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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de school voor Orde en Veiligheid stelt elk jaar een verslag over de examinering en 

diplomering op.  

De examencommissie legt verantwoording af aan het College van Bestuur over alle activiteiten en het beleid rondom 

het proces van examinering en diplomering. Dit jaarverslag examinering geldt tevens als een publieke 

verantwoording.  

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

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

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

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

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

(publicatierapport).  
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie Orde en Veiligheid draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de 

onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de school voor Orde en Veiligheid aan de 

Helenastraat 11 te Den Haag.   

Opleiding Verantwoordelijke examencommissie Voorzitter examencommissie 

94850 Beveiliger, oriëntatie jaar 
Koninklijke Marechaussee  

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

25407 Beveiliger, oriëntatie jaar 
Koninklijke Marechaussee  

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

94850 Beveiliger niveau 2 Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

25407 Beveiliger niveau 2 Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

90550 Coördinator Beveiliging N3 Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

25408 Coördinator Beveiliging N3 Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

94810 Handhaver 
Toezicht&Veiligheid N3 

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

25409 Handhaver 
Toezicht&Veiligheid N3 

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

95081 Veiligheid & Vakmanschap 
Aankomend Medewerker 
Grondoptreden N2 

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

25416 Veiligheid & Vakmanschap 
Aankomend Medewerker 
Grondoptreden N2 

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

95091 Veiligheid & Vakmanschap 
Aankomend Medewerker 
Grondoptreden N3 

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

25418 Veiligheid & Vakmanschap 
Aankomend Medewerker 
Grondoptreden N3 

Orde en Veiligheid  L. Lavèn  

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

L. Lavèn  Voorzitter  

S. Balvers  Secretaris  

S. Janzing Lid, docent in team VeVa 

R. Gieling Lid, docent in team Beveiliger 

R. Soullie Lid, docent in team HTV 

F. Hagen Extern lid  

 

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

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

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 
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Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

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

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

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

Enkele activiteiten uit dit plan zijn:  

 Vaststellen en evalueren van de exameninstrumenten; 

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

 Afstemmen met de BPV over context/condities; 

 Controleren van afname volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Het toezicht op de examenprocessen; 

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

 De behandeling van bezwaren/klachten; 

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

 Rapporteren over de kwaliteit van examens, examenresultaten en examenprocessen aan de Examenraad. 
 

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

 Een examenbank waarin alle schoolexamens zijn opgeslagen; 

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

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

 Het laten corrigeren/beoordelen van examens; 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

 Het aanvragen van externe examens bij de examenleveranciers; 

 Checken van de examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats; 
 

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:  

Lid examencommissie Beveiliger:  

- Diverse praktijkexamens Beveiliger-2 afgenomen bij de SVPB (gemiddeld 1x per maand) 
- Examinatoren dag SVPB bijgewoond 
- Regiobijeenkomst SVPB bijgewoond 
- Studiedag deskundigheidsbevordering (in samenwerking met SVPB) 
- Cursus CIE (Certified Interrogation Expert) gevolgd  

Lid examencommissie HTV:  

- Beroepsexamen gemaakt 

- Webinar Servicepunt Examinering MBO 12 okt 2016 

- Congres- werkbijeenkomst 'examenvormen voor keuzedelen'  MBO-raad 11 nov 20 
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Examenfuntionarissen VeVa: 

- November 2016 Voorbespreking Proeve van bekwaamheid te Amersfoort door 2 docenten 
- Januari 2017 Assessorentraining door SPL door 4 docenten en het lid examencommissie SPL  

- April 2017 Landelijke evaluatie afname PvB bij SPL, aanwezig de examenleider en het lid examencommissie 

- Oktober 2017 Landelijk overleg over afgenomen kennisexamens en ter voorbereiding afname nieuwe 

examenprojecten door assessor/coördinerend docent en lid examencommissie 

 

Vakdocenten opleiding Beveiliger: 

- Hebben allemaal de beroepsexamens WK en BG zelf afgelegd bij de SVPB. 

 

1.4 Functioneren van de examencommissie  
 

Om als examencommissie onafhankelijk te functioneren, heeft de examencommissie een extern lid die 

steekproefsgewijs als ‘critical friend’ oogrondes houdt bij school- en praktijkexamens. Tevens is hij aanwezig bij elke 

vergadering van de examencommissie om kritisch mee te denken over diverse onderdelen van het Plan van Toezicht.  

De samenstelling van de examencommissie, onder andere uit elk team 1 docent, draagt bij aan de onafhankelijkheid.  

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

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren 

 Examenwerk archiveren 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de voorzitter 

 Cijferregistratie bijhouden 

 Examenbank beheren 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 

 Diploma’s gereedmaken (studentenadministratie) 

 Waardepapier bestellen en beheren (studentenadministratie) 

 Diploma’s uitreiken 
 
Het organiseren van afname van examens: 

 Examens plannen 

 Examens aanvragen bij externe examenleveranciers 

 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 
 

In het afgelopen schooljaar is het leerlingvolgsysteem Magister ingevoerd. Dat betekent dat alle examenresultaten 

nu in dat systeem worden ingevoerd. Diploma’s en resultatenoverzichten worden ook vanuit Magister uitgedraaid.  

Nieuw is ook de voorbereiding van de afname van de examens voor de keuzedelen.  

Alle werkzaamheden worden naar tevredenheid uitgevoerd.  
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1.6 Deskundigheid examencommissie 
Binnen ROC Mondriaan worden centrale examencommissie bijeenkomsten door de dienst Onderwijsondersteuning 

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

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

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

functioneren van de examencommissie.  

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

stellen. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

Minimaal een van de leden van de examencommissie van de school voor Orde en Veiligheid heeft de volgende 

centrale examencommissie bijeenkomsten bezocht en daarvan verslag uitgebracht aan de examencommissie:  

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/Pabotraject, 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. 

Benoeming nieuwe examencommissieleden  
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Er is in 2016-2017 1 nieuw lid van de examencommissie benoemd. Er is gekeken naar de ervaring en kennis die 

betrokkene al had op het gebied van examinering en de examenproducten.  Het nieuwe lid is van 2006 tot 2010 ook 

al lid examencommissie geweest binnen de school voor Orde  en Veiligheid. Binnen de hogeschool Utrecht heeft zij 

de assessorentraining gevolgd en afgerond. Afgelopen jaar heeft zij bij SPL de assessorentraining gevolgd. Daarna is 

het nieuwe lid benoemd door het bevoegd gezag van ROC Mondriaan.  

De deskundigheid van de leden van de examencommissie wordt getoetst aan de hand van hun inbreng binnen de 

examencommissie en wijze waarop zij hun deskundigheid blijven borgen. De uitgevoerde acties vanuit het Plan van 

Toezicht geven inzicht in hoeverre er verbeterpunten aan de orde zijn als het gaat om het functioneren van de 

examencommissie.  

Zie pagina 5 voor de activiteiten die door leden van de examencommissie en door examenfunctionarissen zijn 

uitgevoerd in het kader van deskundigheidsbevordering.  

Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  

Vanuit de wetgeving wordt er steeds meer gestuurd op de professionalisering van examenfunctionarissen. In de 

kaderbrief zijn de indicatoren hieronder weergegeven.  

3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn geschoold en 
bijgeschoold.  

100%  100%  

 

De examencommissie voldoet aan deze norm.  De examencommissie functioneert vanuit de P-D-C-A-cyclus en 

reflecteert elke bijeenkomst op haar eigen functioneren. Daarnaast hebben de leden feedback gegeven op elkaars 

functioneren tijdens de laatste bijeenkomst van de examencommissie. Daaruit zijn geen verbeterpunten naar voren 

gekomen. De leden volgen cursussen of bijeenkomsten en hebben regelmatig overleg met de externe 

examenleveranciers. De voorzitter examencommissie woont landelijke bijeenkomsten bij van de examenleveranciers 

met andere ROC ’s. Met de komst van de keuzedelen en de examinering hiervan, wordt kennis gevraagd. De 

examencommissie is zich hiervan bewust en ziet dat ook als leerpunt voor komend jaar. 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende   

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende  Aandacht voor keuzedelen 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende  

Werkzaamheden 
examencommissie 

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

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Diploma’s voldoen aan de wettelijke 
vereisten en voldoen aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen 
van een diploma. 

Examendossiers bevatten alle voorgeschreven examenproducten.  
Vaststellen examendossiers vindt 100% plaats.  
 
Activiteit: alle examendossiers zijn gecontroleerd en vastgesteld.  
Uitkomst: alle diploma’s zijn op de juiste gronden afgegeven.  
 
 

2. Examenproducten sluiten aan op de 
uitstroomeisen en voldoen aan de 
toets technische eisen. 

Feedback studenten voldoende. 
Feedback assessoren voldoende.  
Beoordeling lid examencommissie voldoende. 
 
Activiteit: JOB enquêtes, studenten enquêtes bij afgenomen 
examens, gesprekken met (adjunct) schooldirecteur, oogrondes 
praktijkexamens.  
 
Uitkomst: de examenproducten van de SVPB en de EXTh worden als 
voldoende beoordeeld.  
 
Een check van het lid examencommissie van de Veva opleiding wijst 
uit dat de verbeterpunten die vanuit de examencommissie Orde en 
Veiligheid zijn aangegeven voor de SPL-examens, nog niet zijn 
overgenomen in de nieuw geconstrueerde examens. Dit wordt 
wederom punt van overleg met de betreffende examenleverancier.  
 

3. Transparantie en betrouwbaarheid 
examinering. 

Twee keer per jaar verstrekken resultatengegevens aan studenten. 
Afname examens voldoet aan de vereiste eisen.  
Goed verlopende examenplanning in rooster.  
Op basis van evaluatie zijn raamleerplannen bijgesteld. 
Aanpassingen van raamleerplan zijn goedgekeurd door voorzitter 
examencommissie.  
 
Activiteiten: controle verstrekken resultatenoverzichten door lid 
examencommissie, signalering medewerker examenbureau naar 
voorzitter examencommissie over examenplanning en afwijkingen 
raamleerplan. 
 
Uitkomst: afgelopen schooljaar moesten de resultatenoverzichten 
voor het eerst uit Magister worden uitgedraaid. Omdat dit nog niet 
op de juiste wijze kon worden uitgevoerd, is er slechts eenmaal een 
overzicht uit Magister uitgedraaid. Omdat studenten en ouders in 
2017-2018 zelf toegang hebben tot de resultaten in Magister 
worden er geen resultatenoverzichten meer verstrekt.  
De wijzigingen in de examenplanning verlopen inmiddels via de 
voorzitter van de examencommissie. Dit betekent dat medewerker 
examenbureau en studenten tijdig op de hoogte zijn.  
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Verbeterpunt is het nog tijdiger evalueren van de examenplanning 
lopende het schooljaar om tot een betere examenplanning te 
komen in het nieuwe schooljaar. Dit omdat de externe 
examenleveranciers regelmatig veranderingen aanbrengen in 
termijnen waarbinnen resultaten worden afgegeven of 
voorwaarden waaraan de kandidaat moet hebben voldaan voordat 
hij een bepaald examen mag doen.  
 

4. Beoordeling en afname examens 
verlopen deugdelijk. 

Onafhankelijkheid en deskundigheid beoordelaars; vast te stellen 
d.m.v. oogrondes, examenevaluaties en 2e beoordelingen.  
Examenomstandigheden voor elke student gelijkwaardig; vast te 
stellen d.m.v. oogrondes en evaluaties. 
Wijze van beoordeling: onafhankelijk, transparant en voor elke 
student gelijk.  
Gesprekken studenten en schoolleiding.  
Analyse studenten enquêtes (JOB en STO) 
Gesprekken met examenleveranciers. 
2e beoordelingen.  
Resultatenanalyses. 
 
Voor uitgevoerde activiteiten en uitkomsten: zie hoofdstuk 4.  

5. Rendement COB3 opleiding omhoog Resultaten minimaal gelijk aan landelijke resultaten. 
Voldoende diplomarendement.  

6. Resultaten examens BG en WK 
omhoog. 

Resultaten minimaal gelijk aan landelijke resultaten.  

 

2.1 Vaststellen diploma's, certificaten en instellingsverklaringen. 
 

De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor 

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

De examendossiers zijn ingericht volgens een uniforme inhoudsopgave/checklist en bevinden zich in afgesloten 

kasten in een afgesloten kamer.  

Voorafgaand aan diplomering, controleert de Studieloopbaanbegeleider (SLB) of alle vereiste examenproducten in 

het dossier aanwezig zijn.  

Na controle door de SLB, controleert de cijferverantwoordelijke of de juiste resultaten zijn ingevoerd en alle vereiste 

examenonderdelen in het dossier aanwezig zijn.  

Na controle door de cijferverantwoordelijke wordt het dossier vastgesteld door de voorzitter examencommissie.  

Pas nadat het diploma vaststellingsformulier is ondertekend door cijferverantwoordelijke, voorzitter 

examencommissie en schooldirecteur, wordt het diploma gemaakt.  

Alle diploma’s zijn op de juiste gronden afgegeven.  

Resultaten centrale examens Nederlands en rekenen.  
 
Er waren dit studiejaar vijf (landelijke) afnameperiodes of tijdvakken waarin de centrale examens mbo werden 
afgenomen. Afname van de centrale examens Nederlandse taal en rekenen 2F en 3F was mogelijk in vijf van deze 
afnameperiodes. Het examen rekenen 2A werd ook aangeboden in alle afnameperiodes, met uitzondering van 
periode 1. Het ER-examen werd gelijktijdig met het reguliere 2F/3F reken examen afgenomen.  



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

11 

Voor het pilot-examen Engels B1 waren vier afnameperiodes aangewezen, namelijk 2 t/m 5. Nieuw dit studiejaar 
was de mogelijkheid tot afname van het pilot-examen Engels B2 in afnameperiode 4.  

Het totaal aantal afgenomen centrale en pilot-examens bij ROC Mondriaan was in dit studiejaar 17.692, tegenover 
19.667 in 2015-2016. Dat het totaal aantal afgenomen examens lager is in studiejaar 2016-2017, komt met name 
door een flinke daling van het aantal afgenomen examens rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F. Mondriaan breed is 
per vak gekeken hoeveel examens er voor dit studiejaar zijn aangevraagd, hoeveel er daadwerkelijk zijn afgenomen 
en hoeveel examens zijn afgerond met een voldoende resultaat. Vervolgens is dit ook per crebo weergegeven, maar 
dan onderverdeeld in bij behorende school en afnameperiode. Elke examensecretaris ontvangt de Mondriaan brede 
resultaten en de resultaten van de crebo’s die vallen onder de examencommissie waar hij of zij secretaris is. Bij het 
bestuderen van dit rapport moeten rekening gehouden worden met de volgende gegevens:  

- De getallen en percentages uit het jaar 2015-2016 die genoemd zijn in dit rapport, kunnen in verband met een 
afrondingsverschil afwijken van de cijfers die in september 2016 verspreid zijn.  

- De getallen en percentages die genoemd zijn in dit rapport betreffen examens en GEEN studenten.  

- De getallen en percentages van de VAVO zijn buiten beschouwing gelaten in het totaalbeeld van ROC Mondriaan.  

Totaal ROC Mondriaan 
 

Vak Aantal examens 

aangevraagd 

Aantal examens 

afgenomen 

Percentage 

afgenomen 

Aantal examens 

voldoende 

Perce

ntage 

voldo

ende 

Totaal rekenen 2A 

2016-2017 557 479 86%* 319 6

7

% 

2015-2016 172 132 77%* 79 6

0

% 

Totaal Nederlands 2F 

2016-2017 5399 3821 71% 2950 7

7

% 

2015-2016 6303 4574 73% 3661 8

0

% 

Totaal rekenen 2F 

2016-2017 5699 3884 68%** 1578 4

1

% 

2015-2016 6707 4744 71%** 1793 3

8

% 

Totaal Nederlands 3F 

2016-2017 4415 3397 77% 1933 5

7

% 

2015-2016 3977 3239 81% 1734 5

4

% 
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Totaal rekenen 3F 

2016-2017 4621 3332 72%*** 1098 3

3

% 

2015-2016 6207 4687 76%*** 1441 3

1

% 

Totaal Engels B1 

2016-2017 3316 2697 81% 2374 8

8

% 

2015-2016 2682 2291 85% 1476 6

4

% 

Totaal Engels B2 

2016-2017 123 82 67% 65 7

9

% 

2015-2016 0 0 n.v.t. n.v.t. n

.

v

.

t

. 

Totaal 

2016-2017 24130 17692    

2015-2016 26048 19667    

* In 2016-2017 was 0,18% van de afgenomen examens de ER variant. In 2015-2016 was er voor 2A geen ER variant 
beschikbaar. 

**In 2016-2017 was 0,42% van de afgenomen examens de ER variant. In 2015-2016 was 0,80% van de afgenomen 
examens was de ER variant. 

***In 2016-2017 was 0,37% van de afgenomen examens de ER variant. In 2015-2016 was 1,03% van de afgenomen 

examens de ER variant. 
 
Crebo 25407  

 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
2016-2017 

25407 VE 108 93 86% 90 97% (NE) (2F) (P4)  

25407 VE 17 7 41% 7 100% (NE) (2F) (P5)  

Totaal - 125 100 80% 97 97%  

 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenome
n 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 
voldoend

e 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per)  
2016-2017 

25407 VE 108 98 91% 69 70% (RE) (2F) (P4)  

25407 VE 34 16 47% 3 19% (RE) (2F) (P5) 

Totaal - 142 114 80% 72 63%  
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Crebo 90550 
 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
90550 VE 1 1 100% 1 100% (NE) (2F) (P1) 

90550 VE 1 1 100% 1 100% (NE) (2F) (P3)  

90550 VE 14 14 100% 12 86% (NE) (2F) (P4)  

90550 VE 2 1 50% 0 0% (NE) (2F) (P5)  

Totaal - 18 17 94% 14 82%  

 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
90550 VE 1 1 100% 0 0% (RE) (2F) (P1)  

90550 VE 1 1 100% 0 0% (RE) (2F) (P3)  

90550 VE 14 14 100% 4 29% (RE) (2F) (P4)  

90550 VE 10 1 10% 0 0% (RE) (2F) (P5)  

Totaal - 26 17 65% 4 24%  

 

Crebo 94810 
 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
94810 VE 3 0 0% 0 0% (NE) (2F) (P3)  

94810 VE 43 41 95% 40 98% (NE) (2F) (P4) 

Totaal - 46 41 89% 40 98%  

 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 

94810 VE 41 39 95% 28 72% (RE) (2F) (P2)  

94810 VE 15 10 67% 2 20% (RE) (2F) (P3)  

94810 VE 11 8 73% 1 13% (RE) (2F) (P4)  

Totaal - 67 57 85% 31 54%  

 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 
2016-2017 

94810 VE 3 3 100% 3 100% (RE) (3F) (P2)  

Totaal - 3 3 100% 3 100%  
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Crebo 94850 
 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
94850 VE 24 21 88% 21 100% (NE) (2F) (P2) 

94850 VE 38 38 100% 36 95% (NE) (2F) (P3)  

94850 VE 63 53 84% 46 87% (NE) (2F) (P4)  

94850 VE 21 12 57% 9 75% (NE) (2F) (P5) 

Totaal - 146 124 85% 112 90%  

 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
94850 VE 26 25 96% 9 36% (RE) (2F) (P2)  

94850 VE 53 48 91% 15 31% (RE) (2F) (P3)  

94850 VE 82 66 80% 17 26% (RE) (2F) (P4)  

94850 VE 51 24 47% 5 21% (RE) (2F) (P5)  

Totaal - 212 163 77% 46 28%  

 

 

Crebo 95081 
 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 

95081 VE 69 64 93% 62 97% (NE) (2F) (P2)  

95081 VE 4 3 75% 3 100% (NE) (2F) (P3)  

Totaal - 73 67 92% 65 97%  

 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 
2016-2017 

95081 VE 75 71 95% 37 52% (RE) (2F) (P2)  

95081 VE 28 25 89% 7 28% (RE) (2F) (P3) 

95081 VE 6 3 50% 0 0% (RE) (2F) (P4)  

Totaal - 109 99 91% 44 44%  
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Crebo 95091 
 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
95091 VE 20 15 75% 15 100% (NE) (2F) (P3)  

95091 VE 2 1 50% 1 100% (NE) (2F) (P4)  

Totaal - 22 16 73% 16 100%  

 
 
 
 
 
 
 

Crebo School Aantal 
examens 

aangevraagd 

Aantal 
examens 

afgenomen 

Percentage 
afgenomen 

Aantal 
examens 

voldoende 

Percentage 
voldoende 

(Vak) (Niv) (Per) 
(Jr) 

2016-2017 
95091 VE 20 17 85% 16 94% (RE) (2F) (P3) 

95091 VE 1 0 0% 0 0% (RE) (2F) (P4) 

95091 VE 1 1 100% 0 0% (RE) (2F) (P5)  

Totaal - 22 18 82% 16 89%  

 

De resultaten van Nederlands lagen het afgelopen jaar op hetzelfde niveau of hoger. De resultaten van rekenen 

liggen voor een aantal crebo’s lager dan het jaar ervoor. De voorzitter examencommissie heeft de vakgroep rekenen 

opdracht gegeven een analyse te maken van mogelijke oorzaken van de lagere resultaten.  

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. Zie ook de toelichting bij 2.1. 

De examencommissie ziet toe op het samenstellen van diploma’s volgens het vastgestelde diplomamodel 2012. Met 

de invoering van Magister worden alle formats centraal ontwikkeld door ROC Mondriaan en vanuit Magister 

uitgedraaid. Daarmee is geborgd dat alle opleidingen de juiste formats voor diploma’s en resultatenlijsten gebruiken.  

Alle waardepapier dat wordt gebruikt voor het maken van diploma’s en resultatenoverzichten wordt, evenals de 
gemaakte diploma’s en resultatenoverzichten, bewaard in een kluis. Van het waardepapier wordt een registratie 
bijgehouden conform de procedure in het examenhandboek van ROC Mondriaan.  
 
Om te borgen dat de diploma’s op de juiste wettelijke gronden worden verstrekt, is er een diploma vaststellingslijst. 
Deze lijst wordt gecontroleerd en ondertekend door de cijferverantwoordelijke van de locatie, de schooldirecteur en 
de voorzitter examencommissie.  
 
Geconcludeerd kan worden dat vanuit de school voor Orde en Veiligheid optimale diploma’s worden verstrekt aan 
onze studenten, die voldoen aan de wettelijke eisen die gelden volgens het KD en de eisen voor Nederlands, 
rekenen, Moderne Vreemde Talen en L(L)B.  
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Diplomaresultaat tot en met september 2017 
 

   Diploma’s 
bekostigd 

Diploma’s 
onbekostigd  

Niveau 2  25407  Beveiliger  62  

 94850 Beveiliger 119  12 

 95081 Aankomend medewerker 
grondoptreden  

46  

 Totaal 2  227 12 

Niveau 3  90550 Coördinator Beveiliging  24  

 94810 Handhaver Toezicht en 
Veiligheid  

43 4 

  Aankomend onderofficier 
grondoptreden  

10   

 Totaal 3  77 4 

 

2.3 Kwaliteit van de exameninstrumenten  
 

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

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.  

De examenleveranciers voor de school voor Orde en Veiligheid worden aangewezen door de betrokken ministeries 

en branches.  

De beroeps specifieke theorie-examens worden binnen de daarvoor erkende landelijke centra (SVPB, SPL, EXTH) 

geëxamineerd. De praktijkexamens worden afgenomen in de beroepspraktijk. Het praktijkexamen DCP van de Veva 

opleidingen wordt afgenomen op school. De SVPB en de ExTh kennen een eigen examencommissie en legt 

zelfstandig verantwoording af aan de Inspectie. Ook EXTH en de SPL staan onder zelfstandig toezicht van de 

Inspectie.   

 

De instellingsexamens Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren, worden of afgenomen door middel van 

extern ingekochte Deviant examens of door Mondriaan breed vastgestelde examens. Het examen Nederlands 

lezen/luisteren en het examen rekenen zijn landelijke examens. 

Uit de resultatenanalyses van de BG en WK examens t/m december 2016 blijkt dat de resultaten voor de BG-

examens van de opleiding Beveiliger nog onder het landelijk gemiddelde lagen. Voor WK zijn de resultaten inmiddels 

nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de opleiding Coördinator Beveiliging.  

Om het rendement van deze examens te verhogen is een verbeterplan ingezet. Om kennis en inzicht in de examens 

BG en WK te vergroten, hebben alle vakdocenten van de opleiding Beveiliger en Coördinator Beveiliging de 

beroepsexamens afgelegd bij de betreffende examenleverancier. In het nieuwe schooljaar wordt ingezet op 

verbetering didactische aspecten bij het onderwijs voor deze examens. Daarnaast krijgen studenten een advies van 

de vakdocent en eindadvies van hun SLB of ze wel of niet examen moeten gaan doen. Het niet opvolgen van dit 

advies kan gevolgen hebben voor het aantal examenkansen dat aan een student wordt toegekend.  

Een check van de lid examencommissie van de Veva opleiding wijst uit dat de verbeterpunten die vanuit de 

examencommissie Orde en Veiligheid zijn aangegeven voor de SPL-examens, nog niet zijn overgenomen in de nieuw 

geconstrueerde examens. Dit wordt wederom punt van overleg met de betreffende examenleverancier.  

In het afgelopen schooljaar zijn, in samenwerking met andere ROC ’s en de examenleverancier, de examenproducten 

voor de keuzedelen voor de opleidingen ontwikkeld. Deze examens zijn vastgesteld door de centrale vast stellers van 

ROC Mondriaan.  

Uit de feedback van studenten zijn geen bijzonderheden over de examens naar voren gekomen.  
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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 examencommissie zet hiervoor de volgende acties uit: 

- Steekproefsgewijs oogrondes bij praktijk- en schoolexamens  

- Steekproefsgewijs een 2e beoordeling bij het examen Nederlands schrijven 

- 2 Keer per jaar gesprekken met studenten over het onderdeel examineren 

- 3 studenten enquêtes bij elk schoolexamen 

- JOB enquêtes 

- Bespreking externe examens met studenten na afname door externe examenleverancier  

 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
 

Het beroepenveld is bij de examinering betrokken.  

De examenprocessen en -producten komen overeen met het bepaalde in het sectorale examenprofiel: 

 

 Er wordt gewerkt met een mix van beoordelingsinstrumenten die bestaan uit Praktijkexamen, Proeven van 

Bekwaamheid, Arbeidsproeve en Bewijsmap.  

 De examens dekken de kerntaken, werkprocessen en competenties. Dit blijkt uit het Examenplan (in de OER) 

 De beroepsgerichte examens worden allen afgenomen in de praktijk of in een vergelijkbare praktijksituatie 

waarbij een assessor uit het werkveld (mede) beoordeelt. 

 Docenten worden geschoold als assessor.  

 1 keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de voorzitter examencommissie en de externe 

examenleveranciers waarbij de kwaliteit van de examenproducten en –processen wordt geëvalueerd. Het 

betreffende lid examencommissie dat de contacten onderhoudt met die leverancier bewaakt wat dit aan 

bijstelling oplevert. 

 De examenplannen worden gemaakt door de school, rekening houdend met de vereisten van het examenprofiel 

en de haalbaarheid/uitvoerbaarheid in de praktijk. 

 Een vertegenwoordiger vanuit het werkveld is lid van de examencommissie.  

 In de OER is opgenomen welke onderdelen worden geëxamineerd in de BPV, welke binnen schools (simulatie) en 

de motivatie waarom daarvoor is gekozen, wie vanuit het bedrijfsleven (mede) beoordeelt, aan welke 

kwaliteitseisen de beoordelaar(s) moeten voldoen en hoe dit wordt vastgesteld, welke 

beoordelingsinstrumenten worden gebruikt en hoe deze werken, op welke manier de betrokkenen bij de 

examinering worden geïnstrueerd.  
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3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
 
De school voor Orde en Veiligheid maakt alleen gebruik van extern ingekochte en/of af te nemen beroepsexamens 
die ongewijzigd worden ingezet. De examenleveranciers voor de beroepsexamens zijn SVPB, Exth en SPL. Deze 
examenleveranciers leggen zelfstandig verantwoording af aan de Inspectie. De examencommissie stelt de 
betreffende examenmatrijzen vast, waarmee de examens voldoen aan de wettelijke vereisten en dekkend zijn voor 
de betreffende kwalificatiedossiers. De school heeft geen inzage in de examens zelf. De examens worden na afname 
met de studenten geëvalueerd. De feedback wordt teruggekoppeld naar de examenleverancier.  
 

De instellingsexamens Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren, worden of afgenomen door middel van 

extern ingekochte Deviant examens of door Mondriaan breed vastgestelde examens. Het examen Nederlands 

lezen/luisteren en het examen rekenen zijn landelijke examens. 

 Naam examen Naam examenleverancier   

1.  Beveiliging van objecten basis 
 

SVPB  

2.    Wettelijke kaders basis SVPB 

3.    Waarnemen basis SVPB 

4.    Specifiek rapporteren basis SVPB 

5.    Praktisch handelen basis SVPB 

6.    Beveiliging van gebouwen 2 SVPB 

7.    Wettelijke kaders BVL 2 SVPB 

8.    Waarnemen en noteren 2 SVPB 

9.    Praktijkopdrachten BVL 2 
  60% Mondeling 

 

10.   Handelen in kritieke situaties 2 SVPB 

11.   Wettelijke kaders Publieke Veiligheid I Exth 

12.   Wettelijke kaders Publieke Veiligheid II ExTh 

13.   Sanctionerend optreden ExTh 

14.   Dienstverlening en calamiteiten ExTh 

15.   BOA ExTh 

16.    Theorie- en praktijkexamen Drank- en            
horecawet 

ExTh 

17.    Keuzedeel Politie Exth  

18. 
Examens 
Veva  

Praktijkexamens:  
- PvB en examenproject: Voert militaire 

basisvaardigheden uit. 
- PvB: Geeft leiding of voert 

coördinerende taken uit.   
- PvB: Voert militaire beveiligingstaken 

uit. 
- Examenproject: voert basis technische 

en basis logistieke vaardigheden uit.  

SPL 

 Theorie-examens: 
- Defensie in internationaal verband 
- CBRN, TIM en materieelherkenning 
- Engels spreken en gesprekken voeren 
- Herkenning en wetskennis Maritiem 

SPL 

 

De examens van de examenleveranciers worden ontwikkeld in samenwerking met het beroepenveld. De opleidingen 

binnen de school voor Orde en Veiligheid hebben de examens voor de keuzedelen van de opleiding Beveiliging 

ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Onderwijs Ondersteuning en – Advies (OOA) van ROC Mondriaan.  

 Naam examen 

1.  Cameratoezicht theorie en praktijk  

2.  Pro actief Beveiligen theorie en praktijk 
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De examens voor de keuzedelen van de opleiding Beveiliging zijn zelf geconstrueerd omdat er momenteel nog geen 

passende examens voor deze keuzedelen te koop zijn.  

Andere keuzedelen worden ontwikkeld door externe examenleveranciers voor het schooljaar 2017-2018.  

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Context en inhoud van de examens die zijn 

afgenomen, voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. De vaststeller borgt dit aspect bij 

de vaststelling van het examen.  

De examens van Orde en Veiligheid worden ingekocht bij externe examenleveranciers. De vaststeller van de 

opleidingen Orde en Veiligheid beoordeelt aan de hand van de examenmatrijzen of het exameninstrumentarium de 

eisen dekt van het kwalificatiedossier.  

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld: alleen de examens voor de 
keuzedelen worden door de examencommissie Orde en Veiligheid vastgesteld . De overige examens worden of 
vastgesteld door de examenleverancier of zijn Mondriaanbreed vastgesteld.  
 

 Naam examen Naam vaststeller  

1.  Cameratoezicht theorie en praktijk  R. Soullie 

2.  Pro actief Beveiligen theorie en praktijk R. Soullie 

 

3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Context en inhoud van de examens die zijn 

afgenomen, voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. De vaststeller borgt dit aspect bij 

de vaststelling van het examen.  

Dit geldt ook voor het keuzedeel of de keuzedelen van de opleiding.:  
 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller  

1.  Cameratoezicht theorie en praktijk  R. Soullie 

2.  Pro actief Beveiligen theorie en praktijk R. Soullie 

 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit.  De vaststeller borgt dit aspect bij de vaststelling van het examen.  

De examens van Orde en Veiligheid worden ingekocht bij de externe examenleverancier. De vaststeller van de 

opleidingen Orde en Veiligheid beoordeelt aan de hand van de examenmatrijzen of de examenvormen passen bij de 

taakcomplexiteit.  

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. De vaststeller borgt dit aspect bij de 

vaststelling van het examen.   

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. De vaststeller borgt dit aspect bij de 

vaststelling van het examen.  

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. Afname van de examens vindt plaats door 

examinatoren uit het beroepenveld. Afname van de examens voor de keuzedelen vindt plaats door 

assessoren/beoordelaars die geen docent van de groep zijn geweest. In 2017-2018 gaat hierop een steekproef 

plaatsvinden.  
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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.  

In februari 2017 is er een gesprek geweest van 8 studenten van de Veva opleidingen met de adjunct schooldirecteur. 

In dat gesprek gaven studenten aan dat zij de voorbereiding op het rekenexamen niet goed vonden aansluiten op 

het landelijke examen. Het lid examencommissie van het Veva team heeft dit met de rekendocent besproken. De 

betreffende docent geeft aan wel degelijk de proefexamens van Cito in te zetten bij de voorbereiding op het 

rekenexamen. In de vakgroep rekenen gaan de betrokken docenten met elkaar bespreken hoe de voorbereiding op 

het rekenexamen het beste kan worden aangepakt.  

Uit de examen enquêtes die zijn ingevuld door de studenten bij de examens die op school worden afgenomen zijn 

geen onvoldoende aspecten naar voren gekomen.  

In december 2016 is een oogronde uitgevoerd bij het praktijkexamen Voertuigonderhoud van de Veva opleiding. 

Daaruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 

- Voldoende score wordt niet onderbouwd terwijl dit wel staat aangegeven in de beoordelaarsinstructie. 

- Het ontbreken van aantekeningen maakt dat hier achteraf, bij twijfel aan de beoordeling, niet op kan 

worden terugvallen. 

Deze punten zijn besproken met de examenleverancier SPL. Het examen wordt niet meer afgenomen in het nieuwe 

schooljaar. 

In januari 2017 bleek in het theorie-examen CBRN TIM voor de opleidingen Veva een aantal vragen te zitten die niet 

konden worden opgezocht in het handboek dat bij het examen mocht worden gebruikt. Het bleek dat het verkeerde 

handboek was geleverd. De SPL heeft toen aangegeven dat de betreffende vragen uit het examen konden worden 

gehaald omdat er nu slechts 1 vaardigheid niet is geëxamineerd. De dekkingsgraad van 75% is daarmee gehaald.  

In februari 2017 heeft het externe lid van de examencommissie een praktijkexamen bijgewoond van de Veva 

opleiding. Geconstateerd werd dat de beoordelingsmethode moet worden geëvalueerd. Tevens verschilt de 

beoordelingsinstructie van de Instructiemap examenleiders van de SPL met daarbij de vraag wat nut en noodzaak 

van deze beide instructies naast elkaar is. Deze bevindingen zijn besproken in het overleg met de examenleverancier 

die beoordeelt of dit bij de nieuwe examens wordt aangepast. 

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

beroepspraktijk plaats.  

Alle beroepsexamens worden afgenomen in de beroepspraktijk. Steekproefsgewijs vinden daar, indien mogelijk, 

oogrondes plaats.  

In februari 2017 heeft er een analyse van de ingevulde examen enquêtes van studenten van de opleidingen Grop 2 

en Grop 3 plaatsgevonden. De conclusie was dat er bij sommige praktijkexamens die worden afgenomen door de SPL 

examenfaciliteiten ontbreken. Dit punt is besproken met de examenleverancier. Daaruit bleek dat bij deze examens 

om niet noodzakelijke faciliteiten ging. 

In de afgenomen JOB-enquêtes gaven de studenten aan dat zij tijdig en volledig zijn geïnformeerd over het examen. 

De beschikbare tijd voor het examen is ook als voldoende beoordeeld.  

Uit de examen enquêtes die zijn ingevuld door de studenten bij de examens die op school worden afgenomen zijn 

geen onvoldoende aspecten naar voren gekomen. 
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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. 

Opleiding Beveiliger, Marechaussee, HTV en COB3 

De beroepsexamens worden afgenomen door de externe examenleverancier. De externe examenleveranciers SVPB 

en ExTh hebben hun eigen deskundige assessoren en examinatoren. Er zijn geen beoordelaars vanuit school 

betrokken bij deze examens. Als een student bezwaar aantekent tegen een beoordeling van de examenleverancier, 

is het aan de examencommissie van die leverancier om hierover een besluit te nemen.  

Opleidingen VeVa 

Vanuit de examencommissie wordt gemonitord welke docenten de assessorentraining hebben gevolgd. Het examen 

lid VeVa team krijgt in overzichten te zien welke docenten en militaire instructeurs worden ingezet tijdens de 

afnamen van examenprojecten, kennisexamens en welke docenten deelnemen aan de afname van de PvB op de 

kazernes. Vanuit verschillende scholen worden assessoren geleverd en een examenleider. SPL geeft de aantallen per 

school aan. Op de kazerne worden de leerlingen beoordeeld door assessoren van andere scholen. De 

beroepsexamens op school worden beoordeeld door eigen assessoren die zijn opgeleid. 

Bij de VeVa examens vindt er ter voorbereiding op de afname van examenprojecten, kennisexamens en PvB een 

voorbespreking/ briefing plaats. Voor aanvang van het beroepsexamen worden op de kazerne en op school alle 

assessoren (zowel docenten en praktijkopleiders) geïnstrueerd door de examenleider over het 

beoordelingssysteem.   

Examencommissielid VeVa opleidingen is aanwezig bij de voorbespreking van de examenprojecten en 

kennisexamens die op school worden afgenomen. Tijdens de voorbespreking van de PvB zijn er examenleiders en/of 

assessoren vanuit ROC Mondriaan aanwezig tijdens de voorbespreking.  

Tijdens de afname van examenprojecten en kennisexamens (deze worden op school afgenomen) wordt geen gebruik 

gemaakt van externe assessoren; tijdens de afname van de PvB op de kazernes wel. Op de kazerne worden koppels 

gemaakt. 1x ROC assessor + 1 praktijkbegeleider+ praktijkbegeleider van de Koninklijke Militaire school. De ROC 

assessor beoordeelt een andere school. Op school worden koppels gemaakt van twee personen, namelijk 1X militair 

instructeur + 1X docent. 

Extern afgenomen examens worden door de docenten besproken met de studenten. In het nieuwe schooljaar zal 

door het betreffende lid examencommissie hierover schriftelijk worden gerapporteerd aan de examencommissie. Als 

hieruit bijzonderheden naar voren komen, worden deze besproken in het overleg met de examenleverancier.  

Het examen Nederlands gesprekken voeren wordt beoordeeld door een vakdocent en een 2e beoordelaar vanuit 

school. Het examen Nederlands spreken wordt beoordeeld door de vakdocent. Het examen Nederlands schrijven 

wordt beoordeeld door een extern ingehuurde beoordelaar. Zij voldoet aan bepaalde opleidings- en ervaringseisen 

waarmee zij als deskundig wordt aangemerkt. Daarnaast vindt er steekproefsgewijs een 2e beoordeling op deze 

examens plaats in het nieuwe schooljaar.  

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. 

In de afgenomen enquêtes bij de afgelegde examens op school en in de JOB enquêtes gaven de studenten aan dat zij 

tijdig en volledig zijn geïnformeerd over het examen. De beschikbare tijd voor het examen is ook als voldoende 

beoordeeld. 
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Wijzigingen in het raamleerplan moeten worden goedgekeurd door de voorzitter examencommissie voordat er een 

wijziging in de examenplanning mag plaatsvinden.  

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

en eenduidig.  

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle studenten de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Hierin staat de 

beroep- en bezwaarprocedure opgenomen. De OER wordt in proceslessen door de Studieloopbaanbegeleider met de 

studenten besproken en is online beschikbaar voor de student en de ouders.  

De student wordt bij aanvang van de opleiding geïnformeerd over de klachtenregeling (OER-opdracht). 
De voorzitter examencommissie handelt de bezwaren af die centraal binnenkomen.  
 
Er zijn 2 bezwaren ingediend door dezelfde student. Beiden betroffen het bezwaar dat de student het idee had 
onvoldoende te zijn geïnformeerd en geen examenkans meer te krijgen. Student kreeg deze examenkansen wel en 
kon niet eerder worden geïnformeerd omdat de examencommissie moest wachten op het standpunt dat de externe 
examenleverancier over dit examen innam.  
 

5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

Er is een ‘staat van de instelling geweest’ in 2017. De school voor Orde en Veiligheid heeft zich daarbij aan de 

Inspectie gepresenteerd. De school is daarna niet geselecteerd voor verder onderzoek.  

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
 

Verbeterpunten 2016-2017:  

Hogere resultaten BG en WK examens. Hiertoe is een verbeterplan opgesteld met als speerpunten:  

- Verbetering kennis examens bij docenten. Het afgelopen jaar hebben alle vakdocenten de examens zelf afgelegd 

en behaald.  

- Verhoging leesbegrip examenvragen bij studenten. De docent Nederlands richt zich nu specifiek op het 

integreren van het leren lezen van examenvragen tijdens de lessen Nederlands.  

- Examineringsmoment op maat: de student gaat pas examen doen na positief advies vakdocent. Dit wordt 

ingezet in 2017-2018.  

- Verbetering didactisch element: wordt ingezet in 2017-2018.  

Verhoging jaarrendement COB3 opleiding. Hiertoe is een verbeterplan opgesteld met als speerpunten: 

- Maatwerk per student in opleidingsduur 

- Opleiding verlengd tot 3 jaar 

- Tijdens intake beter screening op capaciteit student 

- Ontwikkeling vakgericht taalonderwijs 

- Diagnostische toetsen die afgeleid zijn van de examens 

- Meer contextrijk leren  
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Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Verdere verbetering resultaten BG en WK 

examens 
Minimaal: resultaten gelijk aan de landelijke resultaten.  

2. Verdere verbetering jaarrendement COB3 
opleiding 

Het diplomarendement (landelijke norm in 2014:67,3 %) en het 
jaarrendement (landelijke norm in 2014: 65,3%) van COB3 is conform 
de norm of hoger.  
 

3. Tijdige evaluatie raamleerplannen zodat deze in 
het nieuwe schooljaar nog beter aansluiten bij 
de praktijk van examenafname en diplomering 

Een raamleerplan dat organisatorisch goed aansluit bij eisen en 
voorwaarden van de externe examenleveranciers en leidt tot 
diplomering binnen de gestelde opleidingsduur.  

4. Verbetering examenproducten SPL Voldoende beoordeling na oogrondes, beoordeling door lid 
examencommissie veVa en feedback studenten.  

5. Kwalitatief goed examenproducten voor de 
keuzedelen 

De examenproducten zijn op 1 april 2018 vastgesteld en beschiknbaar. 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1 Hogere resultaten 
examens BG en WK 

Resultaten 

minimaal gelijk aan 

landelijke 

resultaten 

De resultaten zijn nog niet verbeterd.  Resultatenanalyse.  

2 Hoger 
jaarrendement 
opleiding COB3 

Jaarrendement 
voldoende 

Nog niet bekend.   

3 Goed verlopende 
examenplanningen 

Geen wijzigingen in 
examenplanning 
zonder 
toestemming 
voorzitter 

Geheel behaald.  Medewerker examenbureau 
krijgt in alle gevallen eerst 
schriftelijk besluit voorzitter.  

4 Goede kennis van 
afname instructies bij 
surveillanten 
(school)examens  

Examenbureau 
zorgt in alle 
gevallen voor 
surveillanteninstru
ctie per examen 

Gedeeltelijk behaald.  Bij alle examens wordt door de 
medewerker examenbureau 
een surveillanteninstructie 
toegevoegd. Er hebben dit jaar 
geen oogrondes bij 
schoolexamens 
plaatsgevonden. Of de kennis 
daadwerkelijk aanwezig is, is 
dus niet getoetst.  

 


