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INLEIDING 
 

Een van de 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 van de inspectie. 

De Examencommissie Pedagogisch werkt – Artiest legt met dit jaarverslag verantwoording af aan het College van 

Bestuur over het verloop van de examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar van de volgende 

opleidingen uitgevoerd door de school voor Pedagogisch werk en Onderwijsassistent  en de school voor Zorg en 

Welzijn Westland van ROC Mondriaan: 

 Pedagogisch werk: Pedagogisch Werk (PW3), Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM), 

Onderwijsassistent (OA) 

 Artiesten: Musical Performer (MP). 

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

Mondriaan is beschreven. Elke school voert daarnaast een zelfevaluatie uit, ook op het gebied van examinering. 

Mondriaan beschikt daarvoor over een digitaal zelfevaluatie-instrument, Yucan. Door middel van deze zelfevaluatie 

evalueert de school de exameninstrumenten, de processen van afname, beoordeling, diplomering, functioneren van 

de examenorganisatie en formuleert vaar aanleiding daarvan verbeteracties.  
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie Welzijn is per 1 januari 2017 gesplitst in een examencommissie voor Pedagogisch werk en 

Artiest en een examencommissie voor Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg. Reden hiervoor was de (grote) 

omvang van de commissie Welzijn; zowel qua aantal opleidingen, aantal uitvoeringslocaties als ook het grote aantal 

examencommissieleden. De commissie PW-Artiest heeft vanaf de splitsing twee keer zelfstandig vergaderd.  

De examencommissie Pedagogisch werk en Artiest draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en 

diplomering van de onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de school voor 

Pedagogisch werk en Onderwijsassistent Den Haag en de school voor Zorg en Welzijn Westland.   

Crebo Naam opleiding APL BRO PHL WDS 

92632 Gepersonaliseerd Pedagogisch medewerker (GPM)  X   X 

25484 Gepersonaliseerd Pedagogisch medewerker (GPM)  X    

92620 Pedagogisch werk (PW3) X  X  

25486 Pedagogisch werk (PW3) X  X  

93500 Onderwijsassistent (OA)   X X 

25485 Onderwijsassistent (OA)    X X 

25496 Musicalperformer (MP)   X   

 

1.2 Samenstelling examencommissie PW-Artiest 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Dhr. M.J. Bonarius Voorzitter/schooldirecteur  

Mevr. S.N. Renes/Mevr. E. Boer Secretaris 

Mevr. M.J.H. Spaans Lid met portefeuille CE, steekproeven, deskundigheid 

Mevr. B.M. Jansen Lid namens opleiding PW3 Den Haag 

Mevr. M. Poutsma Lid namens opleiding GPM Den Haag 

Mevr. M. Immink Lid namens opleiding OA en PW3 Naaldwijk 

Dhr. D. Oosterbaan Lid namens opleiding OA Den Haag en opleiding Artiest 

Mevr. A. Meppelink Lid als onderwijskundig medewerker opleidingen PW-GPM 

Dhr. E. van Deijk Lid namens PW-opleidingen Naaldwijk 

Mevr. M. van Heezik Lid namens werkveld PW (kinderopvang) 

Dhr. J.W. Hoekstra Lid namens werkveld Artiesten 

 

Er zijn geen wijziging geweest in de bezetting t.o.v. het schooljaar 2015-2016. 

Er wordt geen vergoeding toegekend aan externe leden. 

 

1.3 Taken en verantwoordelijkheid van de examencommissie  
De examencommissie is formeel 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;  
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Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

 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 (zie ook plan van toezicht)    

 Toezicht houden op de examenprocessen; 

 Afhandelen van incidenten die verband houden met examinering en diplomering; 

 Behandelen van bezwaren/klachten; 

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Toezien op 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 diplomering-vaststeldata 

 Een examen- en toetsenbank waarin alle examens en toetsen zijn opgeslagen 

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

 Vastgestelde formulieren voor diplomavaststelling 

 Vastgestelde formats voor diploma’s 

 Een onafhankelijke contactpersoon voor klachten en bezwaren 

 Een plan van toezicht, waarin de Examencommissie de controle-acties bijhoudt waarmee ze toezicht houdt op 
examens, afname en beoordeling, diplomering en deskundigheid van de bij examinering betrokken personen. 
De controle-acties worden gekozen op basis van een risico-analyse aan het begin van het schooljaar. 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten 

 Checken van de examendossiers 

 Aanleveren van correcte documenten en formats 
 

De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau en de diploma-administratie. De 
uitvoerende taken staan in paragraaf 1.5 

 
De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt jaarlijks een 

scholingsplan (zie  1.6 interne en externe deskundigheidsbevordering).  

1.4 Functioneren van de examencommissie  
De voorzitter van de examencommissie PW-Artiest is de schooldirecteur van de school voor Pedagogisch werk en 

Onderwijsassistent. Om de afhankelijkheid van de besluitvorming te waarborgen zijn de volgende afspraken 

gemaakt: 

 een extern lid vanuit het werkveld heeft zitting in de examencommissie 

 besluitvorming vindt in samenspraak met leden van de examencommissie plaats 

 besluitvormingsprocedures worden afgestemd met andere voorzitters examencommissie in de    
examenmanagement commissie (EMC) 

 de financiële middelen worden binnen ROC Mondriaan verdeeld volgens een interne verdeelsleutel.  
Hierdoor kan een individuele voorzitter examencommissie de eigen school niet rechtstreeks bevorderen op 
grond van het aantal gediplomeerde studenten. 

 
De examencommissie heeft zeven keer vergaderd in het verslagjaar, waarvan twee keer na splitsing met Sociaal 
werk. De examencommissie werkt  volgens de procesarchitectuur examinering (zie afbeelding) en voert het beleid 
uit van ROC Mondriaan. De examencommissie werkt volgens de PDCA met een Plan van Toezicht. 
 



 Jaarverslag examinering 2016-2017 | ROC MONDRIAAN             01-12-2017  6 

 

 

1.5 Functioneren van het examenbureau 
De examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderstaande taken door het examenbureau: 

 Examens (en toetsen) volgens de examenplanning uitdraaien uit de examenbank, kopiëren en klaar leggen 
voor de surveillanten 

 Het gemaakte examenwerk innemen en verspreiden naar correctoren 

 Examendossiers bijhouden en examenwerk archiveren 

 Onvolledige gegevens signaleren bij een examencommissielid 

 Cijferregistratie bijhouden t.b.v. diplomavaststelling 

 Genereren van resultaatoverzichten en managementinformatie 

 Diploma’s maken 
De jaarplanning voor de examens is een taak van docenten, evenals het voorbereiden van het diploma-besluit. Dit 
laatste gebeurt door de cijferverantwoordelijken. 
 
Positief beoordeeld door de examencommissie zijn: 

 Controle examendossiers door de examencommissie leverde een positief oordeel: alle dossiers waren 
conform afspraak identiek ingericht aan de hand van de vastgestelde checklist/inhoudsopgave; het 
diplomabesluit was terecht. 

 Diploma’s en cijferlijsten zijn door de administraties voor het tweede jaar uitgedraaid uit Magister. Hierdoor 
zijn vanaf 2017-2018 geen door de examencommissie zelf gemaakte diploma vaststellijsten meer nodig.  

 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. de taakverdeling tussen medewerkers onderling en tussen 
medewerkers en vertegenwoordigers van de teams. 

 

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 PW-ARTIEST  heeft in 2016-2017 op vier manieren aan deze norm voldaan. 
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I. Overzicht deskundigheid examencommissieleden 

De voorzitter van de examencommissie heeft de deskundigheid van de leden van de examencommissie in beeld. 

De nieuwe leden van de examencommissie Pedagogisch werk en Onderwijsassistent hebben in september 2017 een 

training gevolgd, verzorgd door Bureau ICE. Deze training werd georganiseerd voor alle nieuwe leden van de 

examencommissies van Zorg en Welzijn. Voor het jaar 2017-2018 wordt er een vervolgtraining voor alle zittende 

leden van de examencommissie georganiseerd.  

 

II. Scholingsactiviteiten door en voor de examencommissie 

 Workshops Examinering georganiseerd door de examencommissie Welzijn voor alle docenten. Data: 16 maart, 
18 april en 18 mei 2017. Onderwerpen: examenhandboek, proces examineren: uitvoeren en beoordelen en 
proces diplomeren: diplomabesluit en diploma. Er hebben 46 docenten deelgenomen aan deze workshops.  

 Symposium Examinering in de beroepspraktijk; organisator: Servicepunt Examinering Mbo; datum 23-09-2016; 
deelnemers: secretaris en lid. 

 Bijeenkomsten examinering per locatie 4x per jaar ter ondersteuning van de leden van de examencommissie. 
 Themamiddagen voor de teams/teamoverleg; div. onderwerpen o.a. betreffende nieuwe praktijkexamens voor 

cohort 2016 e.v.; controleren examendossiers door SLB. Organisator: locatieleden examencommissie. 

 Communicatie richting examenbureaus en diploma-/cijferadministratie over diverse onderwerpen zoals 
gebruik cijferadministratie en diploma-uitdraai in Magister; printen en archiveren examens. 

 Trainingsdagen Consortium. Twee leden (onderwijskundig medewerkers van de examencommissie hebben de 
trainingen georganiseerd door Consortium gevolgd. Eén lid van de examencommissie, ook onderwijskundig 
medewerker is elke maandag werkzaam voor Consortium. 

 Beoordelaarstrainingen beroepsgerichte examens van Consortium: 65 beoordelaars uit het werkveld zijn 
geschoold (zie schema), waaronder ook het werkveldlid vanuit de kinderopvang. 
 

Beoordelaarstraining Datum Deelnemers 
 14-03-2017 

20-03-2017  
20-04-2017  
01-06-2017  

21 deelnemers PW, GPM incl. PHL 
10 deelnemers PW 
24 deelnemers PW 
10 deelnemers PW 

 
III. Eisen nieuwe examencommissieleden. 

Aan de benoeming van nieuwe leden door het bevoegd gezag zijn wettelijke eisen verbonden plaatsvindt. Het 

betreft toetsing van deskundigheid nieuwe leden, raadplegen van examencommissie voorafgaand aan benoeming, 

benoemen (wetsvoorstel 7.4.5, lid 4,5). De voorzitter van de examencommissie heeft in voorkomende gevallen een 

sollicitatie-/kennismakingsgesprek met een nieuw locatie-lid, dat wordt voorgedragen door een schooldirecteur. 

Hierbij heeft de examencommissie besloten dat een nieuw examencommissielid zich minimaal voor drie jaar moet 

willen verplichten aan deze taak. Van nieuwe leden wordt ook gevraagd om deel te nemen aan een scholing als 

beginnend examencommissielid. 

IV. Bijwonen centrale bijeenkomsten 

Binnen ROC Mondriaan worden centrale examencommissie bijeenkomsten georganiseerd door de dienst 

Onderwijsondersteuning en advies. Hierin worden de examencommissies op de hoogte gesteld van veranderende 

wet en regelgeving, wijzingen of aandachtspunten betreffende examinering en diplomering en andere onderwerpen 

die bijdragen aan de deskundigheid in het functioneren van de examencommissie.  

De examencommissie-leden hebben alle centrale bijeenkomsten bijgewoond (in wisselende samenstelling). Zie data 

en onderwerpen hierna. 
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Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

14 september 2016  

 Informatie Staat van Instelling binnen Mondriaan 

 Aandachtspunten 2016-2017 (externe validering, handboek PE, centrale Examinering, voorgenomen 
wetgeving, servicedocumenten: kaders examinering en diplomering, vrijstellingen, menukaart 
examencommissies, dyslexie verklaring, mutaties examencommissie 16-17) 

 Quiz met vragen over de nieuwe wet en regelgeving examinering 2016-2017   

 Controle lijst gebruik taalexamens  
26 oktober 2016 

 Van Fraudepraktijk naar Fraudebeleid (externe sprekers Arie de Wild Hogeschool Rotterdam, Ludo van 
Meeuwen technische Universiteit Eindhoven)   

8 december 2017  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

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

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 

 Deelrapportage Centrale examens   
22 maart 2017  

 Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  
17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  
 

V. Jaarlijkse evaluatie deskundigheid 

Conform de jaaragenda evalueert de examencommissie eens per jaar de deskundigheid van zichzelf en alle bij de 

examinering betrokken functionarissen, Hiervan wordt verslag gedaan in de verslagen. 

Een aantal leden van de examencommissie heeft in september 2017 de training gevolgd voor nieuwe leden van 

de examencommissie georganiseerd door ICE. 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

 Er zij twee werkveldleden actief sinds 2016-17 

 Deskundigheid van nieuwe leden is door CvB 
gecheckt. 

Voor PW3 is een extra examen-
commissielid toegevoegd ivm 
omvangrijk team + meerdere 
instroom-/ diplomamomenten 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit: zie bij samenstelling 
(paragraaf 1.2) + overzicht scholing en 
deskundigheid (paragraaf 1.6). 

Huidige beleid voortzetten 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit de evaluatie van het 
functioneren in vergadering van 22 juni 2017. 

Huidige beleid voortzetten 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

 Jaaragenda is gerealiseerd  

 Acties Plan van toezicht zijn uitgevoerd 

 Plan van toezicht is geëvalueerd (22-06-17) 

Huidige beleid voortzetten 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. Hieronder is een overzicht van de 

kwaliteitsdoelen ten aanzien van examinering en diplomering zoals opgenomen in het jaarverslag examinering 2015-

2016 en het plan van toezicht 2016-2017.  

Kwaliteitsdoelen Plan van Toezicht 2016-2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren Realisatie 
1. Alle examens zijn 

vastgesteld 
Alle examens vastgesteld 
voor afname, incl. 
Nederlands en Engels 

 Consortium beroepsexamens vastgesteld 
a.h.v. het Hulpdocument Consortium 

 Bij PW3 is van C3. (Uitvoeren van een 
activiteitenprogramma) de Arbeidsproeve 
en schriftelijke verantwoording zijn 
aangepast en opnieuw vastgesteld. 

 Bij PW4-KO is de KK3 (Professioneel 
handelen) de Proeve van bekwaamheid 
aangepast en opnieuw vastgesteld. 

 Bij OA is de E4 (Professioneel handelen) de 
Proeve van bekwaamheid aangepast en 
opnieuw vastgesteld. 

 Instellingsexamens Engels blijven staan 
voor 2017-2018 

2. Informatievoorziening 
m.b.t. afnamemomenten 
van examens op orde 

Volledige 
examenplanning per 
opleiding 

 

 Planningen voor beroepsexamens en 1e 
kansen Engels en Nederlands zijn 
gerealiseerd. 

 Planning 2e en 3e kansen gedeeltelijk. 

 Dit blijft staan voor 2017-2018 

3. Praktijkexamens in de BPV 
steekproefsgewijs laten 
bijwonen door 2e assessor  

Norm: 20%  van de 
examens wordt 
bijgewoond 

 Bij afname praktijkexamens is 20% 
bijgewoond door een 2e assessor. In totaal 
zijn dit 74 praktijkexamens bezocht (zie 
schema bij 4.1) 

 Het kwaliteitsdoel is behaald 

4. Afname van theorie-
examens steekproefsgewijs 
bijwonen 

Norm: 20 % van de 
examens wordt 
bijgewoond 

 In totaal zijn 13 examens bijgewoond (zie 
schema bij 4.1). 

 Geen risico geconstateerd. 

5. 2e beoordelingen van 
theorie-examens 
organiseren 

Norm: 20% 2e 
beoordelingen 

 56 examens bijgewoond (zie schema bij 4.1). 

 Geen risico geconstateerd. 

6. 
 

Examendossiers controle 
steekproefsgewijs (op 
correct diplomabesluit). 
Vaststelling van diploma’s 
is deugdelijk 

Check examendossiers en 
vaststellingslijsten door 
onafhankelijk lid 
examencommissie. 
 

 28 dossiers gecontroleerd (zie schema bij 
2.2). 

 Lid examencommissie was aanwezig bij 
vaststellingsvergadering. 

 Geen risico geconstateerd. 

7. Deskundigheid van de 
betrokkenen bij 
examinering is op orde 

Norm: jaarlijks evalueren 
in de Examencommissie. 

 Examencommissie-vergadering 22-06-17. 
Conclusie: Deskundigheid is gebleken op 
orde: scholing examencommissieleden, 
scholing docenten, beoordelaarstraining (zie 
1.6). 

 Scholing van BPV-beoordelaars blijft een 
aandachtspunt voor 2017-18 
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8. Aanvragen aangepaste 
examinering zijn in orde 

Norm: Student levert 
geldige verklaring aan. 
De toekenning door de 
examencommissie is 
opgenomen in Magister. 

 De Procedure is bijgesteld en voor alle 
partijen duidelijk. Procedure gaat via de 
zorgspecialist. 

 Het kwaliteitsdoel is behaald. 

9.  Het aanvragen van 3e 
kansen, verhoging cijfer en 
verhoging niveau wordt 
gemonitord. 

Norm: Student vraagt 3e 
kans, 2e kans voor 
verhoging cijfer en 
verhoging niveau aan bij 
de examencommissie  

 Resultaat: Procedure 3e kans is aange-
scherpt; Studenten vragen verhoging van 
cijfer of niveau aan via aanvraagformulier. 

 Het kwaliteitsdoel is behaald. 

 

2.1 Vaststellen diploma’s en instellingsverklaringen 
De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor 

het verkrijgen van een diploma, of een instellingsverklaring. 

De examencommissie doet dit op basis van de controle van een cijferverantwoordelijke per school. Deze geeft advies 

aan de voorzitter van de examencommissie, die het diplomabesluit formeel neemt. De cijferverantwoordelijke 

checkt of het examendossier klopt en alle stukken bevat conform het examenplan in het OER door: 

- bij theorie-examens puntentellingen na te tellen en te kijken of de cesuur voor een Voldoende is behaald 

- bij praktijkexamens te checken of alle vereiste parafen/handtekeningen gezet zijn en overal cesuur-regels 

correct zijn toegepast 

- te controleren of de eindbeoordeling BPV en Loopbaan en Burgerschap aanwezig zijn 

Het lid van de examencommissie van het betreffende team controleert de cijferverantwoordelijke en voor 

vaststelling controleert een onafhankelijk lid van de examencommissie steekproefsgewijs het examendossier en de 

vaststellingslijst.  

Uitgegeven diploma’s tussen 01-10-2016 en 01-10-2017 
School Crebo Opleiding Geslaagden 

SP 92620 PW3 71 

SP 92632 PW4 4 

SP 93500 OA 56 

Totaal SP   131 

     

ZW  92620 PW3 24 

ZW 93500 OA 23 

Totaal ZW   47 

 

Vrijstellingen 

De examencommissie heeft in 2016-2017 eenmaal een vrijstellingsverzoek ontvangen. Het betrof een PW3 student 

die vrijstelling vroeg voor de praktijkexamens Cl, C2 en de instellingsexamens Nederlands Schrijven en Spreken. De 

aangeleverde bewijzen zijn onderzocht door de examencommissie en de vrijstelling is toegekend. 
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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 verbetermogelijkheden. 

Naast hetgeen wat in 2.1 beschreven is, doet de examencommissie dit door steekproefsgewijs examendossiers te 

controleren (zie onderstaand schema). Hierbij is geen risico geconstateerd.  

Steekproeven examendossiers 

PW3  GPM OA 

55 APL (= 100%)  4 (= 100%) 20 WDS (= 36%) 

 3  PHL (= 12,5%)     8    PHL (=30%) 

 

In 2016-2017 is voor het laatst gewerkt met zelfgemaakte, door de examencommissie vastgestelde 

diplomavaststelformulieren; de diploma’s en cijferlijsten kwamen al uit Magister. Vanaf 2017-2018 worden de 

vaststelformulieren uit Magister gebruikt, waardoor er een rechtstreekse controle plaats vindt tussen de cijfers op 

het examenwerk in het examendossier met die op de cijferlijst bij het diploma.  

Aandachtspunt voor 2017-2018:  Magister gebruik op de nieuwe locatie in Naaldwijk. 

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

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.  

Op de kwaliteit wordt toegezien door: 

 alle zelfgemaakte exameninstrumenten te laten controleren door eigen, geschoolde vaststellers aan de hand 
van een door Mondriaan ontwikkeld vaststelformulier 

 een feedback-mogelijkheid voor docenten de zgn. product-beoordeling 

 evaluatie van praktijkexamens met de BPV-instellingen in het formulier dat de ROC-assessor invult die 
steekproefsgewijs bij de afname aanwezig is 

 meldingen over onregelmatigheden m.b.t. instrumenten af te handelen in de examencommissie. 

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.  

Dit doet de examencommissie door de publicatie van surveillance instructies, steekproefsgewijze controles bij 

afnames van theorie-examens, steekproefsgewijs een 2e assessor van school de praktijkexamens te laten bijwonen 

en door steekproefsgewijze 2e correcties van theorie-examens. Voor de resultaten verwijzen wij naar het eerdere 

schema “Kwaliteitsdoel (actie Plan van Toezicht)” aan het begin van hoofdstuk 2.  

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Er zit voor beide werkvelden (pedagogisch werk resp. artiest) een 

vertegenwoordiger in de  examencommissie. Er zijn bijeenkomsten met het werkveld waarop de examinering in de 

praktijk toegelicht wordt. Elke school organiseert daarnaast drie tot vier branche-overleggen per jaar met de BPV-

instellingen die stageplaatsen bieden. Hierin staat examinering standaard op de agenda. De scholen organiseren 

scholingen voor BPV-beoordelaars vanuit instellingen. Tenslotte vindt evaluatie van exameninstrumenten plaats in 

de branche-overleggen, tijdens speciaal daartoe georganiseerde informatiebijeenkomsten en tijdens 

steekproefsgewijze aanwezigheid van een 2e assessor van school tijdens de afname van praktijkexamens. 
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3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de examen toetstechnische eisen.   

Inkoop versus zelf-geconstrueerde examens; tot cohort 2015 

De constructeurs hebben alle beroepsgerichte examens voor de lopende cohorten tot 2015 met een crebo 9000 

nummer zelf geconstrueerd conform wet- en regelgeving. De examencommissie heeft deze examens vastgesteld. De 

keuze om zelf examens te maken is genomen, na onderzoek waaruit bleek dat de examens van externe aanbieders 

niet aan de door ROC Mondriaan gehanteerde kwaliteitsnorm voldeden. Voor wat betreft de instellingsexamens van 

Nederlands en Engels bleek inkoop van examens duur en er waren bruikbare zelf-ontwikkelde examens beschikbaar. 

Inkoop examens vanaf cohort 2015 

Het beleid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan is om examens in te kopen. 

Ten behoeve van de nieuwe IHKS-crebo’s heeft de Examencommissie de keuze gemaakt om voor de opleidingen PW, 

GPM en OA vanaf cohort 2015 de examens in te kopen bij Consortium. In 2016-2017 hebben voor het eerst gewerkt 

met een ingekocht beroepsexamen. Voor de opleiding Artiesten worden de examens ingekocht bij ICE. Deze worden 

met ingang van het schooljaar 2017-2018 voor het eerst gebruikt. 

Voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels wordt gebruik gemaakt van landelijke examens (CINOP), van 

ingekochte examens (ICE; TOA) en van zelfgemaakte examens (voor o.a. Spreken en Gesprekken). 

De instellingsexamens Spreken en Gesprekken van Nederlands 2F en 3F zijn in september 2017 aangepast en 

opnieuw vastgesteld naar aanleiding van de bevindingen uit de productevaluaties. Alle examens zijn hierbij positief 

beoordeeld.   

Ingekochte examens 2016-2017 
 Naam examen Naam examenleverancier 

1. Schrijven 3F Nederlands en Engels A2 TOA (ICE) 

2. Praktijkexamens PW3, GPM, OA voor cohorten vanaf 2015 Consortium 

 

Zelf-geconstrueerde examens 2016-2017 

 Vaststeldatum Naam examen 

PW  
92620 

10-09-15 E1 Activiteiten met de doelgroep.  

22-05-14 E2 Inventariseren van de situatie.  

05-07-16 E3 Uitvoeren van een activiteiten programma. Arbeidsproeve.  

07-10-14 E4 Professioneel handelen.  Proeve van Bekwaamheid  

PW4- KO 
92620 
 

23-01-14 E1 KK1 schriftelijk examen  Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek  

10-09-15 E2 KK2 Programmeren en coördineren. Bewijsmap  

14-07-14  E3 KK3 Professioneel handelen  Proeve van bekwaamheid.  

OA 
93500 

19-02-15 E1 Schriftelijk examen. Inventariseren van de Situatie  

08-01-15 E2A Activiteiten in en rondom de klas. Bewijsmap. 

19-05-14 E2B Activiteiten in en rondom de klas. Schriftelijk examen. 
Ontwikkelingspsychologie Versie B  

11-07-16 E3A Uitvoeren van een activiteiten programma. Bewijsmap.  

20-12-16 E3B Nederlands- taalverzorging en grammatica. Schriftelijke examen.  

24-01-17 E4. Professioneel handelen. Proeve van bekwaamheid.  

Nederlands 
2F-3F 

30-06-15 2F Gesprekken voeren Werkoverleg  

13-10-14 2F Gesprekken voeren BOV gesprek  

15-12-14 2F Spreken Presentatie casus, onderwerp  

22-10-14 2F Spreken Presentatie BPV  

14-10-14 2F Spreken Monoloog  

21-10-14 2F Schrijven Verslag BPV  

11-11-13 2F Schrijven Open sollicitatie  

04-10-13 3F Gesprekken voeren Werkoverleg  

28-10-14 3F Gesprekken voeren Discussie  
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14-10-14 3F Spreken Betoog  

04-12-13 3F Spreken Presentatie BPV  

15-11-16 3F Schrijven Artikel en literatuur  

27-11-13 3F Schrijven Verslag activiteit BPV  

Engels 
A2-B1 

16-09-14 A2 Gesprekken Hotelreceptie  

16-09-14 A2 Gesprekken Safari in Spanje  

16-09-14 A2 Gesprekken Volleybal-tournament  

16-09-14 A2-B1 Gesprekken Hotelreceptie  

12-06-14 A2-B1 Gesprekken Safari in Spanje  

12-06-14 A2-B1 Gesprekken Volleybal-tournament  

 

Productbeoordeling examens door examencommissie 

In het verslagjaar is door beoordelaars een aantal examens op inhoud beoordeeld (zie tabel hieronder). 

Aantal productbeoordeling per opleiding 
PW3 OA 

1 x C3 
1 x Ned. gesprekken 
3 x Ned. spreken 

5 x Engels gespr. 
9 x Engels spreken 
3 x TOA Eng schrijven 
3 x Ned. Schrijven 
1 x Ned. Gesprekken 
1 x TOA rekenen 
8 x E3B Ned. taalverzorging en grammatica 

 

De bevindingen uit de productbeoordelingen zijn door de examencommissie verwerkt in rapporten van bevindingen 

per opleiding. Deze zijn besproken in de examencommissie 22 juni 2017 tijdens de evaluatie van het Plan van 

Toezicht 2016-2017. Er is geen risico geconstateerd.  

Bijstelling examens n.a.v. interne audit 2015-2016 

In schooljaar 2015-2016 heeft een interne audit plaatsgevonden bij de opleiding PW3 in Naaldwijk. Hierbij heeft de 

interne auditor enkele opmerkingen geplaatst over de zelfgemaakte praktijkexamens E3 en E4. De examens zijn 

hierop bijgesteld: zo is een goed onderscheid tussen toetsing en examinering gemaakt; het GO/NO-GO moment is uit 

de examens gehaald en ook bij herkansing is de beoordeling “Goed” mogelijk gemaakt. De examens E3 en E4 zijn in 

2016-2017 opnieuw vastgesteld door de examencommissie en in gebruik genomen.(alleen in PHL?) 

In schooljaar 2016-2017 was een her-audit gepland. Deze is wegens de ziekte niet doorgegaan. 

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

afgenomen voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar. Dit wordt gecontroleerd door 

geschoolde vaststellers, die de examencommissie adviseren. 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende beroepsexamen en instellingsexamens Nederlands en 
Engels vastgesteld: 
 

Vastgestelde examens 2016-2017 
 Naam opleiding Naam vaststeller(s)  

1.  Pedagogisch werk  L. van Gaalen 

2.  Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker  L. van Gaalen 

3.  Onderwijsassistent L. van Gaalen 

4.  Artiest L. van Gaalen 

5.  Instellingsexamens Engels en Nederlands S. Renes 
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3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Dit geldt ook voor de keuzedelen van de 

opleiding. 

De keuzedelen worden ingekocht bij Consortium. De eerste keuzedelen zijn gepubliceerd in 2016. In 2016-2017 zijn 
nog geen keuzedelen geëxamineerd. Aandachtspunt voor 2017-2018 is het vaststellen van de keuzedeel-examens. 
 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. 

Bij het opstellen van het examenplan per opleiding is aan de hand van het Sectoraal Examenprofiel bepaald hoe de 

examinering, inhoud en afname, in de praktijk en op school plaats vindt. Het werkveld is een belangrijke partner in 

de keuzes die gemaakt worden t.b.v. het examenplan, dat door de examencommissie vastgesteld wordt.  

Voor de opleidingen die onder de nieuwe KD’s vallen, wordt alleen in de praktijk geëxamineerd. De theorie wordt na 

een periode van onderwijs schriftelijk getoetst, niet meer geëxamineerd.  

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

overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen.  

Dit heeft de examencommissie vastgesteld na controle van het examenplan door een vaststeller. Deze heeft 

hiervoor het Vaststelformulier Examenplan en het Vaststelformulier Examen gebruikt, ontwikkeld door de 

beleidsafdeling van Mondriaan (OOA). 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. Dit heeft de examencommissie geborgd via 

een advies door de vaststeller. De cesuur wordt hierbij standaard bevraagd. 

Daarnaast wordt aan de BPV-instelling input gevraagd over het niveau van de praktijkexamens, de cesuur zoals 

daarin beschreven en over de prestaties van de kandidaten als beginnend beroepsbeoefenaar. Dit gebeurt in contact 

tijdens de stageperiodes, tussen SLB en werkbegeleider en bij afname van praktijkexamens (o.a. door feedback op de 

examens en bij steekproefsgewijs bezoek van een 2e assessor van school wordt het oordeel van de BPV-beoordelaar 

van het examen bevraagd). 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. Dit heeft de examencommissie geborgd door 

beoordelingsmodellen bij alle theorie-examens te ontwikkelen en beoordelingsinstructies in alle praktijkexamens. 

Ook worden de beoordelingsmodellen en –instructies meegenomen in het advies van de vaststeller. Zie 3.4. 
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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.  

De examencommissie houdt dit in de gaten door acties zoals beschreven in 2.4 (publiceren surveillanteninstructie, 

steekproefsgewijze bezoeken afname theorie-en praktijkexamens, standaard 2e correctie theorie-examens). 

Bovendien wordt er bij theorie-examens standaard een beoordelingsmodel gepubliceerd en bevatten de 

praktijkexamens gedetailleerde beoordelingsformulieren. Daarnaast verzamelt onderzoekt de examencommissie 

actief eventuele meldingen van studenten die –na inzage van hun examen- menen niet gelijk beoordeeld te zijn. 

Daarnaast houdt de examencommissie toezicht op afname en beoordeling door steekproeven volgens het Plan van 

Toezicht. In 2016-2017 zijn steekproeven gerealiseerd volgens onderstaand schema. 

 

De uitkomsten van de steekproeven zijn door de examencommissie verwerkt in rapporten van bevindingen. Deze 

zijn besproken in de examencommissie 22 juni 2017 tijdens de evaluatie van het Plan van Toezicht 2016-2017. 

Verbeterpunten, zoals de scholing van de beoordelaars en het inzetten van onafhankelijke beoordelaars zijn 

opgenomen in het plan van toezicht van 2017-2018.  

Geconstateerde onregelmatigheden bij afname van de praktijkexamens 

Opleiding PW3; APL  
1 x was de BPV beoordelaar niet onafhankelijk en 1 x liep de beoordeling niet helemaal volgens plan. Door 
aanwezigheid van de twee assessoren van Mondriaan (standaard Mondriaan-beoordelaar + 2e assessor ivm 
steekproef) was er geen risico.  
 
Opleiding PW3; PHL  
1 x was de BPV-beoordelaar ongeschoold en niet onafhankelijk en 1 x was de beoordelaar van Mondriaan niet 
onafhankelijk. Dit is opgelost door de aanwezigheid van de twee assessor. 
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Opleiding OA 

2 x was de BPV-beoordelaar niet onafhankelijk, 1 x was de BPV-beoordelaar niet geschoold en 2 x was de 
Mondriaan-beoordelaar niet onafhankelijk. Dit is opgelost door de aanwezigheid van de tweede assessor. 
1 x is bij het examen E3B Taalverzorging en grammatica een vraag onjuist beoordeeld; student kreeg onterecht een 

onvoldoende. De student heeft een herkansing gekregen. 

1 x werd het examen E3 Het uitvoeren van een activiteitenprogramma niet als gebruiksvriendelijk ervaren. Dit is 
onder de aandacht van de examencommissie gebracht. 
 
Opleiding GPM  

Eenmaal was er sprake van een ongeschoolde BPV beoordelaar. Dit is opgelost door de aanwezigheid van de tweede 
assessor. 
 
Onregelmatigheden bij afname landelijke(CE) examens en schriftelijke examens 

 Tijdens de afname van de CE examens is 6 maal een storing met de computer geconstateerd. De problemen zijn 

opgelost door een andere computer beschikbaar te stellen of door extra tijd toe te kennen. 

 1 x is het CE examen rekenen ongeldig verklaard door het CvTE, de organisatie waar de CE examens vandaan 

komen. Dit is doorgegeven aan de inspectie en de 2 studenten van PW konden het examen overdoen.  

 Bij een examen Nederlands Schrijven is bij het nakijken fraude geconstateerd. De examencommissie heeft het 

examen ongeldig verklaard en de student heeft het examen opnieuw moeten doen. 

 Bij PW3; het examen C2 Observeren is een verkeerd filmpje getoond. Het correcte filmpje is gehaald en de 

studenten kregen extra tijd.  

 Een student GPM/PW4 heeft bij een examen tip-exx gebruikt. Er is met zekerheid vastgesteld dat er niet mee 

gefraudeerd is. Het weglakken heeft ook geen invloed gehad op de beoordeling van het examen. 

 De aanvragen voor een laatste examenkans (3e herkansing) laat de examencommissie behandelen door de 

‘contactpersonen bezwaren’, ook lid van de examencommissie. Er zijn 5 verzoeken voor OA  gedaan. Deze zijn 

allemaal toegekend.  

 Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen de beoordeling van een examen.  

Aanvragen aangepaste examencondities 

De examencommissie heeft het aantal studenten met toegekende aanpassing examinering goed in beeld (zie 

schema hieronder). In het jaar 2016-2017 kwamen 63 studenten in aanmerking voor aangepaste examinering. Zij 

hebben hiervoor in het eerste studiejaar een aanvraag ingediend bij de examencommissie. Op basis van regelgeving 

is door de zorgspecialisten bekeken of de aanvragen geldig waren. Alle aanvragen zijn door de examencommissie 

toegekend. In onderstaand schema is weergegeven welke aanvragen zijn gedaan. Alle aanvragen zijn na controle 

goedgekeurd.  

Aanvragen aangepaste examencondities 

Opleiding Dyslexie Dyscalculie ADHD/ADD Extra tijd Vergroting Anders 

PW3 APL 

 

17 

 

3 -- 17 6 4 Spelling hulp/soepel bij fouten 

3 afname: evt. mondeling of op pc 

GPM APL 

 

3 -- -- 3 1  

PW3 PHL 10 1 (= 1 vd 10) 1 11 11  

OA PHL 12 -- -- 12 12  

OA 7 -- 1 8 3 2 Spelling hulp/soepel bij fouten 

3 afname: evt. mondeling of op pc 

Artiesten/ 
MP 

8 1 -- 9 4 3 Spelling hulp/soepel bij fouten 

3 afname: evt. mondeling of op pc 

Totaal 57 5  2 60 37 18 
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4.2 Afnamecondities 
De condities doen recht aan de context van het toekomstig beroep; onderdelen van het examen vinden in de (reële) 

beroepspraktijk plaats.  

De examencommissie checkt of de BPV-instelling geschikt is als examenlocatie, doordat de verdeling van 

stageplekken centraal geregeld wordt door het BPV-bureau. Namens de examencommissie wordt door het BPV-

bureau d.m.v. een brief geïnventariseerd of het examen in de praktijk kan worden afgenomen. De BPV-begeleider 

van school checkt dit bij de BPV-instellingen. De geschiktheid van de examenplek en de onafhankelijkheid van de 

examenbeoordelaar worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een 2e assessor van school het examen te laten 

bijwonen. 

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. 

Het exameninstrumentarium is middels een methodemix tot stand gekomen. Bij de opleidingen PW, GPM, OA en MP 

geldt het 4-ogen principe voor alle examens in de praktijk. Ieder praktijkexamen heeft een aantal opdrachten. Deze 

worden deels beoordeeld door een assessor van het werkveld, deels door een assessor van school. Er is een 

evenredig aandeel school- en praktijkbeoordelaars bij elk praktijkexamen. De examencommissie laat 

steekproefsgewijs de praktijkexamens bijwonen door een 2e assessor. Het aantal waarnemingen is volgens de 

planning behaald (zie schema’s bij 4.1).  

Een betrouwbare beoordeling wordt verder geborgd doordat de beoordeling van praktijkexamens geen 

momentopname is. Tijdens elk schooljaar is er een stageperiode. Tijdens de stage is er nauw contact tussen de 

werkbegeleider op de werkvloer en de stagebegeleider op school. Zo wordt de geschiktheid van de student 

gemonitord en wordt een beeld verkregen over kennis, houding en vaardigheden van de kandidaat voorafgaand aan 

praktijkexamens. Het valt dus op als examenresultaten opvallend afwijken van prestaties tijdens eerdere stages.  

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. 

Uit de evaluatieformulieren, standaard ingevuld na elk theorie-examen zijn geen risico’s naar voren gekomen. 

Een tweede manier van controle is organiseren van klassengesprekken met studenten door de schooldirecteur, 

tevens voorzitter van de examencommissie. Daarnaast spreekt de schooldirecteur in de periodieke regiegroepen 

Kinderopvang en Onderwijsassistent met werkveldvertegenwoordigers over de examinering. De bevindingen op het 

gebied van examinering worden dus besproken met alle betrokkenen. Hieruit zijn dit jaar geen risico’s naar voren 

gekomen. 

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

en eenduidig. 

Er is in 2016-2017 geen beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep op het gebied van examinering. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

In schooljaar 2015-2016 heeft een interne audit plaatsgevonden bij de opleiding PW3 in Naaldwijk (PHL). Hierbij 

heeft de interne auditor enkele opmerkingen geplaatst over de zelfgemaakte praktijkexamens E3 en E4. De examens 

zijn hierop bijgesteld. Zo is een goed onderscheid tussen toetsing en examinering gemaakt; het GO/NO-GO moment 

is uit de examens gehaald en ook bij herkansing is de beoordeling “Goed” mogelijk gemaakt. De examens E3 en E4 

zijn in 2016-2017 opnieuw vastgesteld door de examencommissie en in gebruik genomen. 

In schooljaar 2016-2017 was een her-audit gepland in Naaldwijk. Deze is wegens omstandigheden niet doorgegaan 

en staat nu gepland voor het voorjaar 2018. 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 

In het jaarverslag 2015-2016 heeft de examencommissie een aantal verbeterpunten benoemd. Hieronder staat de 

realisatie daarvan in 2016-2017 per examenstandaard inclusief de realisatie.  

Nr. ED Verbeterpunt Realisatie  
30-09-2017 

Dit blijkt uit +  
Aandachtspunten voor 2017-2018 

1.  

ED1 
Desk 

Kennis over examinering vergroten: 
workshops organiseren “werken 
met Proces architectuur” voor 
docenten 

ja zie Scholingsactiviteiten door en voor 

examencommissie (paragraaf 1.6) 

2.  Scholing BPV-beoordelaars: in kaart 
brengen van aantal bijeenkomsten 

ja zie Scholingsactiviteiten door en voor 
examencommissie (paragraaf 1.6). 
Aandachtspunt 17-18: BPV-beoordelaars 
scholen in de nieuwe Consortium- examens 

3.  Scholing Consortium examens voor 
docenten en BPV-beoordelaars 
organiseren 

ja zie Scholingsactiviteiten door en voor 
examencommissie (paragraaf 1.6). 
Trainingen zijn gegeven door de 
onderwijskundig medewerkers 

4.  Scholing op herziene KD’s voor 
teams organiseren 

ja zie Scholingsactiviteiten door en voor 
examencommissie (paragraaf 1.6) 

5.  Bespreken Rapporten van 
bevindingen steekproeven 

ja Notulen examencommissie; evaluatie Plan 
van Toezicht 16-17; PvT 2017-2018 

6.  

ED1 
Dipl 

Controle examendossiers: verhoging 
steekproef naar min. 20% ivm 
slordigheden (m.n. ook ZW-PHL) 

ja 47% overall en 23% bij ZW (zie bij 2.2); 
echter vooral extra controle door lid 
examencommissie vóór diplomabesluit. 

7.  Procedure aanvragen extra kans 
controleren 

ja Procedure is aangescherpt; aanvraag 
verhoging van cijfer of niveau via 
aanvraagformulier (zie H2 schema; punt 9) 

8.  Aanmelding + aanwezigheid bij CE 
intensiever controleren 

ja Procedure is belegd bij lid examen-
commissie m.i.v. 2016-2017 

9.  

ED2 
Instr 

Resultaat-analyses per vraag/per vak nee Het ontbreekt aan menskracht om dit te 
realisteren.  

10.  REN-examens: op alle locaties 
dezelfde REN-examens afnemen 

ja Examenbank is opgeschoond (vlg. bijlage 
6.1 examencommissie 26-10-17)  
Aandachtspunt 17-18: examens Engels B2 

11.  

ED3 
Afn 

Sturen op complete jaarplanning van 
de examens 

gedeeltelijk Planningen voor beroepsexamens en 1e 
kansen Engels en Nederlands wel; planning 
2e en 3e kansen gedeeltelijk 

12.  Compleet invullen processen-
verbaal bij mondelinge 
examens/eindgesprek 

ja Controles examendossiers (zie 6 hierboven) 
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13.  Verhoging steekproeven in BPV ja 74 steekproeven bij praktijkexamens 
gerealiseerd (zie schema bij 4.1) 

14.  
ED3 
Afn/ 

Beoord 

Verhoging aantal 2e correcties bij 
theorie-examens 

ja 56 examens bijgewoond (zie schema bij 
4.1). 

15.  Meldingen onregelmatigheden 
monitoren 

ja Notulen examencommissie. 

16.  

ED3 
Beoord 

ZW: verhoging aantal 2e correcties gedeeltelijk 2e correcties zijn gedaan. Exact aantal is 
niet te achterhalen (i.v.m. wisseling lid 
examencommissie)  
Aandachtspunt 17-18: data over PvT- 
steekproeven beter bijhouden 

17.  Kalibreer-sessies organiseren 
voorafgaand aan beoordeling 

ja PW kijkt beroepsexamens standaard 
gezamenlijk na. Ook GPM en OA hebben 
hier actie op genomen.  
Aandachtspunt 17-18: DAPA-examens 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
De gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 zoals verwerkt in het Plan van Toezicht 2016-2017 staan 

vermeld in hoofdstuk 2, inclusief de realisatie. 

 

6.3 Kwaliteitsdoelen examinering 2017-2018  
 

De volgende doelen zijn benoemd door de examencommissie. 

 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Implementatie nieuwe praktijkexamens 

Consortium 
Studenten, betrokkenen BPV zijn tevreden over de examens; 

Resultaten zijn niet aantoonbaar lager dan eerdere jaren 

2. Vaststelling instellingsexamens Engels  
Spreken/ Gesprekken 

 Instellingsexamens Engels van niveau B2 zijn toegevoegd 
aan examenbank vóór 1-4-2018 

 Alle examens zijn vastgesteld in juli 2018 

3. Resultaten CE  Minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde van Mondriaan en 
van de sector (zie bijlage 1 voor CE-resultaten 2016-2017) 

4. Vaststelling examens keuzedelen Examens zijn vastgesteld in december 2017 

5. Controleren procedures afname theorie-
examens, digitale examens en 
mondelinge examens 

Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018 

6.  Controle afname examens in de BPV Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018 
Controle of ingezette BPV-beoordelaars geschoold zijn 

7. Controle examendossiers Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018  

8. Deskundigheid bevorderen van bij 
examinering betrokken functionarissen 

 Medewerkers examenbureau zijn geschoold in 
cijferregistratie in Magister 

 Beoordelaars zijn geschoold in Consortium- en ICE-materiaal 
 Docententeams zijn geschoold in procesarchitectuur 

examinering met bijbehorende spelregels 

9. Implementatie diplomavaststelling via 
Magister 

 Magister-cijferregistratie is operationeel (ook op de locatie 
Naaldwijk) 

 De vaststelformulieren uit Magister worden gebruikt 
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Bijlage 1. Resultaten CE examen 2016-2017 
 

School voor Pedagogisch werk en Onderwijsassistent; percentage voldoende 

 

 

Tabel Resultaten School voor Pedagogisch werk en Onderwijsassistent 
 
Toelichting op de tabel 
 
Nederlands 
De resultaten voor Nederlands 2F zijn in 2016-2017 lager dan in 2015-2016 en hoger dan in 2014-2015.  
De score in 2016-2017 ligt net onder het gemiddelde van Mondriaan (77%). 
 
De resultaten voor Nederlands 3F zijn in 2016-2017 iets lager dan 2015-2016 en 2014-2015.  
Het resultaat in 2016-2017 ligt onder het gemiddelde van Mondriaan (57%) en het landelijk gemiddelde van de sector zorg & 
welzijn (61%). 
 
Engels 
De resultaten voor Engels B1 zijn in 2016-2017 heel goed en zijn toegenomen vergeleken met 2015-2016. Dit is te wijten aan de 
gewijzigde cesuur in 2016-2017. De score ligt in 2016-2017 op het gemiddelde percentage van Mondriaan (88%) en ruim boven 
de landelijke score van de sector zorg & welzijn (57%). 82% van de kandidaten behaalt het B2-examen. De docenten hebben 
een goede inschatting gemaakt van de kansen van de kandidaten voor B2. 
 
Rekenen 
De resultaten voor rekenen 2F zijn in 2016-2017 gedaald ten opzichte van 2015-2016 en hetzelfde als 2014-2015.  
De score in 2016-2017 ligt onder het gemiddelde van Mondriaan (41%). 
 
De resultaten voor rekenen 3F zitten in 2016-2017 gelijk gebleven ten opzichte van 2015-2016 en flink hoger dan 2014-2015. De 
score zit onder het gemiddelde van Mondriaan (33%) en op het gemiddelde van de sector zorg & welzijn (26%). 

  Rekenen  Nederlands Engels 
 2A 2F 3F 2F 3F B1 B2 

2014-2015  27% 18% 71% 57%   

2015-2016  31% 27% 88% 56% 59%  

2016-2017  27% 26% 76% 52% 88% 82% 

 


