzorgt door collega’s van onze eigen opleiding aan de collega’s van 
dienstverlening van de locaties Delft, Den Haag en Naaldwijk.  
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 Door  uitvallen van de voorzitter van de Examencommissie/schooldirecteur zijn andere scholingsactiviteiten 
die in de planning stonden vervallen en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar 2017-2018. 

 Themamiddagen voor de teams/teamoverleg; onderwerp: div. onderwerpen o.a. betreffende nieuwe 
praktijkexamens voor cohort 2016 e.v.; controleren examendossiers door SLB; organisator: locatieleden 
examencommissie; 

 Voorlichtingsbijeenkomsten voor de BPV; onderwerp: nieuwe praktijkexamens voor cohort 2016 e.v.; 
organisator: examencommissie; datum: 6 september 2016; deelnemers: vertegenwoordigers BPV-
instellingen. 

 Communicatie richting examenbureaus en diploma-/cijferadministratie over diverse onderwerpen zoals 
gebruik cijferadministratie en diploma-uitdraai in Magister; printen en archiveren examens. Datum 
bijeenkomst: 23-3-17 (5 deelnemers) 

 Consortium bijeenkomst 18 november 2016. Onderwerp: Minimalistische praktijk examens en visie van 
Consortium. deelnemer: Voorzitter Examencommissie Dienstverlening. 

 2 daagse BTG  22 en 23 november 2016 . Onderwerp: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en Onderwijs en 
examinering. Deelnemers: Voorzitter Examencommissie Dienstverlening en Secretaris. 

 Consortium bijeenkomst 30- november 2016 Onderwerp: uitleg nieuwe praktijkexamens. Deelnemer: 
Secretaris. 

 MBO Raad 8 december 2016 Onderwerp:  Examinering gesprek over regels en kansen. Deelnemers: 
Voorzitter examencommissie Dienstverlening en Secretaris. 

 Scholingsdag examinering niveau 3 30 januari 2017: gezamenlijk met examencommissie Verzorgende-IG); 
onderwerpen: Inspectiekader 2017; Keuzedelen; Oplossen van diverse praktische organisatievragen; 
aanwezig: Secretaris. 

 Consortium bijeenkomst 14 februari 2017: Onderwerp: Landelijke onderwijsdag Zorg en Welzijn. 
Deelnemers: Voorzitter Examencommissie Dienstverlening en Secretaris. 

 CINOP bijeenkomst  14 maart 2017 : Onderwerp:  Kennisdelingsbijeenkomst ‘Aanscherping eisen 
examencommissie mbo’. Deelnemers: Voorzitter Examencommissie Dienstverlening en Secretaris. 

 MBO raad 11 april 2017:  Onderwerp:  Kennisdelingsbijeenkomst dossier Dienstverlening. Deelnemer: 
Voorzitter Examencommissie Dienstverlening. 
 

III. Eisen nieuwe examencommissieleden. 

Aan de benoeming van nieuwe leden door het bevoegd gezag zijn wettelijke eisen verbonden. Het betreft toetsing 

van deskundigheid nieuwe leden, raadplegen van examencommissie voorafgaand aan benoeming, benoemen 

(wetsvoorstel 7.4.5, lid 4,5). De voorzitter van de examencommissie heeft in voorkomende gevallen een sollicitatie-

/kennismakingsgesprek met een nieuw locatie-lid, dat wordt voorgedragen door een schooldirecteur. Hierbij heeft 

de examencommissie besloten dat een nieuw examencommissielid zich minimaal voor drie jaar moet willen 

verplichten aan deze taak. Wanneer een lid benoemd wordt krijgen ze een starttraining mbt de werkzaamheden van 

de examencommissie. 

IV. Bijwonen centrale bijeenkomsten 

Binnen ROC Mondriaan worden centrale examencommissie bijeenkomsten georganiseerd door de dienst 

Onderwijsondersteuning en advies. Hierin worden de examencommissies op de hoogte gesteld van veranderende 

wet en regelgeving, wijzingen of aandachtspunten betreffende examinering en diplomering en andere onderwerpen 

die bijdragen aan de deskundigheid in het functioneren van de examencommissie.  

De examencommissie-leden hebben alle centrale bijeenkomsten bijgewoond (in wisselende samenstelling). Zie data 

en onderwerpen hieronder. 
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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   

 Controlelijst 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/PABO traject, magister en vrijstellingen, digitale OER 

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  
 

V. Jaarlijkse evaluatie deskundigheid 

Conform de jaaragenda evalueert de examencommissie eens per jaar de deskundigheid van zichzelf en alle bij de 

examinering betrokken functionarissen. Hiervan wordt verslag gedaan in de notulen.  

Voor het jaar 2016-2017 heeft de examencommissie hierbij geen risico’s geconstateerd. Alle betrokken 

functionarissen zijn deskundig geacht. De examencommissie heeft geconstateerd  dat de examencommissieleden 

opnieuw bijgeschoold moeten worden m.b.t. de nieuwe examens. 

Voor 2017-2018 heeft de examencommissie tot doel om deze werkwijze voort te zetten. Hierbij zal ook aandacht zijn 

voor een vernieuwing; scholing over: 

 inzet van de nieuwe praktijkexamens van Consortium (docenten, examenbureaus en instellingen)  
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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 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

 Er zijn 2  werkveldleden actief  

 sollicitatieprocedure nieuwe leden gaat ingezet 
worden. 

 Deskundigheid van nieuwe leden is door CvB 
gecheckt. 

Huidige beleid voortzetten. 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit: zie bij samenstelling 
hierboven + zie paragraaf 1.6 

Huidige beleid voortzetten. 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit de notulen van afgelopen 
schooljaar 

Huidige beleid voortzetten. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

 jaaragenda is gerealiseerd  

 acties Plan van toezicht zijn uitgevoerd  

 Plan van toezicht is geëvalueerd 

Huidige beleid voortzetten. 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

Hieronder is een overzicht van de kwaliteitsdoelen ten aanzien van examinering en diplomering zoals opgenomen in 

het jaarverslag examinering 2015-2016 en het plan van toezicht 2016-2017. 

Kwaliteitsdoelen Plan van Toezicht 2016-2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren Realisatie 
1. Deskundigheid 

examencommissie 
versterken 

14 scholingsmomenten 
ingepland 
  

 14 scholingen gerealiseerd conform 
planning. Geen risico geconstateerd.  

2. Steekproeven 
praktijkexamens (20%) 

Norm: 20% van BPV-
examens  
 

 Gedeeltelijk gerealiseerd. (Zie ook aantallen 
per locatie bij 2.4)  

 Onbekend is hoeveel % van het totaal dit is; 

 Geen steekproeven gedaan op PHL. 

 Aandachtspunt 2017-2018:  

 inspanning van locatie EUR  

 totaal aantal afgenomen examens 
bijhouden t.b.v. percentage 

3. Systematisch toezicht op 
afname van CE (centrale 
examens) Nederlands en 
rekenen 

Norm: Bij de opstart van 
het examen zijn docenten 
van de school voor 
Dienstverlening altijd 
aanwezig.  

 Gerealiseerd. Geen onregelmatigheden 
gemeld.  

 Geen risico geconstateerd. 

4. PDCA-cyclus gebruiken 
voor toezicht op 
examinering 

Ja Het examen proces 
wordt van a tot z 
procesmatig gemonitord. 
Zie bijlage Evaluatie van 
de schoolexamens van 
docenten en studenten 
op de verschillende 
locaties. 
 

 Evaluaties examenproces bij studenten 
afgenomen op LWP en PHL en op de BRA.  

 Evaluaties examenproces bij docenten 
afgenomen op LWP, PHL en BRA.  

 Rapport uitkomsten besproken door 
examencommissie. Op geconstateerde 
aandachtspunten is actie genomen.  

 Aandachtspunt 2017-2018: ook op BRA 
studenten bevragen 

5. Communicatie rond 
examen(proces) richting 
docenten e.a. collega’s 
verbeteren 

Op alle locaties hebben 
teams + werkveld kennis 
van het nieuwe KD 
Dienstverlening en de  
nieuwe ingekochte 
Consortium examens.  

 Gerealiseerd: scholingsavonden in 
november 2016 en maart 2017 met de hele 
teams van de locaties Delft, Den Haag, 
Naaldwijk incl. werkveld-
vertegenwoordigers.  

 Geen risico geconstateerd 

6. Onderhoud/verificatie 
examenbank 

Check examenbank door 
OOA  op volledigheid/ 
juistheid 

 Gerealiseerd door check examenbank 
tijdens de steekproef op de examendossiers. 

 Geen risico in examenbank geconstateerd. 

7. Controleren verstrekking 
OER aan alle studenten 

Ja Alle studenten tekenen 
dat de OER besproken is 
en op de hoogte zijn van 
de  inhoud.  

 Gerealiseerd d.m.v. aftekenlijsten per groep 
per locatie; gearchiveerd bij de secretaris 
van de examencommissie. 

 Geen risico geconstateerd 

8. Evalueren examens 
 

Stagebureau bespreekt 
de praktijkexamens 
tijdens de bezoeken aan 
de stage.   
 

 Gerealiseerd. Opmerkingen en oplossingen 
worden vastgelegd in notulen van 
werkveldoverleggen.  

 Mogelijk risico: aanwezigheid stage-
instellingen is niet altijd mogelijk. 

9. Controleren of studenten 
en beoordelaars adequaat 

Studenten worden 
steekproefsgewijs 

 Resultaten van ingevulde enquêtes zijn 
besproken in examencommissie + teams.  
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zijn geïnformeerd over tijd 
en plaats van examens  
 

bevraagd d.m.v. Examen-
evaluaties van OOA. 
Resultaten worden 
besproken in 
examencommissie + met 
teams 
 

 LWP heeft systematisch enquêtes ingezet bij 
praktijk- én schriftelijke examens. VON 
alleen bij schriftelijke examens. 

 Manco: Geen enquêtes ingevuld door BRA 
en PHL. VON niet voor praktijk examens.  
Dit is een Aandachtpunt voor 2017-2018. 

10. Controleren deugdelijkheid 
van afname en 
beoordeling: 

 2e assessor bij BPV-
examen en  

 Controle op afname 
van theorie-examens 

 

Steekproeven bij 
herkansingen + bij 
praktijkexamens waar we 
risico’s zien. (Zie 2.4)  

 Uitgevoerde steekproeven: 

 39 Praktijkexamens 

 4 afnames van theorie-examens 

 Geconstateerde manco’s: bij BPV-examens; 
mogelijk door onjuist invullen van de 
steekproefformulieren door de 2e assessor. 
De 2e assessor is opnieuw geïnstrueerd. 

 Aandachtspunt voor 2017-2018:  

 tijdig verwerken van steekproefformu-
lieren om manco’s sneller op te merken 

 totaal aantal afgenomen examens 
bijhouden t.b.v. percentage 

11. Doorlichten 
examendossiers van de  
locaties Den Haag, Delft, 
Naaldwijk en Leiden 

Steekproeven op alle 
locaties van 
examendossier + 
bewijsmap 

 7 steekproeven uitgevoerd. Gecontroleerd: 

 69 examendossiers (3 locaties; niet op 
VON) 

 30 bewijsmappen (2 locaties; niet op 
PHL en VON) 

 Mogelijk risico in 14 van de 30  bewijsmap-
pen door kleine optelfouten in elke map  

 Risico in 2 van de 69 examendossiers 
(diploma-besluit niet volledig geborgd); 
verder een aantal slordigheden 
geconstateerd 

 Examendossiers controleren (incl. op VON) 
blijft  aandachtspunt in 207-2018. 

12. Informeren docenten over 
“handboek Examinering” 

Bespreken tijdens 
minimaal 1 scholings-
bijeenkomst  

 Niet Gerealiseerd. Alle scholings- 
bijeenkomsten hebben in het teken gestaan 
van het nieuwe KD en nieuwe examens van 
Consortium. 

 Blijft staan als aandachtspunt 2017-2018 
via de geplande scholingsavond in mrt 2018 
per locatie. 

 

13. Monitoren studenten over 
examenkwaliteit 

Examinering agenderen 
in klassengesprekken met 
schooldirecteur 

 Gerealiseerd. Klassengesprek gevoerd met 
ong. 50% van de leergroepen (wegens 
wisseling). Uitkomsten op gebied van 
examinering zijn besproken in 
examencommissie + teamoverleg.  

 Gesprekken met  overige 15 klassen zijn 
ingepland t/m december 2017. 
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14. Evalueren Plan van 
Toezicht 

In augustus is het plan 
geëvalueerd + gedurende 
het schooljaar tijdens 
examencommissie 
vergadering geagendeerd 

 Gerealiseerd. Analyse van realisatie PvT is 
besproken in examencommissie 12-9-2017.  

 Geen risico. Aandachtspunten 2017-2018: 

 Procesgang uitdelen/inname examen-
evaluatie-formulieren aanscherpen 

 Steekproef-formulieren tijdig verwerken 
en bespreken in examencommissie 

 Gezamenlijke scholing voor 
examencommissieleden. 

 

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 examencommissie doet dit op basis van de controle van een cijferverantwoordelijke per school. Deze geeft advies 

aan de voorzitter van de examencommissie, die het diplomabesluit formeel neemt. 

De cijferverantwoordelijke checkt of het examendossier klopt en alle stukken bevat conform het examenplan in het 

OER door: 

 bij theorie-examens puntenoptellingen na te tellen en te kijken of de cesuur voor een Voldoende is behaald 

 bij praktijkexamens te checken of alle vereiste parafen/handtekeningen gezet zijn en overal de cesuur-regels 

correct zijn toegepast 

 te controleren of de eindbeoordeling BPV en Loopbaan en Burgerschap aanwezig zijn. 

 

Het lid van de examencommissie van het betreffende team controleert de cijferverantwoordelijke en voor 

vaststelling controleert een onafhankelijk lid van de examencommissie steekproefsgewijs het examendossier en 

de vaststellingslijst. In het verslagjaar zijn 200 diploma’s uitgegeven (zie schema1.1.)  

 

Vrijstellingen  
De examencommissie heeft in 2016-2017 geen vrijstellingsverzoeken ontvangen.  
Centrale examens 2016-2017  
De examencommissie heeft onderstaande gegevens rond deelname en resultaten van de centrale examens 
besproken.  

 

Resultaten centrale examens 

Nederlands 2F Aantal  2016-2017  Percentage                  Voldoende   

 Afnames voldoende 2016-17 2015-16 2014-15 MON Landelijk1 

Den Haag (APL) 215 115 45% 49% 46%   

Delft (BRA) 15 11 73% 55% 51%   

Naaldwijk(PHL) 1 1 100% 0% 84%   

Leiden (VON) 18 12 63% 91% 95%   

Totaal 249 139 56% 49% 69% 77% 80% 

 

Rekenen 2F Aantal  2016-2017  Percentage                  Voldoende   

 Afnames voldoende 2016-17 2015-16 2014-15 MON Landelijk1 

Den Haag (APL) 253 34 7% 11% 4%   

Delft (BRA) 14 2 9% 21% 61%   

Naaldwijk(PHL) 1 0 0% 10% 36%   

Leiden (VON) 18 6 32% 34% 64%   

Totaal 286 42 15% 19% 41% 41% 15% 
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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. 

Naast hetgeen beschreven in 2.1 doet de examencommissie dit door steekproefsgewijs examendossiers te 

controleren na uitgifte van het diploma. Hierbij is geen risico geconstateerd. 

Daarnaast werkt de examencommissie met een meldingsoverzicht van onregelmatigheden tijdens examinering. In 

het beschreven schooljaar zijn geen meldingen ontvangen betreffende de kwaliteit van diplomering.  

Diploma’s en cijferlijsten bij de diploma’s zijn door de administraties voor het eerste jaar uitgedraaid uit Magister. 

Voor het Crebonummer 92640  zal nog met zelfgemaakte diploma vaststellijsten gewerkt worden. Voor het 

Crebonummer 23189 zal gewerkt worden met diplomavaststellingsformulieren uit magister. 

 

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.  

Op de kwaliteit wordt toegezien door: 

 alle exameninstrumenten te laten vaststellen door eigen, geschoolde vaststellers aan de hand van een door 

Mondriaan ontwikkeld vaststelformulier . 

 een digitale feedback-mogelijkheid voor de eigen docenten. 

 evaluatie van praktijkexamens met de BPV-instellingen.  

 meldingen over onregelmatigheden m.b.t. instrumenten af te handelen in de examencommissie. 

 

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.  

Dit doet de examencommissie door publicatie van surveillance instructies, steekproefsgewijze controles bij afnames 

van theorie-examens, steekproefsgewijs een 2e assessor van school de praktijk-examens  te laten bijwonen en door 

standaard 2e correcties van theorie-examens.  

Afgenomen Steekproeven tussen 01-09-2016 en 31-07-2017  

Steekproef Locatie PE totaal 

Steekproef Leiden 15 15 

Steekproef Naaldwijk 0 0 

Steekproef Den Haag 38 38 

Steekproef Delft 9 9 

Eindtotaal   62 62 

 

Meldingen betreffende afname en beoordeling 

Er zijn 16 aanvragen ontvangen voor aangepaste examenvoorzieningen (voorlezen examens i.v.m. dyslexie, extra 

examentijd wegens minder dan 6 jaar onderwijs gevolgd in de Nederlandse taal en vanwege autisme). 

Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen de beoordeling van een examen.  

Ook aanvragen voor een laatste examenkans (herkansing en bewijsmap) laat de examencommissie behandelen door 

de ‘contactpersonen bezwaren’. Er zijn 6 verzoeken gedaan. Deze zijn toegekend. 
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2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Zo zitten er twee werkveldleden  in de examencommissie. Er zijn 

bijeenkomsten met het werkveld waarin informatie- overdracht en scholing plaatsvindt, zoals over de inzet van 

nieuwe praktijkexamens. Examens worden ieder jaar geëvalueerd tijdens werkveldbijeenkomsten. De 

werkveldbijeenkomsten waren op 6 september 2016, 10 november 2016, 17 januari 2017 en 28 maart 2017 en 8 juni 

2017. 

Het werkveld is  op de volgende avonden getraind door onze praktijkbegeleiders. Dat was op 9 maart 2017, 16 maart 

2017, 11 mei 2017 en 18 mei 2017. 

Het examenplan Dienstverlening volgt het sectoraal examenprofiel, dat bepaalt welke werkprocessen  in de beroeps 
praktijk moeten worden geëxamineerd. Hierdoor vindt een belangrijk deel van de examens plaats in de 
beroepspraktijk, zodat de toekomstige studenten Dienstverlening zo goed mogelijk zijn voorbereid op hun werk.  
 
Praktijkexamens worden afgenomen in de werksituatie of tijdens de BPV (stage). In de werkveldoverleggen zijn 
examens en examenprocessen geëvalueerd.  
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3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de examen toetstechnische eisen.   

100% van de examens is vastgesteld, voordat ze werden afgenomen. 

We werken met de methodenmix. Examens zijn in samenspraak met de BPV geconstrueerd. Net als vorig jaar is aan 

10% van de studenten na afloop van een examen gevraagd een evaluatie in te vullen. Deze uitkomsten worden 

tijdens de examencommissievergaderingen besproken. Verder komt dit onderwerp altijd aan de orde tijdens de “in 

gesprek met de schooldirecteur” gesprekken welke bij iedere klas 1 keer per jaar wordt gehouden. Vanaf schooljaar 

2016 zijn we gaan werken met externe examens van Consortium.  

Bij  ieder werkveldbijeenkomst staat examinering op de agenda en wordt er een verslag gemaakt. Het is duidelijk dat  

het werkveld tevreden is over de examens die in de BPV worden afgenomen. Dat blijkt uit de verslagen en van 

terugkoppeling van ons  lid van het werkveld in onze examencommissie.  

Tijdens de “in gesprek met de schooldirecteur” komt het onderdeel Examinering aan de orde; de studenten blijken 

tevreden over de informatie en afname.  Op de verschillende locaties  zijn gesprekken gevoerd. 

Locatie : Leiden :  0 gesprekken 

Locatie : Naaldwijk : 1 gesprek 

Locatie : Den Haag : 11 gesprekken 

Locatie : Delft :  2 gesprekken 

 

De  examencommissie  gebruikte in 2016-2017 onderstaande examens voor het Crebonummer 23189:  Ingekocht: 

 Naam examen Naam examenleverancier   

1. Praktijkexamen basisdeel A :  
Werkprocessen : 
B1-K1-W1  Bereid werkzaamheden voor en stemt af 
B1-K1-W2 maakt ruimtes gebruiksklaar 
B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit 

Consortium 

2. Praktijkexamen basisdeel B 
Werkprocessen : 
B1-K1-K3 Treed op als aanspreekpunt 
B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie 
B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit 

Consortium 

3. Prakrijkexamen basisdeel C 
Werkprocessen : 
B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer 
B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding 
B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden 

Consortium 

4. Profiel examens FD 
Werkprocessen : 
P1-K1-W1  Assisteert bij beheer van gebouwen 
P1-K1-W2 Voert logistieke werkzaamheden uit 
P1-K1-W3 Voert Cateringwerkzaamheden uit 

Consortium 

5. Profiel examens ZW 
Werkprocessen : 
P2-K2-W1  Ondersteunt bij wonen en huishouden 
Pw-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL 
P2-K1-W3 Assisteert bij het uitvoeren van sociale en recreatieve activiteiten 

Consortium 
 
 
 

6. Profiel examens SR 
Werkprocessen : 
P3-K1-W1 Assisteert bij de uitvoering van activiteiten 
P3-K1-W2 Begeleid Gasten en Deelnemers 
P3-K1-W3 Houd Toezicht 

Consortium 
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Zelf geconstrueerde examens  

 Naam examen 

1. Keuzedeel :  Ondernemend gedrag  
niveau 1 en 2 

 

De examencommissie werkt vanaf cohort 2016 met examens van Consortium.   

De examencommissie gebruikte in 2016-2017 onderstaande zelf-geconstrueerde examens voor crebo nummer 

92640: 

 Naam examen 

1.  KE1  praktijkexamen Zorg voor de omgeving 

2.  KE2  praktijkexamen individuele zorg 

3.  KE2 theorie examen versie A  +  antwoordmodel 

4.  KE2 theorie examen versie B + antwoordmodel 

5.  KE2 theorie Examen versie C + antwoordmodel 

6.  KE3   praktijkexamen activiteiten met de doelgroep 

7.  KE4 Proeve van bekwaamheid handelen in onvoorziene situaties 

8.  KE4 Bewijsmap 

 

 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
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. Dit wordt gecontroleerd door 

geschoolde vaststellers, die de examencommissie adviseren. 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld, op advies van genoemde 
vaststeller: 
 

 Naam examen Naam vaststeller  

1.  Examenplan Dienstverlening SR Wendy Koens  ; 19-4-2017 

2.  Examenplan Dienstverlening MFD Wendy Koens  ; 19-4-2017 

3.  Examenplan Dienstverlening HZW Wendy Koens  ; 19-4-2017 

4.  Examen Ondernemend Gedrag Wendy Koens  ; 19-4-2017 

5.  Basisdeel Praktijkexamen 1 Wendy Koens  ; 19-4-2017 

6.  Basisdeel Praktijkexamen 2  Wendy Koens  ; 19-4-2017 

7.  Basisdeel Praktijkexamen 3 Wendy Koens  ; 19-4-2017 

8.  Examenplan Dienstverlening  Wendy Koens  ; 19-4-2017 

9.  MSR Praktijkexamen Wendy Koens  ; 19-4-2017 

10.  MFD  Praktijkexamen Wendy Koens  ; 19-4-2017 

11.  HZW  Praktijkexamen Wendy Koens  ; 19-4-2017 

 

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Dit geldt ook voor de keuzedelen van de 

opleiding.  

De examencommissie koopt de examens van de keuzedelen in bij een leverancier.  In september 2016 bleek het niet 

mogelijk om het examen keuzedeel: Ondernemend gedrag niveau 1 en 2 in te kopen.  

Daar in het juni 2017 het keuzedeel Ondernemend gedrag niveau 1 en 2 geëxamineerd moet worden is er voor 

gekozen om deze zelf te ontwikkelen. Schooljaar 2017-2018 stappen we over naar ingekochte examens van 

Consortium. 
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 Aandachtspunt voor 2017-2018 is het vaststellen van de keuzedeel-examens vóór afname. 

 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller  

1.  Schoonmaak  Wendy Koens 

2.  Arbo kwaliteit en Hulpverlening  Wendy Koens 

3.  Doorstroom ZW Wendy Koens 

4.  Doorstroom S&R Wendy Koens 

5.  Ondernemend Gedrag Wendy Koens 

 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. Dit is bepaald in samenwerking met het werkveld, zoals 

beschreven in de introductie van hoofdstuk 3. 

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 heeft de examencommissie vastgesteld na controle van het examenplan door een vaststeller. Deze heeft 

hiervoor het Vaststelformulier Examen en het Vaststelformulier Examenplan gebruikt, ontwikkeld door de 

beleidsafdeling van Mondriaan (OOA).  

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. Dit heeft de examencommissie geborgd via 

een advies door de vaststeller. De cesuur wordt hierbij standaard bevraagd.  

Daarnaast wordt aan de BPV-instellingen input gevraagd over het niveau van de praktijkexamens, de cesuur zoals 

daarin beschreven en over de prestaties van de kandidaten als beginnend beroepsbeoefenaar. Dit gebeurt in contact 

tijdens de stage- periodes tussen Slb en de werkbegeleider en bij de afname van praktijkexamens (o.a. door 

feedback op de examens en bij steekproefsgewijs bezoek van een 2e assessor van school wordt het oordeel van de 

BPV-beoordelaar over het examen bevraagd). 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. Dit heeft de examencommissie geborgd door 

beoordelingsmodellen bij alle theorie-examens te ontwikkelen en beoordelingsinstructies in alle praktijkexamens. 

Ook de beoordelingsmodellen en –instructies worden meegenomen in het advies van de vaststeller. Zie 3.4. 
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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 examencommissie houdt dit in de gaten door acties zoals beschreven in 2.4 (publiceren surveillanteninstructie, 

steekproefsgewijze bezoeken afname theorie- en praktijkexamens, standaard 2e correctie theorie-examens). 

Bovendien wordt er bij theorie-examens standaard een beoordelingsmodel gepubliceerd en bevatten de 

praktijkexamens gedetailleerde beoordelingsformulieren.  Daarnaast verzamelt en onderzoekt de examencommissie 

actief eventuele meldingen van studenten die – na inzage van hun examen – menen niet gelijk beoordeeld te zijn. 

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 examencommissie checkt of de examenlocatie geschikt is, doordat de verdeling van stageplekken voor alle 

zorgopleidingen te laten verlopen via ons eigen stagebureau. Alleen door ons stagebureau goedgekeurde BPV-

plekken worden aangeboden. 

In elk praktijkexamen zit een verklaring, die vooraf moet worden ingevuld over de geschiktheid van de examenplek 

en de onafhankelijkheid van de examenbeoordelaar. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door een 2e assessor 

van school het examen te laten bijwonen. 

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. 

Hoe organiseren jullie als examencommissie de inzet van de beoordelaars bij examinering in de reële 

beroepscontext? Het examenplan is opgesteld in overleg met de instellingen. Hierbij is – mede op verzoek van het 

werkveld – een verdeling tussen theorie en praktijkexamens gemaakt passend bij de vereisten aan de beginnend 

beroepsbeoefenaar.   

Een betrouwbare beoordeling wordt – naast de maatregelen zoals beschreven in 2.4 – geborgd doordat de 

beoordeling van met name praktijkexamens geen momentopname is, die beperkt blijft tot de duur van de examens 

alleen. Tijdens elk schooljaar is er een stageperiode. Tijdens de stage is er nauw contact tussen de werkbegeleider op 

de werkvloer en de stagebegeleider op school. Zo wordt de geschiktheid van de student gemonitord en wordt een 

beeld verkregen over de kennis, houding en vaardigheden van de kandidaat voorafgaand aan praktijkexamens. Het 

valt dus ook op als examenresultaten opvallend afwijken van prestaties tijdens eerdere stages. In die gevallen, dat 

dit gebeurt, is hierover altijd overleg tussen de instelling en school. In een enkel geval komt het tot een melding bij 

de examencommissie. In 2016-2017 is op dit vlak geen bezwaar ontvangen. 

Naast bovengenoemd contact tijdens de stages tussen de docenten en praktijkopleiders, bespreken wij met 

vertegenwoordigers van de instellingen aan welke eisen de examenopdracht minimaal moet voldoen tijdens 

werkveldbijeenkomsten. 

De examencommissie bespreekt in haar vergadering eventuele risico’s en praktische verbeterpunten die naar voren 

komen uit bezoeken van 2e assessors bij praktijkexamens. Hiervoor vat de examencommissies de origineel ingevulde 

formulieren van de 2e assessors zelf samen en wordt er een rapport van bevindingen opgesteld.  

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 examencommissie vraagt  kandidaten om de standaard examenevaluaties in te vullen na afloop van elk theorie 

en praktijkexamen. De resultaten van deze examenevaluaties worden in februari, juli en in september besproken 
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door de examencommissie. Hiervoor is een rapportage gemaakt door afdeling OOA op eventuele risico’s en 

verbeterpunten. In 2016-2017 zijn geen risico’s geconstateerd. Een verbeterpunt voor schooljaar 2017-2018 dat er 

meer examenevaluaties moeten laten worden ingevuld om een goede rapportage te kunnen krijgen. 

Een tweede manier van controle zijn de klassengesprekken die schooldirecteur jaarlijks voert met de klassen van hun 

eigen locatie. De opmerkingen op het gebied van toetsing en examinering worden door de examencommissie 

opgevraagd, verwerkt (samengevat op risico en verbeterpunten) en besproken.   

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. 

Er is in 2016-2017 geen beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep. 

De bezwaren bij de examencommissie zijn binnengekomen staan vermeld in paragraaf 2.4. Alle zes bezwaren zijn 

onderzocht en naar tevredenheid van de melder afgehandeld. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

De inspectie heeft in oktober 2016 de opleiding Mbo-Dienstverlening groep MQN44 van Capabel onderzocht op het 

Onderwijs-deel en goed in orde bevonden.  

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
Vermeld hier eerst wat de verbeterpunten waren van vorig schooljaar, en geef later aan wat de verbeter acties 

worden voor het volgende schooljaar. Kijk hiervoor in je eigen jaarverslag van 2015-2016.  

https://www.rocmondriaan.nl/jaarverslagen-examinering-2015-2016 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
In het jaarverslag 2015-2016 heeft de examencommissie een aantal verbeterpunten benoemd. Hieronder staat de 

realisatie daarvan in 2016-2017 per examenstandaard inclusief de realisatie.  

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1 controle 
bewijsmappen 

Steekproef LWP Ja, Er waren geen telfouten Uit het rapport van bevindingen  

4-10-2017 

2 Controle 
bewijsmap 

Steeproef BRA Ja, Hertelling geweest Uit het rapport van bevindingen 
7-10-16. 

3. Cijfers schriftelijk 
examen 

Steekproef BRA Ja er waren 5 telfouten geconstateerd  en 
hersteld 

Uit het rapport van bevindingen 
4-10-2017 

3 Telling 
Dossiers/bewijsmap 

Steekproef PHL Ja  map is vernietigd. Uit rapport van bevindingen 13-
10-16. 

4 Check bewijsmap Steekproef LWP Ja alle bewijsmappen waren volledig Uit rapport van bevindingen 1-
11-2016 

5 Telling bewijsmap 
en schriftelijk 
examen 

Steekproef PHL Ja punten die naar voren kwamen uit de 
controles zijn hersteld. 

Uit het rapport van bevindingen 
23-1-2017 

6 Controle 
examendossiers 

Steekproef LWP Ja punten die naar voren kwamen uit de 
controles zijn hersteld.  

Uit het rapport van bevindingen 
januari 2017 

6 Dossiers 
gediplomeerde 

Steekproef BRA Ja de verbeterpunten zijn opgepakt Uit het rapport van bevindingen 
26-1-17. 

7 examendossiers Steekproef LWP Ja dossiers waren op orde met kleine 
verbeterpunten. 

Uit het rapport van bevindingen 
februari 2017. 

8 Care+ dossiers Steekproef LWP Her controle geweest. Na 2de controle 
dossiers op orde. 

Uit Rapport van bevindingen 
16-3-17. 

9 examendossiers Steekproef BRA Ja met wat verbeterpunten Uit Rapport van bevindingen     
3-4-17. 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
De gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017, verwerkt in het Plan van toezicht 2016-2017, inclusief de 

realisatie daarvan staat vermeld in hoofdstuk 2. 
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6.3 Kwaliteitsdoelen examinering 2017-2018  
De volgende doelen zijn benoemd. 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Implementatie nieuwe praktijkexamens 
Consortium 

Studenten, BPV zijn tevreden over de examens; 

Resultaten zijn niet aantoonbaar lager dan eerdere jaren 

2. Implementatie digitale theorie-examens 
via Leerstation Zorg 

Studenten en docenten zijn tevreden over de examens; 
Resultaten zijn niet aantoonbaar lager dan eerdere jaren 

3. Vaststelling instellingsexamens 
Nederlands en Engels Spreken/ 
Gesprekken 

Examens zijn vastgesteld in juli 2018 

4. Vaststelling examens keuzedelen Examens zijn vastgesteld in december 2017 

5. Student-tevredenheid betr. examinering Vasthouden niveau van 2016-2017 

6. Controleren procedures afname theorie-
examens 

Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018 

7. Diplomavaststellingsformulier uit 
Magister 

Er wordt gewerkt om in magister met de 
diplomavaststellingsformulier te gaan werken dit schooljaar. 

8. Handboek examinering Dit zal met het team en leden van de examencommissie 
opgepakt worden d.m.v. een scholingsavond 

9. Controleren afname examens in de BPV Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018 

10 Werkveld  lid We  zijn nog op zoek naar een 2e  lid werkveld  Welzijn voor 
onze examencommissie. 

11 Evaluatieformulieren Alle studenten evaluatieformulieren laten invullen locatie 
overstijgend. Afgelopen jaar zijn er te weinig formulieren 
ingevuld om een goede rapportage te krijgen.  

12. Controle examendossiers 
 

Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018 

13. Klassengesprekken  Klassengesprekken plannen locatie overstijgend.  Afgelopen 
jaar zijn er te veel gesprekken niet doorgegaan. 

14. Aanbieden profielen Sport Er is een verantwoordingsdocument geschreven met een 
aantal acties die  voor het eind van het school uitgevoerd 
moeten worden.  Hiervoor wordt een tijdsplanning gemaakt. 

15. Urenregistratie BPV uren Hier zal beter op gestuurd worden en er wordt een format 
voor gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


