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INLEIDING 
 

De Examencommissie Economie van de scholen voor Economie van ROC Mondriaan 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 ook 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 Economie draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de 

onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de scholen voor Economie van ROC 

Mondriaan te Den Haag en Delft. Het betreft de scholen: 

AD  School voor Administratie Den Haag 

EC School voor Economie Delft 

EJ School voor Economie en Juridische beroepen 

CO School voor Commerciële Economie  

  

School Opleiding Verantwoordelijke   
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie 

AD, EC 90471   Bedrijfsadministratief medewerker 
 

J.P. Marchand 
M. Gaarenstroom 

R. Berkenbosch 

AD, EC 90472   Secretarieel Medewerker 
 

J.P. Marchand 
M. Gaarenstroom 

EC, EJ 95391   Directiesecretaresse/Managementassistent 
 

R. Berkenbosch 
M. Gaarenstroom 

EC, EJ 95380   Secretaresse 
 

M. Gaarenstroom 
R. Berkenbosch 

EC, EJ 93212   Bedrijfsadministrateur R. Berkenbosch 
M. Gaarenstroom 

EJ 94891 Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening R. Berkenbosch 

EJ 94892 Juridisch medewerker Openbaar bestuur R. Berkenbosch 

EJ 94900 Medewerker Personeel en arbeid R. Berkenbosch 

EJ 94910 Medewerker Sociale zekerheid R. Berkenbosch 

EC, EJ 93200   Financieel administratief medewerker M. Gaarenstroom 
R. Berkenbosch 

CO 90534   Medewerker evenementenorganisatie J. Kranenveld 

CO 90532   Marketing medewerker J. Kranenveld 

CO 90531   Assistent communicatiemedewerker J. Kranenveld 

CO 90500   Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen J. Kranenveld 

AD, EC 25149 Medewerker (financiële) administratie 
 

J.P. Marchand 
M. Gaarenstroom 

AD, EC 25150   Medewerker secretariaat en receptie M. Gaarenstroom 
J.P. Marchand 

EJ, EC 25138 Bedrijfsadministrateur R. Berkenbosch 
M. Gaarenstroom 

EJ, EC 25139   Financieel administratief medewerker M. Gaarenstroom 
R. Berkenbosch 

EJ, EC 25151 Managementassistent/directiesecretaresse R. Berkenbosch 
M. Gaarenstroom 

EJ, EC 25152 Secretaresse M. Gaarenstroom 
R. Berkenbosch 

CO 25147 Medewerker evenementenorganisatie J. Kranenveld 
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CO 25148 Medewerker marketing en communicatie J. Kranenveld 

CO 25132 (Junior) accountmanager J. Kranenveld 

CO 25135   Contactcenter medewerker J. Kranenveld 

EJ 25145 Juridisch-administratief dienstverlener R. Berkenbosch 

EJ 25146 Medewerker human resource management (HRM) R. Berkenbosch 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

R. Berkenbosch Voorzitter/schooldirecteur Economie en Juridische beroepen 

F. te Marvelde  Secretaris, beleidsmedewerker, dienst Onderwijsadvies en Ondersteuning (OOA) 

H. Bonnet Lid/hoofd examenbureau Economie (vanaf 1 oktober 2016) 

M.J. Brama Lid/projectleider E-Learning 

L.A. Beekenkamp Lid/hoofd examenbureau Economie (tot 1 oktober 2016 ) 

A.G. Daha Lid/hoofd examenbureau Administratie Den Haag en  
Lid/hoofd examenbureau Commerciële economie 

M. Gaarenstroom Lid/schooldirecteur Economie Delft 

B.R. Kappetein Lid/hoofd examenbureau Juridisch 

J.J. Kranenveld Lid/schooldirecteur Commerciële economie 

J.P. Marchand Lid/schooldirecteur Administratie Den Haag 

J. Spierings Lid/hoofd examenbureau Economie 

Extern lid  vacature 

 

1.3 Taken en verantwoordelijkheid van de examencommissie  
De examencommissie is verantwoordelijk voor: 

 De kwaliteit van het examenplannen en de exameninstrumenten binnen de scholen;  

 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 hoe 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; 

 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; 

 Afhandelen van incidenten die verband houden met examinering en diplomering 

 De behandeling van bezwaren/klachten; 

 Toezien op 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. 
 



 Jaarverslag examinering 2016-2017 | ROC MONDRIAAN     Scholen voor Economie           

6 

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

 Een examenbank waarin alle examens zijn opgeslagen (Stichting Praktijkleren, TOA, Deviant) 

 Geschoolde (constructeurs en) vaststellers die ieder examen controleren 

 Geschoolde assessoren 

 Monitoren en evalueren van incidenten die verband houden met examinering 

 Een jaarplanning voor afname van examens en verificatie van diploma’s voor de verschillende opleidingen. 

 Een vast format voor controle van examendossiers. De uitkomsten van steekproeven (rapport van 

bevindingen) worden besproken tijdens commissievergaderingen.  

 Een vast format voor diploma’s 

 Bespreken van examinering en examens met de beroepenveldcommissie,  

 Bespreken risico’s en eventuele verbetermaatregelen van examinering en diplomering tijdens 

commissievergaderingen en scholingsdag(en) aan de hand van casuïstiek 

 De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en. De 

examencommissie heeft in 2016-2017 verschillende scholingsactiviteiten gevolgd. Zie hiervoor 1.6. 

De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van de examenbureaus.  

De uitvoerende taken van het examenbureau staan in 1.5.   

 

1.4 Functioneren van de examencommissie 
De examencommissie komt periodiek (8 x per jaar) bijeen en werkt aan de hand van een jaarplanning en een vaste 

agenda.   

Onderwerpen standaardagenda examencommissie: 

1. Mededelingen en ingekomen stukken: 

- Kaders en beleid 

- Nieuwe ontwikkelingen 

2. Actie-/besluitenlijst & Plan van toezicht (kort) 

3. Examenorganisatie: examencommissie en examenbureaus  

Gang van zaken afgelopen periode (instrumenten, afname, beoordeling, diplomering, deskundigheid, WEB) 

- voortgang activiteiten 

- incidenten, klachten, fraude + verbeteracties 

- deskundigheid 

- vrijstellingen, aangepaste examens, herkansingen, aanvullend bewijs 

- ingediende bezwaren 

4. Plan van toezicht: voortgang en uitkomsten van activiteiten ( minimaal 3 X per jaar standaard geagendeerd) 

- Diplomering 

- Exameninstrumentarium 

- Afname en beoordeling 

- Deskundigheid 

- WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). 

 

De leden van de Examencommissie Economie maken gebruik van een eigen teamsite die de communicatie en 

informatievoorziening faciliteert.  

 

Om onafhankelijkheid van de besluiten van de examencommissie te waarborgen zijn afspraken gemaakt: 

 er wordt een extern lid uit het beroepenveld benoemd in de examencommissie 

 besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen 
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 er is binnen ROC Mondriaan een interne verdeelsleutel voor verdeling van financiële middelen, waardoor 

een individuele voorzitter de eigen school niet rechtstreeks kan bevoordelen op grond van het aantal 

gediplomeerde studenten.  

 

1.5 Functioneren van het examenbureau 
Bij de scholen voor Economie zijn 4 examenbureaus: 1 per school. De hoofden van de examenbureaus maken deel 
uit van de examencommissie. Het examenbureau is een uitvoeringsorgaan van het bevoegd gezag van ROC 
Mondriaan. Het examenbureau werkt altijd in opdracht van de examencommissie. Het examenbureau wordt 
aangestuurd door het hoofd examenbureau. 
Het examenbureau stelt examen resultaten en examendossiers beschikbaar aan het management en aan de 
examencommissie. 
Het examenbureau stelt surveillanten en assessoren examenmateriaal beschikbaar en archiveert de ingeleverde 
examenresultaten en -materialen. 
 
De examencommissie is verantwoordelijk en zet de onderstaande taken bij de examenbureaus 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 

 Examenbank beheren 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 

 Diploma’s gereedmaken 

 Waardepapier bestellen en beheren 
Het organiseren van afname van examens: 

 Examens plannen 

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

 Examens verspreiden naar correctoren en innemen 

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken 

 Voortgang van de uitvoering rapporteren 
 
Positief beoordeeld in het plan van toezicht van het afgelopen jaar: 

 De controle van de examendossiers heeft dit jaar in beperkte mate reden gegeven tot aanpassingen en 

verbeteringen en bij hercontrole bleken de voorgestelde aanpassingen te zijn doorgevoerd.  

 De organisatie van de examens van de scholen voor Economie is in het studiejaar 2016-2017 goed verlopen. 

Uit de enquêtes omtrent examinering die zijn afgenomen bij de verschillende scholen bleek dat er geen 

aanleiding was om de procedures aan te passen. 

 Alle scholen voor Economie hebben sinds studiejaar 2016-2017 gediplomeerd vanuit Magister.  

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

kaderbrief zijn de indicatoren hieronder weergegeven.  

Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  

3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn geschoold en 
bijgeschoold.  

100%  100%  
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De examencommissie borgt in alle fases van de examinering en diplomering de deskundigheid van de betrokken 

personen en heeft in 2016-2017 op de volgende manieren aan deze norm voldaan. 

a) De eigen vergaderingen van de examencommissie.  
Deze bevorderen kennisdeling van de leden en zorgen voor afstemming tussen de examenbureaus. Evaluatie van 
deskundigheid vindt periodiek plaats. Deskundigheid van de examencommissie staat standaard op de agenda van de 
examencommissie. Tijdens commissievergaderingen wordt niet alleen besproken welke scholingen zijn gevolgd en 
vindt kennisdeling plaats, maar wordt ook besproken welke ontwikkelingen rond examinering vragen om (bij) 
scholing en opbouw van expertise binnen de examencommissie. 
 
b) Scholing op landelijke bijeenkomsten op het gebied van examinering  
door verschillende leden van de examencommissie: 

 Examinering in de beroepspraktijk (Examinering MBO) 

 Invulling geven aan check (MBO-diensten) 

 Workshop: Focus op veilig examineren; een goede gesprekspartner van de ICT-er (MBO-diensten/saMBO-ict) 

 Workshop: Examineren binnen de reële beroepscontext (MBO-diensten) 

 Examinering in de beroepspraktijk (Stichting Praktijkleren). 
 

c) Teamscholingsdag voor de examencommissie 
15 november 2016. Onderwerp: ‘Als examencommissie de zaken op orde’. 
 
d) Eisen aan benoeming nieuwe examencommissieleden:  
De voordracht voor benoeming door het bevoegd gezag van nieuwe leden van de examencommissie vindt plaats na 
overleg binnen de examencommissie en toetsing op deskundigheid. Een nieuw lid heeft in voorkomende gevallen 
een sollicitatie/kennismakingsgesprek met de voorzitter. De benoeming na voordracht vindt plaats door het College 
van Bestuur van ROC Mondriaan. 
 
e) Centrale bijeenkomsten van de dienst Onderwijsondersteuning en Advies ROC Mondriaan 
De leden van de examencommissie Economie hebben – meestal voltallig - alle bijeenkomsten van de dienst    
Onderwijsondersteuning en Advies van ROC Mondriaan bijgewoond. 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. Zie de onderwerpen hieronder.  

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de scholen voor Economie heeft de volgende centrale bijeenkomsten van alle 

examencommissies van ROC Mondriaan 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 
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 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 

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

De examencommissie vindt het van belang dat de commissieleden alle centraal georganiseerde scholingen en 

bijeenkomsten van de Mondriaan Examencommissie blijven bijwonen. Daarnaast vindt de examencommissie het van 

belang dat leden relevante landelijke scholingen bijwonen en de daar opgedane kennis met elkaar delen.   

De examencommissie voor de scholen voor Economie is voldoende geschoold en bijgeschoold. Voor een nieuw lid 

van de examencommissie is het verplicht een scholing te volgen. De examencommissie ziet bij voortzetting van haar 

beleid geen risico.  

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
Hieronder staan de belangrijkste conclusies over de prestaties van de examencommissie en de 

actiepunten/verbetermogelijkheden beschreven.  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

In de examencommissie voor de Scholen 
voor Economie zitten vertegenwoordigers 
van de verschillende scholen, waaronder 
docenten. De leden vullen elkaar aan wat 
betreft kennis, verantwoordelijkheden en 
achtergrond. De commissie mist in haar 
geledingen nog een vertegenwoordiger uit 
het beroepenveld.  

Benoeming van een lid van de 
examencommissie uit het 
beroepenveld van de Scholen voor 
Economie (per 1/10/2017 wordt een 
medewerker van het bedrijf Point 
Administratie benoemd als extern lid) 

Deskundigheid 
examencommissie 

De deskundigheid van de examencommissie 
is van voldoende kwaliteit (zie hiervoor bij 
1.6) 

Voortzetten beleid. 

Functioneren 
examencommissie 

Het functioneren van de examencommissie 
is van voldoende kwaliteit zoals blijkt uit de 
uitgevoerde evaluatie.  

Voortzetten beleid. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

De werkzaamheden zijn van voldoende 
kwaliteit: er is volgens de jaaragenda 

Voortzetten beleid.  
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gewerkt en de acties uit het Plan van 
Toezicht zijn uitgevoerd en geëvalueerd.  

 

 

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

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

Een overzicht van de kwaliteitsdoelen ten aanzien van examinering en diplomering staat hieronder. 

Kwaliteitsdoel (actie Plan van 
Toezicht) 

Indicatoren Resultaat  

1. Compleetheid en 
juistheid examendossiers  

Alle verplichte onderdelen zijn aanwezig 
in het examendossier. 

Op alle bezochte scholen is de 
opbouw van de dossiers logisch, 
transparant en overdraagbaar. 
Voor alle onderzochte dossiers is 
vastgesteld dat het diploma op de 
juiste gronden is verstrekt. 
Bevindingen uit het onderzoek zijn 
besproken met de betrokkenen, 
waar van toepassing zijn 
verbetermaatregelen genomen. 

2. Proces van verwerking 
examenresultaten 
correct 

Correct verwerkte examenresultaten Uit steekproeven is gebleken dat 
de examenresultaten correct zijn 
vastgesteld. Er waren geen 
klachten geëxamineerden 

3. Examenplannen zijn 
vastgesteld 

Vastgestelde examenplannen De examencommissie heeft de 
examenplannen vastgesteld op 22-
11-2016 en 31-1-2017 

4. Examens zijn vastgesteld Vastgestelde examens De examens zijn tijdig vastgesteld, 
op één na (Keuzedeel 
Ondernemend Gedrag). 

5.  Kwaliteit van examens is 
geïnventariseerd 

De resultaten van de examens zijn 
geanalyseerd, waarbij uitslagen zijn  

Uit de analyse bleek dat er geen 
aanpassingen nodig waren.  

6. Onderzoeken kwaliteit 
examinering in de 
beroepspraktijk 

Kwaliteit en risico’s zijn in kaart gebracht  Verbetervoorstel is geagendeerd 
voor nov. 2017 

7. Onderzoek kwaliteit 
examinering  

Steekproeven tweede beoordeling 
 

Uit steekproeven bleek dat er geen 
significante verschillen waren 
tussen de twee beoordelaars 

8. Deskundigheid 
betrokkenen op orde 

De betrokkenen zijn geschoold  De betrokkenen hebben de 
afgesproken scholingen gevolgd 

9. Examinering is besproken 
met het beroepenveld 

2x per jaar zijn examens besproken met 
het beroepenveld 

Tijdens de 2 bijeenkomsten van de 
Beroepenveldcommissie zijn 
examens besproken 

 

2.1 Vaststellen diploma's, certificaten en instellingsverklaringen. 
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De examencommissie neemt formeel het diplomabesluit nadat door de examenbureaus aan de hand van 

beoordelingscriteria is vastgesteld of een student voldoet aan de voorwaarden voor diplomering, certificaat of 

instellingsverklaring. De Studieloopbaanbegeleider stelt de studenten voor die voor diplomering in aanmerking 

komen, aan de hand van het gevulde examendossier. De examenbureaus, onder verantwoordelijkheid van de 

voorzitter van het bureau, checken of het examendossier klopt, alle stukken bevat conform het OER en of de 

uitslagregeling correct is gehanteerd. Zij tellen bij theorie-examens de puntentelling na, controleren of de vereiste 

parafen/handtekeningen zijn gezet en controleren of de eindbeoordeling BPV en Loopbaan en Burgerschap 

aanwezig zijn. Tijdens de verificatievergadering wordt vastgesteld of de student voldoet aan de diplomaeisen.  

 

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

gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen. 

De examencommissie controleert of de resultaten van de examens goed worden overgenomen op de diploma’s. 

Diploma’s worden uitgereikt na zorgvuldige controle van het examendossier. Volledigheid en juistheid van de 

examendocumenten worden vastgesteld aan de hand van de desbetreffende OER/examenplan en exameneisen. Na 

akkoord van de diplomavaststellingslijst worden diploma’s en resultatenlijsten aangemaakt en uitgereikt. 

Alle diploma’s komen vanaf schooljaar 2016-2017 uit Magister. 

2.3 Kwaliteit van de exameninstrumenten  
Vrijwel alle exameninstrumenten worden door de scholen voor Economie ingekocht bij de Stichting Praktijkleren. 

Voordat de exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren voor de scholen beschikbaar worden gesteld, hebben zij 

een zorgvuldig proces doorlopen met aandacht voor de inhoudelijke en toetstechnische kwaliteitseisen. 

De constructie van de exameninstrumenten gebeurt door constructeurs die over zowel inhoudelijk als 

toetstechnische deskundigheid beschikken. Daarna worden de exameninstrumenten inhoudelijk en toetstechnisch 

gescreend. Stichting Praktijkleren maakt gebruik van externe onafhankelijke screeners die niet betrokken zijn bij het 

constructieproces. Een bureauredactie controleert op taal-, spel- en typefouten en op consistentie van het 

exameninstrument. Daarnaast kijkt de bureauredactie ook of het gebruikte taalniveau aansluit op het taalniveau van 

de kandidaat (2F voor een leerling van niveau 2 en 3, 3F voor niveau 4). Hierna volgt aanbieding aan de 

vaststellingscommissie. Deze commissie, die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een toetstechnisch en een 

inhoudelijk vaststeller, controleert of alle stappen van het productieproces op de juiste wijze zijn doorlopen. 

Daarnaast controleert de vaststellingscommissie of de producten voldoen aan de toetstechnische en inhoudelijke 

kwaliteitseisen. Zij doet dit aan de hand van de ingevulde meetinstrumenten. In een vaststellingsformulier geeft de 

vaststellingscommissie aan of het product voldoet aan de inhoudelijke en toetstechnische kwaliteitscriteria. Als aan 

alle eisen is voldaan, stelt de vaststellingscommissie het product vast. De exameninstrumenten worden op 

verschillende manieren geëvalueerd, middels evaluatieformulieren, panelgesprekken en op bijeenkomsten van 

examencommissieleden, onderwijsclusters, docentendagen et cetera. Dit zorgvuldig ingerichte constructieproces 

garandeert de kwaliteit van de examens.  

 

De examencommissie laat de exameninstrumenten binnen de school hierna inhoudelijk vaststellen door 

vakspecialisten (die ook geschoold zijn als vaststeller) en laat ze screenen op taalniveau. Eventuele voorstellen tot 

verbetering/aanpassing worden overeenkomstig de procedure naar SPL gestuurd. De exameninstrumenten worden 

vervolgens bij steekproef aangeboden aan een centrale vaststellingscommissie van ROC Mondriaan.  

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.   

De examencommissie bewaakt de kwaliteit van de afname, door het bezoeken van examens door leden van de 

examencommissie,  door instructies voor de surveillance, door het afnemen van enquêtes bij betrokkenen bij het 
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examen na afloop van examens en door middel van steekproeven. In het kader van het evaluatieproces worden 

bevindingen en resultaten van enquêtes/steekproeven indien noodzakelijke meegenomen als basis voor 

verbetervoorstellen. De examencommissie ziet er op toe dat de gedragscode voor het afnemen van examens met 

exameninstrumenten wordt gehanteerd. In deze gedragscode staan regels voor de voorbereiding, de uitvoering, de 

ICT-omgeving, de correctie en de archivering van het examen. Er zijn bij de scholen voor Economie aanvragen 

ontvangen voor aangepaste examens (dyslexie, studenten die korter dan 6 jaar Nederland verblijven, student met 

fysieke beperkingen). Deze aanvragen zijn beoordeeld en er zijn passende examenvoorzieningen getroffen.  

De kwaliteit van de beoordeling wordt bewaakt door te zorgen voldoende geschoolde assessoren en door het 

uitvoeren van een steekproefsgewijze tweede beoordeling. Bij vergelijking van de twee beoordelingen bleken er 

geen significante verschillen te zijn. Veelal worden examenprojecten gezamenlijk nagekeken door de betrokken 

assessoren om tot een eenduidig eindoordeel te komen.   

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is betrokken bij de examinering o.a. voor feedback op en fiattering van examenproducten. De 

scholen voor Economie hebben een beroepenveldcommissie, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 

deelnemen. Deze beroepenveldcommissie komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Een van de agendapunten van deze 

bijeenkomsten is de examinering. Er vindt afstemming plaats met leerbedrijven over examinering in de 

beroepspraktijk. Ook bij de examinering die niet in de BPV plaatsvindt, zijn vertegenwoordigers uit het beroepenveld 

betrokken. Het beroepenveld participeert ook in de Stichting Praktijkleren (SPL), waarbij de meeste 

exameninstrumenten zijn ingekocht. 

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

De examens zijn ingekocht bij onderstaande leveranciers: 

 Naam examen Naam examenleverancier   

1.  Spaans De Vries 

2.  Nederlands Deviant 

3.  Nederlands en Engels TOA/ICE 

4.  Praktijkexamens, examenprojecten, Proeven 
van bekwaamheid, Nederlands mondeling 
(incidenteel) 

Stichting Praktijkleren 

 

De Stichting Praktijkleren (SPL) is de examenleverancier voor de beroepsgerichte examens. Deze examenleverancier  

construeert de exameninstrumenten samen met de ROC 's voor de sector economie, juridische opleidingen, 

commerciële opleidingen, ICT en VEVA. De praktijkexamens van SPL, bestaande uit de proeven van bekwaamheid 

(buitenschools) en examenprojecten (binnenschools) en de kennisexamens/vaardigheidsexamens worden gebruikt. 

De examenleverancier SPL is ISO-gecertificeerd ( ISO 9001: 2015). Met de examenleverancier is structureel overleg 

over verbeteringen.  

Examens van de School voor Commerciële Economie in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) 

worden extern afgenomen. 

Het beroepenveld is betrokken bij de examinering o.a. door feedback op examenproducten. Het beroepenveld 

participeert ook in de Stichting Praktijkleren (SPL), waarbij de meeste exameninstrumenten zijn ingekocht. De 

beroepenveldcommissie van de scholen voor Economie komen minimaal 2 keer per jaar bijeen. Een van de 

agendapunten van deze bijeenkomsten is de examinering.  

De volgende examens zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers uit het beroepenveld: 

 Elementaire kennis Bedrijfseconomie 
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 Examenproject H&M Personeel  

 Boekhoudkundige kennis 

 BA 2D 

 Basiskennis Archiveren 

 Examenproject Restaurant Heerlijck 

Onderdelen waarop de examens zijn beoordeeld:   
1. De gestelde vragen in het examen zijn realistisch (relevant voor de beroepspraktijk)                
2. de zaken die bevraagd/gevraagd worden in het examen voldoen aan het niveau dat u zou verwachten van een 
MBO-student op dit niveau.                
3. Mist u in het examen onderdelen die naar uw mening wel bevraagd zouden moeten worden?                 
4. Wat is uw inschatting qua tijdsbesteding? Voldoende, te veel, te weinig? 
 
De vertegenwoordigers van het beroepenveld vonden de vragen in de examens realistisch, van voldoende niveau en 
er werden geen onderdelen gemist. Men vond de beschikbaar gestelde tijd voor de studenten krap. 
 
De gegeven feedback is besproken in de Examencommissie en is meegenomen in overleg met de Stichting 
Praktijkleren. Een en ander heeft niet geleid tot aanpassingen van de genoemde examens.  
 

De volgende examens zijn zelf geconstrueerd en intern vastgesteld: 

 Naam examen 

1.  Aangepaste SPL-examenprojecten en –tentamens (divers)  
2.  Taalexamens: instellingsexamens generiek/beroepsspecifiek 
3.  Examens kerntaak 3 Marketing medewerker (90532) 

4.  Examens gevorderde kennis BA en Elementaire kennis BA voor Bedrijfsadministrateur (93212) 
5.  Nederlands spreken – dit is mijn werk - (20+) 
6.  Keuzedeel Ondernemend gedrag niveau 3 en 4 (K0072) 

Deze examens zijn zelf geconstrueerd of aangepast omdat inkoop van kwalitatief goede examens niet mogelijk was.  

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier.  

Context en inhoud van de examens voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. In het 

dekkingsoverzicht bij de verschillende examens (de meesten afkomstig van de Stichting Praktijkleren) staat de 

verantwoording voor de gemaakte keuzes ten aanzien van de examenmix en de dekking hiervan. Het 

dekkingsoverzicht laat voor alle profielen van een kwalificatiedossier zien welk onderdeel van het kwalificatiedossier 

met welk(e) exameninstrument(en) geëxamineerd wordt. De examenmatrijs is de blauwdruk van een examen, 

waarin staat wat geëxamineerd wordt, op welk (cognitief) niveau, met welke soort opdracht of vraag en met welk 

aantal opdrachten of vragen. De examenmatrijs vormt de basis voor de constructie van een exameninstrument. 

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

1.  Brede kennis personen- en familierecht 
HRM_JA16-KE7_1A2 

Fransen 

2.  Rekenvaardigheid voor financiële 
toepassingen Rvh-KE3-1A1 

Van Hooijdonk 

3.  Examenproject Controleert en bewerkt 
dagboeken B1-K1 v1-v3 

Van Beusichem 

4.  Duits diverse examens Daha  

5.  Engels diverse examens Daha 

6.  Marketing theorie Ned en Eng Daha 

7.  Spaans diverse examens Daha 
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8.  Kt 1, 2, 3 , 4 B&V MM &ME diverse versies Daha 

Voor de overige examens zijn de reeds eerder vastgestelde examens opnieuw gebruikt.  
 

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

verschillende Economie-opleidingen.  

Er is één keuzedeel geëxamineerd: Ondernemend gedrag niveau 3 en 4 (K0072). Een examen was nog niet 
beschikbaar bij de Stichting Praktijkleren (SPL). Het examen is zelf geconstrueerd en ter goedkeuring aangeboden 
aan SPL. De examencommissie Economie heeft besloten dat het keuzedeel Ondernemend gedrag niveau 3 en 4 
(K0072), in schooljaar 2016-2017, geëxamineerd wordt in de vorm van een CGI, overwegende dat:   

 de examencommissie voornemens is de exameninstrumenten voor de keuzedelen in te kopen, conform 
vigerend beleid ROC Mondriaan,  

 geen examen geschikt is bevonden en er geen ander geschikt examen ingekocht kan worden,  
 er op dit moment alleen een examen in de vorm van een CGI beschikbaar is,  

 een ontwikkelingsgericht portfolio voorwaardelijk is voor deelname aan dit examen,  
 het in het belang van de studenten is dat zij kunnen examineren direct aansluitend op de afsluiting van het 

onderwijsprogramma van het keuzedeel,  
 de ervaringen met het onderwijs en examinering van het keuzedeel Ondernemend gedrag in schooljaar 16-

17 een substantiële kwaliteitsimpuls geeft en bijdraagt aan het tot stand komen van een examenvorm die 
voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden.    

In 2016-2017 zijn hiernaast nog geen keuzedelen geëxamineerd. Aandachtspunt voor 2017-2018 is het vaststellen 
examens van keuzedelen vóór de afname.  

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit.  

Bij het opstellen van de verschillende examenplannen is voor het beroepsgerichte deel van het examen uitgegaan 

van de examen- en dekkingsoverzichten van de examenleverancier. Hierin staat welke aspecten uit het 

Kwalificatiedossier in welk exameninstrument worden geëxamineerd. Alle exameninstrumenten voor het 

beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier, dekken de werkprocessen per kerntaak. De mix van 

examenprojecten, proeven van bekwaamheid en tentamens/kennisexamens/vaardigheidsexamens zorgen ervoor 

dat kennis, vaardigheden en houding in de juiste balans, passend kunnen worden beoordeeld. Dit geldt ook voor de 

beroepsgerichte taaleisen. De scholen voor Economie hebben ervoor gekozen de beroepsgerichte 

exameninstrumenten in te kopen bij de Stichting Praktijkleren. Bij het opstellen van examenplannen vindt een check 

plaats of de juiste examenmix is toegepast. De examencommissie ziet geen risico bij de vraag of examenvormen 

passen bij taakcomplexiteit.   

Een voorbeeld van een examenplan voor het beroepsgerichte deel: 
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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 dienst 

OOA van ROC Mondriaan.  

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. De cesuur wordt vastgesteld door SPL in 

overleg met de betrokken ROC ‘s. De vaststelling van de cesuur wordt intern geborgd door een advies van de 

vaststeller. Alle examens worden vastgesteld door geschoolde vaststellers. De examencommissie ziet geen risico bij 

de vraag of de cesuur op het juiste niveau ligt.   

Om te controleren of de cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet, beoordeelt de 

examencommissie de analyse van de uitslagen van de examens bij de verschillende groepen.  

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk.  

De examencommissie heeft dit geborgd doordat de examenprojecten, proeven, kennis- en vaardigheidsexamens zijn 

voorzien van een beoordelingsvoorschrift. De beoordeling wordt vastgelegd op de beoordelingsformulieren waar per 

werkproces beoordeeld wordt op basis van het gewenste resultaat en de beoordelingsindicatoren. Het gewenste 

resultaat in het beoordelingsformulier is afgeleid van het gewenste resultaat uit het kwalificatiedossier. De 

beoordelingsindicatoren zijn afgeleid van de prestatie-indicatoren uit het kwalificatiedossier. In de 

beoordelingsformulieren is ruimte beschikbaar voor onderbouwing van het oordeel. Bij een onvoldoende oordeel is 

de onderbouwing verplicht. In veel gevallen is het gewenste resultaat verder gespecificeerd in een antwoordmodel 

als aanvulling op het gewenste resultaat in het beoordelingsformulier. Elk tentamen beschikt over een 

antwoordmodel op basis waarvan de puntentoekenning plaatsvindt. Als blijkt dat er eventueel ruimte voor 

verschillende interpretatie mogelijk is, wordt met de docenten afgestemd welke norm wordt gehanteerd. De 

examencommissie monitort dit proces door middel van steekproefsgewijze tweede beoordelingen. De 

examencommissie ziet naar aanleiding hiervan geen risico bij de vraag of het beoordelingsvoorschrift een objectieve 

beoordeling mogelijk maakt.   
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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 controleert of examens worden afgenomen volgens de bepalingen in het examenreglement en 
van de afname- en beoordelingsinstructie.  Hantering hiervan draagt bij aan een betrouwbare en gelijkwaardige 
afname en beoordeling. Studenten geven al jaren aan tevreden te zijn over de afnamecondities en beoordelingen.  
 
De meeste opleidingen binnen de scholen voor Economie hebben ervoor gekozen de beroepsgerichte examens af te 

nemen in een gesimuleerde omgeving om de gelijkwaardige afnamecondities nog beter te kunnen borgen. Bij 

examinering in de beroepspraktijk, wordt vooraf nagegaan in hoeverre gelijkwaardige examinering voor alle 

studenten mogelijk is. Middels het vier-ogen-principe wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de beoordeling bij 

de verschillende bedrijven gelijkwaardig is.  

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

beroepspraktijk plaats.  

Bij examinering in de praktijk wordt vooraf een uitgebreide checklist ingevuld door het BPV-bedrijf om na te gaan of 

afname inderdaad mogelijk is. Daarnaast worden er steekproefsgewijs examens afgenomen in het bijzijn van 

schoolassessoren. Er wordt uitsluitend gewerkt met door S-BB erkende stagebedrijven.  

Examens die niet realiseerbaar zijn bij een BPV-bedrijf, worden op school in een gesimuleerde omgeving afgenomen. 

Tijdens het praktijkexamen worden vanuit de examenbureaus ervaren surveillanten ingezet die bekend zijn met de 

inhoudelijke context van het simulatiebedrijf. Tijdens de examenprojecten is ICT ondersteuning op afroep 

beschikbaar.  

Voor de theorie-examens tracht de commissie tot zoveel mogelijk dezelfde afnamecondities te komen door de 

examinering voor zover mogelijk centraal af te nemen.  

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. 

Bij beoordeling wordt de onafhankelijkheid van de beoordelaar gewaarborgd door het hanteren van een scheiding 

tussen begeleiden en beoordelen: de docent is niet dezelfde als de beoordelaar. Deskundigheid wordt geborgd door 

de beoordeling door deskundige vakdocenten te laten uitvoeren. Bij de secretariële examens wordt dezelfde 

scheiding tussen begeleiden en beoordelen zoveel mogelijk gehanteerd, maar hier wordt in die gevallen door de 

assessoren samen beoordeeld om tot een eenduidige beoordeling te komen. Bij elk examen wordt in elke groep 

steekproefsgewijs een tweede correctie verricht. De kennisexamens bij de juridische opleidingen worden altijd 

beoordeeld door twee personen. In geval van afwijkingen vindt overleg plaats tussen assessoren om tot 

overeenstemming te komen en hiervan wordt melding gedaan bij het hoofd examenbureau. Ook bij examinering in 

de praktijk is er een scheiding tussen opleiden en beoordelen, waarbij de assessor niet dezelfde is als de 

praktijkopleider. Waar deze scheiding niet gegarandeerd kan worden, wordt een schoolassessor ingezet.  

Schoolbegeleiders bespreken met alle praktijkopleiders aan welke eisen de examenopdrachten moeten voldoen.  

De examencommissie ziet hier geen risico’s.  

 

De scholen voor Economie maken geen gebruik van externe assessoren.  
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4.4 Transparantie organisatie examens 

De inrichting van het examen, de planning van de examenperiodes en beoordelingswijze zijn tijdig voor studenten 

beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant en eenduidig. 

De gang van zaken tijdens het examen, afnamecondities en beoordelingssystematiek zijn enkele weken voorafgaand 

aan het examen aan de studenten bekend gemaakt en met hen besproken. De kandidaten vullen na afloop van 

de examens de evaluatieformulieren in. Ook wordt de gang van zaken bij examinering besproken bij de verschillende 

studentenraden en wordt er een JOB enquête afgenomen. Bevindingen zijn teruggekoppeld aan de 

examencommissie. Studenten bleken behoefte te hebben aan meer uitleg over de planning en meer informatie over 

de diploma-eisen, waarna de informatievoorziening is uitgebreid.  

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

eenduidig.   

De Onderwijs- en Examenregeling(en) (OER-en) bevatten de procedures voor beroep en bezwaar. De OER is 

toegankelijk via de website, sharepoint en de schoolsite van de student. De OER wordt besproken door de 

studieloopbaanbegeleider gedurende de opleiding.  

Een examenkandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie beroep aantekenen bij de Commissie van 

Beroep voor de Examens, zoals vermeld in de klachtenregeling. De commissie behandelt het beroep volgens het 

“Reglement Commissie van Beroep voor de Examens”.  Met betrekking tot de opleidingen van de examencommissie 

Economie zijn er in 2016-2017 is in een enkele gevallen beroep aangetekend betreffende het niet toekennen van 

punten voor gegeven uitwerkingen. De betreffende student was dan van mening dat het antwoord wel juist was en 

koos ervoor dit rechtstreeks te melden bij de klachtencommissie. In zo’n geval werd met de betreffende vakdocent 

(of vakgroep) gekeken of dit al dan niet alsnog aangepast moest worden.  

5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

De School voor Economie in Delft heeft in het voorjaar van 2017 een onderzoek van de inspectie gehad naar het 

onderwijs-deel en is in orde bevonden.   

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
De examencommissie vermeld hier wat de verbeterpunten waren van vorig schooljaar, welke verbeterpunten zijn 

gerealiseerd en geeft aan wat de verbeteracties worden voor het volgende schooljaar.  

6.1 Terugblik en conclusies borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 2016-2017 
 

 
Kwaliteitsdoel 

Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1  Het vaststellen van examens blijft 
een punt van aandacht. Examens 
worden nog te vaak laat aangeleverd 
ten behoeve van vaststelling door de 
centrale vaststellingscommissie. Dit 
geeft (te) veel hectiek/werkdruk voor 
alle betrokkenen.  

Tijdig 

aangeleverde 

examens t.b.v. 

vaststelling 

Er is een verbetering in het tijdig 

aanleveren van examens voor 

centrale vaststelling. De vast te 

stellen examens betroffen 

varianten op bestaande examens 

binnen een aflopend 

Kwalificatiedossier.  

Controle examencommissie 



 Jaarverslag examinering 2016-2017 | ROC MONDRIAAN     Scholen voor Economie           

18 

2 In schooljaar 2016 – 2017 wordt 
gewerkt met een centrale 
vaststellingslijst zodat dit proces 
beter gemonitord kan worden. 

Complete 
centrale 
vaststellingslijst 

Er is een eerste versie verschenen 
van een centrale vaststellingslijst.  
 

Vastgestelde examens staan 
op de centrale 
vaststellingslijsten 

3 Inzetten van analyses van de 
examenresultaten van de parallel 
klassen op de school voor Economie 
en juridische beroepen t.b.v. 
verbetering aansluiting onderwijs-
examinering en beoordelen kwaliteit 
ingezette exameninstrumenten 

Er zijn geen 
significante 
verschillen 
tussen de 
verschillende 
groepen 

De analyses zijn uitgevoerd en de 
examens bleken goed aan te 
sluiten bij het onderwijs. Er waren 
geen significante verschillen bij de 
verschillende groepen. 

Navraag bij examenbureau 

4 Verbeteren van de 
examenorganisatie in de school voor 
Economie en Juridisch (afronden en 
borgen): 
- afstemmen van de processen 
examinering van de juridische en 
economische opleidingen; 
- beoordelen van de kwaliteit en 
risico’s van de processen; 
- borgen van de gerealiseerde 
verbeteringen. 
- Verbeteren en borging kwaliteit van 
de examinering in de beroepspraktijk 

De processen 
zijn beter 
afgestemd.  
Kwaliteit en 
risico’s van de 
processen zijn 
in kaart 
gebracht. 
  

De meeste indicatoren zijn 
behaald.  De onderlinge 
afstemming is verbeterd.  

Navraag bij examenbureau 

 

6.2 Gestelde kwaliteitsdoelen 2017-2018  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Vaststelling examens keuzedelen De examens van de keuzedelen zijn vastgesteld vóór afname van het 

examen van het keuzedeel. 

2.  Voor de vaststelling van examens is nieuwe 
procedure ontwikkeld, nu de procedure via de 
centrale vaststellingscommissie is aangepast. 

Er is een aangepaste procedure ontwikkeld 

3. Tevredenheid studenten examinering Tevredenheid is conform of beter dan vorig schooljaar 

4. De afname van de theorie-examens voldoet aan 
de procedures 

Uit de steekproeven blijkt dat de examens zijn afgenomen conform de 
procedures  

5. De afname van de examens in de BPV voldoet 
aan de procedures 

Uit de steekproeven blijkt dat de examens zijn afgenomen conform de 
procedures  

6. De examendossiers zijn volledig Uit steekproeven blijkt dat de examendossiers volledig zijn 

7. Analyse normering en examenresultaten van de 
parallel klassen op de school voor Economie en 
juridische beroepen 

Analyses zijn uitgevoerd en geëvalueerd t.b.v. verbetering aansluiting 
onderwijs-examinering en beoordelen kwaliteit ingezette 
exameninstrumenten  

8. Het werken met een formulier voor  incidenten Er is gewerkt met een formulier voor incidenten 

9. Gemeenschappelijk beleid Extraneus Beleid Extraneus vastgesteld 

 

 


