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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de International Hotel and Management School 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. Daarnaast legt de examencommissie 

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 International Hotel and Management School draagt de verantwoordelijkheid voor de 

examinering en diplomering van de onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de 

International Hotel and Management School aan de Koningin Marialaan 9 te Den Haag.  

Opleiding Verantwoordelijke examencommissie Voorzitter examencommissie 

Manager Ondernemer/ Horeca 
(90303) 

Examencommissie International Hotel and 
Management School 

Jacqueline van der Zwan 

Meewerkend Horeca Ondernemer 
(90301) 

Examencommissie International Hotel and 
Management School 

Jacqueline van der Zwan 

   

   

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Jacqueline van der Zwan Voorzitter/Directeur 

Leo Wandel Lid, Adjunct-Directeur 

Monique Blomsteel Lid, Onderwijskundig medewerker en Kerndocent Nederlands en RDM 

Froukje Ris Lid, Coördinator moderne vreemde talen en kerndocent Engels 

Constant de Vries Lid, Kerndocent koken 

Willem Los Lid, Kerndocent ondernemen 

Annemiek Koopman Lid, Proces coördinator examenbureau 

Gemma Gieselaar Lid, Examensecretaris 

 

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;  

Deze verantwoordelijkheden worden uitgevoerd binnen de gestelde examenkaders en het examenbeleid van ROC 
Mondriaan. 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

De examencommissie stelt jaarlijks een Plan van Toezicht op. Hierin verantwoordt zij zich over het toezicht op de 
kwaliteit van de examinering en diplomering. De aandachts- en verbeterpunten (voor zover aan de orde) vanuit het 
afgelopen schooljaar en nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis van het jaarlijkse Plan van Toezicht. 

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 en condities; 

 Controleren van afname volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en afgenomen enquêtes; 

 Het toezicht houden op de examenprocessen; 

 Het hanteren van een meldingsformulier voor incidenten verband houdend met examinering en 

diplomering; 

 De behandeling van bezwaren/klachten; 
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 Het volgen van de Mondriaan kaders op het gebied van examinering en diplomering; 

 Het analyseren van en 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; 

 Geschoolde vaststellers die ieder examen controleren voor opname in de examenbank; 

 Een register van doorgevoerde wijzigingen aan de hand van “formulieren van bevindingen”. 

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering. 
 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau.  

De uitvoerende taken van het examenbureau hierbij zijn: 

 Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

 Ervoor zorgdragen dat examens gecorrigeerd en beoordeeld worden; 

 Het beheren van persoonlijke gegevens en examenresultaten van de kandidaten; 

 Het inrichten en bijhouden van de examendossiers.  

 Aanleveren van correcte documenten en formats betreffende examinering; 

 Een register van wijzigingen/verbeteringen bijhouden, 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/geïnitieerd:  

 De deskundigheid bevordering van de gehele examencommissie (inclusief extern lid). Dit door een scholing 
van mevrouw Toeter van een extern bureau. 

 De deskundigheid van de bij de examinering betrokken functionarissen; In de maand januari en februari 
2017 zijn alle assessoren getraind in het afnemen van de kerntaak examens. 

 Corrigeren/beoordelen van examens; In de maand januari en februari 2017 zijn alle docenten die examens 
corrigeren/afnemen getraind in het afnemen van de kerntaak examens. 

 Voorlichtingsbijeenkomsten voor alle docenten over het nieuwe inspectie kader. Vanaf januari 2017 werden 
er wekelijks ontbijtgesprekken gevoerd met maximaal 8 docenten om hen goed voor te bereiden op het 
nieuwe inspectiekader en ze te bevragen over hun huidige kennis. De eventueel ontbrekende kennis is via 
bijvoorbeeld het examenhandboek, de link naar het OER, het kwalificatiedossier of persoonlijke gesprekken 
weer op het benodigde niveau gebracht. 

 Themamiddagen voor de teams. Voorafgaand aan elk kerntaakexamen kwam het team assessoren bijeen 
om goed geïnformeerd te worden over de examens die gaan plaatsvinden. 
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1.4 Functioneren van de examencommissie  
Om zorg te dragen dat de examencommissie onafhankelijk kan functioneren zijn de volgende maatregelen genomen: 

- Functionele scheiding van examencommissie en examenbureau 

- Aanstellen van een extern lid bij de examencommissie afkomstig uit het bedrijfsleven (als navolging van de 

wettelijke verplichting per 1 augustus 2017).  

- Periodiek uitnodigen van een examencommissie voorzitter van een andere school binnen ROC Mondriaan en 

deze het overleg van de examencommissie laten observeren en feedback te geven. Dit alles in het kader van 

de professionaliteit van de commissie.  

-  

1.5 Functioneren van het examenbureau 
De examencommissie is verantwoordelijk voor het functioneren van het examenbureau en zet de onderstaande 
taken bij het examenbureau uit: 
 
Het verrichten van administratieve werkzaamheden: 

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren (in een afsluitbare brandvrije ruimte). 

 Examenwerk archiveren volgens het bijbehorende crebo-dossier; 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de voorzitter; 

 Cijferregistratie bijhouden; 

 Examenbank beheren; 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren; 

 Diploma’s en resultatenlijsten gereedmaken; 

 Waardepapier bestellen en beheren; 
 
Het organiseren van afname van examens: 

 Opstellen van een overzichtelijk examenplan conform het OER; 

 Examenlokalen en materialen voorbereiden en controleren (uitdraaien, kopiëren en klaarleggen); 

 Communicatie naar studenten betreffende examinering (het examenbureau informeert de studenten via de 

Mondriaan e-mail); 

 Examens verspreiden naar correctoren en weer innemen na correctie; 

 Examenroosters maken en inplannen van surveillanten en assessoren; 

 Checken (in opdracht van examencommissie) of assessoren zijn geschoold; 

 Controleren van de ingenomen examens op het correct invullen van de beoordelingen. Check op 

bijvoorbeeld de handtekeningen, datum en volledig invullen van de beoordeling plus de argumentatie als het 

resultaat een onvoldoende of goed is; 

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken; 

 Voortgang van de uitvoering van de examens rapporteren. 

 

Wat positief beoordeeld is in het plan van toezicht van afgelopen jaar is: 

- De examencommissie heeft een duidelijke plaats ingenomen in de school. De docenten werken conform de 

door de examencommissie vastgestelde procedures en afspraken.  

- De examencommissie is, mede door de hulp mevr. I. Terpstra, gaan werken met de examenstandaarden 

ED1, ED2, ED3 en de verdeling van taken is hierop aangepast. Ook de rapportages/ actielijsten en Plan van 

Toezicht zijn op deze wijze gestructureerd. (Mevr. Terpstra was tijdelijk aan het management van de school 

toegevoegd als stagiaire vanuit de kweekvijver). 

- Alle docenten die assessments afnemen zijn daarvoor geschoold.  

- De examencommissie is geschoold. 

- Leden van de examencommissie zijn vaker bij de afname van examens aanwezig geweest. Van ieder bezocht 

examen is een rapport van bevindingen gemaakt. Deze rapporten van bevindingen zijn besproken binnen de 

examencommissie en de genomen beslissingen betreffende concrete acties zijn meteen in de actielijst 

opgenomen. 
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Totaal zijn er 11 rapporten van bevindingen geschreven vanuit de examencommissie.  

- 1 x is er waargenomen dat de ID’s niet werden gecontroleerd. Dit omdat de surveillant alle studenten die 

aanwezig moesten zijn allemaal persoonlijk kende. 

- 1 x werden de ID’s niet gecontroleerd (waarbij de docent de studenten niet kende) 

- 1 x werd er waargenomen dat de surveillant niet wist dat de examens op naam waren. Tijdens het uitdelen 

werd dit geconstateerd en verholpen. 

- 1 x werd er waargenomen dat de surveillant zat te werken tijdens het examen. 

- 1 x werd er geconstateerd dat de tafels te dicht op elkaar stonden.   

- 1 x werd er geconstateerd dat de computers te dicht op elkaar stonden waardoor het risico op fraude groot 

was. 

- 1 X begon het examen 10 minuten te laat door organisatorische problemen. 

- 1 x werd er waargenomen dat er geen extra tijd ingeroosterd was voor dyslectische studenten. 

- 1 x werd er waargenomen dat de context (drukke avond Banqueting) niet vergelijkbaar was met rustige 

examensituaties.  

- 1 x werd er waargenomen bij een taalexamen spreken, dat de assessor de medekandidaten vragen liet 

stellen over de presentatie. 

- Kandidaten moeten soms vanuit een praktijkles een examen maken en daarna weer terug naar de 

praktijkles. 

De examencommissie heeft op grond van deze waarnemingen besloten dat de procedures uit het examenhandboek 

voor de surveillanten nog beter besproken moeten worden voorafgaande aan de examenperiode. 

 

 

 

 

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 

gehouden 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 

deskundigheidbevordering en het beter functioneren van de examencommissie.  

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de International Hotel and Management 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  
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 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/pabotraject, magister en vrijstellingen, digitale OER. 

 Informatiebeveiliging bij examinering. 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016.  

 

 

Benoeming nieuwe examencommissieleden  

Tijdens schooljaar 2016-2017 is dhr. van der Toolen benoemd als nieuw (extern) lid. Voorafgaand aan de benoeming 
is er door de voorzitter van de examencommissie een gesprek gevoerd waarin wederzijdse verwachtingen zijn 
verkend. Dhr. van der Toolen is reeds als externe assessor betrokken geweest bij de praktijkexamens van kerntaak 4. 
Zijn inbreng vanuit het bedrijfsleven en zijn objectieve kijk op het afname proces van het praktijkexamen zijn voor de 
examencommissie een aanwinst. Met deze benoeming voldoet de examencommissie aan de wettelijke verplichting 
tot het benoemen van een extern lid per 1 augustus 2017.  

Daarna is dhr. van der Toolen voorgedragen aan de onderwijsdirecteur dhr. Hokke. Dhr. van der Toolen is daarna 

officieel benoemd door het bevoegd gezag op basis van het wetsvoorstel 7.4.5, lid 4,5 en heeft een formele brief 

hierover ontvangen.  

Tevens is mw. Gieselaar toegevoegd aan de examencommissie in de rol van examensecretaris.  

Mw. Gieselaar ondersteunt het Mondriaan breed beleid op het gebied van Onderwijs en examinering. Zij heeft direct 

overleg met een lid van het College van Bestuur om de management overleggen voor te bereiden en een inhoudelijk 

programma/agenda op te stellen. Haar deskundigheid op het gebied van dit beleid en tevens haar expertise als 

directiesecretaris heeft ertoe geleid dat wij mw. Gieselaar hebben gevraagd om examensecretaris te worden. 

In ons Plan van Toezicht stond opgenomen dat we als examencommissie geschoold wilden worden.  Onze stagiaire 

schooldirecteur (mevr. Terpstra) heeft feedback gegeven en deze feedback hebben we binnen de examencommissie 

besproken.  We hebben geconstateerd dat we als commissie: 

- Nog meer afstand moeten nemen van onze rollen als docent/ medewerker van deze school en objectief 

moeten kijken naar wat we van bepaalde processen vinden. 

- Opdrachten moeten worden gedelegeerd en niet door de commissie zelf ad hoc worden opgelost. 

- Dhr. Wandel als examencommissielid moeten toevoegen als vertegenwoordiger van de MHO-opleiding. De 

examencommissie vond dat deze opleiding niet voldoende vertegenwoordigd was. 

 

 

Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  
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Vanuit de wetgeving wordt er steeds meer gestuurd op de professionalisering van examenfunctionarissen. In de 

Mondriaan 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 constateert dat de norm van 100 % behaald is. De volledige commissie (inclusief de nieuwe 

leden) zijn in juni 2017 geschoold door mw. Toeter van JT- Consulting. We hebben diverse offertes aangevraagd en 

opties bekeken. Het bleek dat de meeste scholingen niet aansloten bij onze beginsituatie. Het aanbod van Jeanette 

Toeter was als maatwerk wel aansluitend voor onze examencommissie.  

Zij heeft ons: 

- Van informatie voorzien over het nieuwe inspectiekader.   

- Ervaringen met ons gedeeld hoe andere opleidingen zijn geïnspecteerd. 

- Feedback gegeven op ons huidig functioneren (dit heeft zij gedaan aan de hand van diverse 

notulen/actielijsten/ rapporten van bevindingen/ Plan van toezicht/ jaarverslag). 

- Feedback gegeven op een tweetal examendossiers die ter vaststelling klaarstonden voor diplomering. 

- Feedback gegeven op ons Proces van diplomering. 

- Laten nadenken over de concreet te nemen acties voor 2017-2018 

 

De examencommissie heeft besloten ieder jaar een soortgelijke sessie te houden/ of een interne audit aan te vragen. 

De reden hiervoor is dat de deskundigheid van de commissieleden op niveau blijft en dat we een belangrijke ‘’critical 

friend’’ als ‘’spiegel’’ hebben zodat we de kwaliteit hoog kunnen houden. 

 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Deze samenstelling is in orde mits Dhr. Wandel 
de spreekbuis van de opleiding MHO kan zijn. 

Evalueren of de MHO 
voldoende vertegenwoordigd 
is/ anders vragen of mw. Sulz 
van het MHO-team wil 
aansluiten. 

Deskundigheid 
examencommissie 

Deskundigheid is op orde doch moet gevoed 
blijven worden. 

Ervoor zorgdragen dat 
minimaal 1 afgevaardigde bij 
de Mondriaan brede 
scholingsbijeenkomsten 
aanwezig is. 
1 x per jaar een dagdeel 
scholing organiseren met mw. 
Toeter. 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende kwaliteit. We moeten blijven 
bewaken dat we toezicht houden/ beschouwen/ 
en acties uitzetten/ delegeren (en niet alles zelf 
operationeel gaan uitvoeren). 
 

De commissie vergadert 1x 
per 2 weken. Daarnaast vindt 
er 3x per jaar een apart 
overleg plaats van de 
examencommissie met ons 
externe lid. Tijdens deze 
overlegmomenten kijken we 
terug op de voorafgaande 
periode en bespreken wat 
onze bevindingen zijn over de 
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kwaliteit en eventuele 
verbeteringen. (PDCA) 
We zetten minimaal 10 
momenten/visits uit waar een 
rapport van bevindingen van 
geschreven wordt. Deze 
komen in een overleg op de 
agenda en deze bespreken we 
in de commissie. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Voldoende kwaliteit: we hebben de 
werkzaamheden goed verdeeld en in beeld.  
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

De kwaliteitsdoelen ten aanzien van examinering en diplomering voor het examinering jaar 2016/2017 waren: 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Alle diploma's zijn uitgegeven 
conform de eisen van het OER 
 
Doel: Toezicht houden op het 
objectief en deskundig vaststellen of 
een student voldoet aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen 
van een diploma, een certificaat of 
een instellingsverklaring.  
Norm: 100 % voldoet aan de 
voorwaarden. 
 

- Er zijn uniforme lijsten voor in het examendossier 
(crebodossier)      
 

- 5% van de examendossiers wordt gecheckt of alle 
bewijsstukken aanwezig zijn in het examendossier en of alle 
bewijsstukken geldig zijn (voorzien van datum en juiste 
handtekeningen) 

2. Bijhouden deskundigheid van bij 
examinering betrokken 
functionarissen w.o. scholing 
Doel: Toezicht op deskundigheid 
examenfunctionarissen 
(examenbureau, assessoren, 
examencommissie) en 
examenprocessen   

Alle assessoren krijgen 1 x in de 3 jaar een herhaling van de 
assessorentraining. 
Alle certificaten van assessoren worden gecheckt.  
Externe assessoren zijn vooraf aan het examen geïnformeerd over 
de inhoud van het examen en over de wijze van afname.                                                                                                                        
Er wordt per 1-3-2017 een vaststeller aangesteld en geschoold                                                                                               
Alle lesgevende medewerkers worden op de hoogte gehouden van 
de procedures van de examenorganisatie 

3. Overzicht van geconstrueerde en 
vastgestelde examens bijhouden en 
besluiten nemen t.a.v. vaststellingen 
of bijstellingen indien gewenst                                                                  
Doel: Toezicht houden op de 
kwaliteit van de examens.                                                
Norm: 100% is vastgesteld 

Er worden per kerntaak Kerntaak-verantwoordelijken aangesteld. 
We downloaden alle examens die we gaan gebruiken uit de 
examenbank. 
We laten alle examens vaststellen. 
 
 

4. Bijwonen van de examenprocessen.  
Doel: Toezicht op verloop afname 
examens conform procedure  
Norm: per examenvorm zijn er 2 
examens bijgewoond 

Er worden steekproeven genomen, rapporten van bevindingen 
geschreven en besproken in de examencommissie. De 
verbeterpunten worden als acties uitgezet. 

5. Alle examens worden afgenomen 
onder dezelfde condities welke 
recht doen aan de context van het 
toekomstig beroep.                                                                                              
Doel: De inrichting en uitvoering van 
het examenproces van afname en 
beoordeling is deugdelijk. 

We checken vooraf in welke contexten de examens worden 
afgenomen. 

 

2.1 Vaststellen diploma's, certificaten en instellingsverklaringen.  
De examencommissie stelde op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldeed aan de voorwaarden 

voor het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring. 

Voor elke student werd gedurende zijn opleiding een examendossier gevuld. Hierin werden alle behaalde 

bewijsstukken van examenonderdelen gearchiveerd. Aan de hand van een checklist (gebaseerd op het totale 
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examenplan) werd vastgesteld of de student alle bewijzen in zijn examendossier verzameld had en of deze voldeed 

aan alle eisen die gesteld werden in het kwalificatiedossier (zoals opgenomen in het OER). 

De examencommissie stelt de diplomering definitief vast, waarna wordt overgegaan tot het aanmaken van 

diploma’s. 

Totaal zijn er 170 diploma’s uitgereikt.  

Nadat de docenten die lesgeven aan de examenklassen van jaar 4 hebben vergaderd over de cijfers/resultaten en 

deze hebben vastgesteld, gaven zij aan de examencommissie een overzicht van alle studenten met behaalde 

resultaten. Deze lijst heeft de examencommissie gecontroleerd en er is een steekproef genomen bij 5 % van alle 

dossiers. Deze zijn gecontroleerd op het feit of alle stukken in de dossiers zitten die op het formulier staan. Tevens 

zijn de dossiers gecontroleerd op de juiste handtekeningen en data. 

 

2.2 Kwaliteit van de diplomering  

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

gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen. 

De examencommissie heeft het proces van diplomering geëvalueerd. De bevindingen waren als volgt: 

- De dossiers uit de steekproef waren compleet. Alle bewijsstukken waren aanwezig doch de 

examencommissie constateerde dat de dossiers niet efficiënt genoeg was ingericht. De commissie heeft als 

verbetermaatregels gesteld dat we in de dossiers een aantal tabbladen moeten maken (vergelijkbaar met 

het aantal examens/bewijsstukken) en alleen de beoordelingen daarachter geplaatst worden. Diverse 

bijlages kunnen achterin het dossier maar zijn niet noodzakelijk om vast te stellen dat de student alle 

bewijsstukken heeft. 

- In de dossiers was de informatie over de herkansing niet altijd duidelijk. Er werden soms twee beoordelingen 

gevonden waarvan de ene een onvoldoende en de ander een herkansing was, waar soms maar 1 à 2 

werkprocessen waren beoordeeld. De commissie heeft besloten alleen de totale beoordeling te willen 

opnemen in de dossiers. 

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.  

We kopen 80% van onze examens in bij Examenwerk. Doordat bij Examenwerk de taalexamens nog niet beschikbaar 

waren, zijn deze zelf geconstrueerd en vastgesteld. Tot slot zijn deze nogmaals ter vaststelling aangeboden bij het 

OOA (Onderwijs Advies Centrum van ROC Mondriaan).   

De examens Nederlands lezen en luisteren en rekenen worden afgenomen door middel van de landelijke 

ontwikkelde CE.  

De examencommissie heeft dit schooljaar twee docenten aangesteld als vaststellers. Op advies van deze vaststellers 

heeft de examencommissie alle examens (ook de ingekochte examens) vastgesteld. In 2016-2017 hebben we de al 

eerder (2015-2016) vastgestelde examens niet door hen laten vaststellen echter alleen twee examens die nog niet 

waren vastgesteld. 

Wanneer we producten niet goed vinden dan nemen we direct contact op met Examenwerk en bespreken dit. Zo 

vonden wij afgelopen jaar de opdracht van een werkproces in kerntaak 1 (ondernemersplan) niet overeenkomen 

met de beoordelingscriteria. De collega van Examenwerk heeft ons uitgelegd dat de opdracht inderdaad wat 

summierder was dan de beoordelingscriteria. In het kader van de transparantie hebben we de studenten beter 

voorbereid op de gehanteerde prestatie indicatoren. De examencommissie heeft besloten het examen ongewijzigd 

vast te stellen en de studenten zoals aanbevolen voor te bereiden op het schrijven van het ondernemersplan. 

Het komt ook voor dat de examencommissie opdracht geeft aan de constructeur om een examen aan te passen. Dit 

wordt opgestuurd naar Examenwerk en zij leggen dit voor aan hun commissie en nemen, indien goedgekeurd, dit op 

in hun examenbank. 
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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.  

De leden van de examencommissie en assessoren vanuit het bedrijfsleven hebben, steekproefsgewijs, examens 

bezocht en hebben zich ervan vergewist dat het proces van afname en beoordeling op de juiste wijze is verlopen.  

De examencommissie heeft 11 rapporten van bevindingen geschreven en de externe assessoren hebben er 10 

geschreven. 

Afgelopen schooljaar heeft de examencommissie tijdens de overlegmomenten afgesproken wie welk examen gaat 

bijwonen en daarvan een verslag van de bevindingen schrijft. (Conform taakverdeling van de examencommissie). 

Deze verslagen van bevindingen zijn op het daaropvolgende overleg besproken en verbeteracties zijn meteen 

operationeel uitgezet. 

De verbeteracties richten zich met name op: 

- Surveilleren (instructie aan surveillanten verdient extra aandacht) 

- Assessment Taalexamens (instructie aan taal assessoren bij ‘’Spreken’’ verdient extra aandacht) 

 

Naast de steekproeven die uitgevoerd zijn door de examencommissie vond er ook controle plaats op het vier-ogen 

principe: Zo is er gecheckt of er bij het taalexamen altijd twee assessoren aanwezig waren/of gebruik is gemaakt van 

opname apparatuur en controle achteraf. Dit bleek het geval. De commissie is hier tevreden over. 

De ondernemersplannen zijn door een andere assessor nagekeken dan de docent die de groep heeft begeleid tijdens 

het formatieve ondernemersplan. Tevens is een tweede assessor gevraagd om een aantal ondernemersplannen 

extra te beoordelen om te kijken of zij op 1 lijn zitten. Totaal zijn er van de 170 ondernemersplannen 12 

ondernemersplannen als steekproef door een derde assessor beoordeeld. Van deze 12 ondernemersplannen bleek 

er 1 ondernemersplan bespreekgeval te zijn omdat de twee assessoren niet in eerste instantie het plan hetzelfde 

hadden beoordeeld. De assessoren hebben vervolgens een derde assessor de plannen laten nakijken en er is 

uiteindelijk een goede beoordeling uitgeschreven. 

Tot slot is er een enquête over de examinering uitgezet via Survey Monkey onder alle vierdejaars studenten.  

We hebben de examens geëvalueerd met een afvaardiging van alle vierdejaars studenten. Tevens hebben we de 

uitslagen van de enquêtes besproken.  

Aandachtspunten die hieruit voortkwamen en besproken zijn in de examencommissie: 

 Geen examens meer in Restaurant Classique omdat men daar aan niveau 2 studenten leiding moet geven. 
De Examencommissie heeft dit punt besproken maar ongegrond bevonden. Leidinggeven is leidinggeven en 
het maakt niet uit aan welk niveau studenten men leiding moet geven. 

 Duidelijker aangeven welke rol de docent heeft: praktijk docent, examinator etc. Ook de collega’s van het 
bedrijfsleven goed voorstellen aan studenten met hun bijbehorende rol. 

 Het examen inkoop (werkproces 2.3 en 2.4) is apart afgenomen van het examen leidinggeven. Studenten 
hebben dit niet altijd als prettig ervaren omdat deze werkprocessen logischerwijs bij het leidinggeven horen. 
De examencommissie heeft hiervoor gekozen omdat we, bij het laten plaatsvinden van het inkoop examen 
op een andere dag, beter in staat zijn de studenten onder gelijke omstandigheden te examineren op dit 
werkproces.  De examencommissie neemt dit punt mee bij de voorbereidingen voor het examen in Januari 
2018. 

 Twee studenten met dyslexie gaven aan dat zij geen dyslexie verklaring hebben aangevraagd bij de 
examencommissie en hadden meer tijd nodig gehad. Verbeterpunt: meer voorlichting geven aan studenten 
over de mogelijkheid voor het aanvragen van de dyslexie verklaring. 

 Studenten gaven aan dat we kunnen verbeteren door hen de examens achteraf te laten inkijken en uitleg te 
geven over de uitslag. Door tijdgebrek (einde van lange avond) willen studenten naar huis en volgt de uitslag 
pas als de assessoren alles hebben ingevuld en beoordeeld. Hierna zou een gesprek per student toch 
wenselijk zijn en niet de uitslag via de e-mail ontvangen. 
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Overige bevindingen van de examencommissie: 

Alle kerntaak examens werden in ons praktijkgebouw Invitez afgenomen.  

De kerntaak 5 examens waren goed georganiseerd en vonden plaats met collega’s uit de hotels die samen met de 

docent als assessor optraden. De examens werden afgenomen in het praktijklokaal frontoffice waar drie frontdesks 

in een authentieke situatie de context vormden. Er waren bij elk examen en elke student een assessor van het 

bedrijfsleven én van ROC Mondriaan aanwezig. 

Gelukkig waren er veel mensen van buitenaf bereid als gast een rollenspel te doen. 

Deze rollen waren van tevoren goed voorbereid met deze externe mensen.  

Kerntaak 2 Leidinggeven vond plaats in twee restaurants van onze opleiding plus een restaurant van de 

koks/gastheren opleiding en de afdeling Frontoffice en Banqueting. Als tweede assessor hadden we directeuren en 

onderwijsmanagers van ROC Mondriaan uitgenodigd om de objectiviteit te vergroten. Dit is goed verlopen.  

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
De voor onze examinering gebruikte examens zijn mede ontwikkeld met en vastgesteld door vertegenwoordigers 

van het bedrijfsleven. Voor het ontwikkelen van de beoordelings- en exameninstrumenten werden bij Examenwerk 

externe deskundigen ingezet. In de regel waren deze personen werkzaam bij de deelnemende onderwijsinstellingen 

of in het respectievelijke beroepenveld. 

 

Afgelopen jaar hebben we aan vier leden van onze adviesraad gevraagd deel te nemen aan de examinering. Zij 

hebben als externe assessor gediend bij de kerntaak 2 en 4 examens. Deze leden werden o.a. bevraagd over hun 

bevindingen v.w.b. actualiteit, relevantie en gebruiksvriendelijkheid van het examen. 

Tijdens een bijeenkomst met de adviesraad is de examinering geëvalueerd. Wij hebben hen advies gevraagd t.a.v. 

hun bevindingen over de producten en het proces.  

Als feedback gaven zij de enorme hoeveelheid administratief werk per examen per student.  

Tevens stelden zij vraagtekens bij het afnemen van het examen Inkoop. De studenten vonden dit niet altijd duidelijk 

genoeg (zie bevindingen vanuit de enquête). De externe assessoren vonden dat het bestellen en stokken van 

producten (werkproces 2.3 en 2.4) direct bij het examen leidinggeven horen.  

 

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

Alle exameninstrumenten worden ingekocht bij examenleverancier Examenwerk of bij “de Vries Taaltrainingen”. 

De examens van Examenwerk zijn afgestemd en mede ontwikkeld met het beroepenveld. 

De adviesraad krijgt eveneens 1x per jaar de gelegenheid de examens in te zien en er inhoudelijk op te reageren. 
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Voor de moderne vreemde talen hebben we beroepsgericht Lezen en Luisteren behorende bij kerntaak 5 voor de 

tweede moderne vreemde taal ingekocht bij De Vries Taaltrainingen. De andere taalexamens zijn door ons zelf 

geconstrueerd. De reden hiervoor is dat Examenwerk nog geen beroepsgerichte examens in hun examenbank 

hadden opgenomen. Bij de ontwikkeling hebben wij het CITO-format gebruikt en de beoordelingsmodellen van ROC 

Mondriaan. Deze examens zijn vastgesteld door de vaststellers van onze school en door de vaststellers van het OOA 

van ROC Mondriaan. Deze examens zijn vervolgens aangeboden aan Examenwerk. Examenwerk gaf aan dat zij de 

kwaliteit van deze examens goed vonden doch deze niet konden opnemen in hun examenbank omdat hun 

beoordelingsformat afwijkt van ons beoordelingsmodel. We hebben vastgesteld dat we vanaf cohort 2016 wel alle 

examens in kunnen kopen bij Examenwerk.  

De examens Nederlands lezen en luisteren en rekenen zijn afgenomen door middel van de landelijke ontwikkelde 

Centraal Examens. 

De contacten met beide leveranciers zijn prettig verlopen. Zij waren makkelijk toegankelijk voor vragen of suggesties 

ter verbetering van de examens. Ook waren zij ons direct van dienst bij een concrete scholingsvraag. Zo hebben wij 

Examenwerk gevraagd alle assessoren te trainen hetgeen is gebeurd. 

 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
De examencommissie heeft, met de keuze van het exameninstrumentarium voor het examenplan, zorg gedragen 

voor de dekking van de eisen van het kwalificatiedossier 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld. De overige examens waren al 
vastgesteld in 2015-2016 en deze examens zijn onveranderd ingezet. 

 Naam examen Naam vaststeller  

1.  Kerntaak 4 M. Gunneweg 

2.  Kerntaak 5 M. Gunneweg 

3.    

4.    

 

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. De constructeurs van Examenwerk zijn 

hiervoor opgeleid en kundig. 

De examens van de diverse keuzedelen van Examenwerk zijn bekeken door de coördinator keuzedelen en de 

vakdocenten. Dit schooljaar zijn er nog geen examens afgenomen voor de keuzedelen. Wel hebben we de examens 

keuzedelen die gereed zijn intern aan onze vaststellers voorgelegd met de vraag of zij deze voor 1 december 2017 

kunnen vaststellen. Het gaat om de volgende examens: 

 
 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller  

1.  Wijn & Spijs M. Gunneweg 

2.  Interne evenementen organisatie M. Gunneweg 

3.  Frans A2 M. den Heijer 

4.  Spaans A2 M. den Heijer 

 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. Dit is als volgt door de examencommissie gecontroleerd:  

We hebben de externe assessoren gevraagd of zij vinden dat de vorm van het examen recht doet aan de 

taakcomplexiteit. Zij zijn hier positief over. Ons praktijkgebouw “Invitez” geeft ons alle mogelijkheden om de 

kerntaken waarbij proeve worden afgenomen (zoals kerntaak 2, 4 en 5) in een authentieke setting af te nemen. De 

restaurants, de Frontoffice, keukens, Banqueting afdeling en Reserveringen zijn prima contexten om deze kerntaken 

te examineren.  

Kerntaak 5 (Frontoffice) is afgenomen in een praktijklokaal met 3 Frontdesks en de daarbij behorende apparatuur. Er 

is als simulatie een telefoongesprek georganiseerd waar de student een telefonische reservering moet maken. 
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3.4 Evenwichtige waardering  
Het instrumentarium maakt evenwichtige waardering mogelijk en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en 

overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen.  

Deze evenwichtige waardering is vormgegeven in de ingekochte en vastgestelde examens van Examenwerk. Alle 

werkprocessen dienen voldoende te zijn om voor de kerntaak te slagen. Per werkproces staat aangegeven welke 

indicatoren zogenaamde Kritische indicatoren zijn. Deze moet een student voldoende hebben. Daarnaast staat er 

duidelijk aangegeven hoeveel van de indicatoren eventueel met een onvoldoende beoordeeld mag worden, waarbij 

de eindbeoordeling van het werkproces nog steeds voldoende is. We hebben dit als examencommissie laten 

checken door examenwerk en door onze vaststellers. Zij gaven aan dat er sprake is van een evenwichtige 

waardering. 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. Deze cesuur is bepaald door Examenwerk en 

geldt landelijk voor alle studenten die in dit crebo examens doen. 

Als examencommissie bespreken we de resultaten in onze vergaderingen. Mocht blijken dat we uitkomsten krijgen 

waardoor we de cesuur in twijfel trekken gaan we dit nader bekijken. Dit is echter niet voorgekomen. Voordat de 

examens worden uitgereikt bekijkt de examencommissie de examenproducten en de daarbij behorende cesuur. Er 

zijn geen opmerkingen vooraf gemaakt. Ook de adviesraad heeft geen opmerkingen gemaakt over de cesuur. Er is 

door de examencommissie geconstateerd dat er geen aanpassingen nodig waren. 

 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk.  

Als examencommissie checken we de beoordelingsvoorschriften. Deze zijn eveneens vastgesteld door de vast 

stellers doch we checken deze vooraf zelf als commissie. Deze beoordelingsvoorschriften zijn gemaakt door 

Examenwerk en zijn direct afgeleid van de werkprocessen en prestatie indicatoren.  

4. AFNAME EN BEOORDELING ED3 
De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. 

4.1 Afname en beoordeling gelijkwaardig  
De afnamecondities en beoordelingen zijn voor studenten gelijkwaardig.  

Als examencommissie zorgen we ervoor dat alle studenten op dezelfde manier met hetzelfde 

beoordelingsinstrument worden beoordeeld.  

We controleren vooraf per kerntaak hoe de organisatie van de examens is gepland. Zijn de condities voor alle 

studenten hetzelfde? 

Tijdens de afname observeren de leden van de examencommissie hoe de afname verloopt. We vragen tevens aan de 

externe assessoren hun bevindingen en vragen dit achteraf ook aan de studenten. We zorgen ervoor dat er altijd een 

lid van de examencommissie aanwezig is per dag/shift.  

 

Afgelopen jaar kregen we van 2 studenten feedback dat de studenten die in restaurant Classique het examen 

leidinggeven moesten doen zich niet gelijkwaardig behandeld vonden in vergelijking met de studenten die in 

Orchard of Imagine het examen leidinggeven deden. De reden was dat hier studenten van niveau 2 van een 

opleiding gastheer werkzaam waren hetgeen moeilijk zou zijn om leiding aan te geven.  

De examencommissie is hiervoor bij elkaar geweest en we hebben besproken of deze opmerking gegrond is. Op 

grond van de criteria Leidinggeven is besloten dat het niet uit maakt of je leidinggeeft aan niveau 2 of niveau 4 

studenten. 

Tevens werden er opmerkingen gemaakt dat het oneerlijk zou zijn om het examen leidinggeven uit te voeren bij de 

Banqueting afdeling als het erg druk is, of juist als het erg rustig is. 

Als examencommissie vonden we, dat dit in het bedrijfsleven ook voorkomt. De ene dag is het rustiger dan de 

andere dag.  Het leidinggeven wordt niet moeilijker of makkelijker als het rustig of druk is. Wel hebben we besloten 
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dat we er tijdens de examendagen voor zorgen dat er een evenwichtige spreiding van activiteiten in de banqueting 

is. Met als aantekening dat, omdat we met echte gasten werken, dit niet altijd te realiseren is. 

 

 

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

beroepspraktijk plaats.  

Als examencommissie kijken we vooraf of de examenlocaties geschikt zijn voor de examens. We nemen hier de 

evaluaties en bevindingen van het jaar ervoor mee. Daaruit kwam de opmerking dat we niet meer het restaurant 

First Class kunnen inzetten als examen locatie omdat de tijd dat dit restaurant operationeel is op een dag korter is 

dan bij de andere restaurants. Het aspect leidinggeven is qua tijdsduur van het examen daardoor verschillend dan bij 

de andere contexten.  

We keken tevens naar de uitslagen van de enquêtes: 83% geeft een JA aan bij de vraag ‘’waren de examen locaties 

geschikt om de examens uit te voeren’’.  

Ook tijdens de examens observeren wij als examencommissie of de condities recht doen aan de context van het 

beroep. We zorgen ervoor dat we ter plekke aanwezig zijn en meteen kunnen acteren indien er calamiteiten zijn. Er 

hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Bij 1 examen leidinggeven is direct ter plekke overleg geweest tussen 

het aanwezige lid van de examencommissie en de voorzitter. De situatie betrof een examen leidinggegeven (aan de 

banqueting) terwijl er een grote partij plaatsvond. Deze context was niet in verhouding met de andere contexten. De 

student die leiding moest geven slaagde er echter goed in om, ook tijdens deze stressvolle avond, leiding te geven en 

alle processen goed te laten verlopen. De examencommissieleden hebben deze situatie op de avond zelf bekeken en 

besproken. 

 

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. 

Als examencommissie zorgen wij ervoor dat er bij elk examen een bekwame assessor van school aanwezig is. Deze 

assessor heeft in de afgelopen twee jaar een assessorentraining gevolgd. Schooljaar 2016-2017 hebben we alle 

assessoren opnieuw laten scholen door een assessorentraining van Examenwerk. Voor sommige assessoren was dit 

een opfris moment en voor sommigen een nieuwe training. 

Daarnaast hebben wij de externe assessoren de gelegenheid gegeven om bij deze scholingen aanwezig te zijn. Dit 

lukte niet goed omdat zij op de georganiseerde momenten niet deel konden nemen vanwege drukte in het bedrijf 

waarin zij werkzaam zijn. We zorgen ervoor dat er per examen dag minimaal 1 collega vanuit het bedrijfsleven 

aanwezig is. Voor het examen Leidinggeven hebben we wederom (net als 2015-2016) directeuren van ROC 

Mondriaan gevraagd als tweede assessor op te treden. Dit doen wij om de objectiviteit te vergroten. 

De examencommissie heeft de lijst met de inzet van assessoren intern en extern gecontroleerd en deze vastgesteld. 

Voorafgaand aan een praktijkexamen laten wij de assessoren met elkaar bespreken welke criteria absoluut 

voldoende moeten zijn. (Kritische succesfactoren). Deze zijn vet gedrukt aangegeven in het beoordelingsdocument. 

De examenopdracht sluit aan bij deze beoordeling. 

Elke kerntaak heeft 1 a 2 collega’s die de verantwoording hebben om externe assessoren te betrekken bij de 

examens en deze namen aan te leveren bij het Examenbureau.  

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. 

Als examencommissie hebben we opdracht gegeven aan het examenbureau om de studenten tijdig uit te nodigen 

voor de examens zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de examens. De examen planning is beschreven in het 

OER doch is nader specifiek gemaakt door aan de student een concrete datum te geven waarop het examen 

plaatsvindt. 
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We hebben dit gecontroleerd door dit in ons overleg met de examencommissie te agenderen. Tevens hoort de stap 

‘’voorbereiden studenten op het examen’’ bij het stappenplan van het examenbureau. De examencommissie heeft 

tevens uit de evaluatie van de studenten de volgende bevindingen geconstateerd: 

Heb je de examendata op tijd doorgekregen? 81% vindt van wel 

Kon jij je goed voorbereiden op het examen? 78% vindt van wel. 

Was de instructie bij de aanvang duidelijk? 81% vindt van wel. 

De losse opmerkingen (feedback) van de individuele studenten zijn besproken in de examencommissie. Mochten 

daar structurele feedback issues uit voortkomen, dan zorgen wij voor concrete verbeterpunten voor het jaar erop. 

Dit was echter niet het geval. Wel heeft de examencommissie besloten op grond van de uitslagen van de enquête 

dat zij een examenboekje gaan ontwikkelen. De studenten krijgen dan naast het OER en de mondelinge instructie, 

ook nog een handig en informatief boekje waar alle benodigde informatie in staat. 

 

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

en eenduidig. 

Als examencommissie zorgen wij ervoor dat dit duidelijk in het OER beschreven staat en tevens tijdens de 

mondelinge instructie voorafgaand aan de examenperiode wordt vermeld en uitgelegd. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

Er heeft in schooljaar 2016-2017 geen audit op examinering plaatsgevonden, nog een bezoek van de inspectie. We 

hebben een extern bureau ingeschakeld (JT- Consulting, mw. J. Toeter) en gevraagd of zij een screening kan doen en 

ons van feedback kan voorzien. Mw. Toeter had recente ervaring met inspectiebezoeken bij andere ROC’s en de 

opdracht aan haar was om ons te screenen op het nieuwe inspectiekader en feedback te geven. We hebben een 

aantal documenten vooraf opgestuurd zoals het Plan van Toezicht, notulen van de examencommissie, rapporten van 

bevindingen, jaarverslag 2015-2016 en het document taakverdeling. 

Zij heeft haar conclusies aan ons mede gedeeld en we hebben deze input gebruikt voor ons nieuwe plan van 

Toezicht voor 2017-2018. 

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
De verbeterpunten voor de examencommissie voor schooljaar 2016-2017 vanuit het jaar 2015-2016 waren: 

 Scheiding in personeel en ruimte van de formatieve en kwalificerende processen.  

 Duidelijke taakomschrijving leden examencommissie.  

 Scheiding examenbureau en examencommissie. 

 Aanleveren en uitleg waarderingskader. 

 Formats ter bevordering van gebruikmaken PDCA (agenda, actielijst).  

 Uitleg van een werkbaar Plan van Toezicht. 
 
De examencommissie is van mening dat al deze punten zijn doorgevoerd in het schooljaar 2016-2017. 
 

De verbeterpunten voor de examencommissie voor schooljaar 2017-2018 vanuit het jaar 2016-2017 zijn: 

 Plan van toezicht verbeteren en alleen die aspecten benoemen voor wat betreft toezicht van de 
examencommissie. Apart een plan maken waar we concrete doelen benoemen om de kwaliteit van 
examinering te verbeteren.  

 Voorafgaand aan de examenperiode schriftelijk vaststellen wie bij welk examen aanwezig zal zijn en daarvan 
een verslag van bevindingen schrijven. (Geplande bezoeken) 

 In het schooljaar minimaal 3 vergaderingen uitschrijven waar de examencommissie samen met het externe 
lid van de examencommissie terugkijkt naar de kwaliteit van de afgelopen weken en daar iets van vindt, iets 
van opschrijft. Deze 3 vergaderingen staan los van de andere (circa 16 vergaderingen) waar we als 
examencommissie de operationele aspecten op de agenda hebben staan. 

 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
De kwaliteitsdoelen (opgenomen in het jaarplan plan van toezicht 2016-2017) waren: 

 Diploma’s worden uitgegeven conform de eisen vanuit het OER 

 Er komt een overzicht van alle examenprodukten die gebruikt worden en bepaald wordt welke er nog 

vastgesteld dienen te worden.  

 Per examenvorm worden er minimaal 2 examens bijgewoond door een lid van de examencommissie en 

hiervan worden rapporten van bevindingen geschreven. 

 Er wordt toezicht gehouden op de deskundigheid van de examen functionarissen. 

 Alle examens worden onder dezelfde condities afgenomen welke recht doen aan hun toekomstig beroep. 

De volgende activiteiten zijn daarvoor uitgevoerd: 

 Per examendossier tabbladen maken conform het examenplan vanuit het OER. Zorgdragen dat achter elk 

tabblad het juiste examenprodukt/ bewijs zit. Dit bewijsstuk moet voldoen aan alle criteria zoals volledigheid 

van handtekeningen, datum en volledigheid. 
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 Alle examens (die worden uitgereikt voor het examinerende cohort) downloaden en laten vaststellen. 

 Bepalen wie bij welk examen aanwezig is en een rapport van bevindingen schrijft (actie Examencommissie). 

 Alle assessoren scholen. De examencommissie scholen (actie examencommissie). 

 Checken van examen contexten op het feit of deze voldoen aan de kwaliteit en recht doen aan het 

toekomstig beroep van de studenten.  (Actie: examencommissie) 

De uitkomsten van deze activiteiten zijn: 

 De examendossiers zien er goed en volledig uit. Toch vindt de commissie dat het dossier nog duidelijker 

ingericht moet worden door middel van tabbladen, zodat het checken sneller gaat. Aandacht voor 

herkansingen/ aandacht voor 1 beoordeling achter elk tabblad.  

 Er is een overzicht van alle af te nemen examens opgesteld. Alle examens zijn vastgesteld. 

 Er zijn per examenvorm minimaal 2 rapporten van bevindingen geschreven naar aanleiding van het bijwonen 

van een examen. 

 Alle assessoren zijn geschoold. Ook de examencommissie is geschoold.  

 De contexten waarin de examens zijn uitgevoerd waren authentiek en deden recht aan het toekomstig 

beroep. 


