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INLEIDING 
 

De examencommissie van de School voor ICT stelt ieder jaar een verslag over de examinering en diplomering op.  

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

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

over het verloop van de examinering en diplomering. 

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

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

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

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

van de onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de school School voor ICT aan de 

Tinwerf 16 te Den Haag en de Brasserskade te Delft. Het betreft de volgende opleidingen: 

Opleiding Verantwoordelijke examencommissie Voorzitter examencommissie 

ICT- en Mediabeheer Examencommissie School voor ICT Drs. M.J.C. de Kok 

ICT Support Examencommissie School voor ICT Drs. M.J.C. de Kok 

Applicatie- en Mediaontwikkeling Examencommissie School voor ICT Drs. M.J.C. de Kok 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Mw. Drs. M.J.C. de Kok Voorzitter 

Dhr. Ing.  E. Snel Secretaris (docent) 

Dhr. Ing. R. Baouch Lid, coördinatie CE examens (docent) 

Mw. C. Bertels Lid (procesondersteuner) 

Dhr. H. Van Dorp Extern 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; 

 Controleren van afname volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Het toezicht op de examenprocessen; 

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

 De behandeling van bezwaren/klachten; 

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

 Rapporteren over de kwaliteit van examens, examenresultaten en examenprocessen aan de Examenraad. 
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De examencommissie gebruikt hiervoor o.a. de volgende instrumenten. 

 Extern ingekochte examens bij Stichting Praktijkleren 

 De examen- en toetsenbank van ROC Mondriaan 

 Geschoolde 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; 

 Opdracht tot 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)  

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

 Centrale bijeenkomsten MEC 

 Landelijke bijeenkomsten Onderwijscommissie ICT 

 Training assessoren van het team Applicatieontwikkeling door ICE 

1.4 Functioneren van de examencommissie  
De examencommissie functioneert goed. De taken zijn zodanig verdeeld dat één lid belast is met de organisatie van 

de CE-examens en dat één lid alles rondom de beroepsexamens in beheer heeft. Daarnaast is een derde lid belast 

met de administratieve processen rondom examinering. De voorzitter stuurt de examencommissie aan. Bij de 

diploma vaststellingsvergadering is de voorzitter niet aanwezig. Dit om eventuele belangenverstrengeling te 

voorkomen. 

1.5 Functioneren van het examenbureau 
 
Het examenbureau functioneert goed. De procesondersteuner zorgt ervoor dat alle administratieve processen 

rondom examinering goed lopen.  De procesondersteuner is ook lid van de examencommissie.   

- Planning examens beroepsgericht, deze worden intern afgenomen, met uitzondering van de opleiding 

BOL2. De examens van deze opleiding vinden plaats in het examencentrum van Zadkine te Rotterdam: 

De examens worden gepland volgens plan uit de OER/informatiegids. 

De examenleider plant vervolgens het examen in. Studenten worden schriftelijk uitgenodigd. 

- Planning examens CE: 

De planning in het schooljaar 2016-2017 is gelijkmatig verdeeld over periode 2 t/m 4.  

- Planning Instellingsexamens (Nederlands en Engels): 

De Instellingsexamens Nederlands (Spreken, Schrijven en Gesprekken voeren) en Engels (Lezen, Luisteren, 

Spreken, Schrijven en Gesprekken voeren) worden gedurende het gehele schooljaar ingepland. De meeste 

examens vinden echter tussen november en juni plaats. De CE-coördinator maakt de planning. De docent is, 

als geschoold assessor, bevoegd het examen te beoordelen. Voor examens Schrijven wordt 

steekproefsgewijs een tweede beoordelaar aangewezen. Bij de examens Spreken en Gesprekken voeren 

worden audio-opnames gemaakt die steekproefsgewijs beoordeeld worden door een tweede assessor. 

De examens Spreken en Gesprekken voeren vinden volgens een vastgesteld rooster plaats; het onderdeel 

Schrijven vindt plaats tijdens de reguliere lesuren. Dit gebeurt uiteraard onder examenomstandigheden.  
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De examencommissie is verantwoordelijk en 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 

 Houdt de cijferregistratie bij en biedt deze aan ter vaststelling aan de examencommissie 

 Examenbank beheren en examenwerk archiveren 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 

 Diploma’s gereedmaken 

 Waardepapier bestellen en beheren 

 Examenopgaven en examenmateriaal beheren 

 Uitnodigingen versturen voor de interne praktijkexamens 

 Procedure examen bewaken 

 Beheer resultaten Centrale Examens 

 Registratie en verwerken Centrale Examens uitslagen 
 
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 van het Plan van Toezicht en werkzaamheden die daaruit voortvloeiden: 

 Controle of bij iedere opleiding de exameninstrumenten de generieke kwalificatievereisten voor talen en 

rekenen zodanig afdekken dat recht wordt gedaan aan het CEF-niveau dan wel het referentieniveau 

(gedelegeerd aan de vaststellingscommissie.) 

 Controle of studenten en beoordelaars adequaat zijn geïnformeerd over tijd en plaats van het examen 

alsook over de beoordeling.  

 Controle of de OEREN zijn verstrekt aan de studenten en zijn toegelicht. 

 Controle van de deugdelijkheid van afname en beoordeling. O.a. door steekproefsgewijs examens bij te 

wonen. 

 Steekproefsgewijs inzetten van 2e beoordelaar bij generieke vakken 

 Controle de diploma’s op juiste gronden worden afgegeven. Dit is vastgelegd bij de examenvergadering. 

 Actualiseren tevredenheidsverklaringen werkveld 

 Er is een start gemaakt met het invoeren van examenweken. Dit is inmiddels geëvalueerd en aanpassingen 

zijn gemaakt in de uitvoering hiervan. 

 De commissie heeft een tweetal constructeurs de opdracht gegeven tot het maken van examens voor 

keuzedelen. Dit was nodig, aangezien het nog niet mogelijk was deze examens in te kopen. 

 De examenresultaten zijn besproken en geanalyseerd.  

 De diploma’s zijn in Magister gemaakt. Dit proces is goed verlopen. 

 Er is een examenprotocol voor studenten gemaakt, zodat duidelijk is waaraan zij zich dienen te houden 

tijdens de afname van examens.  
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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. Vanuit de examencommissie zijn één of twee leden van de commissie altijd 

aanwezig bij deze bijeenkomsten. 

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

personen. 

Benoeming nieuwe examencommissieleden  

De examencommissie heeft reeds een aantal jaren een vaste bezetting. De opleidingen en teams IB niveau 2-3 en IB 

niveau 4 zijn vertegenwoordigd in de commissie. De wens is aanwezig om de commissie uit te breiden. De school is 

gegroeid en de complexiteit van de examinering neemt toe door de invoering van de keuzedelen. Het is de wens ook 

uit het team AO een lid aan te stellen. Ook wil de commissie nog een extern aantrekken. Dit lid zal worden 

uitgenodigd om examens bij te wonen. Met hem/haar zullen gesprekken gevoerd worden over de werkzaamheden 

en werkwijze van de examencommissie en de gevraagde inzet en deskundigheid. Tevens zullen afspraken gemaakt 

worden over o.s. het bijwonen van vergaderingen en het optreden als toeschouwer/assessor van examens. 

Vervolgens zal het nieuwe lid ter benoeming voorgedragen worden aan het College van Bestuur. Uiteraard wordt de 

juiste procedure hierin gevolgd, zoals vastgesteld door het College van Bestuur. 

Functioneren van de examencommissie 

De leden van de examencommissie zijn goed op de hoogte van de regelgeving op het gebied van examinering. De 

taken die de commissie uitvoert worden adequaat vervuld.  

Aanbevelingen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de examencommissie:  

De examencommissie stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van examinering. Naast de 

bijeenkomsten die centraal gehouden worden door de MEC worden nieuwe publicaties, regelingen etc. besproken in 

de vergaderingen van de commissie. Tenminste eens per twee jaar zou een ‘opfriscursus’ ingepland moeten worden. 

Het komend jaar zal dan ook een training gevolgd worden. 

 

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%  

 

Niet alle examenfunctionarissen zijn het afgelopen jaar geschoold. Wel hebben de leden van de examencommissie 

de centrale bijeenkomsten (MEC) bijgewoond. Ook is een aantal leden van het team AO geschoold op het gebied van 

assessment. Voor april/mei 2018 staat een scholing gepland voor de examencommissie. Keuzedelen en de 

examinering hiervan zullen zeker onderdeel uitmaken van deze scholing. 
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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 

Uitbreiding gewenst 
 

Uitbreiden met  één intern lid 
en –indien mogelijk- één 
extern lid 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende kwaliteit Jaarlijks een bij- of nascholing 
volgen. Doel is de kennis 
m.b.t. keuzedelen en 
examineren te vergroten 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende kwaliteit  

Werkzaamheden 
examencommissie 

Voldoende kwaliteit Door de groei van de school 
en de toename van de 
werkzaamheden is uitbreiding 
van de commissie gewenst. 

 

 

Aantal uitgereikte diploma’s 

In schooljaar 2016-2017 zijn tot en met oktober 194 diploma’s afgegeven. Dit is een forse toename, vergeleken met 

vorig jaar. Dit heeft te maken met het inkorten van de niveau-4 opleidingen van vier naar drie jaar. Er was in 2017 

een dubbele uitstroom: zowel het vierde als het derde leerjaar is gediplomeerd. 
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Resultaten van de CE-examens van de School voor ICT: 
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Resultaten ROC Mondriaan Centraal: 
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Conclusies: 

De resultaten Nederlands (2F en 3F) liggen voor alle opleidingen op of boven het gemiddelde van ROC Mondriaan. 

De resultaten Rekenen (2F en 3F) liggen voor de opleidingen niveau 2 en niveau 4 op of rond het gemiddelde van 

ROC Mondriaan. De opleiding niveau 3 heeft het goed gedaan, met een percentage van 69%. 

De resultaten Engels (B1) liggen voor de opleidingen niveau 4 boven het gemiddelde, met een 100% score voor twee 

opleidingen. 

Opgemerkt moet worden dat bij de School voor ICT ook het niveau 2 en 3 opleidingen examen doen in het vak 

Engels. De resultaten hiervan zijn goed, maar worden niet in de analyse van ROC Mondriaan meegenomen. 

Verder de reeds eerder gemaakte opmerking dat het mogelijk is dat de aangeleverde cijfers geen rekening houden 

met herkansingen die studenten doen, waarna zij alsnog een voldoende behalen. 

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

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

De kwaliteitsdoelen ten aanzien van examinering en diplomering (opgenomen in het plan van toezicht) waren: 
1. Audit examendossiers: vraag aan MEC om examendossiers steekproefsgewijs te controleren. 
2. Tweede correctie talen invoeren. 
3. Controle of bij iedere opleiding de exameninstrumenten de generieke kwalificatievereisten voor talen en 

rekenen zodanig afdekken dat recht wordt gedaan aan het CEF-niveau dan wel het referentieniveau 
(gedelegeerd aan de vaststellingscommissie). 

4. Controle of de OEREN zijn verstrekt aan de studenten en zijn toegelicht.  
5. Analyse uitslagen CE-examens. 
6. Externe uitnodigen bij examens. 
7. Analyse examen-evaluaties door studenten. 
8. De examencommissie draagt er –in nauwe samenwerking met de vaststellingscommissie-  zorg voor dat de 

kwaliteit van de examinering op peil blijft. 

9. De PDCA-cyclus verder implementeren. 

De volgende acties zijn uitgevoerd: 

1. Controle of bij iedere opleiding de exameninstrumenten de generieke kwalificatievereisten voor talen en 
rekenen zodanig afdekken dat recht wordt gedaan aan het CEF-niveau dan wel het referentieniveau 
(gedelegeerd aan de vaststellingscommissie). 

2. Tweede correctie Nederlands heeft plaatsgevonden.  
3. Controle of de OEREN zijn verstrekt aan de studenten en zijn toegelicht.  
4. Analyse uitslagen CE examens. 
5. Externe uitnodigen bij examens. 
6. De examencommissie draagt er –in nauwe samenwerking met de vaststellingscommissie-  zorg voor dat de 

kwaliteit van de examinering op peil blijft. 

7. De PDCA cyclus verder implementeren. 

Uitkomsten: 

 Ad 1: Aan de generieke kwalificatievereisten is recht gedaan aan de vereiste niveaus. 

 Ad 3: OEREN zijn verstrekt en toegelicht. 

 Ad 4: Analyse van de uitslagen CE examens leerde dat de gegevens die centraal waren aangeleverd niet 
correct waren. De BOL 2 opleiding had 19 studenten. Er zijn 37 examens afgenomen (inclusief herkansingen). 
Acht studenten hebben uiteindelijk het examen behaald. Dit is dus 46% en niet de vermelde 22%. Dit maakt 
het nauwkeurig analyseren van de resultaten CE zeer lastig. 

 Ad 5: ons extern lid heeft een examen BOL 3 bijgewoond. 
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 Ad 6: Er is nauw overleg met de vaststellingscommissie. Leden van de examencommissie bezoeken 
tenminste eenmaal bij elke opleiding een examen. 

 Binnen de examencommissie wordt het Plan van Toezicht tenminste tweemaal per jaar geëvalueerd. 
Vervolgens worden acties uitgezet die uit de evaluatie voortkomen.  

 
 

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 examendossiers worden gecompleteerd door de examensecretaris. Als alle benodigde documenten in het 

examendossier zitten, neemt de examensecretaris het examendossier met checklist mee naar de 

diplomavergadering. Deze vergaderingen vinden in principe maandelijks plaats. Tijdens deze vergadering controleren 

de leden van de examencommissie de checklist en het examendossier. Indien compleet, maakt de examensecretaris  

het diploma. De examensecretaris archiveert  vervolgens het examendossier. 

 

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. 

Wij zien toe op het samenstellen van diploma's volgens het diplomamodel zoals de minister van OCW dat heeft 
vastgelegd m.i.v. 1 augustus 2013. Het Mondriaan Examen Centrum heeft nieuwe formats opgesteld voor zowel de 
diploma’s, de resultatenlijsten en de bewijzen van examinering voor alle diplomerende cohorten. 
 
Met ingang van 2016 worden alle cijfers en resultaten in Magister ingevuld. Het diploma wordt ook in Magister 
gemaakt, volgens het door ROC Mondriaan vastgestelde format.  
 
Al het waardepapier dat wordt gebruikt voor het maken van diploma’s en resultatenoverzichten wordt, samen met 

de gemaakte diploma’s en resultatenoverzichten, bewaard in een kluis. Van het waardepapier wordt een registratie 

bijgehouden conform de procedure in het examenhandboek van ROC Mondriaan. Om te borgen dat de diploma’s op 

de juiste wettelijke gronden worden verstrekt, werkt de school met een diploma vaststellingslijst. Deze lijst wordt 

gecontroleerd en ondertekend door de leden van de examencommissie. 

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 school voor ICT heeft gekozen voor zoveel mogelijke inkoop van examens bij de stichting Praktijkleren (SPL). Per 
jaar wordt hiervoor een contract opgesteld. 
In een enkel geval moeten aanpassingen aan een examen worden gedaan. Dit betrof dit jaar een examen AO. Het 
aangeleverde examen was geschreven in programmeertaal Java, terwijl op school de programmeertaal PHP wordt 
aangeleerd. In dit geval is het oorspronkelijke examen behouden, met aanpassing van de programmeertaal. 
Vervolgens is het examen door de vaststellingscommissie vastgesteld. 
 
Alle ingekochte examens worden door de vaststellingscommissie beoordeeld. Deze is namelijk verantwoordelijk voor 

de examinering en controleren het aangeleverde examenwerk los van de accreditatie die de organisatie, in dit geval 

SPL, heeft. 
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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.  

Alle beroepsexamens worden tenminste door twee beoordelaars beoordeeld. 
Voor de instellingsexamens Engels en Nederlands vinden steekproefsgewijs tweede beoordelingen plaats. 
 

Toetsing   

Weet je op tijd wanneer er een toets is? 77% 

Weet je op tijd waar de toets over gaat? 71% 

Krijg je de uitslag van een toets op tijd te horen? 72% 

Sluiten de toetsen aan op wat je hebt geleerd? 85% 

Vind je dat je medestudenten op dezelfde manier beoordeeld worden? 90% 

 
Bovenstaande resultaten zijn uit de STO enquête van 2017. Het betreft de antwoorden positief en neutraal bij elkaar 

opgeteld. 

 
 
De examencommissie heeft via de examenleiders de processen-verbaal van de afnames van de centrale examens 
Nederlands 2016-2017 ontvangen en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de afname (over het geheel genomen) zo is 
verlopen als beoogd. 
 
De examencommissie heeft de processen-verbaal van de beroepsexamens ontvangen en geanalyseerd. Daaruit blijkt 
dat de afname over het algemeen zo is verlopen als beoogd. Er is één geval van fraude geconstateerd en gemeld bij 
de examencommissie door de assessoren die bij het examen aanwezig waren.  De examencommissie heeft zich 
hierover gebogen. De assessoren en ook de kandidaat werden gehoord. Het examen van de betreffende student is 
door de examencommissie ongeldig verklaard. De kandidaat heeft wel een herkansing aangeboden gekregen. 
 
Alle beroepsexamens worden beoordeeld volgens het vier ogen principe. 
Bij de instellingsexamens Nederlands en Engels vinden steekproefsgewijs tweede beoordelingen plaats. Dit om een 
goede beoordeling van de examens te waarborgen. 
 
 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Stichting Praktijk Leren, de leverancier van examens, heeft een 
vaste overlegstructuur met het bedrijfsleven. Dit betreft de invulling van de kwalificatiedossiers en de daarbij 
behorende examens.  
De beroepspraktijkexamens op school worden tenminste twee keer per jaar door leden uit het beroepenveld 
bijgewoond. Na afloop van een examen wordt naar de ervaring van het lid gevraagd met betrekking tot de vorm van 
examinering, moeilijkheidsgraad en relevantie voor de beroepspraktijk. 
 
Vanuit het beroepenveld heeft 1 lid zitting in de examencommissie. 

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

De opleidingen ICT- en mediabeheer, ICT-support (met uitzondering van niveau 2) en Applicatie- en 

mediaontwikkeling maken gebruik van de examens van Stichting Praktijk Leren. Deze examens worden door SPL in 

samenspraak met het beroepenveld geconstrueerd. 

De examens Nederlands lezen/luisteren, Engels lezen/luisteren en rekenen worden afgenomen door middel van de 
landelijk ontwikkelde examens: CE.  
 
Voor de instellingsexamens Nederlands wordt gebruik gemaakt van de examenbank van ROC Mondriaan.  
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De opleidingen voor ICT kennen een unieke landelijke samenwerking in de stichting SPL. Deze stichting ontwikkelt 
samen met ROC’s examens. Alle aangesloten 42 ROC’s laten zich vertegenwoordigen door een instellings-
vertegenwoordiger. Deze instellingsvertegenwoordigers hebben gezamenlijk zitting in de Deelnemersraad van 
Stichting Praktijkleren. Het bestuur nodigt de deelnemers minimaal twee keer per jaar uit voor een vergadering. De 
deelnemers vertegenwoordigen ook hun ROC in de Algemene Ledenvergadering van de bedrijfstakgroep (BTG) 
ESB&I van de MBO Raad. Eén docent van de School voor ICT is gevraagd door de Stichting Praktijkleren als 
‘proofreader’. 
 

 Naam examen Naam examenleverancier   

1.  KT1 Migratie Expeditie L&T SPL 

2.  KT2 Implementatie Expeditie L&T SPL 

3.  KT3 Beheer informatiesysteem Expeditie L&T SPL 

4.  KT4 Servicedesk Expeditie L&T SPL 

5.  AMO_2012_AO_EP_KT2_1 E1 SPL 

6.  AMO_2012_AO_EP_KT1_2E1 SPL 

7.  _2012_AO_EP_KT3_2D1 SPL 

8.  AMO_2012_AO_EP_KT4_2D1 SPL 

 

In een enkel geval worden de examens van SPL aangepast. Dit betreft met name de opleiding Applicatie- en 

mediaontwikkeling. Deze examens worden geleverd met gebruikmaking van een bepaalde programmeertaal. Is dit 

niet de programmeertaal die de studenten bestudeerd hebben, dan wordt het examen op dit onderdeel aangepast.  

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Voldoen context en inhoud van de examens 

die zijn afgenomen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar? 

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

1 KT1 Migratie Expeditie L&T Vaststellingscommissie 

2 KT2 Implementatie Expeditie L&T Vaststellingscommissie 

3 KT3 Beheer informatiesysteem Expeditie 
L&T 

Vaststellingscommissie 

4 KT4 Servicedesk Expeditie L&T Vaststellingscommissie 

5 AMO_2012_AO_EP_KT2_1 E1 Vaststellingscommissie 

6 AMO_2012_AO_EP_KT1_2E1 Vaststellingscommissie 

7 _2012_AO_EP_KT3_2D1 Vaststellingscommissie 

8 AMO_2012_AO_EP_KT4_2D1 Vaststellingscommissie 

9 IM_2012_MBI_EP_KT3_2B1 Vaststellingscommissie 

 

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Inhoud van de examens die zijn afgenomen 

voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. ROC Mondriaan heeft het beleid examens zo 

mogelijk in te kopen, ook voor keuzedelen. 

In 2016-2017 zijn de volgende keuzedelen aangeboden. Nog niet alle keuzedelen zijn afgetoetst. Zie onderstaande 
tabel. 
 

 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller  

1.  Oriëntatie op Applicatieontwikkeling Nog niet afgetoetst 

2.  Ondernemend gedrag niv 3-4 Nog niet afgetoetst 

3.  Ondernemend gedrag niv 2 Nog niet afgetoetst 

4.  Mobile application development Team AO 
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3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. Dit hebben wij als volgt gecontroleerd:  

De afgenomen examens zijn ingekocht. Deze zijn door de bedrijfstak en het examencentrum van Stichting Praktijk 

Leren vastgesteld. Binnen onze school stelt ook de vaststellingscommissie de examens vast. 

3.4 Evenwichtige waardering  
Het instrumentarium maakt evenwichtige waardering mogelijk en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en 

overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen. Dit wordt door de vaststellingscommissie van 

de School voor ICT beoordeeld en vastgesteld. 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. Dit wordt door de vaststellingscommissie van 

de School voor ICT beoordeeld en vastgesteld. 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. Dit wordt door de vaststellingscommissie van de 

School voor ICT beoordeeld en vastgesteld. 
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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  
Alle examens worden binnen de school afgenomen. De voorzitter van de examencommissie bezoekt een aantal 

examens en maakt daar een verslag van. Daarbij is geconstateerd dat de afnamecondities en beoordelingen voor 

studenten gelijkwaardig zijn. 

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

beroepspraktijk plaats.  

De School voor ICT maakt gebruik van examenprojecten die ingekocht worden bij Stichting Praktijk Leren. Deze 

examens worden in samenwerking met het werkveld geconstrueerd. Er vinden geen examens in de praktijk plaats. 

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. 

Inzet van de beoordelaars bij examinering in de reële beroepscontext is niet van toepassing, aangezien alle examens 

binnen school afgenomen worden. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van externe assessoren. Bij Bol 3 is er een externe bij de beoordeling van een 

kerntaak aanwezig geweest (de heer Van Dorp, lid examencommissie). 

  

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. 

Studenten krijgen tijdig een uitnodiging (per brief en mail) voor het examen. De examenprojecten bevatten een 

handleiding voor de student. Hierin staat o.a. de wijze van beoordeling vermeld. Ook is er een handleiding voor de 

beoordelaars waarin alle relevante informatie vermeld is. 

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

en eenduidig voor alle betrokkenen transparant en eenduidig. 

Elke student is in het bezit van een studiegids waarin alle relevante informatie rondom de procedure voor beroep en 

bezwaar vermeld staat. 

Er zijn dit schooljaar geen klachten met betrekking tot de examens binnengekomen bij de examencommissie. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

Er heeft geen audit plaatsgevonden. Wel heeft de schooldirecteur haar school, wat goed gaat en wat verbetering 

behoeft, gepresenteerd aan de inspectie. De opleidingen zijn vervolgens niet geselecteerd door de inspectie voor het 

onderzoek naar de staat van de instelling. 

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
Verbeterpunten vorig schooljaar: 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Deskundigheid examencommissie versterken. Training van de leden van de examencommissie heeft plaatsgevonden. 

2. Rendement omhoog. Rendement voldoet aan de norm. 

3. Het op peil houden van de examenkwaliteit. Alle examens zijn vastgesteld door de examencommissie. 
Alle examens zijn ingekocht. 
Examens verlopen volgens vastgestelde procedures. 

4. Informatiedeling met bedrijfsleven. Organisatie overleggen met bedrijfsleven. 

5. Bijwonen van examens door praktijkopleiders. Praktijkopleiders/externen hebben examens bijgewoond. 

 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1 Deskundigheid 
examencommissie 
versterken 

Training van de leden van de 

examencommissie heeft 

plaatsgevonden. 

Niet behaald. Wel heeft 

assessorentraining van 

collega’s AO plaatsgevonden. 

Er zijn bijeenkomsten bezocht 

en kennis is besproken en 

gedeeld. 

 

2. Rendement 
omhoog 

Rendement voldoet aan de 
norm. 

Niet gerealiseerd.  Ondanks alle maatregelen die 
genomen zijn ter voorkoming 
van uitval is het rendement nog 
steeds niet conform de norm. 

Het op peil houden 
van de 
examenkwaliteit 

Alle examens zijn vastgesteld 
door de examencommissie. 
Alle examens zijn ingekocht. 
Examens verlopen volgens 
vastgestelde procedures. 

Gerealiseerd. Is vastgelegd in verslagen. 

3 Informatiedeling 
met bedrijfsleven 

Organisatie overleggen met 
bedrijfsleven. 

Gerealiseerd. Bedrijfsleven is betrokken 
geweest bij de Kick-off ‘veilig 
programmeren’ en opening 
Techniek Innovatie Huis. Neemt 
tevens deel aan de Raad van 
Advies. P@ct kent een groot 
aantal bedrijven dat betrokken 
is.   

4 Bijwonen van 
examens door 
praktijkopleiders 

Praktijkopleiders/externen 
hebben examens bijgewoond. 

Gerealiseerd. Is vastgelegd in verslagen.  
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