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Een van de formele taken van de examencommissie is het opstellen van het jaarverslag examencommissie 

(wetsvoorstel 7.4.5a, lid 6). De examencommissie doet daarin verslag van haar werkzaamheden en de 

examenkwaliteit per opleiding a.d.h.v. de standaarden examenkwaliteit.  

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.  

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. 

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

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

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

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

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

(publicatierapport).  

1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen. 
De examencommissie MEI draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van onderstaande 

opleidingen. Deze opleidingen zijn verdeeld over twee locaties. Alle opleidingen worden op de Tinwerf in Den 

Haag gegeven en de opleiding Technicus Engineering (mechatronica) wordt ook in Delft aan de Rotterdamseweg 

gegeven. 

De opleidingen Commercieel technicus engineering en Technicus Engineering zijn in augustus 2015 gestart in de 

z.g. herziene kwalificatiestructuur. Alle andere opleidingen met het nieuwe 25xxx crebonummer zijn in augustus 

2016 gestart.  

Crebonummer Naam opleiding BOL/BBL Aantal diploma’s 

nieuw (25253) Entree, profiel Assistent installatie- en constructietechniek BOL 17 

94271 (25333) Monteur elektrotechnische installaties BOL/BBL 17 

94281 (25332) Eerste monteur elektrotechnische installaties BOL/BBL 36 

92400 (25331) Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties  en 
systemen 

BBL 3 

92410 (25262) Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen BBL 3 

nieuw (25263) Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit BOL/BBL - 

92390  Monteur EIPS BBL 1 

94291 Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties BBL 9 

92512 Werkvoorbereider fabricage BBL - 

92513 Werkvoorbereider installatie BBL 4 

94272 (25350) Monteur werktuigkundige installaties BOL/BBL 23 

94282 (25349) Eerste monteur werktuigkundige installaties  woning BOL/BBL 14 

nieuw (25348) Eerste monteur werktuigkundige installaties utiliteit BOL/BBL - 

94292 Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties BBL 4 

95761 (25291) Constructiewerker BOL/BBL 1 

nieuw (25342) Monteur mechatronica BOL 3 

nieuw  (25340) Eerste monteur mechatronica BOL - 
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94421 (25297) Technicus Engineering (mechatronica, elektrotechniek,  
Industrieel design) 

BOL 58 

94422 (25296) Commercieel technicus engineering BOL 6 

 Totaal  199 

 

1.2 Samenstelling examencommissie. 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Dhr. G. Meyer Voorzitter / ‘schooldirecteur 

Dhr. A. Baak Secretaris / adjunct schooldirecteur 

Mevr. D. van der Kaaij Lid, werkzaam als docent bij het team Entree 

Dhr. W. J. Roos Lid, werkzaam als docent bij het team MKE 

Dhr. F. van Etteger Lid, werkzaam als docent bij het team Vakopleidingen 

Dhr. F. Pronk Lid, vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven 

  

Mevr. P. Mol   Administratieve ondersteuning 

 

In 2016 is de school van MEI gestart met de opleiding Entree (niveau 1 opleiding).  

De samenstelling van de examencommissie is hierop aangepast en mevr. D van der Kaaij is per 1 januari 2017 als 

lid aan de examencommissie toegevoegd. 

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

 Het houden van toezicht op de kwaliteit van de examinering; 

 Het borgen van de deskundigheid van de ingezette functionarissen; 

 Het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van het 
examen of de examenonderdelen. 

 

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

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

Enkele activiteiten uit dit plan zijn: 

 Vaststellen en evalueren van de exameninstrumenten; 

 Informeren van studenten over inhoud, tijd en plaats van examens; 

 Afstemmen met de BPV over context/condities; 

 Controleren van afname volgens Plan van Toezicht;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Het toezicht op de examenprocessen; 

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering; 

 Behandeling van bezwaren/klachten; 

 Behandeling van vrijstellingen en EVC’s; 

 Controleren en beoordelen van aangeboden examendossiers; 

 Bewaken van de kwaliteit van de leden van de examencommissie en zo nodig bijscholen;  
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De examencommissie gebruikt hiervoor o.a. de volgende instrumenten: 

 Een examen en toetsenbank waarin alle examens zijn opgeslagen; 

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

 Een formulier van wijzigingen/verbeteringen die voor de vaststelling nodig blijken in examens; 

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering. 
 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van een Examenbureau. Aandachtspunt hierbij is om de 

uniformiteit in handelen te bewaken. Vooral de afstemming over de afnames van theorie-examens is van belang 

om het risico op fraude te voorkomen. 

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

 Checken en archiveren van de examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats; 

 Aanmaken van diploma’s en verklaringen. 
 

De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van betrokkenen en maakt jaarlijks een scholingsplan. Voor 

het komende jaar 17/18 staat de volgende scholing gepland:  

 De deskundigheid van de bij de vaststelling betrokken functionarissen; 

 De deskundigheid van de bij de beoordeling betrokken functionarissen;  

 De deskundigheid van de constructeurs; 

 Themamiddagen voor de teams; 

 Voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokken bedrijven; 
 

1.4 Functioneren van de examencommissie. 
De leden van de examencommissie worden benoemd door het college van bestuur. 

De samenstelling, oa uit elk team een lid en een extern lid, draagt bij aan de onafhankelijkheid van de commissie . 

De examencommissie werkt met een plan van toezicht ten behoeve van de borging van de kwaliteit van de 

examinering. Het plan van toezicht is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van Onderwijs. 

Vergadermomenten examencommissie MEI  

Gepland:  

02-09-2016 8.00 uur – 10.00 uur 

30-09-2016 8.00 uur – 10.00 uur 

28-10-2016 8.00 uur – 10.00 uur 

25-11-2016 8.00 uur – 10.00 uur 

23-12-2016 8.00 uur – 10.00 uur 

25-01-2017 8.00 uur – 10.00 uur 
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22-02-2017 8.00 uur – 10.00 uur 

29-02-2017 8.00 uur – 10.00 uur 

10-05-2017 8.00 uur – 10.00 uur 

31-05-2017 8.00 uur – 10.00 uur 

28-06-2017 8.00 uur – 11.00 uur 

30-06-2017 8.00 uur – 11.00 uur 

 

1.5 Functioneren van het examenbureau. 
Het examenbureau bestaat uit 2 leden en is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de COE 
examens, verwerking van de resultaten in Magister en het aanmaken van diploma’s. 
 

Examenbureau Rol / functie 

Mevr. C. Pronk Examenleider CE 

Mevr. P. Mol   Administratieve ondersteuning 

 
De examenleider CE is de medewerker, die voor de scholen op een campus zorgt voor de organisatie van de 
landelijke examens Nederlands, Engels en rekenen. De examenleider treedt op als portalaccount-beheerder en 
examenleider voor alle scholen op de campus Tinwerf. 
 
De examenleider CE heeft als taak 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 
 
De administratieve ondersteuning is de medewerker, die voor de school zorgt voor de verwerking van de voor de 
diplomering benodigde gegevens en de interne- en externe communicatie.  het: 
 
De administratieve ondersteuner heeft als taak het verrichten van administratieve werkzaamheden: 

 Voorbereiden en notuleren van de examencommissie vergaderingen 

 Examenwerk archiveren 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de secretaris 

 Cijferregistratie bijhouden 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 

 Diploma’s gereedmaken 

 Waardepapier bestellen en beheren 
 
In 2016 is voor het surveilleren tijdens de CE-examens gebruik gemaakt van externe surveillanten. 
 
Binnen de school MEI is een examenbureau dat de logistieke organisatie rondom de examinering verzorgd. 
De examendossiers zijn ingericht volgens een uniforme inhoudsopgave en checklist wat de controle op de dossiers 
vergemakkelijkt. 
 Verder hebben de medewerkers van het examenbureau de volgende succesvolle verbeteringen doorgevoerd: 
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 Alle examenresultaten worden opgeslagen in Magister; 

 Alle diploma’s worden aangemaakt vanuit Magister; 

 De procedures voor aanmelding CE-examens zijn “Tinwerf breed” gestandaardiseerd; 

 Samenwerking met andere examenbureaus van scholen locatie Tinwerf is opgezet; 

 Examenresultaten moeten worden bewaard tot minimaal 1,5 jaar na diplomering van de student.  
 
Van elke student/groep wordt een examendossier bijgehouden. Het examendossier bevat uitsluitend 
kwalificerende resultaten/gemaakt werk van: 
 

o Beroepsgerichte examens (inclusief MVT indien van toepassing); 

o Examens Nederlands (instellingsexamens); 

o Examens rekenen (instellingsexamens); 

o Examens Engels (niveau 4); 

o (L)LB; 

o BPV; 

o Vrijstellingsbewijzen; 

o Examens keuzedelen; 

o Eventueel aanvullende documenten die de examencommissie relevant acht. 
 

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

Onderwijsondersteuning en advies georganiseerd. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de 

examencommissies op de hoogte gesteld van veranderende wet en regelgeving en wijzingen of aandachtspunten 

op instellingsniveau betreffende examinering en diplomering. Verder komen er onderwerpen aan bod die 

bijdragen aan de deskundigheid in het functioneren van de examencommissie.  

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

willen stellen. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de school voor MEI 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)   
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8 december 2016  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

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

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 

 Deelrapportage Centrale examens   

22 maart 2017  

 Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  

17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

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

personen. 

De examencommissieleden hebben, in samenwerking met de school Bouw Infra en ICT in maart 2017 een 

intervisie training gevolgd. Tijdens deze training werden ervaringen uitgewisseld en werd het nieuwe 

toezichtkader besproken. 

3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren Norm 2015-2017 Norm 2019 

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn 
geschoold en bijgeschoold.  

100%  100%  

 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel / 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De examencommissieleden voor de school van MEI 
hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd. 
Helaas gaan we, in verband met pensionering, in 2018 
afscheid nemen van twee leden. 

De examencommissie gaat 
op zoek naar twee nieuwe 
leden. 

Deskundigheid 
examencommissie 

De deskundigheid van de leden is op niveau Deskundigheid is op niveau. 
De deskundigheid 
bijhouden door centrale 
bijeenkomsten, 
kennisdeling, zelfstudie en 
cursussen.  
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Functioneren 
examencommissie 

De examencommissie functioneert naar behoren  

Werkzaamheden 
examencommissie 

De examencommissie werkt met een jaarplanning met 
Plan van Toezicht. Dit Plan van toezicht is opgebouwd 
vanuit het nieuwe toezicht kader en wordt jaarlijks 
geëvalueerd en, zo nodig,  bijgesteld. 

Zie het plan van toezicht  

 

2. KWALITEITSBORGING ED1 
 

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. 

Er is door de examencommissie een plan van toezicht opgesteld ten behoeve van de borging van de kwaliteit van 

de examinering. Het plan van toezicht is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van Onderwijs. 

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 gedurende het schooljaar de volgende controles uitgevoerd: 

 Check OER-en op volledigheid examenplannen (dekking werkprocessen, passende examenvormen, 

organiseerbaarheid enz.) 

 Check examenplanning en examenrooster op aansluiting examenplan in OER. 

 Steekproef bij de beoordeling van schriftelijke examens door 2e beoordelaar. 

 Zichtrondes bij 30% van de schriftelijke examens. 

 Vierogen principe bij minimaal 30% van de beoordeling van PvB’s.   

 Check diplomaeisen Nederlands, Rekenen en Engels per cohort. 

 Check diplomamodel. 

 Per indicator is geïnventariseerd waar de risico’s liggen en welke toezichtactiviteiten er ondernomen 

worden. 

 De examenplannen in het OER worden jaarlijks gecontroleerdDe examenplanning van de 

instellingsexamens volgen de CE cyclus 

 De CE examens worden uitgevoerd in een speciaal hiervoor ingericht lokaal  

 Toezicht op de CE-examens wordt georganiseerd door de Examenleider  

 De PvB’s worden in simulatie of reële beroepspraktijk uitgevoerd en worden voor uitvoering door de 

Vaststellingscommissie beoordeeld en vastgesteld 
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Plan van Toezicht Examencommissie School voor MEI (2016-2017) 

Het plan van toezicht is d.m.v. een PDCA-cyclus  in de jaarplanning geïntegreerd, de agendapunten staan voor een 

groot gedeelte vast en worden aangestuurd vanuit het plan van toezicht.  

Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt, de agenda en notulen worden op de teamsite-MEI 

examencommissie gepubliceerd. 

Indicator  

Toezichtkader 

2017 

Period

e 
Wat Hoe Wanneer Controle / Eigenaar Opmerkingen 

In agenda 

examencommis

sie 

ED2 

Onderscheid 

tussen 

ontwikkelgerichte 

toetsen en 

examinering 

4 

Vaststellen van de 

examenplannen (en 

eventueel toets plannen)  

M.b.v. 

Vaststelformulier 

Examenplan 

juni - juli 
Secretaris 

examencommissie 

Rapport van 

bevindingen - september 

ED2 

Dekking van het 

kwalificatiedossier 

1,2,3,4 

Controle of meer dan 

driekwart van de 

werkprocessen per 

kerntaak - de essentie van 

het beroep inbegrepen - 

wordt geëxamineerd. 

(gedelegeerd aan de 

vaststellingscommissie.) 

Steekproefsgewijs 

examens 

onderzoeken 

Gedurende het 

gehele schooljaar 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Rapport van 

bevindingen 

- juni 

- december 

Tenzij er eerder 

aanleiding toe is. 

1,3 

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.) 

M.b.v. 

Vaststelformulier +  

evt. 

materiedeskundige 

inschakelen 

september-

oktober 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie  

Verslag 

Vaststellings-

vergadering 

- oktober 

- maart 

1,3 

Controle of er een 

beoordelingsvoorschrift 

aanwezig is, dat voldoet 

aan de gestelde eisen en 

dat de beoordeling wordt 

gebaseerd op de prestatie-

indicatoren uit het 

kwalificatiedossier. 

(gedelegeerd aan de 

vaststellingscommissie.) 

M.b.v. 

Vaststelformulier +  

evt. 

materiedeskundige 

inschakelen 

september-

oktober 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Verslag 

Vaststellings-

vergadering 

- oktober 

- maart 

ED3 

Cesuur 
1,2,3,4 

Controle of de cesuur in 

overeenstemming met de 

in het portret gestelde 

eisen is opgesteld. 

(gedelegeerd aan de 

vaststellingscommissie) 

- Er is een 

verantwoorde 

procedure gevolgd 

voor het bepalen van 

de cesuur.  

- De cesuur van het 

exameninstrumentar

ium ligt op het 

niveau waarop de 

student voldoet aan 

de vereisten die in 

Vaststellingscommis

sie m.b.v. 

Vaststelformulier 

Gedurende het 

gehele schooljaar 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Verslag 

Vaststellings-

vergadering 

- oktober 

- maart 
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het instrumentarium 

zijn verwerkt.  

- De cesuur is zodanig 

opgesteld dat de 

beoordeling (en 

daarmee de 

waardering van de 

kennis, vaardigheden 

en houding van de 

student) in zijn totaal 

niet lager uitpakt dan 

voor de 

vakbekwaamheid 

voor het beroep en 

voor de generieke 

eisen voor taal en 

rekenen noodzakelijk 

is.  

- Er is sprake van een 

evenwichtige, niet 

oneigenlijk 

puntentoekenning 

die recht doet aan 

het belang van 

eindtermen, of 

kerntaken en 

werkprocessen.  

- Er is sprake van een 

weging van de 

opdrachten/toetsen 

onderling, die geen 

afbreuk doet aan de 

genoemde cesuur 

 

ED3 

Beoordelingswijze 

1,2,3,4 

Controle of studenten en 

beoordelaars adequaat zijn 

geïnformeerd over tijd en 

plaats van het examen 

alsook over de beoordeling. 

Informatie inwinnen 

tijdens examens 

Steekproefsgewij

s/ 

enquête 

Secretaris 

examencommissie 

Rapport van 

bevindingen 
- December 

- Juni 

1,2,3,4 

Controlemechanisme om 

vast te stellen dat 

beoordelaars vanuit school 

betrokken zijn bij de Proeve 

van Bekwaamheid in de 

praktijk. 

Bijwonen van 

examens 

Steekproefsgewij

s/ 

enquête 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Rapport van 

bevindingen 
- December 

- Juni 

ED1 

Transparantie 

1,2,3,4 
Organiseren van 
Panelgesprekken met 
studenten 

Koppelen aan 
panelgesprekken 
i.v.m. 
kwaliteitszorg 

4 x per jaar  
Voorzitter 
examencommissie  

Rapport van 
bevindingen 

- Apr 

- Juni 

2 

Controle of de OEREN zijn 

verstrekt aan de studenten 

en zijn toegelicht. 

M.b.v. checklist / 

tekenlijst 
November 

Teamleiders/leden 

examencommissie 

Ingevulde 

checklist / 

tekenlijst 

archiveren 

- December  

ED3 

Authentieke 

afname  

2,4 

Controle van de 

deugdelijkheid van afname 

en beoordeling. O.a. door 

steekproefsgewijs examens 

bij te wonen. 

Bijwonen van 

examens 

Steekproefsgewij

s 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Rapport van 

bevindingen 
- December 

- Juni 

4 Bijwonen praktijkexamens 

Lid 

examencommissie is 

2e beoordelaar bij 

examens 

2x per lid 

examencommissi

e: inplannen in 

periode mrt-juni 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Rapport van 

bevindingen - Juni 

ED1 

Betrouwbaarheid 
4 

Steekproefsgewijs inzetten 
van 2e beoordelaar bij 
generieke vakken. 

10% van de uren op 
jaartaak 

10% van alle 
beoordelingen; 
verdeeld over 
alle examens 
van alle niveaus 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Rapport van 
bevindingen 

- Juni 
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1,2,3,4 

Organiseren APK’s. Het 
bijwonen van examens in 
de praktijk om te 
controleren of de 
beoordeling volgens de 
voorschriften plaats vindt 
(controle door BPV 
coördinator)  

Planning laten 
maken door 
examenbureau 

Afhankelijk van 
examenmoment
en 

Voorzitter 

vaststellingscommis

sie 

Rapport van 
bevindingen 
(Levert 
relevante 
informatie op 
die leidt tot 
verbeteractie
s) 

- December 

- Juli 

3 Audit examendossiers SBC ondersteunt  1x per  jaar SBC vragen 
Rapport van 

bevindingen - Na audit 

1,2,3,4 
Bijwonen diploma 
vaststelling vergadering. 

1 Lid 
examencommissie 
is aanwezig 
(Steekproefsgewijs) 

Gedurende het 
gehele 
schooljaar 

Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen 

- Juli 

1,2,3,4 
Controle de diploma’s op 
juiste gronden worden 
afgegeven. 

Procedure 
diplomavaststelling 

Gedurende het 
gehele 
schooljaar 

Secretaris 

examencommissie 

Formulier 
vaststelling 
uitslag 

- Hele 

schooljaar 

1 

Opdracht geven aan de 

teams om de PvB’s t.b.v. de 

simulatie examens te 

construeren en voor te 

leggen aan de 

vaststellingscommissie. 

Via de teamleiders 

de constructeurs 

activeren. 

September 
Secretaris 

examencommissie 

Formulier 

opdracht 

construeren 

PvB 

- Septembe

r 

ED1 

Verantwoordelijkh

eid examen 

commissie 

4 
Analyse examenresultaten 

(bv COE) 

Bestuderen 

checklist 

examendossiers 

per opleiding en 

cohort, per 

kerntaak 

Juni 
Secretaris 

examencommissie 

Verslag met 

bevindingen 

en 

aanbevelinge

n 

- Septembe

r  

4 

Opdracht geven aan de 

teams om de OEREN aan 

het nieuwe cohort aan te 

passen.  

Via de teamleiders 

de teams activeren. 
Mei-Juni 

Teamleiders/leden 

examencommissie 
 

- Mei 

4 

Analyse evaluaties door 
studenten 
Analyse evaluaties door 

beoordelaars (school / 

praktijk) 

Verwerken door 

SBC 
Juni/juli 

Secretaris 

examencommissie 

Verslag met 

bevindingen 

en 

aanbevelinge

n / 

verbeterpunt

en 

- Septembe

r  

1 Evaluatie JOB-enquête: 
examineringsitems 

Gegevens 
bespreken in 
examencommissie 

Zodra gegevens 
bekend zijn; 
oktober 

Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen 

- Oktober 

3 
Actualiseren 
tevredenheidsverklaringen 
werkveld. 

Jaarlijks nagaan 
welke verklaringen 
ouder zijn dan 2 
jaar en welke 
nieuwe bedrijven 
gevraagd moeten 
worden. 

Februari  
Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen 

- Februari 
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Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de school voor MEI 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 2016  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

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

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 

 Deelrapportage Centrale examens   

 

22 maart 2017  

Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  

 

17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

 

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

personen. 

2.3 Kwaliteit van de exameninstrumenten  
De school voor MEI gebruik voor Nederlands, rekenen en Engels landelijk vastgestelde CE-examens en voor de 

instellingsexamens vastgestelde TOA-examens. 

Nieuw dit jaar is het examineren van de keuzedelen. Voor de examinering van de keuzedelen wordt 

gebruikgemaakt van ingekochte extern vastgestelde examens.  
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Voor de opleiding entree, “profiel assistent installatie en constructietechniek”, wordt een ingekochte proeve van 

bekwaamheid gebruikt. Alle andere examen onderdelen van deze opleiding lopen gelijk aan de school van Entree. 

2.4 Kwaliteit van afname en beoordeling  
Voor het bewaken van de kwaliteit van de individuele proeve van bekwaamheid is een vaststellingscommissie 
voor de opleidingen niveau 2 t/m 4 geformeerd.  
 

Vaststellingscommissie Rol/ functie 

Dhr. A. Baak Voorzitter, werkzaam als adjunct- schooldirecteur  

Dhr. R. Manuel Lid, werkzaam als docent bij het Vakopleiding team  

Mevr. W. van der Moolen tot februari 2017 Lid, werkzaam als teamvoorzitter bij het MKE team 

Dhr. S. Bouchlas Lid, werkzaam als docent bij het MKE team 

Dhr. R. Delput vanaf februari 2017 Lid, werkzaam als docent bij het MKE team 

 
Mevr. W. van der Moolen heeft haar taak wegens zwangerschapsverlof neergelegd. De heer Delput heeft haar 
taak overgenomen.  
 
Taken van de vaststellingscommissie: 
 
Bepaalt de geschiktheid van examens zoals vastgelegd in het examenplan van de opleiding(en) 

 Stelt vast of examens voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die door examenbeoordelingssystemen 

gehanteerd worden 

 Stelt vast of de kwaliteit van een verscheidenheid aan examens (examenmix), variërend van schriftelijke 

examens met gesloten of open vragen tot proeven van bekwaamheid, voldoet. 

 Verantwoordt de vaststelling van de kwaliteit van examens en kan van die verantwoording mondeling en 

schriftelijk verslag doen aan betrokkenen. 

 Adviseert constructeurs over het verbeteren van de kwaliteit van examens. 

 Adviseert de examencommissie. 

De vaststellingscommissie komt wekelijks bijeen om de ingediende PvB’s te bespreken, beoordelen en vast te 

stellen. Tijdens de maandelijkse examencommissie vergaderingen worden de bevindingen van de 

vaststellingscommissie met de examencommissie besproken.  

 

In totaal heeft de vaststellingscommissie dit schooljaar ruim honderd examens beoordeeld en vastgesteld. Het 

grote aantal wordt veroorzaakt door de PvB’s die individueel in een reële praktijk omgeving worden afgenomen 

De aangeboden PvB’s worden getoetst op moeilijkheidsgraad en op inhoud, hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

Kwalificatiedossier. De vaststellingscommissie rapporteert naar de examencommissie. 

 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
De opdrachten worden gemaakt in samenwerking tussen alle betrokkenen, constructeurs, vaststellers, 

praktijkopleiders en beoordelaars moeten niet alleen voldoende geschoold en deskundig zijn maar ook blijven.  

Daarom maakt de examencommissie elk jaar een inventarisatie van de aanwezige en gewenste deskundigheid. 
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De examencommissie ziet er op toe dat betrokken functionarissen in school en bedrijf regelmatig geschoold 

worden zodat zij hun taak kunnen uitvoeren. 

Een lid van de examencommissie is afkomstig uit het werkveld. 

3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
 

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

De school voor MEI maakt voor de PVB’s gebruik van producten stichting Examenservice MEI. 

Daarnaast maakt de school voor MEI gebruik van CE-examens Nederlands, rekenen en Engels en vastgestelde 

TOA-examens Nederlands en Engels.  

Examenservice MEI is een stichting van inmiddels 40 ROC’s en de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie 

(Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal), Uneto-VNI 

(ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), NVKL (Nederlandse 

vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling) en de Stichting BLEI  

(Stichting  Branchesamenwerking, Leermiddelen, Examenproducten, Infratechniek). 

De Stichting Examenservice MEI biedt - als samenwerkingsverband van voor en door scholen en branches - 

scholen en bedrijven in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek producten voor 

het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten. Deze producten zijn door de nauwe samenwerking 

en de gedeelde verantwoordelijkheid van eenduidige en hoge kwaliteit. Dit is na een controle door de Inspectie 

van het Onderwijs in november 2014 door de Inspectie bevestigd en nadien herbevestigd (o.a. op 14 juni 2016). 

De producten worden per proeve ingevuld en voor de uitvoering van de opdracht vindt vaststelling plaats.  

 Examen Examenleverancier 

1.  Format PvB opleidingen niveau 2 t/m 4 stichting Examenservice MEI 

2.  Profiel Entree assistent Installatie en 
constructie techniek  

ESS 

Deze examens zijn afgestemd met het beroepenveld. 

 

De overige keuzedelen betreft keuzedelen met een looptijd van 480 uur of keuzedelen van 240 uur die nog niet 

zijn geëxamineerd. 

 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  

Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier en voldoet aan de context en inhoud van 

het kwalificatiedossier en de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar.  

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier en voldoet aan de context en inhoud van 

het  examen die is afgenomen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

Dit geldt voor het keuzedeel van de opleiding.   
 

Naam keuzedeel Examenvorm 

Entree Verrijkende leervaardigheden  Proeve van bekwaamheid 

Technicus Engineering Duurzaamheid in het beroep D Portfolio 
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3.3 Examenvormen 
Met behulp van een Proeve van Bekwaamheid wordt vastgesteld in hoeverre een examenkandidaat (een deel van) 

de kennis, vaardigheden en het gedrag die het kwalificatiedossier stelt, kan toepassen in de praktijk, De proeve 

vindt plaats in een authentieke of gesimuleerde beroepspraktijk door het uitvoeren van specifieke opdrachten of 

beroepsactiviteiten.  

Na afloop van de praktijkbeoordeling volgt een criteriumgericht interview  waarin de beoordelaar gestructureerd 

onderzoekt of een examenkandidaat niet alleen het vereiste niveau beheerst, maar ook begrijpt wat hij doet en 

waarom. 

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.  

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. 

Dit wordt vastgesteld door de Vaststellingscommissie. 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk.  

Dit wordt vastgesteld door de vaststellingscommissie. 

4. AFNAME EN BEOORDELING ED3 
 

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

Dit wordt vastgesteld door de vaststellingscommissie. 

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

(reële) beroepspraktijk plaats.  

Voor de controle op de afname en beoordeling heeft de examencommissie verschillende instrumenten ingezet. 

 De examenleider organiseert en begeleidt de CE-examens, van deze examens wordt verslaglegging 

gedaan. 

 De examencommissieleden hebben CE-examens bijgewoond. 

 De examencommissieleden hebben instellingsexamens bijgewoond. 

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. De PvB’s worden door een constructeur in overleg met student en 

bedrijfsleven geconstrueerd. Vervolgens wordt deze PvB’s aan de vaststellingscommissie aangeboden, beoordeeld 

en vastgesteld. De opdracht wordt door de student uitgevoerd en door een assessor vanuit school samen met een 

praktijkopleider uit het bedrijf beoordeeld. 
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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.  

 

Planning CE examens 2016/2017 
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 

8 mei - 14 mei 15 mei - 21 mei 22 mei -28 mei 29 mei - 4 jun 5 jun - 11 jun 12 jun - 18 jun 19 jun - 25 jun 
2A rekenen 2A rekenen      

2F/2ER rekenen 2F/2ER rekenen      

 2F Nederlandse 
taal 

2F Nederlandse 
taal 

    

   3F/3ER 
rekenen 

3F/3ER rekenen   

    3F Nederlandse 
taal 

3F Nederlandse 
taal 

 

     Engels MBO-4 Engels MBO-4 

 

De volgende onregelmatigheden zijn geconstateerd:  

Opleiding/team Aantal Soort onregelmatigheid (genomen besluit) 

MEI school Diverse  Uitval computers tijdens CE-examen periode 3. 
De examencommissie heeft besloten dat studenten, met behoud 
van de mogelijkheid tot herkansing, tijdens het daarop volgende 
tijdvak alsnog aan het CE-examen kunnen deelnemen.  
Aan systeembeheer is van dit voorval melding gemaakt, de oorzaak 
lag extern. 

 

4.5 Beroep en bezwaarprocedure  
De procedure voor beroep en bezwaar staan vermeld in het OER, zijn tijdig voor studenten beschikbaar en voor 

alle betrokkenen transparant en eenduidig.  

Een examenkandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie beroep aantekenen bij de Commissie 

van Beroep voor de Examens, zoals vermeld in de klachtenregeling. De commissie behandelt het beroep volgens 

het “Reglement Commissie van Beroep voor de Examens”.  Met betrekking tot de opleidingen van de 

examencommissie zijn er in 2016-2017 geen beroepszaken ingediend bij de Commissie van Beroep voor de 

Examens. 

 

Er zijn door kandidaten in 2017 geen bezwaren of beroepsprocedures ingediend. 

 

5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

In 2016 is er geen audit gericht op examinering uitgevoerd. Mondriaan heeft een staat van de instellingsonderzoek 

gehad in 2017. De schooldirecteur heeft een presentatie aan de inspectie gegeven. De opleiding in Delft (MKE 

Mechtronica) is onderzocht, maar niet op examinering. Het resultaat van het onderzoek bij de Delftse opleiding 

was overigens positief. 

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 

Voor 2016-2017 had de examencommissie vier doelstellingen geformuleerd.  
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Van deze vier doelstellingen zijn er drie behaald. Aandachtspunt blijft het werven van een vertegenwoordiger van 

het werkveld. 

De volgende verbeteracties stonden gepland voor 2016-2017 

1. De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de simulatie opdrachten (PvB’s) wordt vergroo  

2. De examencommissie wordt versterkt met een 2e vertegenwoordiger uit het beroepenveld;  

3. Bijscholing voor de vaststellingscommissie leden en constructeurs;  

4. Voor opleidingen met het eindoordeel “onvoldoende” wordt een verbeterplan geschreven;  

 

Benoeming nieuwe examencommissieleden  

In 2016 is de school van MEI gestart met de opleiding Entree (niveau 1 opleiding). De examencommissie heeft 

hierop ingespeeld door de samenstelling van de examencommissie hierop aan te passen. De examencommissie 

heeft mevr. D van der Kaaij als nieuw lid van de examencommissie voorgedragen. Mevr. van der Kaaij heeft veel 

ervaring als lid van de examencommissie voor de school van Handel. Het CvB heeft dit advies overgenomen en 

mevr. van der Kaaij benoemd. 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Examinering keuzedelen uitbreiden aankoop extern vastgestelde examenproducten 

2. Examencommissie vernieuwen nieuwe leden zoeken met als aandachtspunt een juiste 
verdeling over de nieuw te vormen scholen. 

3. De examencommissie wordt versterkt met 
een 2e vertegenwoordiger uit het 
beroepenveld; 

Dit blijft een streven 

 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2017/2018: 

De school voor MEI wordt per 1 januari gesplitst in twee scholen, t.w. de school voor MEI en de school T en E.  

De examencommissie wordt verantwoordelijk voor de examinering van beide scholen. 

Het plan van toezicht wordt hierop aangepast. 

 

De examencommissieleden voor de school van MEI hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd. Helaas 

gaan we, in verband met pensionering, medio juli 2018 afscheid nemen van twee leden. Dit heeft tot gevolg dat 

de examencommissie op zoek gaat naar twee nieuwe leden zodat deze op tijd ingewerkt.  


