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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de school voor Handel 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 Handel draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de 

onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de School voor Handel op de locaties Den 

Haag en Delft.  

Opleiding Verantwoordelijke examencommissie Voorzitter examencommissie 

Logistiek teamleider School voor Handel A.S.P. Klapper 

Logistiek Supervisor School voor Handel A.S.P. Klapper 

Logistiek medewerker School voor Handel A.S.P. Klapper 

Ondernemer detailhandel School voor Handel A.S.P. Klapper 

Verkoopspecialist School voor Handel A.S.P. Klapper 

Filiaalmanager School voor Handel A.S.P. Klapper 

Verkoper School voor Handel A.S.P. Klapper 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

A.S.P.C. Klapper Voorzitter 

R.J. Simonis Secretaris 

E. Blok Lid 

A. Boers Lid 

C. Plezier Lid 

M. van Woerkom Lid 

 

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

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

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

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

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

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

Enkele activiteiten uit dit plan zijn: 

 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. 
 

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

 Een examen en toetsenbank waarin alle examens zijn opgeslagen; 

 Assessorentraining aanbieden voor een ieder die bij het proces rond examinering betrokken is; 

 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.  

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

 Het laten corrigeren/beoordelen van examens; 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

 Checken van de examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats; 

 Registreren 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)  

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

 Scholingsdag Onderwijs- en examenregeling 

 Voorkomen van fraude; 

 Corrigeren/beoordelen van examens; 
 
Daarnaast heeft de examencommissie de volgende bijeenkomsten verzorgd voor de bij de examinering en 
diplomering betrokken functionarissen: 
 

 Voorlichtingsdagen over examenprocedures voor nieuwe docenten; 

 Themamiddagen voor de teams waarbij lopende vragen over examinering worden besproken; 

 Voorlichtingsbijeenkomst BPV-team m.b.t. afname praktijkexamens. 
 
 

1.4 Functioneren van de examencommissie  
 
De leden van de examencommissie Handel zijn afgevaardigd vanuit beide locaties van de School voor Handel. 
Hierdoor is er een evenredig inzicht en overzicht van alle processen m.b.t. examinering op beide locaties. De taken 
binnen de commissie zijn goed verdeeld. 
 
Alle examencommissieleden hebben assessortraining gevolgd en een lid is gecertificeerd als vaststeller. Eén lid van 
de commissie is direct betrokken bij de ontwikkeling van het landelijke examen Nederlands 3F, één lid is deelnemer 
in het landelijke overlegorgaan m.b.t. examinering van de diverse Handelsopleidingen en één lid is deelnemer in het 
gebruikerspanel van examenontwikkelaar ESS.  
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1.5 Functioneren van het examenbureau 
 
De examencommissie zet de onderstaande taken bij het examenbureau uit: 
 
Het verrichten van administratieve werkzaamheden: 

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren 

 Examenwerk archiveren 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de voorzitter 

 Cijferregistratie bijhouden 

 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 
 

Het functioneren van het examenbureau: 

Het examenbureau functioneert op het moment van schrijven 3,5 jaar volgens bovenstaande taakomschrijving. 

Regelmatig wordt gecontroleerd of de taakverdeling effectief is en waar sturing of ondersteuning nodig is.  

Het beheer van de examendossiers is goed verlopen; per student wordt een apart examendossier bijgehouden, die 

na iedere examenperiode wordt aangevuld. De dossiers worden in een afgeschermde ruimte opgeborgen. De 

examencommissie voert steekproefsgewijs controles uit op de correctheid van de dossiers. Bij onvolkomenheden 

volgt een complete check van de dossiers. In schooljaar 2016-2017 zijn er bij de steekproeven geen 

onvolkomenheden geconstateerd. 

Aandachtspunt is de overdracht van examendossiers bij doorstroom van de opleiding of bij studievertraging. De 

archivering van die dossiers nam veel tijd in beslag. Daarom is per schooljaar 2016-2017 gekozen om de dossiers niet 

meer op klas, maar op persoon bij te  houden en deze pas te archiveren wanneer de opleiding is beëindigd. 

Ervaringen daarmee zijn positief: de administratieve handelingen worden gereduceerd, waarmee de directe 

inzichtelijkheid van de dossiers sterk is vergroot en risico’s op evt. verlies van stukken verkleind is. 

 

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

en advies georganiseerd. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de examencommissies op de hoogte gesteld 

van veranderende wet en regelgeving en wijzingen of aandachtspunten op instellingsniveau betreffende 

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

functioneren van de examencommissie.  

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

stellen. 
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Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de school voor Handel 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 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

 

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

personen. 

Er zijn in schooljaar 2016-2017 geen mutaties geweest in de samenstelling van de examencommissie. Voor 

schooljaar 2017-2018 is de commissie voornemens twee leden toe te voegen. Dit enerzijds i.v.m. de toegenomen 

werkdruk door de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers en anderzijds om de betrokkenheid en het kennisniveau 

op het gebied van examinering binnen de scholen verder te vergroten. Eén van de nieuwe leden zal extern, vanuit de 

retail en/of logistiek, worden geworven om ook vanuit de beroepspraktijk voldoende input en inzicht te krijgen. 
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Nieuwe leden worden door de voorzitter aangedragen. Na instemming van de commissie volgt de examencommissie 

Handel de binnen ROC Mondriaan opgestelde procedure van aanmelding. Het College van Bestuur benoemt het 

nieuwe lid formeel. Voor alle leden geldt dat hun kennis op het gebied van examinering up-to-date dient te zijn en te  

blijven, ze een grote betrokkenheid en affiniteit hebben met het vak en dat ze draagvlak hebben binnen de 

onderwijsteams. De huidige leden hebben ieder minimaal drie jaar ervaring binnen de commissie en hebben in die 

periode verschillende scholingen gevolgd en verzorgd.    

De deskundigheid van de examencommissie wordt middels zelfscreeningsinstrumenten en het jaarverslag 

geëvalueerd. Naar aanleiding van de bevindingen hieruit, wordt geïnventariseerd welke scholingsbehoefte er is en 

op welke manier de leden elkaar kunnen versterken. Geformuleerde verbeteracties die hieruit voort zijn gekomen in 

schooljaar 2016-2017 zijn het aanstellen en scholen van een extra vaststeller en het continueren van het organiseren 

van een aparte studiedag voor de examencommissie, waarin tijd en ruimte is om te reflecteren op de 

werkzaamheden en vooruit te blikken op de komende ontwikkelingen. 

De scholing en bijscholing van de examenfunctionarissen wordt vastgelegd in het jaarverslag Examinering. Norm is 

dat ieder lid jaarlijks een (bij)scholing volgt, zodat de binnen ROC Mondriaan gehanteerde norm van 100 % 

(bij)geschoolde leden behouden kan blijven.  

In 2016-2017 heeft de commissie de volgende scholingsactiviteiten gevolgd: 

 Scholingsdag Onderwijs- en examenregeling 

 Voorkomen van fraude; 

 Corrigeren/beoordelen van examens; 
 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

Naar aanleiding van eerder genoemde verbetervoornemens en conclusies, heeft de examencommissie Handel per 

kwaliteitsaspect de volgende verbetervoorstellen en –acties geformuleerd: 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende. Leden vullen elkaar wat betreft kennis, 
verantwoordelijkheden en achtergrond goed aan. 
Aandachtspunt is toegenomen werkdruk door de 
complexiteit op het gebied van toezicht op 
examinering van nieuw ontwikkelde examens door 
de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers. 

Toevoegen 2 leden van 
examencommissie. 

Deskundigheid 
examencommissie 

Goed. Alle leden zijn geschoold en/of volgen 
scholing. 

Continueren en nieuw scholingsplan 
opstellen. 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende. Leden zijn betrokken en ter zake 
kundig, vergaderingen vinden regelmatig plaats, 
verbeteracties worden direct geformuleerd en 
gedurende het proces gemonitord. I.v.m. het feit 
dat er de komende jaren veel verschillende nieuw 
aangeleverde examens zullen worden aangeboden, 
kan de voortgang van vaststelling onder druk 
kunnen komen te staan. 

Aanstellen en scholen extra 
vaststeller. 
 
PDCA strikt volgen. 
 
Leden stellen elkaar kritische vragen. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Goed. Door de eerder ingezette verbeteracties op 
het gebied van versterking van het examenbureau, 
is de examencommissie steeds meer in de 
toezichthoudende, i.p.v. uitvoerende rol gekomen. 
De examensecretaris is aangesteld als hoofd van 
het examenbureau. 

Examenbureaumedewerkers intern 
blijven scholen. 
 
Feedback vanuit examenbureau 
centraal vastleggen. 

  



 Jaarverslag examinering 2015-2016 | ROC MONDRIAAN               02-10-2017 

9 

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

De examencommissie werkt actief met een plan van toezicht. De School voor Handel heeft het Plan van Toezicht gedigitaliseerd, 
volgens de systematiek van het Handboek Examinering dat ROC-breed wordt gehanteerd. Dit maakt het voor alle betrokkenen 
mogelijk om elk moment van de dag inzicht te hebben in de toezichtstaken en activiteiten. In het proces van toezicht is de PDCA-
cyclus een leidend principe, waardoor de diverse processen rondom examinering inzichtelijk zijn en zo nodig snel kunnen 
worden bijgestuurd. Het Plan van Toezicht wordt twee keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren Resultaat 

1 Communicatie over planning 
examendata en –tijden naar 
studenten verbeteren. 

-Studenten ontvangen minimaal 10 
dagen van te voren per mail de 
benodigde gegevens. 

-Minder vragen / onduidelijkheden over 
 examenrooster en –locatie. 
-Grotere aanwezigheid studenten bij 
examens. 

2 Examenbank actualiseren. -Bestaande examenbank aangevuld met 
examens behorende bij nieuwe KD’s. 
 

-Van ieder examen zijn minimaal 2 versies 
 Beschikbaar, zowel papier als digitaal. 

3 Betrokkenheid docenten bij 
proces van examinering 
vergroten. 

-docenten volgen door voorzitter van de 
examencommissie verzorgde workshop 
over alle relevante examenprocessen. 
- docenten kunnen de voor studenten 
relevante informatie aan hen 
overbrengen. 

-docenten en SLB’ers hebben workshop  
Bijgewoond, vragen zijn beantwoord. 
-SLB-ers hebben studenten in 
de eerste SLB-les het OER en examenplan 
toegelicht en hebben met hen het examen- 
reglement doorgenomen. 

4 Nieuw ontwikkelde examens 
screenen en/of vaststellen. 

-van ieder nieuw examen is een 
vaststellingsverantwoording aanwezig. 
 

-evt. aandachtspunten of benodigde 
aanpassing die na analyse van de  
vaststellingsformulieren naar voren zijn 
gekomen, zijn overgebracht naar de 
betreffende examenleverancier. 

 

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. 

Uiterlijk een week voor diplomering wordt vastgesteld welke kandidaten geslaagd zijn. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de vaststellingslijst uit het cijferregistratiesysteem Magister. Aan de hand van deze lijst worden door 
leden van de examencommissie steekproeven uitgevoerd op de examendossiers. Bij evt. onvolkomenheden volgt 
een 100% controle. In schooljaar 2016-2017 zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd. 
 

2.2 Kwaliteit van de diplomering  
D.m.v. de eerder beschreven werkzaamheden van en toezicht op het examenbureau, bewaakt , monitort en 

analyseert de examencommissie de kwaliteit van de diplomering en is ze in staat voorkomende gevallen 

verbetermaatregelen te realiseren. Een verbetermaatregel die na resultatenanalyse van KT 1 OD is getroffen, is het 

meer betrekken van het werkveld (BPV-bedrijven) bij de examinering. 

 

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 kwaliteit wordt gewaarborgd door de keuze 

voor inkoop bij een gerenommeerde, landelijke examenleverancier en/of door gebruik te maken van de door het 

ROC-breed ingezette format voor taalexamens. Alle examens worden vastgesteld of gescreend en bij evt. 
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onvolkomenheden worden passende oplossingen getroffen en verantwoord. In 2016-2017 zijn twee 

onduidelijkheden over de cesuur van een theorie-examen voorgelegd aan ESS, toelichting van hen heeft dit 

opgehelderd. 

 

2.4 Kwaliteit van afname en beoordeling  

 
Minimaal 30% van de examens worden bijgewoond door schoolassessoren en/of leden van de examencommissie 
(het zgn. ‘4-ogen principe’). Bij de opleiding Logistiek Medewerker is dit zelfs 100%. Hiermee is de ondersteuning en 
informatievoorziening omtrent de laatste exameneisen bij de praktijkopleiders sterk vergroot en is een ‘directere 
lijn’ tussen opleiding en bedrijf gecreëerd.  
In de Proeve-boekjes zijn de observaties van de examinator zichtbaar en steekproefsgewijs wordt een ‘check 

examensetting’ en ‘check deskundigheid assessor’ afgenomen door leden van de examencommissie. Verslagen en 

bevindingen hieruit zijn gearchiveerd in het Plan van Toezicht en vormen de basis voor een bedrijvenregister waarin 

de kwaliteit en geschiktheid van de BPV-bedrijven wordt bijgehouden. 

 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is direct bij de examinering betrokken: alle praktijkexamens vinden in de praktijk plaats. Doordat 
hierbij in veel gevallen (zie 2.4) ook een vertegenwoordiger van school als tweede assessor aanwezig is, vindt er veel 
kennisdeling plaats. 
Ook binnen de school is veel en nauw contact met het beroepenveld, bijv. door het 2 tot 3 maal per jaar organiseren 
van bedrijvendagen en stagemarkten. Dit zijn momenten waarop vertegenwoordigers vanuit het beroepenveld 
uitgenodigd worden op school en zij ervaringen en kennis met docenten uitwisselen.  
 

3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
 
Alle kerntaak-, keuzedeel- en praktijkexamens worden ingekocht bij het Examen Service Systeem (ESS) van 
Kenniscentrum Handel (KCH). De keuze voor ESS examens is gebaseerd op de visie van ESS: zij werken vanuit de visie 
dat kennis en vaardigheden pas echt inhoud krijgen op de werkvloer. ESS ontwikkelt examens vanuit de optiek dat 
examens moeten aansluiten op de inhoud van het beroepsonderwijs én op de beroepspraktijk.  
Voor de instellingsexamens Nederlands (spreken, schrijven en gesprekken voeren) wordt gebruik gemaakt van de 

Mondriaanbrede examenbank Nederlands. Deze examens bieden de mogelijkheid om in de beroepscontext te 

kunnen examineren. Er wordt geen gebruik gemaakt van zelf geconstrueerdeexamens. 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Ter check en verantwoording in hoeverre de gehanteerde exameninstrumentaria de eisen van het kwalificatiedossier 

dekken, worden in principe alle examens gescreend of vastgesteld. Hierbij is leidend de vraag of context en inhoud 

van de examens voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld: 
 

Opleiding Naam examen Naam vaststeller  Nog vast te stellen 

Verkoper Alle Kerntaakexamens R. Simonis Examens Keuzedelen 

Verkoopspecialist Alle Kerntaakexamens R. Simonis Examens Keuzedelen 

Manager Handel Alle Kerntaakexamens R. Simonis Examens Keuzedelen 

Ondernemer Detailhandel Alle Kerntaakexamens R. Simonis Examens Keuzedelen 

Logistiek medewerker Alle Kerntaakexamens D. vd. Kaaij Examens Keuzedelen 

Logistiek Teamleider Alle Kerntaakexamens D. vd. Kaaij Examens Keuzedelen 

Logistiek Supervisor Alle Kerntaakexamens D. vd. Kaaij Examens Keuzedelen 

 
N.B. examens keuzedelen zijn pas zeer recent opgeleverd, waardoor volledige vaststelling niet mogelijk was, maar gefocust is op 
inhoud en dekking van KD (zgn. screening); op deze punten zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. 
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3.2 Dekking keuzedelen  
 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens gescreend: 
 

 Naam keuzedeel examen Naam screener 

1.  Oriëntatie op ondernemerschap  R. Simonis 

2.  Duurzaamheid in beroep B, C en D R. Simonis 

3.  Voorbereiding hbo  R. Simonis 

4.  Supermarkt niveau 3-4 R. Simonis 

5.  Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit R. Simonis 

6.  Ondernemend gedrag voor niveau 1/2 en niveau 3/4  R. Simonis 

7.  Inspelen op innovaties voor niveau 3 en voor niveau 4 R. Simonis 

8.  ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 2 en 3 R. Simonis 

 

Volledige vaststelling van de examens van de aangeboden keuzedelen volgt in schooljaar 2017-2018.  

 

3.3 Examenvormen 
Per opleiding wordt door de examencommissie onderzocht welke mix van examenvormen het meest recht doet aan 
de context van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Bij de overwegingen worden de volgende zaken opgenomen: 
-Welke examenvorm is het meest passend bij de taakcomplexiteit van de beginnend beroepsbeoefenaar 
-Wat is de verhouding tussen Praktijk en Theorie 
-Welke vorm is het meest efficiënt, betrouwbaar, inzichtelijk en hanteerbaar voor zowel school als praktijk  
 

Examenmix 

Binnen alle opleidingen wordt gestreefd naar een voor het beroep representatieve verhouding tussen de praktijk- 

dan wel theoriecomponent. In de niveau 2 opleidingen wordt daardoor bijv. meer in de praktijk (“uitvoerend”) 

geëxamineerd, dan in theorie; bij de niveau 4 opleidingen heeft de kenniscomponent meer nadruk en worden de 

meeste kerntaken zowel in de praktijk als theorie geëxamineerd. 

 

3.4 Evenwichtige waardering  
Door een mix van examenvormen en de inzet van erkende exameninstrumenten van erkende leveranciers, tracht de 

examencommissie te komen tot een evenwichtige waardering die recht doet aan de alle eisen die in het betreffende 

KD gelden. Vaststelling en evaluatie van de examens zijn hierbij de gehanteerde controlemiddelen. Een overzicht van 

de bevindingen hieruit staat op de teamsite.  

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
Om te kunnen bepalen of de cesuur van de gehanteerde exameninstrumenten op een passend niveau gesteld is, 

worden de instrumenten voordat ze worden ingezet, gescreend door vakdocenten en leden uit het werkveld. Zij 

geven de input voor evt. aanpassing. Een evaluatie van de cesuur vindt m.b.v. een resultatenanalyse plaats, na de 

eerste afname van een nieuw examen. D.m.v. participatie in het gebruikerspanel van ESS vindt ook afstemming 

hierover plaats op landelijk niveau. 

3.6 Objectieve beoordeling  
De examencommissie checkt in samenwerking met de betrokken docenten of de beoordelingsvoorschriften van de 
examens eenduidig en gedetailleerd zijn opgesteld. Als blijkt dat er eventueel ruimte voor verschillende interpretatie 
mogelijk is, wordt met de docenten afgestemd welke norm wordt gehanteerd. 
D.m.v. het steekproefsgewijs uit laten voeren van een tweede correctie, wordt dit proces gemonitord.   
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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  
Door checks van de examensetting en door examens alleen af te laten nemen door geschoolde assessoren, tracht de 
examencommissie te komen tot gelijkwaardige afnamecondities en beoordelingen. Leden van de examencommissie 
voeren hier steekproefsgewijs checks op uit. De gehanteerde norm hierbij is dat ieder examencommissielid minimaal 
twee theorie-examens en twee praktijkexamens per schooljaar bijwoont, checkt dan wel mee beoordeelt. Planning 
hiervan is opgenomen in het Plan van Toezicht. De examencommissieleden rapporteren iedere EC-bijeenkomst over 
de bevindingen en checken of evt. verbeteracties dienen te worden uitgezet.  
 

4.2 Afnamecondities 
Praktijkexamens vinden zoveel mogelijk in door het SBB geaccrediteerde bedrijven uit. Praktijkexaminatoren krijgen 

bij een eerste bezoek van een stagebegeleider instructie en toelichting op het exameninstrument, waarbij wordt 

toegelicht dat de setting per student uiteraard kan verschillen, maar dat de condities waaronder het examen wordt 

afgenomen wel degelijk gelijkwaardig dienen te zijn.  Op dit onderdeel voeren examencommissieleden 

steekproefsgewijs controles uit. Bevindingen uit de controles worden bijgehouden in een bedrijvenregister. Een van 

de acties die uit de steekproeven kunnen worden getroffen, is de erkenning voor examinering van een bedrijf in te 

trekken. Dit is in schooljaar 2016-2017 driemaal plaats gevonden.  

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

examinering zoveel mogelijk centraal af te nemen.  

4.3 Beoordeling 
De planning van afname en beoordeling van ieder theorie-examen wordt centraal geregeld, waarbij alle betrokkenen 

tijdig een exameninstructie krijgen. Beoordeling dient aan alle in het Examenhandboek ROC Mondriaan opgestelde 

eisen te voldoen. Dit proces wordt gemonitord d.m.v. tweede beoordelingen en evaluaties met examinatoren en 

examenkandidaten. Deze vinden na elke examenperiode plaats.  

Het moment van afname en de instructie bij de praktijkexamens wordt door de stagebegeleiders vanuit school 

afgestemd met de praktijkexaminatoren van de praktijk. Examendata worden doorgegeven aan de 

examencommissie, waardoor controle d.m.v. het 4-ogen principe mogelijk is. Binnen de e-learning opleiding wordt 

een 100% controle uitgevoerd, bij de andere opleidingen ongeveer 15%. Als doel voor de examencommissieleden is 

opgesteld dat ieder lid minimaal 2 praktijkexamens per schooljaar mee beoordeelt. 

De examencommissie Handel zal vanaf schooljaar 207-2018 bovendien steekproefsgewijs een externe assessor 

vanuit de sector inzetten, om tot een nog betere afstemming te kunnen komen tussen school en praktijk. Daarnaast 

kan zo directere input verkregen worden over de representativiteit en werkbaarheid van de beoordelingsonderdelen 

in de praktijkexameninstrumenten.  

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. Voor iedere examenperiode neemt de SLB-er het 

examenrooster door met examenkandidaten, dit rooster wordt ook per e-mail verzonden aan de kandidaten. 

De examencommissie controleert dit d.m.v. student-evaluatieformulieren aan het einde van iedere examenperiode. 

Bevindingen hieruit worden door het examenbureau teruggekoppeld naar de examencommissie.  

4.5 Beroep en bezwaarprocedure  
De procedure voor beroep en bezwaar wordt, samen met alle andere examenregels en –procedures, tweejaarlijks 
met studenten doorgenomen. Hiermee beoogt de commissie een transparante en eenduidige communicatie naar 
alle betrokkenen te realiseren. 

In geval van klachten is de SLB-er de eerste aanspreekpersoon, hij/zij kan evt. een klacht voorleggen aan de 
examencommissie. In 2016-2017 zijn vijf klachten ingediend bij de commissie; driemaal ging dat over het 
examenrooster, tweemaal over de beschikbare tijd voor het maken van een examen. Naar aanleiding van deze twee 
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laatste klachten, is de tijdsduur voor het maken van het examen in samenspraak met de examenontwikkelaar 
aangepast. 

5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

In november 2016 heeft een interne audit plaatsgevonden bij de opleiding Filiaalmanager (cohort 2013-2014) op het 

gebied van Examinering en Diplomering. Op vrijwel alle gebieden is de beoordeling met een voldoende beoordeeld. 

Aandachtspunt was de beoordeling van Kerntaak 3; deze werd voor de studenten van dit cohort enkelvoudig (t.w. 

geheel in de praktijk) beoordeeld, waardoor er een vrij grote afhankelijkheid is van de externe assessor. De 

examencommissie Handel is zich bewust van dit risico en heeft daarom in voorgaande jaren d.m.v. regelmatige 

steekproeven, intensieve contacten met de externe assessoren en het aanbieden van scholing aan hen, de kwaliteit 

van de examinering in de praktijk geborgd en proberen te verhogen. Voor de nieuwe cohorten zal het aandachtspunt 

van enkelvoudige examinering niet meer van toepassing zijn, aangezien de examencommissie ervoor heeft gekozen 

om Kerntaak 3 ook d.m.v. een theorie-examen wordt beoordeeld. 

Een andere aanpassing die opleidingbreed is ingezet n.a.v. de audit is strikte controle op het feit dat een BPV-

begeleider van school nooit de rol van beoordelaar heeft.  

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
 
Voor schooljaar 2016-2017 waren de volgende verbeteracties gepland; 

 Examenlocatie en tijdstip op tijd bekend maken  

 Archiveren van examendossiers op naam i.p.v. klas 

 Magister-scholing aanvragen voor leden examenbureau 
 
Al deze acties zijn gerealiseerd. 
 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Activiteiten Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1 Examenlocatie en 
tijdstip op tijd 
bekend 

Resultaten 

evaluatieformulier

en en 

gebruikerspanel 

positief. 

Grotendeels behaald. Aandachtspunt is het 

feit dat sommige studenten geen gebruik 

kunnen maken van studentmail. 

Positieve resultaten uit 

studentevaluaties. 

Minder studenten te laat op 

examen. 

2 Archiveren van 
examendossiers op 
naam i.p.v. klas 
 

Dossiers 
alfabetisch 
geordend 

Behaald Inrichting examenarchief 

3 Magister-scholing 
aanvragen voor 
leden 
examenbureau 
 

Twee 
studiemiddagen 
bezocht door leden 
examenbureau 

Behaald Grotere vaardigheid in Magister 
van de examenbureauleden 
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Voor schooljaar 2017-2018 zijn de volgende nieuwe kwaliteitsdoelen geformuleerd: 
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Versterking Examencommissie door 

toevoeging één intern lid en één extern lid  
Twee extra, geschoolde, leden die vooral op het gebied van 

praktijkexaminering nieuwe input aan de examencommissie 

geeft. 
2. Onafhankelijkheid beoordeling in de praktijk 

intensiever monitoren d.m.v. ontwikkelen 
bedrijvenregister 

Register met daarin opgenomen een overzicht welke bedrijven 
geschikt zijn voor examinering en welke dat (nog) niet zijn.  
Gegevens examinatoren (contact, scholing, locatie) en moment 
en inhoud van geplande examens centraal geregistreerd. 

3. Betrokkenheid en kennis 
praktijkexaminatoren vergroten 

Scholingsbehoefte geïnventariseerd 
Scholing aangeboden  
Regelmatig bezoek door (externe) leden van de 
examencommissie. 

 


