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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de school voor Lifestyle, Sport en Bewegen 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 
waarderingskader MBO en de standaarden voor het kwaliteitsgebied examinering en diplomering. 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. Over het 
functioneren van de examenorganisatie en over de realisatie van de verbeteracties verantwoordt de 
Examencommissie zich in het jaarverslag examinering (publicatierapport). 

De examencommissie voert jaarlijks diverse onderzoeken en checks uit naar de kwaliteit van examinering; deze zijn 
beschreven in het Plan van Toezicht, dat elke examencommissie van ROC Mondriaan jaarlijks opstelt. De uitkomsten 
van deze onderzoeken en checks worden gebruikt bij de zelfevaluatie en komen in het jaarverslag Examinering aan 
de orde.  

De in dit jaarverslag genoemde verbeterpunten zijn de input voor de nieuwe kwaliteitsdoelen voor het komende 
schooljaar. De jaarverslagen van alle examencommissies van ROC Mondriaan worden jaarlijks gepubliceerd op de 
website en zijn zo inzichtelijk voor geïnteresseerden. 
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie van de school voor Lifestyle, Sport en Bewegen (LSB) draagt de verantwoordelijkheid voor de 
examinering en diplomering van de onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden aan de 
Brasserskade te Delft.  

Opleiding Verantwoordelijke examencommissie Voorzitter examencommissie 

Sport- en bewegingsbegeleider LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingsleider LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingsleider / Lifestylecoach LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingscoördinator / 
Bewegingsagoog LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingscoördinator / 
BOS-medewerker LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingscoördinator / 
Operationeel sport- en bewegingsmanager LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingscoördinator / 
Trainer/Coach LSB J. Schenau 

Sport- en bewegingscoördinator / 
Lifestyletrainer LSB J. Schenau 

 
1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  
J. Schenau voorzitter 
B. Lander notulist 
J. Ringnalda secretaris 
D. Mokveld lid 
P. van Buuren lid 
J. Wevers lid (namens docenten) 
C. den Ouden lid (namens docenten) 
L. Maria lid (namens werkveld) 

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

• De kwaliteit van het examenplan en de exameninstrumenten binnen de eigen school;  
• De kwaliteit van afname en beoordeling; 
• De kwaliteit van examinering en diplomering; 
• De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

De examencommissie stelt jaarlijks een Plan van Toezicht op waarin zij zich verantwoordt hoe het toezicht op 
examinering en diplomering georganiseerd en gemonitord wordt. De aandachts- en verbeterpunten (voor zover aan 
de orde) vanuit het afgelopen jaar en nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis hiervan. Bij onze 
taakuitoefening laten we ons leiden door de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus en het Plan van Toezicht. Dat 
betekent: controleren, risico’s in kaart brengen, evalueren en eventueel verbeteracties opstellen. 

 

Enkele activiteiten uit dit plan zijn: 
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• 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; 
• 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 jaaragenda met daarin opgenomen alle onderwerpen die jaarlijks behandeld moeten worden; 
• Een jaarplanning van afname- en diploma-vaststeldata; 
• Een examenbank waarin alle examens zijn opgeslagen; 
• Geschoolde constructeurs en vaststellers die ieder examen controleren voor opname in de examenbank; 
• Geschoolde beoordelaars die regelmatig kalibreren; 
• Vastgestelde examenprocedures per examen; 
• Vastgestelde formulieren voor diplomavaststelling; 
• Vastgestelde formats voor diploma’s; 
• Evaluatieformulieren voor kandidaten en beoordelaars. 

 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau en de coördinatoren examinering 
(COEX). De uitvoerende taken hierbij zijn:  

• Maken van een jaarplanning voor afname- en vaststellingsdata en data diplomering; 
• Innemen van examenwerk; het werk ter beoordeling geven aan beoordelaars; 
• Beheren van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 
• Checken van de examendossiers; 
• Aanleveren van correcte documenten en formats; 
• Aanmaken van diploma’s en resultatenlijsten. 

 
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 diverse bijeenkomsten en webinars bezocht rond het thema examineren, 
zoals: keuzedelen, kwaliteit examencommissies, examineren in de BPV, validering. Daarnaast heeft de 
examencommissie een assessorentraining georganiseerd voor nieuwe beoordelaars. Bovendien komen de 
coördinatoren examinering (COEX) regelmatig bijeen om van elkaar te leren en kalibreren alle beoordelaars van een 
bepaald examen tenminste 2x per jaar. 

1.4 Functioneren van de examencommissie  
In 2016-2017 is de examencommissie  14x bijeen geweest. 

Eens per 3 weken is een overleg. Er wordt gewerkt conform de jaarplanning. 

De examencommissie is dit jaar aangevuld met een vertegenwoordiger namens het werkveld: L. Maria. 

De examencommissie functioneert onafhankelijk. Bij LSB is sprake van een strikte scheiding tussen onderwijs en 
examinering. Docenten worden als beoordelaar ingezet, maar nooit bij examens van eigen studenten. Bij ieder 
examen zijn meerdere onafhankelijke beoordelaars vanuit school en vanuit de BPV betrokken. Om 
belangenverstrengeling binnen de examencommissie te voorkomen, is een beleidslijn opgesteld met maatregelen 
ter voorkoming hiervan.  

1.5 Functioneren van het examenbureau 
Het examenbureau bestaat uit de volgende mensen: 
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Naam:  Rol/functie:  
D. Sabri procesondersteuner 
  

 
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 innemen, verspreiden naar beoordelaars en archiveren 
• Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden  
• Cijferregistratie bijhouden 
• Examenbank beheren 
• Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 
• Diploma’s gereedmaken 
• Waardepapier bestellen en beheren 
• Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken 
• Voortgang van de uitvoering rapporteren 

      

Het organiseren van afname van examens in overleg met COEX: 
• Examens plannen 
• Examenmateriaal klaarleggen, controleren en beschikbaar stellen 
• Examens verspreiden naar beoordelaars en weer innemen. 

 

Het examenbureau is een onmisbare schakel in de complexe examenlogistiek. Het bureau is dagelijks geopend. Ieder 
die bij de examinering betrokken is, toont zich tevreden over het functioneren van het bureau: procedures zijn 
helder en duidelijk, de samenwerking met iedereen is uitstekend, studenten zijn zeer tevreden over de 
toegankelijkheid en dienstverlening. De examendossiers zijn overzichtelijk en worden continu bijgewerkt. Ze worden 
regelmatig gecontroleerd en zijn prima op orde. Op drukke momenten is er administratieve ondersteuning. Dit jaar 
heeft het examenbureau ook alle diploma’s en resultatenlijsten aangemaakt. 

1.6 Deskundigheid examencommissie 
De Examencommissie borgt in alle fases van de examinering en diplomering de deskundigheid van de betrokken 
personen. Vanuit de wetgeving wordt ook steeds meer gestuurd op de professionalisering van 
examenfunctionarissen. In de kaderbrief ROC Mondriaan is onderstaande indicator opgenomen.  

Uit de Kaderbrief: 3.3 Professionalisering examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  
3.3.1 Mate waarin examenfunctionarissen 
zijn geschoold en bijgeschoold.  

100%  100%  

 
 
De Examencommissie LSB heeft in 2016-2017 deze norm voldaan. 
Een drietal leden is al geruime tijd lid van de examencommissie en heeft de nodige ervaring. Bovendien volgen alle 
leden van de examencommissie regelmatig bijscholingen, conferenties en webinars, zodat iedereen steeds goed op 
de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Nieuwe leden hebben een scholing gevolgd 
over taken en verantwoordelijkheden van leden van examencommissies. Gevolgde scholingen: 

 Scholing datum Aanbieder scholing Lid examencommissie 
1   Examinering keuzedelen 13-03-17 Edu’Actief J. Ringnalda 
2   Webinar ‘examinering in de 

beroepspraktijk’ 
07-10-16 Servicepunt examinering MBO P. van Buuren 

J. Ringnalda 
3   Webinar ‘examinering van 

keuzedelen’ 
03-02-17 Servicepunt examinering MBO P. van Buuren 

J. Ringnalda 
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4   Webinar ‘examencommissie en 
kwaliteitsborging’ 

27-05-16 Servicepunt examinering MBO P. van Buuren 

5   Webinar ‘Blended leren in het MBO’ 12-10-17 Cinop P. van Buuren 
6   Webinar ‘Flexibel onderwijs’ 08-11-16 Cinop P. van Buuren 

 

Benoeming van nieuwe leden van de examencommissie vindt plaats door het College van Bestuur. Na toetsing door 
de examencommissie worden nieuwe leden voorgedragen. Dhr. L. Maria is per 1 juli 2016 benoemd als werkveldlid 
in de examencommissie van LSB. 

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. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de school voor LSB 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 
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• Informatiebeveiliging bij examinering 
• Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  
Samenstelling 
examencommissie 

3 zeer ervaren leden; 2 leden vanuit het 
docententeam; 1 lid vanuit het werkveld; 1 
voorzitter. 

geen 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende tot goed geen 

Functioneren 
examencommissie 

Goed geen 

Werkzaamheden 
examencommissie 

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

De kwaliteitsdoelen van 2016-2017 waren: 

• Het vergroten van de interbeoordelaarstevredenheid door per kerntaak twee kalibratiesessies te houden 
• Het vergroten van de inzet van externe beoordelaars 
• Het meer onderling van elkaar leren door de coördinatoren examinering (COEX) 
• Het uitbreiden van de examencommissie met een lid namens het werkveld 
• Het voorbereiden op de examinering van de keuzedelen 
• Het verbeteren en uitvoeren van de diplomaprocedure. 

Voor het behalen van deze doelen zijn diverse activiteiten onderneomen en regelmatig punt van aandacht geweest 
in de examencommissie. Deze activiteiten hebben geleid tot de in 6.2 benoemde conclusies ten aanzien van de 
behaalde doelen. 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017: 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vergroten 

door per kerntaak 2 kalibratiesessies te houden 
Voor de kerntaken 1, 2, 3, 4, 5 en 6 worden 2 kalibratiesessies 
georganiseerd. Alle beoordelaars bespreken aan de hand van casussen 
de beoordelingen met de bedoeling zoveel mogelijk op één lijn te 
komen. 

2. Grotere inzet van externe beoordelaars  Vier externe beoordelaars worden geschoold en ingezet. Zij worden 
voornamelijk ingezet als 2e beoordelaar bij kerntaken 2 en 4. 

3. COEX meer onderling van elkaar leren COEX komt tenminste 4x bijeen onder leiding van de 
examencommissie. Het verbeteren van examenprocedures, 
informeren van studenten, gang van zaken bij afname en beoordeling 
zijn allemaal punten van aandacht tijdens deze bijeenkomsten. Hierbij 
wordt steeds gekeken hoe de goede punten van het ene examen 
toegepast kunnen worden bij de andere examens. 

4. Examencommissie uitbreiden met een lid 
namens het werkveld 

Zoeken naar een nieuw lid van de examencommissie. Deze persoon 
moet een goede vertegenwoordiger van het werkveld zijn. 

5. Voorbereiden op de examinering van keuzedelen Aandacht voor constructie/inkoop van examens keuzedelen. Besluiten 
welke examens worden gebruikt bij het examineren van de 
keuzedelen voor 2017-2018. Aandacht  voor de examenprocedures, 
afname en beoordeling en de rol van het examenbureau hierbij. 
Onderzoeken welke implicaties  het examineren van keuzedelen heeft 
voor het examenbureau, beoordelaars en andere betrokkenen bij 
examinering. 

6. Verbeteren diplomaprocedure Na evaluatie van voorgaand jaar de procedures rond diplomeren 
verbeteren en communiceren naar alle betrokkenen. Duidelijk 
omschrijven welke taken, wanneer door wie worden uitgevoerd. 
Regelmatig monitoren of iedereen werkt conform procedure. Alle 
examendossiers volledig controleren alvorens een diploma af te 
geven. 

 

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. 

Om vast te stellen of een student voldoet aan alle diploma-eisen, wordt het examendossier gecontroleerd op 
volledigheid en juistheid met behulp van het diplomavaststelformulier. Vóór diplomering wordt dit formulier en het 
examendossier nog eens volledig gecontroleerd door een lid van de examencommissie en de SLB-er, de 
teamcoördinator en de voorzitter examencommissie. Bij goedkeuring wordt het diplomavaststelformulier getekend 
door iedereen die bij de controle betrokken was. Pas daarna wordt het diploma aangemaakt. 
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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. 

Het examenbureau maakt pas een diploma en resultatenlijst aan, nadat bovengenoemde controles zijn geweest en 
door alle betrokkenen is getekend. Er is een diplomaprocedure, waarin voor alle betrokkenen is beschreven welke 
stappen moeten worden doorlopen, alvorens tot diplomering wordt over gegaan. De examencommissie monitort en 
controleert of conform deze procedure wordt gehandeld. Jaarlijks wordt deze procedure geëvalueerd en worden 
verbeteringen doorgevoerd. 

Diploma’s en cijferlijsten bij de diploma’s zijn door het examenbureau voor het eerste jaar uitgedraaid uit Magister. 

De examencommissie heeft totaal 147 diploma’s afgegeven in 2016-2017. Hieronder de aantallen per crebo: 

niveau crebo Crebo omschrijving diploma 
2 95300 Sport- en bewegingsbegeleider 16 
Totaal 2 16 
3 95280 Sport- en bewegingsleider 57 
Totaal 3 57 
4 95291 Sport- en bewegingscoördinator / Bewegingsagoog 23 
 95292 Sport- en bewegingscoördinator / BOS-medewerker 13 
 95293 Sport- en bewegingscoördinator / Operationeel Sport- en bewegingsmanager 15 
 95294 Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach 23 
Totaal 4 74 
Totaal 147 

 

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.  

Voor de beroepsexamens kopen we de exameninstrumenten in bij Edu’Actief. Deze examens voldoen aan de criteria 
van de inspectie en worden door nagenoeg alle SB-opleidingen in Nederland gebruikt. Deze examens worden door 
onze eigen vaststellers volgens de Mondriaan-criteria vastgesteld. Bovendien nemen we jaarlijks deel aan de 
gebruikersbijeenkomsten bij Edu’Actief. We brengen dan onze ervaringen met genoemde examens en 
verbeterpunten in. Met de informatie van alle gebruikers worden de examens door de uitgever al dan niet bijgesteld. 

Voor de instellingsexamens Nederlands en Engels maken we gebruik van door Mondriaan ontwikkelde examens. Ook 
deze examens zijn door de vaststellers volgens de Mondriaan-criteria vastgesteld. 

Studenten en beoordelaars vullen na ieder examen een evaluatieformulier in. Uit deze evaluaties is gebleken dat de 
examens duidelijk zijn voor de betrokkenen. Er zijn 422 evaluatieformulieren ingevuld door kandidaten; bij alle 
vragen wordt 94-100% tevredenheid gescoord. Daarnaast zijn 381 evaluatieformulieren ingevuld door beoordelaars; 
ook door hen wordt een tevredenheid gemeten tussen 94 en 100%. 

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.  

Onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie stellen de COEX examenprocedures op; studenten en 
beoordelaars worden hierover geïnformeerd. De afname en beoordeling vindt plaats conform deze procedures. Alle 
beroepsexamens worden door tenminste twee verschillende beoordelaars beoordeeld. Conform het plan van 
toezicht zijn steekproefsgewijs bij 30% van de examens 2e beoordelaars ingezet. Hiermee wordt via het zogenaamde 
4-ogenprincipe bepaald of verschillende beoordelaars ‘dezelfde bril’ op hebben. Dit jaar zijn hiervoor externe 
beoordelaars ingezet die vooral bij het praktijkdeel van kerntaak 2 en 4 aanwezig zijn geweest als 2e beoordelaar. Uit 
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verslagen is gebleken dat de examens en beoordeling volgens afspraak verliepen. Ook hebben deze externe 
beoordelaars een aantal verbetertips gegeven, die door de examencommissie zijn opgepakt. 

Ook zijn examencommissieleden betrokken geweest bij 2e beoordelingen. Uit examenevaluaties en 
tevredenheidsenquêtes blijkt dat studenten en beoordelaars tevreden zijn over de afname en beoordeling van de 
beroepsexamens. 

Om zoveel mogelijk gelijk te beoordelen zijn kalibratiebijeenkomsten georganiseerd. Per kerntaak zijn alle 
beoordelaars bijeen geweest om aan de hand van het bespreken van casussen gelijkwaardig te beoordelen. Deze 
kalibratiesessies zullen worden gecontinueerd in volgende schooljaren. 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Een lid van de examencommissie is afkomstig uit het 
beroepenveld. Bovendien worden alle beroepsexamens voor een groot deel afgenomen in de BPV. Beoordelaars van 
school stellen samen met BPV-beoordelaars de beoordeling vast. 

De examenplannen volgen het sectoraal examenprofiel, dat bepaalt welke werkprocessen  in de beroeps praktijk 
moeten worden geëxamineerd. Hierdoor vindt een belangrijk deel van de examens plaats in de beroepspraktijk, 
zodat de studenten LSB zo goed mogelijk zijn voorbereid op hun werk.  
 

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

Voor de beroepsexamens kopen we de exameninstrumenten in bij Edu’Actief. Het betreft de volgende examens: 
 

 Naam examen Naam examenleverancier   
7   Kerntaak 1 Aanbieden van SB-activiteiten Edu’Actief 
8   Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Edu’Actief 
9   Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Edu’Actief 
1   Kerntaak 4 Het SB-project Edu’Actief 
1   Kerntaak 5 Het les-/trainings-/agogisch plan Edu’Actief 
1   Kerntaak 6 De bedrijfsvoering Edu’Actief 
1   Kerntaak 1 Assisteren bij SB-activiteiten Edu’Actief 
1   Kerntaak 2 Aan de slag binnen de SB-organisatie Edu’Actief 

 

Deze examens zijn geconstrueerd en vastgesteld door vertegenwoordigers van de opleidingen SB en het 
beroepenveld. Jaarlijks worden zgn. gebruikersbijeenkomsten georganiseerd, waarin de examens worden 
geëvalueerd en ervaringen worden uitgewisseld omtrent het gebruik van deze examens.  

LSB heeft zelf geen examens geconstrueerd; voor de instellingsexamens Nederlands en Engels wordt gebruik 
gemaakt van de door ROC Mondriaan ontwikkelde examens. 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. De context en inhoud van de examens 
voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

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

1.  Kerntaak 1 Aanbieden van SB-activiteiten J. Wevers 
2.  Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen J. Wevers 
3.  Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken J. Wevers 
4.  Kerntaak 4 Het SB-project J. Wevers 
5.  Kerntaak 5 Het les-/trainings-/agogisch plan J. Wevers 
6.  Kerntaak 6 De bedrijfsvoering J. Wevers 
7.  Kerntaak 1 Assisteren bij SB-activiteiten J. Wevers 
8.  Kerntaak 2 Aan de slag binnen de SB-organisatie J. Wevers 
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9.  Nederlands schrijven 2F D. Mokveld 
10 Nederlands spreken 2F J. Ringnalda 
11 Nederlands gesprekken voeren 2F J. Ringnalda 
12 Nederlands schrijven 3F J. Ringnalda 
13 Nederlands spreken 3F R. Kooter 
14 Nederlands gesprekken voeren 3F J. Ringnalda 
15 Engels schrijven A2 R. Kooter 
16 Engels spreken A2 R. Kooter 
17 Engels gesprekken voeren A2 R. Kooter 
18 Engels schrijven A2 R. Kooter 
19 Engels spreken A2 R. Kooter 
20 Engels gesprekken voeren A2 R. Kooter 

 
3.2 Dekking keuzedelen  
Er zijn dit jaar nog geen keuzedeelexamens afgenomen. 
 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. Alle beroepsexamens kennen een zgn. methodenmix. Zowel de 
proeven van bekwaamheid als de portfolio-examens bestaan uit een theoretisch deel, een praktisch deel en een 
verantwoording in de vorm van een verslag of een criterium gericht interview. Een voorbeeld hiervan is de proeve 
van bekwaamheid kerntaak 1: het eerste deel van dit examen is theoretisch, het maken van een lessenreeks; het 2e 
deel is praktisch, het uitvoeren van de lessen; het laatste onderdeel is de verantwoording in de vorm van een 
criterium gericht interview. 

3.4 Evenwichtige waardering  
Het instrumentarium maakt evenwichtige waardering mogelijk en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en 
overige vereisten uit het kwalificatiedossier. Ieder werkproces wordt beoordeeld. Ieder beoordelingsitem wordt met 
een 5-puntsschaal beoordeeld. Alle examens zijn voorzien van een puntentelling, waarbij een resultaat per 
werkproces in punten wordt uitgedrukt. Tevens is duidelijk aangegeven of en welke onderdelen voorwaardelijk zijn 
voor het behalen van het werkproces. Het uiteindelijke eindresultaat wordt in punten uitgedrukt. Er is een 
omrekeningstabel, waarbij de punten worden omgezet naar een eindresultaat in een cijfer. 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. Bij het vaststellen van een examen wordt 
geborgd of de cesuur ligt op het niveau van de vereisten. 

Voor wat betreft de cesuur controleren de vaststellers altijd of: 
 De cesuur voor het examen is aangegeven op basis van punten of waarden en per werkproces  is bepaald 
 De cesuur op een zodanig niveau ligt dat de beoordeling voldoende of hoger overeenkomt met de 

vakbekwaamheid die voor een beginnend beroepsbeoefenaar noodzakelijk is 
 De puntentoekenning evenwichtig is en geen afbreuk doet aan de cesuur voor het examen. 

 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. De examencommissie schrijft voor dat 
studenten niet door hun eigen docent of BPV-begeleider mogen worden beoordeeld. Het examenbureau kent een 
examen toe aan een schoolbeoordelaar en daarmee is gegarandeerd dat niet de eigen docent beoordeelt. Bij de 
aanvraag voor een examen moet de naam van de BPV-beoordelaar worden genoemd; het examenbureau 
controleert of dit niet de BPV-begeleider is. 

Bij de ingekochte examens is altijd een beoordelingsinstructie opgenomen, waarin o.a. aan de orde komen: 
 Onafhankelijkheid en vier-ogen-principe 
 Deskundigheid van de beoordelaars 
 Portret benadering 
 Een beoordelingsschema voor het bepalen van de score. 
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4. AFNAME EN BEOORDELING ED3 
De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. 

4.1 Afname en beoordeling gelijkwaardig  
De afnamecondities en beoordelingen zijn voor studenten gelijkwaardig. Studenten doen een aanvraag voor hun 
examen en moeten op het aanvraagformulier alle condities aangeven waaronder het examen plaats vindt; deze 
wordt gecheckt alvorens toestemming te geven. Beoordelaars voeren regelmatig kalibratiesessies waarin het 
gelijkwaardig beoordelen op elkaar wordt afgestemd. Ook worden regelmatig 2e beoordelingen gedaan. Tevens zijn 
leden van de examencommissie een aantal keren zelf aanwezig bij de uitvoering en het beoordelen van examens. 
Verslagen en rapportages hiervan worden altijd besproken in de examencommissie. Indien nodig worden 
verbeteracties door gevoerd. 

4.2 Afnamecondities 
De condities doen recht aan de context van het toekomstig beroep; onderdelen van het examen vinden in de (reële) 
beroepspraktijk plaats. Studenten doen een aanvraag voor hun examen en moeten op het aanvraagformulier alle 
condities aangeven waaronder het examen plaats vindt; deze wordt gecheckt alvorens toestemming te geven. Bij 
twijfel onderzoekt de COEX, onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, of aan de afnamecondities wordt 
voldaan. Van alle 2e beoordelingen wordt ook een procesverslag gemaakt, waarin gerapporteerd wordt of examen 
en beoordeling conform de afspraken zijn verlopen. Deze verslagen worden in de examencommissie besproken en 
zo nodig vinden verbeteracties 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. We werken zoveel mogelijk met ervaren beoordelaars; nieuwe 
beoordelaars volgen een assessorentraining. Ieder beroepsexamen wordt door tenminste 2 verschillende 
beoordelaars beoordeeld. Het examenbureau wijst de schoolbeoordelaar toe; dit is altijd een onafhankelijke 
beoordelaar. Het praktijkdeel wordt beoordeeld door een BPV-beoordelaar, niet zijnde de BPV-begeleider. 

De examens vinden altijd plaats in de reële beroepscontext. Bij de aanvraag van een examen wordt hierop 
gecontroleerd door de COEX. Uit de evaluaties door studenten en beoordelaars blijkt dat de examens in de reële 
beroepscontext plaats vinden. 

Beoordelaars kalibreren regelmatig met elkaar om zo gelijkwaardig mogelijk te beoordelen. 

Afgelopen jaar is voor het eerst gewerkt met de inzet van externe assessoren die voornamelijk 2e beoordelingen 
uitvoeren. Door de inzet van deze externe assessoren is de objectiviteit gegarandeerd. Verslagen hiervan worden 
door de examencommissie besproken.  

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. Onder verantwoordelijkheid van de 
examencommissie informeren alle coördinatoren examinering (COEX) de studenten over de inrichting en planning 
van de examens. De procedures worden besproken, uitgedeeld en zijn in te zien op de schoolsite. Examens en 
beoordelingswijze worden besproken. Beoordelaars worden jaarlijks door COEX geïnformeerd over de examens, de 
planning, procedures en beoordelingswijze. Uit de evaluaties met studenten en beoordelaars is gebleken dat ze 
voldoende op de hoogte waren over de examens. 

4.5 Beroep en bezwaarprocedure  
De procedure voor beroep en bezwaar is tijdig voor studenten beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant en 
eenduidig. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is deze procedure te vinden. Alle studenten, docenten en 
beoordelaars zijn hiervan op de hoogte. Afgelopen schooljaar is door vier studenten bezwaar aangetekend. De 
examencommissie heeft twee bezwaren toegekend en de andere twee afgewezen. Er zijn geen beroepszaken 
geweest.   
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

De inspectie heeft op 6 en 7 april een verificatieonderzoek gedaan bij de opleiding Sport- en Bewegingsleider bij de 
school voor LSB. Het onderwijsproces en de onderwijsresultaten zijn voldoende. Het leerklimaat wordt als goed 
beoordeeld. Op het gebied van kwaliteit beoordeelt de inspectie onze school met een voldoende kwaliteitszorg en 
een goede kwaliteitscultuur.  

Enkele citaten uit het inspectierapport: 

‘Team en directie signaleren valkuilen en tekortkomingen, analyseren en waar nodig voeren ze verbeteringen door en monitoren ze 
deze. Het team betrekt ook onafhankelijke deskundigen bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit door onder andere de inzet 
van audits’. 

‘De opleiding kent een goede professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. Er zijn twee elementen die 
binnen dit team in het bijzonder opvallen en sterk zijn verankerd. Ten eerste gaat het om de permanente houding van continue 
leren en verbeteren van de teamleden. Het team vraagt daarnaast geregeld feedback aan de studenten en de ouders. De 
teamleden leren van de feedback en verspreiden de opgedane kennis en vaardigheden binnen het team’.  

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 
6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
De kwaliteitsdoelen van 2016-2017 waren: 

• Het vergroten van de interbeoordelaarstevredenheid door per kerntaak twee kalibratiesessies te houden 
• Het vergroten van de inzet van externe beoordelaars 
• Het meer onderling van elkaar leren door de coördinatoren examinering (COEX) 
• Het uitbreiden van de examencommissie met een lid namens het werkveld 
• Het voorbereiden op de examinering van de keuzedelen 
• Het verbeteren en uitvoeren van de diplomaprocedure. 

Voor het behalen van deze doelen zijn diverse activiteiten ondernomen en regelmatig punt van aandacht geweest in 
de examencommissie. Deze activiteiten hebben geleid tot de in 6.2 benoemde conclusies ten aanzien van de 
behaalde doelen. 

Na evaluaties van het schooljaar 2016-2017 heeft de examencommissie weer een aantal kwaliteitsdoelen opgesteld 
voor examinering in 2017/2018: 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Herijken examenprocessen, inzet assessorenuren 

en vereenvoudigen examenprocedures 
-in kaart brengen examenprocessen en mogelijkheden tot 
vereenvoudiging 
-onderzoeken hoe onderwijs en examinering nog beter op elkaar kan 
aansluiten 
-onderzoeken hoe het aantal beschikbare assessorenuren evenrediger 
kan worden verdeeld over alle examens 

2. Opzetten en implementeren examenbureau 
Sportcampus Zuiderpark (SZP) 

-inrichten fysiek examenbureau SZP 
-inwerken en scholen administratieve krachten 
-informeren alle betrokkenen en studenten 
-monitoren, evalueren en eventueel bijstellen 

3. Controle op examinering keuzedelen -examenprocedures per keuzedeel 
-leden examencommissie beoordelen en/of bezoeken tenminste 10 
verschillende keuzedeelexamens 
-monitoren, evalueren en eventueel bijstellen 

4. Tenminste 2 kalibratiesessies per kerntaak  -bij 1e sessie worden ook alle onderwijsbetrokkenen uitgenodigd 
-verslagen voldoen aan het format 
-analyseren en trekken van conclusies n.a.v. verslagen 

5. Vergroten van de inzet van externe beoordelaars 
en dit kwalitatief goed laten verlopen 

-10 nieuwe externe assessoren worden geschoold en ingewerkt 
-inzetten nieuwe assessoren conform afspraken 
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-monitoren, evalueren en eventueel bijstellen 
6. Monitoren en evalueren verbeterde 

diplomaprocedure 
-opnemen belangrijke data in jaarplanning 
-regelmatig betrokkenen informeren en attenderen op relevante 
zaken 
- monitoren, evalueren en eventueel bijstellen 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Kwaliteitsdoel In hoeverre behaald? 
1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vergroten 

door per kerntaak 2 kalibratiesessies te houden 
Voor de kerntaken 2, 3, 4, 5 en 6 zijn 2 kalibratiesessies geweest; voor 
kerntaak 1 is één sessie geweest. Met alle beoordelaars kalibreren 
levert veel op t.a.v. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Daarom 
worden de kalibraties ook in 2017-2018 weer opgenomen in de 
kwaliteitsdoelen. 

2. Grotere inzet van externe beoordelaars I.o.m. een groot BPV-bedrijf, waar veel stageplaatsen zijn, zijn 4 
ervaren medewerkers geselecteerd om ingezet te worden als 
beoordelaar voor LSB-examens. Er zijn 4 externe beoordelaars 
geschoold en ingezet. De scholing betreft de assessorentraining van 
Cinop, die door iedere nieuwe beoordelaar wordt gevolgd, alvorens 
ingezet te worden als beoordelaar.  
Na opstartproblemen is het inzetten van deze 4 externe beoordelaars 
goed verlopen. De verslagen van deze beoordelaars geven goed inzicht 
in de gang van zaken bij examens in de BPV. Bovendien vergroot het 
de mogelijkheden van het examenbureau om beoordelaars in te 
zetten bij de beoordelingen in de praktijk. Daarom is besloten om in 
2017-2018 het aantal externe beoordelaars verder te vergroten. 

3. COEX meer onderling van elkaar leren COEX is 4x bijeen geweest o.l.v. de examencommissie. Het verbeteren 
van examenprocedures, informeren van studenten, gang van zaken bij 
afname en beoordeling zijn allemaal punten van aandacht geweest. 
Hierbij is steeds gekeken hoe de goede punten van de één toegepast 
kunnen worden bij de ander. 

4. Examencommissie uitbreiden met een lid 
namens het werkveld 

Dhr. L. Maria is benoemd als examencommissielid LSB; hij 
vertegenwoordigd het werkveld van LSB in de examencommissie. 

5. Voorbereiden op de examinering van keuzedelen Constructie/inkoop van examens keuzedelen is nadrukkelijk punt van 
aandacht geweest; er is besloten welke examens worden gebruikt bij 
het examineren van de keuzedelen voor 2017-2018. Ook is aandacht 
geweest voor de examenprocedures, afname en beoordeling en de rol 
van het examenbureau hierbij. 

6. Verbeteren diplomaprocedure De diplomaprocedure is aan de hand van de ervaringen van het vorige 
schooljaar verbeterd en duidelijker omschreven welke taken, wanneer 
door wie worden uitgevoerd. Deze nieuwe procedure is 
gecommuniceerd met alle betrokkenen en er is regelmatig gemonitord 
of iedereen werkte conform procedure. Alle examendossiers zijn 
volledig gecontroleerd alvorens een diploma af te geven. 
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