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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de School voor Entreeopleidingen 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. 

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

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

verantwoording.  

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

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

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

Examinering van ROC Mondriaan is beschreven. Over het functioneren van de examenorganisatie en over de 

realisatie van de verbeteracties verantwoordt de examencommissie zich in het jaarverslag examinering 

(publicatierapport).  
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie van de School voor Entreeopleidingen draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en 

diplomering van de onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de School voor 

Entreeopleidingen op de volgende locaties: 

Delft, Brasserskade 1   uitstroomprofielen: dienstverlening en zorg, verkoop en retail, logistiek 

Den Haag, Waldorpstraat 41 uitstroomprofielen: dienstverlening en zorg, horeca, voeding of 

voedingsindustrie 

Den Haag, Zuidlarenstraat 6-10  uitstroomprofielen: dienstverlening en zorg, verkoop en retail, logistiek 

Naaldwijk, Prof. Holwerdalaan  uitstroomprofielen: dienstverlening en zorg, verkoop en retail, logistiek 

Het uitstroomprofiel Logistiek is in dit schooljaar voor de eerste keer aangeboden. 

De PRO/VSO scholen die binnen de samenwerkingsovereenkomst vallen met de School voor Entreeopleidingen 
worden geëxamineerd en gediplomeerd onder de verantwoordelijkheid van deze opleidingen. Hetzelfde geldt voor 
het traject Werkmaat.  

Werkmaat biedt binnen de School voor Entreeopleidingen de mogelijkheid om een gedifferentieerd traject aan te 
bieden. Het diploma dat hier kan worden behaald is identiek aan het Entree diploma. Voor Werkmaat is er eveneens 
een vertegenwoordiger in de examencommissie.   

 

Crebonummer en opleiding Verantwoordelijke 
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie 

91420   Zorghulp 
School voor 
Entreeopleidingen 

Dhr. H.A.M. van 
Helvert 

90440   Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 
School voor 
Entreeopleidingen 

Dhr. H.A.M. van 
Helvert 

25251   Assistent dienstverlening en zorg 
School voor 
Entreeopleidingen 

Dhr. H.A.M. van 
Helvert 

25252   Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 
School voor 
Entreeopleidingen 

Dhr. H.A.M. van 
Helvert 

25254   Assistent logistiek 
School voor 
Entreeopleidingen 

Dhr. H.A.M. van 
Helvert 

25257   Assistent verkoop en retail 
School voor 
Entreeopleidingen 

Dhr. H.A.M. van 
Helvert 

 

De hierboven genoemde opleidingen worden allemaal als BOL opleiding aangeboden. 

Voor wat betreft de BBL opleiding biedt de School voor Entreeopleidingen aan: 

 BBL opleiding in samenwerking met een organisatie (bijvoorbeeld Calibris) 

 BBL opleiding voor diverse profielen waarbij studenten op individuele basis een arbeidsovereenkomst 
hebben bij een bedrijf. 
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1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

H.A.M van Helvert Voorzitter 

D. Roberts-Leilis Secretaris /aanstuurder surveillanten/ beoordelaar ZDL, BRAS, medewerker Examenbureau 

N.T.M. Zegers Beoordelaar ZDL, BRAS / constructeur 

M.E.J. Duijndam-de 
Man 

Aanstuurder surveillanten / contactpersoon PRO/VSO / medewerker Examenbureau, 
vertegenwoordiger Werkmaat 

A. Smits Beoordelaar ZDL, BRAS 

V. Pool Aanstuurder surveillanten / beoordelaar WDS / medewerker Examenbureau 

E. Premraj Aanstuurder constructeurs / coördinator exameninstrumenten / vaststeller 

S. Zwanenburg Contactpersoon PRO/VSO 

A. de Ruiter Contactpersoon Techniek Mobiliteit / Toehoorder 

D. v.d. Kaaij Contactpersoon Techniek Metaal, Elektro en Installatie / Toehoorder 

K. Buls Contactpersoon Techniek Bouw en Infra / Toehoorder 

L. Plugge Beoordelaar praktijk / Assessor PRO/VSO 

H. Hidding Notulist 

B. Knoeff Extern lid 

 
Van de uitstroomprofielen van de Scholen van Techniek is er een vertegenwoordiger in de examencommissie van de 

School voor Entreeopleidingen aanwezig als toehoorder.  

Het werkveld is vertegenwoordigd in de examencommissie Entreeopleidingen door mevr. B. Knoeff. De 

examencommissie blijft zoeken naar meerdere vertegenwoordigers vanuit het werkveld. 

 

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

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

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

De examencommissie stelt jaarlijks een Plan van Toezicht op waarin zij zich verantwoordt over het toezicht op hoe 

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; 
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 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. 
  

Zoals in het Plan van Aanpak was voorgenomen hebben meerdere personen tijdens de periode van afname van de 

Proeven van Bekwaamheid de steekproeven uitgevoerd. 

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

 Een examenbank waarin alle examens zijn opgeslagen; 

 Geschoolde (constructeurs en) vaststellers die ieder examen controleren voor opname in de examenbank; 

 Een register van wijzigingen/verbeteringen die na de vaststelling nodig blijken in examens; 

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering. 
 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het Examenbureau gevestigd op de Zuidlarenstraat 

met een dependance op de Waldorpstraat. Aandachtspunt hierbij was de uniformiteit in handelen te bewaken. Door 

handelingen verder te centraliseren zoals: het samenstellen van de examendossiers, de controle daarop en het 

aanmaken van diploma’s is dit gerealiseerd. 

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

 Het corrigeren/beoordelen van examens; 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

 Checken van de examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats; 

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

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

scholingsplan. (Zie ook 1.6 interne en externe deskundigheidsbevordering).  

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende scholingen gerealiseerd: 

 De deskundigheid van de bij de examinering en diplomering betrokken functionarissen: assessorentraining 

voor nieuwe docenten  

 Training voor afname nieuwe PvB 

 Themamiddag voor de teams n.a.v. bespreken nieuwe OER, uitleg tijdens de teamoverleggen van de 

keuzedelen 

 Voorlichtingsbijeenkomst voor het werkveld 

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

 Twee intervisiebijeenkomsten 

 Deelname aan de bijeenkomsten van het Examenplatform Entree 

 Deelname aan de MEC bijeenkomsten 

 

Voor het schooljaar 2017-2018 worden de volgende scholingen ingepland: 

 Bespreking digitale versie nieuwe handboek examinering 

 Ingeplande intervisie sessies 

 Deelname aan MEC bijeenkomsten 
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1.4 Functioneren van de examencommissie  
Bij de afname van de steekproeven is er locatie overstijgend gewerkt. Examencommissieleden hebben steekproeven 

afgenomen. Om de objectiviteit te borgen hebben deze leden bij elkaars opleiding/locaties de proeven afgenomen.   

De volgende vernieuwingen zijn doorgevoerd het afgelopen jaar:  

 Afname van steekproeven door meerdere personen 

 Inkopen van PvB’s 

 Afname PvB Logistiek 

Positief beoordeeld in het afgelopen jaar:   

 Aanpassingen examendossier 

 Aanwezigheid van assessoren van de Entreeopleidingen bij de examinering van de leerlingen van de 

PRO/VSO scholen van de examens Nederlands Spreken en Gesprekken voeren en de Keuzedelen. Het 

examen Schrijven is steekproefsgewijs beoordeeld.   

1.5 Functioneren van het examenbureau 
 
De opleidingen zijn ondergebracht bij het Examenbureau op de locatie Zuidlarenstraat. De locatie Waldorpstraat is 

een dependance. 

Entreeopleidingen  

Examenbureau Rol/functie 

Locatie Zuidlarenstraat/Brasserskade/Naaldwijk  

D. Roberts-Leilis Secretaris / medewerker 

I. Merkelbag Administratief medewerker 

M.E.J. Duijndam-de Man Medewerker 

Locatie Waldorpstraat (dependance)/Henri Faasdreef  

V. Pool Medewerker 

 
De taken van het Examenbureau staan vermeld in het “digitale Handboek Examinering Beroepsopleidingen ROC 
Mondriaan”.  
De examencommissie is verantwoordelijk en zet de onderstaande taken bij het Examenbureau / dependance 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 
 
Uitvoering overige taken: 

 De site van de examencommissie wordt na elke vergadering van de commissie aangepast/vernieuwd;  
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 Daar waar er problemen waren, wat betreft het transport en de daarbij komende logistiek van 
examendossiers en diploma’s van de locaties naar het Examenbureau op de Zuidlarenstraat en vice versa, 
zijn deze opgelost door een koeriersdienst in te huren 

 

 

1.6 Deskundigheid examencommissie 
Binnen ROC Mondriaan worden centrale examencommissie bijeenkomsten door de dienst Onderwijsondersteuning 

en advies (OOA) georganiseerd. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de examencommissies op de hoogte 

gesteld van veranderende wet en regelgeving en wijzigingen of aandachtspunten op instellingsniveau betreffende 

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

functioneren van de examencommissie.  

De examencommissies geven jaarlijks aan welke onderwerpen zij in deze centrale bijeenkomsten aan de orde willen 

stellen. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de School voor Entreeopleidingen heeft de volgende centrale examencommissie 

bijeenkomsten bezocht:  

14 september 2016  

 Informatie Staat van Instelling binnen Mondriaan 

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

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

examencommissies, dyslexie verklaring, mutaties examencommissie 16-17) 

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

 Controle lijst gebruik taalexamens  

 

26 oktober 2016 

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

Meeuwen technische Universiteit Eindhoven)   

8 december 2017  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

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

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 

 Deelrapportage Centrale examens   

22 maart 2017  

 Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  

17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 
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 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

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

personen. 

 

Benoeming nieuwe examencommissieleden  

Het is belangrijk dat iedere Entree locatie in de commissie is vertegenwoordigd en deskundig is. De nieuwe leden zijn 

al langere tijd betrokken bij het examenproces en hebben daarvoor al een scholing gevolgd. 

Voor de School voor Entreeopleidingen is het van belang dat er een brede vertegenwoordiging van het werkveld in 

de examencommissie aanwezig is. Dit heeft te maken met de veelheid van profielen die binnen de opleiding wordt 

aangeboden. Ook voor deze vertegenwoordigers geldt de eis van langere betrokkenheid bij het examenproces. 

Nieuwe leden worden voorgedragen aan de examencommissie en bij goedkeuring gaat de voordracht naar de 

Mondriaan Examencommissie. 

De deskundigheid van de examencommissie is geëvalueerd door o.a. de intervisiebijeenkomsten en door de 

constante check van het plan van toezicht tijdens iedere examencommissiebijeenkomst. 

De begeleiding tijdens de intervisiebijeenkomsten vanuit het OOA wordt als positief en constructief ervaren.  Om die 

reden staan deze bijeenkomsten structureel 2 maal per jaar ingepland.  

Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  

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

kaderbrief zijn de indicatoren hieronder weergegeven.  

3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn geschoold en 
bijgeschoold.  

100%  100%  

 

De examencommissie haalt de hierboven gestelde norm. Jaarlijks wordt de scholingslijst van de leden bijgehouden 

en geactualiseerd zodra trainingen zijn gevolgd.  

Informatie vanuit de verschillende aangeboden trainingen of scholingen wordt teruggekoppeld tijdens de 

bijeenkomsten van de commissie. 

Vanwege de contacten die er zijn met de PRO/VSO scholen in het kader van de samenwerking met de 

Entreeopleidingen en de examinering die vanuit ROC Mondriaan Entree plaatsvindt, zijn er structureel 

bijeenkomsten gepland. De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken:  

 procedures examinering;  

 toelichting op de exameninstrumenten en –planningen.  

 Hieronder een overzicht van deze overleggen in het schooljaar 2016-2017: 

 

8 september 2016 26 januari 2017 

3 november 2016 12 mei 2017 
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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 

Het werkveld blijft mager vertegenwoordigd in de 
examencommissie. 

Meer externen benaderen vanuit 
een breed werkveld (verschillende 
profielen) 

Deskundigheid 
examencommissie 

Regelmatig geplande intervisie onder leiding van 
medewerkers van OOA. 
 
 
Aanwezigheid bij de MEC vergaderingen 
 
Participeren in diverse werkgroepen van de MBO 
Raad door verschillende vertegenwoordigers van 
de examen commissie 

Feedback van werkwijze 
examencommissie komt terug in 
bijstelling PvT 
 
Meer leden aanwezig bij MEC 
bijeenkomsten 
Vertegenwoordiging voor de 
ontwikkeling van de examinering 
van de keuzedelen 

Functioneren 
examencommissie 

De procesgang van de examencommissie is 
gestructureerd opgezet. Er wordt gewerkt met een 
IBA (Issues, besluiten, acties) lijst waardoor de 
PDCA cyclus binnen de vergadering bewaakt wordt 
door de deadlines. 
Alle interne leden van de examencommissie 
hebben toegang tot de Entree examencommissie 
site. Deze site is voorzien van alle relevante en 
vastgestelde documenten en verslagen en wordt 
constant geactualiseerd. 

 
 
 
 
 
Doorlopend actiepunt: actualisatie 
van de Entree examencommissie 
site. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Doordat in de examencommissie een brede 
vertegenwoordiging is van de betrokkenen bij de 
Entreeopleidingen van ROC Mondriaan is de 
informatieoverdracht naar de teams op alle 
locaties eenduidig. 
 
 

Overleggen examencommissie . 

 

Overzicht overleggen examencommissie: 

8 september 2016 23 maart 2017 

27 oktober 2016 20 april 2017 

8 december 2016 22 juni 2017 

2 februari 2017  

 

Intervisie bijeenkomsten: 

24 november 2016 11 mei 2017 
 

Deze overleggen zijn volgens planning uitgevoerd.  
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

In het schooljaar 2015-2016 is er voor gekozen om de ingekochte PvB van het Examenplatform Entree alleen te 

gebruiken voor de Entreeopleiding Horeca, Voeding of Voedingsindustrie als pilot. Deze opleiding bestond uit twee 

groepen.  

Bij de voorbereiding en uitvoering  van de PvB kwam sterk naar voren dat meer dan 75% van de kerntaken en 

werkprocessen vertaald was in termen van concreet waarneembaar gedrag, heldere cesuur en duidelijke kritische 

criteria beschrijvingen. Deze constructie van de PvB borgt de objectieve beoordeling. De formulering van de 

instructie voor de kandidaat was identiek aan de formele versie van de PvB. Hierdoor was de kandidaat optimaal 

voorbereid. 

Alle studenten die dit examen hebben uitgevoerd zijn geslaagd. Zij waren tevreden over de informatie bij de 

voorbereiding en uitvoering van hun examen. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat de examencommissie heeft 

besloten alle PvB’s in te kopen voor de eerder genoemde profielen. 

De examinering van rekenen, Nederlands Lezen en Luisteren wordt afgenomen door middel van een Centraal 

Examen (CE) of het instellingsexamen TOA. 

De examens die op de eigen locatie worden afgenomen zijn Nederlands Schrijven (TOA), Spreken en Gesprekken 

voeren en het examen Keuzedeel.  Tijdens de afname van een examen Schrijven is er fraude gesignaleerd. Na 

onderzoek is besloten om dit examen voortaan af te nemen in een computerlokaal voorzien van afgeschermde 

computers middels houten schotten. 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Diplomering vanuit Magister Magister is aangepast voor Entree 
Scholing Magister 
Alle diploma’s vanuit Magister geproduceerd 

2. Nieuwe teamsite Entree Afgeschermd deel is voor de externen; er is een nieuwe 
toegangsroute voor hen gerealiseerd. Hierop is o.a. het materiaal 
dat nodig is om de examens te kunnen afnemen, te vinden .  
Een contactpersoon onderhoudt de contacten met de externe 
gebruikers. 
De site wordt constant geactualiseerd 

3. Inkoop praktijkexamens Input ontwikkeling bij de MBO Raad 
Alle profielexamens zijn ingekocht 

4. Scholing assessoren Zowel cursussen voor nieuwe collega’s als opfriscursussen voor 
reeds bestaande assessoren 

5. Bijeenkomst praktijkbegeleiders Informatie over het afnemen van de nieuwe PvB’s  
Voorlichtingsbijeenkomst voor het werkveld 
 

6. Het aantal steekproeven wordt 
verhoogd 

Meerdere personen van de examencommissie voeren een 
steekproef uit 
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ANALYSE EXAMENRESULTATEN EXAMENCOMMISSIE  
SCHOOL VOOR ENTREEOPLEIDINGEN                                

Analyse per profiel gediplomeerd afgezet tegen het aantal leerlingen 
Totaal afgegeven diploma's schooljaar 2016-2017 

van 1 augustus 2016 tot en met 30 september 2017 

Kwalificatie BRA PHL WDS ZUI Totaal 

25251 - Assistent Dienstverlening en Zorg  39* 2 170 76 287 

25252 - Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie   24 13 37 

25254 - Assistent Logistiek  2  11 13 

25257 - Assistent Verkoop/Retail 40 5 0 73 118 

90660 - Horeca-assistent     13   13 

91420 – Zorghulp      36   36 

90440 - Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent      20 20 

Totaal  79 9 243 193 524 

 

* = 1 onbekostigd diploma 
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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 studenten leveren een examendossier in waarin alle bewijzen zijn verzameld. Het dossier wordt beoordeeld door 

een assessor en aansluitend vindt er een vaststellingsvergadering plaats. 

Indien een student niet voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria om een diploma te behalen beslist de 

examencommissie of de student opgaat voor een herkansing of dat de student een verlenging aangeboden krijgt.   

Deze criteria zijn: 

 inspanningsverplichting bij LOB en Burgerschap 

 voldoende behaald voor de BPV  

 voldoende behaald bij afname PvB 

 aantoonbaar bewijs van deelname en afronding van het Keuzedeel  

 deelname aan het examen Nederlands en rekenen  

Voor het komend schooljaar geldt dat de examencommissie ook de mogelijkheid heeft om een instellingsverklaring 

af te geven.   

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. 

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 komen alle gegevens uit Magister. Dit heeft de kwaliteit verhoogd. 

Zodra er is vastgesteld welke kandidaten zijn geslaagd wordt de vaststellingslijst formeel getekend door de 

voorzitter, de secretaris en een lid van de examencommissie/medewerker examenbureau. De uitslag wordt 

vervolgens aan de student bekend gemaakt.  De lijsten worden op de Entree examencommissie site geplaatst.  

De geslaagde student ontvangt bij diplomering: 

 Het diploma 

 De resultatenlijst 

 Bewijs examinering (Nederlands 2F en rekenen 2A/2F) 

 Eventueel: bijlage waarbij het behaalde resultaat van rekenen en/of Nederlands op niveau 1F vermeld staat 

 

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.  

De examinering van de Keuzedelen: 

 Een aantoonbare ontwikkeling beschreven in het portfolio 

 Bij het examen Gesprekken Voeren wordt de student in de gelegenheid gesteld om over de eigen 

ontwikkeling m.b.t. onderwerpen uit het portfolio te spreken. Dit examen is een combinatie van 2 examens: 

Nederlands Gesprekken Voeren en het examen Verrijking Leervaardigheden (BOL) of Ondernemend Gedrag 

(geschikt voor niveau 1 en 2) (BBL). 

Voor de BBL opleiding is er een examen ingekocht voor het keuzedeel Ondernemend Gedrag (geschikt voor niveau 1 

en 2). De doelgroep BBL heeft een taalachterstand; het examen was te talig en complex omschreven voor de 

studenten. Dit examen is aangepast en vereenvoudigd door de constructeurs Entree. Aansluitend is het examen 

opnieuw vastgesteld ondanks het feit dat het format hiervoor ontbrak.  
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Het leerproces van de portfolio opdrachten is het onderwerp van gesprek bij het examen Nederlands Gesprekken 2F 

en het Keuzedeel Ondernemend Gedrag. 

De examinering van rekenen, Nederlands Lezen en Luisteren wordt afgenomen door middel van een Centraal 

Examen (CE) of het instellingsexamen TOA.  

 De student wordt voor het vak rekenen geëxamineerd op 2A niveau. Na analyse blijkt dat het merendeel van 

de studenten (65%) een voldoende heeft behaald.  

 Indien de student een cijfer 8 behaalt voor rekenen 2A dan wordt hij in  de gelegenheid gesteld om het 

examen alsnog op niveau 2F te maken. 

Voor het examen Schrijven wordt gebruik gemaakt van een TOA examen. 

De PvB ’s worden afgenomen met een ingekocht examen van het Examenplatform Entree voor alle vier de profielen. 

Het examenonderdeel Burgerschap en LOB wordt verantwoord aan de hand van een bewijs van 

inspanningsverplichting. 

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 leden van de examencommissie worden tijdens de examenperiode waarin de PvB’s worden afgenomen ook 

ingezet als beoordelaar. Op die manier heeft men ook zicht op wat er plaatsvindt in de praktijk. Het afgelopen jaar 

hebben 3 leden steekproeven uitgevoerd. Hiervan wordt een terugkoppeling besproken in de examencommissie. 

De examencommissie ziet erop toe dat een SLB’er geen beoordelaar is van de eigen student tijdens de PvB afname. 

Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd. De betrouwbaarheid wordt ook gewaarborgd door het vier ogen 

principe. 

De docenten worden per tweetal ingezet als surveillant bij de Centraal Examens van Nederlands en Rekenen (1 van 

de surveillanten is niet de eigen docent van de groep). 

Bij de afname van de examens Spreken en Gesprekken Voeren en de Keuzedelen wordt het schema zodanig 

ingericht dat er een docent Nederlands aanwezig is evenals een andere docent, bij het keuzedeel mag dat de SLB ‘er 

zijn of een eigen docent. 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
De betrokkenheid van het beroepenveld bij de examinering start al in een veel eerdere fase.  Aangezien de 

studenten van de Entreeopleidingen 400 uur aantoonbaar in de BPV werkzaam zijn, wordt het contact met het BPV 

bedrijf al vroeg in de opleiding gelegd.  

Het BPV bedrijf wordt gecheckt als erkend leerbedrijf, geïnformeerd door het BPV bureau en  door de bezoekende 

docent wordt ook gekeken of de locatie geschikt is als examenlocatie. Van dit laatste wordt verslag uitgebracht door 

middel van een formulier. 

Alle contactpersonen ontvangen 2 maal per jaar de BPV nieuwsbrief waarin o.a. informatie staat over de 

examinering. Iedereen wordt ook uitgenodigd voor de jaarlijkse bedrijvenavond. Op deze avond worden de 

aanwezigen geïnformeerd over de examinering. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn op die avond ontvangen 

informatie over de examinering. Dit wordt door de bezoekende docent doorgesproken met de betreffende persoon 

van het bedrijf die betrokken is bij de examinering van de student. 

Er wordt gebruik gemaakt van de examen enquête. Deze betreft het examenproces en wordt ingevuld door de 

aanwezige praktijkbegeleider van het bedrijf waar het examen wordt afgenomen. Vorig jaar is deze enquête voor het 

eerst gebruikt en het gebruik hiervan is bevallen.  

Deze enquête wordt schooljaar 2017-2018 breder uitgezet.  
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3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
De School voor Entreeopleidingen is regelmatig aanwezig geweest bij bijeenkomsten van het Examenplatform Entree 

van de MBO Raad. De examens zijn vastgesteld door dit platform, ingekocht bij het platform en aansluitend zijn de 

examens opnieuw vastgesteld door de vaststeller van de eigen Entreeopleiding.  

Er is vastgesteld dat de eisen die gesteld zijn in het kwalificatiedossier voor 100% te herleiden zijn in de PvB.  

Alle werkprocessen zijn vertaald in concreet waarneembaar gedrag. 

 

 Naam examen Naam examenleverancier   

1.  PvB Entree Logistiek Examenplatform Entree  

2.  PvB Entree Dienstverlening en Zorg Examenplatform Entree 

3.  PvB Entree Verkoop en Retail Examenplatform Entree 

4.  PvB Entree Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Examenplatform Entree 

 

Deze examens zijn afgestemd met het beroepenveld in gezamenlijkheid met de MBO Raad tijdens de constructie 

fase. Enkele leden van de School voor Entreeopleidingen hebben deelgenomen aan de constructie van deze 

examens. 

 Naam examen: Keuzedelen 

1.  Verrijking Leervaardigheden 

2.  Ondernemend Gedrag 

 

Het examen Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden is vanuit de MBO Raad aangeleverd.  

Het enige examen voor Ondernemend Gedrag voor de BBL dat beschikbaar was, was niet geschikt voor niveau 1.  Er 

is toen besloten tot het laten maken van opdrachten door de student. Deze opdrachten waren afgeleid van het 

bestaande examen Ondernemend Gedrag (vereenvoudigde versie).  

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
De vaststeller heeft gecontroleerd of alle kerntaken en werkprocessen voor meer dan 75% vertaald zijn in de Proeve 

van Bekwaamheid. Het exameninstrumentarium dekt dus de eisen van het kwalificatiedossier.  

De inhoud en de context van de afgenomen examens voldoen aan de complexiteit van de beginnend 

beroepsbeoefenaar. Ze geven aan wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het eind van 

de Entreeopleiding. 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld: 
 

 Naam examen Naam vaststeller  

1.  25251 Dienstverlening en Zorg E. Premraj 

2.  25252 Horeca, Voeding of Voedingsindustrie E. Premraj 

3.  25254 Logistiek E. Premraj 

4.  25257 Verkoop en Retail E. Premraj 

5. 90440 AKA E. Premraj 

6. 91420 Zorghulp E. Premraj 

7. 90660 Horeca Assistent  E. Premraj 

8.  Nederlands gesprekken voeren 2F E. Premraj 

9. Nederlands spreken 2F E. Premraj 

 

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

examens voldoen aan de complexiteit van de beginnend beroepsbeoefenaar. De student is gedurende het jaar bezig 

geweest met zijn eigen ontwikkeling en legt dit vast in een portfolio. Ontwikkeling en bewustwording dragen bij aan 

het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt of vergemakkelijken de doorstroom naar een vervolgstudie.  
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 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller  

1.  Verrijking Leervaardigheden MBORaad Entree 

2.  Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)  Rogier Simonis (ROC Mondriaan) 

 

3.3 Examenvormen 
PVB 

De praktijk wordt geëxamineerd in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Deze bestaat uit een basisdeel 

en een profieldeel. Deze delen hebben een kerntaak die bestaat uit meerdere werkprocessen. 

CE/TOA 

De vakken Nederlands (lezen en luisteren en schrijven) en rekenen worden afgenomen in de vorm van een Centraal 

Examen of een TOA. 

Instellingsexamens anders dan TOA 

Gesprekken voeren in combinatie met het Keuzedeel: deze examenonderdelen worden door middel van een gesprek 

afgenomen. 

Spreken: wordt afgenomen met het houden van een monoloog 

Inspanningsverplichting 

Burgerschap en LOB 

 

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.  

Om de student goed voor te bereiden op de afname van de PvB, vindt er eerst een praktijktoets plaats. Dit geeft de 

student een idee van de voortgang in de praktijk wat betreft het uitvoeren van de werkprocessen van de 

basiskerntaak en deels van het profiel.  

Het ingekochte examen is door de examencommissie geschikt bevonden om als instrument in een context rijke 

omgeving te worden afgenomen. Indien afname in de BPV context niet mogelijk is, vindt de examinering plaats in 

een simulatie.   

Om een evenwichtige waardering te realiseren zijn er bij ieder examen twee beoordelaars. Een beoordelaar uit de 

praktijk en een beoordelaar vanuit de Entree opleiding.  

De vorm van de examinering van het Keuzedeel was het portfoliogesprek. Dit werd gevoerd door een assessor die 

bekend was met de inhoud van het keuzedeel. De tweede assessor voor het Keuzedeel is een docent Nederlands en 

tegelijkertijd ook de assessor voor de afname van het examen Nederlands Gesprekken.  

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
In de voorbereiding is de cesuur van de ingekochte examens gecontroleerd op aantal punten en de zak/slaag 

regeling. Hierbij was geconstateerd dat de totale puntentelling bij de beschrijving van de cesuur niet klopte met het 

aantal punten per werkproces.  

Dit is gemeld bij het Examenplatform Entree en de voorzitter van de Examencommissie. 

Later is dit bijgesteld door het Examenplatform Entree. 

Het ingekochte examen biedt ruimte om bij verschillende werkprocessen een fout te maken en toch te slagen voor 

de Proeve van Bekwaamheid. 

De kritische criteria zijn goed gekozen; ze zijn zo geformuleerd dat ze concreet waarneembaar gedrag toetsen op 

beheersingsniveau en een belangrijk onderdeel van het werkproces examineren. 

De cesuur van de Proeve van Bekwaamheid is niet aangepast, hij voldoet aan de verwachtingen voor een 

Entreestudent. 
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De cesuur van het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden past bij de doelgroep van de Entreeopleidingen. Per 

student ga je uit van zijn/haar  beginsituatie. Er is geen eis aan de eindsituatie, iedere ontwikkelingsstap telt.  

Door deel te nemen aan de landelijke werkgroep is een vertegenwoordiger vanuit de examencommissie actief 

betrokken bij de ontwikkeling van het examen keuzedeel Verrijking Leervaardigheden.  

In de examencommissie werd hierover verslag gedaan door betrokkene.  

3.6 Objectieve beoordeling  
Voorafgaand aan de examinering heeft een lid van de examencommissie trainingen georganiseerd om de assessoren 

te instrueren hoe zo objectief mogelijk te beoordelen.  

Er zijn 7 steekproeven gehouden verdeeld over 3 leden van de examencommissie en over 3 locaties en meerdere 

profielen. Hieronder enkele bevindingen naar aanleiding van de afname van de steekproeven: 

 De praktijkcriteria komen goed overeen met de examencriteria 

 De praktijkbegeleiders zijn meestal geen geschoolde assessoren vanuit Mondriaan 

 De bezoekende docent heeft informatie verschaft over de afname van de PvB 

  

Het is de bedoeling dat er tijdens de examinering van de PvB aantekeningen gemaakt worden door beide assessoren 

om de objectiviteit te borgen. Voor sommige praktijkbegeleiders die als assessor optraden was het noteren van de 

observaties tijdens de examinering taaltechnisch te moeilijk.  Er is vastgesteld dat de beoordeling van de student 

door de docent en de praktijkbegeleider wel in gezamenlijkheid is gedaan. 
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4. AFNAME EN BEOORDELING ED3 
4.1 Afname en beoordeling gelijkwaardig  
De studenten worden in de praktijk geëxamineerd in een erkend leerbedrijf of in een erkende simulatie. Deze 

erkenningen zijn afgegeven door het SBB.  

De beoordelingen worden gerealiseerd door een beoordelaar van het leerbedrijf en door een onafhankelijke 

beoordelaar van ROC Mondriaan. Deze laatste beoordelaar is nooit de SLB’er. Afname en beoordeling vinden plaats 

volgens het vastgestelde proces.  

De afname van de theorie examens vindt plaats op diverse daarvoor ingerichte examenlocaties binnen Mondriaan.  

Bij de afname van de mondelinge examens Nederlands Spreken Gesprekken Voeren en het Keuzedeel  geldt ook het 

vier ogen principe waarvan een van de beoordelaars een onafhankelijke assessor is. 

Hierbij wederom de verwijzing naar de aanwezigheid van de examencommissie bij het uitvoeren van steekproeven. 

Bovenstaande processen gelden ook voor de PRO/VSO scholen. 

Naar aanleiding van de afgenomen examens is er onder de beoordelaars een enquête gehouden om de PvB te 

evalueren. Deze analyse wordt besproken in de examencommissie in december 2017. 

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 docent die de student vanuit de school in de BPV begeleidt, vult een checklist examenlocatie in. Deze checklijsten 

worden ingeleverd bij het Examenbureau en besproken met het BPV bureau.  Aan de hand van de checklist wordt 

nagegaan of de locatie geschikt is om de PvB uit te voeren. De meeste bedrijven zijn geschikt als examenlocatie. 

Indien dit niet het geval is dan wordt er een andere locatie gezocht om de examenkandidaat de PvB te laten 

uitvoeren. 

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. 

Het BPV bureau zet docenten in om de studenten te begeleiden. Deze begeleiders kunnen de SLB’er zijn van de 

studenten echter voor de afname van de PvB worden de beoordelaars zodanig ingezet dat een SLB’er nooit een 

eigen student beoordeelt. Het BPV bureau maakt een planning in overleg met de examensecretaris en houdt 

rekening met deze eis.  

De begeleidende docenten nemen ruim voordat het examen plaatsvindt het examen door met zowel de 

praktijkopleider als de student. Er worden dan afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de eisen 

die daarbij horen. Om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden beoordelen de beoordelaar van 

Mondriaan en de beoordelaar vanuit de praktijk in overleg de student.  

Na afloop van het examen zijn steekproefsgewijs enquêtes afgenomen bij een aantal praktijkopleiders over het 

proces van de examinering. Na bestudering van de ingevulde enquêtes bleek dat men tevreden was over de afname 

van de examinering.   

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. 

Aan het begin van het schooljaar wordt het stappenplan examinering en de examenplanning met de teams 

besproken. Studenten worden tijdig schriftelijk geïnformeerd over de a.s. examens. De examensecretaris geeft de 

planning door aan de administratieve ondersteuner van het Examenbureau die dit verzorgt. 

De beoordelingswijze van de PvB is uitgebreid besproken zie 4.3. 
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4.5 Beroep en bezwaarprocedure  
De procedure voor beroep en bezwaar zijn tijdig voor studenten beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant 

en eenduidig. 

In de studiegids van de Entreeopleidingen wordt gewezen op de mogelijkheid om beroep of bezwaar aan te tekenen. 

Deze studiegids wordt aan het begin van het schooljaar door de SLB’er van de groep met de studenten besproken.  
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4.6 Examenresultaten / diplomaresultaten 

Dataverwerking ter ondersteuning van de analyse van de resultaten CE Nederlands & 

Rekenen; School voor Entreeopleidingen 

4.6.1 Rapportage resultaten CE  2016-2017 

De grafieken op pagina’s 22 tot en met 25 zijn gebaseerd op de resultaten centrale examens van de 

School voor Entreeopleidingen van ROC Mondriaan. De data dient ter ondersteuning van de analyse 

voor het jaarverslag van de examencommissie. 

Op de pagina’s 22 en 23 zijn de resultaten van Rekenen 2A, Rekenen 2F en Nederlands 2F van de 

school afgezet tegen die van het gehele ROC. Op pagina 23 is een korte analyse op deze resultaten 

weergegeven.   

Op pagina’s 24 en 25 zijn de resultaten van Rekenen 2A en Nederlands 2F per profiel van de school 

weergegeven. Hierin zijn de resultaten van schooljaar 2015-2016 afgezet tegen die van 2016-2017, 

inclusief de procentuele daling/stijging van het aantal examenresultaten ≥ 6,0 tussen de schooljaren 

2015-2016 en 2016-2017.  
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Analyse Centraal Examen Rekenen & Nederlands School voor Entreeopleidingen ten opzichte van 

Mondriaan totaal 
Meting is gedaan op basis van studenten die zijn opgegaan voor het Centraal Examen 

ROC Mondriaan 2016-2017 School voor Entreeopleidingen 2016-2017 
 

 

 
 

Bevinding: 
Rekenen 2A | Mondriaan 
7% stijging  
 

 

 
 

Bevinding: 
Rekenen 2F | Mondriaan 
3% stijging  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Bevinding: 
Rekenen 2A | School voor Entreeopleidingen 6% stijging 
De stijging van het percentage voldoende bij Rekenen 2A 
School voor Entreeopleidingen is ongeveer hetzelfde als bij 
Mondriaan totaal 
 
 

 

 
 

Bevinding:  
Rekenen 2F | School voor Entreeopleidingen 
8% daling  
 

De daling van het percentage bij Rekenen 2F School voor 
Entreeopleidingen komt voort uit het feit dat er 2 studenten 
zijn opgegaan voor dit examen. 
 

 
 

132

479

79

31959,85%

66,60%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

0

100

200

300

400

500

600

2015-2016 2016-2017

Totaal Mondriaan - Rekenen 2A

afgenomen Aantal voldoende % vold.

4744

3884

1793 1578

37,80%

40,63%

36,00%

36,50%

37,00%

37,50%

38,00%

38,50%

39,00%

39,50%

40,00%

40,50%

41,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2015-2016 2016-2017

Totaal Mondriaan - Rekenen 2F

afgenomen Aantal voldoende % vold.

106

417

63

273

59,43%

65,47%

56,00%

57,00%

58,00%

59,00%

60,00%

61,00%

62,00%

63,00%

64,00%

65,00%

66,00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015-2016 2016-2017

Totaal Entree - Rekenen 2A

afgenomen Aantal voldoende % vold.

288

224
0

8,33%

0,00% 0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

0

50

100

150

200

250

300

350

2015-2016 2016-2017

Totaal Entree - Rekenen 2F

afgenomen Aantal voldoende % vold.



 Jaarverslag examinering 2016-2017  SCHOOL VOOR ENTREEOPLEIDINGEN | ROC MONDRIAAN               

23 

 

 

4.6.2.  Ontwikkeling en conclusie Rekenen en Nederlands per profiel 
In de volgende grafieken zijn per profiel de resultaten van de centrale examens Nederlands en Rekenen van 

schooljaren ’15-’16 en ’16-’17 weergegeven. Per vak is het aantal voldoende resultaten afgezet tegen het aantal 

afgenomen examens. Tevens is de %-verandering weergegeven tussen de twee schooljaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bevinding: 
Nederlands 2F | Mondriaan 
3% daling  
 

 

 

 
 

Bevinding: 
Nederlands 2F | School voor 
Entreeopleidingen 
18% daling  
 
Het beheersingsniveau Nederlands 2F daalt op het Centraal 
Examen harder dan bij Mondriaan totaal.  
 

Analyse: 
Nederlands 2F is gedaald ten opzichte van Mondriaan totaal 
omdat er in dit cohort veel taalzwakke studenten zijn 
ingestroomd. 
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                                                                 Ontwikkelingen per profiel 
 

Assistent Dienstverlening en Zorg (crebo 25251) 
 

 
 

 

 

 
 

Bevinding: 
Nederlands 2F: 20% daling ten opzichte van vorig jaar 
Rekenen 2A : 5% stijging ten opzichte van vorig jaar 

 

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie (crebo 25251) 
 

 

 
 

 

 

Bevinding: 
Nederlands 2F: 32% daling ten opzichte van vorig jaar 
Rekenen 2A : 7% stijging ten opzichte van vorig jaar 
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Assistent Logistiek (crebo 25254) 

 

 

 

  

Bevinding: 
Nederlands 2F: er zijn geen cijfers beschikbaar ten opzichte van vorig jaar vanwege start profiel in 16-17 
Rekenen 2A : er zijn geen cijfers beschikbaar ten opzichte van vorig jaar vanwege start profiel in 16-17 

 

Assistent Verkoop/Retail (crebo 25257) 
 

 
 

 
 

 

 

Bevinding: 
Nederlands 2F: 40% daling ten opzichte van vorig jaar  
Rekenen 2A : 6% stijging ten opzichte van vorig jaar 
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Conclusie examens Rekenen en Nederlands per profiel 
 
Bevindingen Nederlands 2F: 
Bij alle profielen is er een daling in de score Nederlands 2F. Het profiel Dienstverlening & Zorg scoort Nederlands 2F 
hoger dan de andere profielen. Bij de profielen Verkoop & Retail en  Logistiek scoort Nederlands 2F lager dan bij 
andere profielen. 
 

Verklaring voor deze bevinding: 
Bij het profiel Verkoop & Retail hebben de taalzwakke studenten deelgenomen aan het Centraal Examen. 
 

Bevindingen Rekenen 2A: 
Het rekenniveau is bij alle profielen ongeveer evenveel gestegen. 
 

Verklaring voor deze bevinding: 
Meerdere docenten zijn geschoold in rekenen. Er is extra aandacht besteed aan het curriculum rekenen, aan de 
didactiek en aan de toepassing van niveau differentiatie.   
 

Conclusie: 
De lage score Nederlands 2F van de profielen Verkoop & Retail en Logistiek is een gevolg van een groot aantal 
taalzwakke studenten. 
Totaal is er een daling in de score Nederlands 2F. Dit is een gevolg van het relatief toegenomen aantal taalzwakke 
studenten. Dit in het bijzonder bij het profiel Verkoop & Retail. 
Door te kiezen van de afname ven het rekenexamen 2A bij alle profielen en door de eerder genoemde verklaring van 
de bevindingen is het rekenniveau gestegen. 
  

5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
In de maanden november 2016 en april 2017 hebben er een inspectiebezoeken plaatsgevonden. In beide gevallen 

waren deze bezoeken niet specifiek op examinering gericht. De reden was omdat er vertrouwen was in de kwaliteit 

van de examinering bij ROC Mondriaan en de Entreeopleidingen.  

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
De volgende verbeteracties stonden gepland voor 2016-2017: 

 Aanpassing inhoudsopgave examendossier vanwege de keuzedelen; 

 Assessor scholing alleen voor nieuwe docenten; 

 Scholing aan alle teams vanwege invoering nieuw handboek examinering en nieuwe PvB’s; 

 Vanuit Techniek: meerdere toehoorders aanwezig in de examencommissievergaderingen (1 toehoorder per 

school); 

 De voortgang van de studenten wordt vanuit Magister gemonitord; 

 Het verhogen van het aantal intervisiebijeenkomsten; 

 Het aantal steekproeven verhogen. 

Al deze verbeteracties zijn gerealiseerd behalve de scholing over het nieuwe handboek examinering. Dit handboek 

was nog niet digitaal gereed. De afspraken hierover worden in het schooljaar 2017-2018 gemaakt met OOA 

medewerkers ter ondersteuning om alle teams te informeren over de digitale werkwijze van het handboek. 
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Verbeteracties voor het schooljaar 2017-2018 zijn: 

 Verbreding vertegenwoordiging bedrijfsleven 

 Visie Examencommissie Entree herijken 

 Uitvoeren van een telefonische enquête naar de tevredenheid over de stagiaires van de Entreeopleidingen 

 Training taalassessoren 

 Aanbod van scholing en informatie praktijkbegeleiders breder uitzetten 

 Analyseren van examenresultaten 

 Uitvoeren steekproef door voorzitter examencommissie wat betreft het vaststellingsformulier en de 

examendossiers en de examencommissie hierover informeren 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Aanpassing inhoudsopgave 
examendossier vanwege de 
keuzedelen 

Voorstel OKM in ex. cie 

2. Assessor scholing alleen voor 
nieuwe docenten 

Uitgevoerd door Celbe 

3. Scholing aan alle teams vanwege 
invoering nieuw handboek 
examinering en nieuwe PvB’s 

Alleen scholing i.v.m. nieuwe praktijkexamens 

4. Vanuit Techniek: meerdere 
toehoorders aanwezig in de 
examencommissievergaderingen  
(1 toehoorder per school) 

Bij alle ex.cie vergaderingen waren minimaal 2 toehoorders van 
Techniek aanwezig 

5. De voortgang van de studenten 
wordt vanuit Magister gemonitord 

Inrichting Magister voor Entreeopleidingen 

6. Het verhogen van het aantal 
intervisies 

2 intervisie bijeenkomsten i.p.v. 1 

7. Het aantal steekproeven verhogen Uitvoering door meerdere personen 
 
 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

1. Aanpassing inhoudsopgave 
examendossier vanwege de 
keuzedelen 

Voorstel OKM in ex. cie Volledig  Zie nieuwe inhoudsopgave 

examendossier 

2. Assessor scholing alleen voor 
nieuwe docenten 

Uitgevoerd door Celbe Volledig  Nieuwe docenten zijn 
geschoold als assessor 

3. Scholing aan alle teams vanwege 
invoering nieuw handboek 
examinering en nieuwe PvB’s 

Alleen scholing i.v.m. 
nieuwe praktijkexamens 

Volledig Afgetekende 
aanwezigheidslijst 
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4. Vanuit Techniek: meerdere 
toehoorders aanwezig in de 
examencommissievergaderingen  
(1 toehoorder per school) 

Bij alle ex.cie 
vergaderingen waren 
minimaal 2 toehoorders 
van Techniek aanwezig 

Volledig  Zie notulen 

5. De voortgang van de studenten 
wordt vanuit Magister gemonitord 

Inrichting Magister voor 
Entreeopleidingen 

Volledig Diploma’s vanuit Magister 

6. Het verhogen van het aantal 
intervisies 

2 intervisie 
bijeenkomsten i.p.v. 1 

Volledig Zie verslagen 

7. Het aantal steekproeven 
verhogen 

Uitvoering door 
meerdere personen 

Volledig Zie ingevulde formulieren 

 

 


