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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 van de school voor Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg legt met dit 

jaarverslag verantwoording af aan het College van Bestuur over het verloop van de examinering en 

diplomering; de processen en procedures in het afgelopen schooljaar van de opleidingen Sociaal 

werk en Maatschappelijke zorg, uitgevoerd op de scholen binnen ROC Mondriaan. 

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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1.1 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. 

Voor beide examencommissies zijn aparte verslagen gemaakt. 

De Examencommissie Sociaal Werk en Maatschappelijke zorg draagt de verantwoordelijkheid voor 

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

aangeboden binnen de school voor Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg.  

Crebonummer 
opleiding 

Naam opleiding School SD en ZL 

91370 Sociaal cultureel werk   SD 

92670 Sociaal maatschappelijke dienstverlening   SD 

92620 Pedagogisch werk jeugdzorg SD 

92650 Medewerker maatschappelijke zorg SD en ZL 

92661 MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten zorg SD en ZL 

92662 MZ Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen SD  

23181 Maatschappelijke zorg SD en ZL 

25474 MZ Agogisch medewerker Gehandicaptenzorg SD 

25477 MZ Persoonlijk begeleider SD 

25487 MZ Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen SD 

25479 Thuisbegeleider SD 

23185 Sociaal werk SD 

25488 Sociaal-cultureel werker SD 

25489 Sociaal maatschappelijke dienstverlener SD 

 

De kwalificaties zijn ondergebracht bij de volgende organisatie-eenheden: 

- School voor Sociaal Werk en Maatschappelijke zorg (SD), locaties: Aspasialaan,  

Den Haag en Brasserskade, Delft 

- School voor Zorg en Welzijn Leiden (ZL), locatie: Vondellaan, Leiden 

 

  



Jaarverslag examinering 2016-2017 I ROC Mondriaan Examencommissie van de opleidingen SW en MZ  281117 

 4 

Behaalde diploma’s tussen 01-10-2016 en 01-10-2017 

School Crebo Opleiding Locatie Geslaagden 

SD 92650 MMZ 3 BRAS 37 

SD 92650 MMZ 3 APL 15 

Totaal    52 

SD 92661 MZ 4 PBGZ BRAS 28 

SD 92661 MZ 4 PBGZ APL 3 

Totaal MMZ    31 

SD 92662 MZ 4 PBSD BRAS 26 

SD 92662 MZ 4 PBSD APL 4 

Totaal MZ    30 

SD 92631 PWJ APL 49 

SD 91370 SCW APL 37 

SD 92670 SMD APL 73 

Totaal SW    159 

Totaal SD    272 

ZL 92650 MMZ 3 VON 57 

ZL 92661 MZ4 PBGZ VON 55 

Totaal ZL    112 

ZW 92650 MMZ 3 PHL 24 

Totaal ZW    24 

 

Stijging t.o.v. van het jaar 2015-2016 

 2015-2016 2016-2017 Stijging 

SD 244 272 9% 

Aantal diploma’s SW-MZ 349 386 9% 

  



Jaarverslag examinering 2016-2017 I ROC Mondriaan Examencommissie van de opleidingen SW en MZ  281117 

 5 

1.2 Samenstelling examencommissie SW-MZ 

De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Dhr. R.C. Vierling Voorzitter/schooldirecteur  

Mevr. S.N. Renes Secretaris 

Dhr. M. Acikgoz Lid namens opleiding SW 

Mevr. F. J. Aarts Lid namens opleiding PWJ 

Mevr. T. van den Dries-Kreulen/  
Mevr. N. van Steveninck-
Bodaan 

Lid namens opleiding MMZ-MZ Leiden 

Mevr. A.P.E. van Egmond Lid namens opleiding MMZ-MZ Leiden 

Dhr. H. Feijnenbuik Lid namens MMZ-MZ Delft 

Mevr. C.A.M. van Gaalen Lid namens opleiding SW 

Dhr. H. Kroesen Toehoorder 

Mevr. M. Muizelaar Lid namens werkveld SW 

Mevr. M.J.H. Spaans Lid met portefeuille steekproeven en organiseren 
deskundigheid 

 

Wijziging t.o.v. het jaar 2015-2016. 

Mevr. Muiselaar is namens het werkveld SW in februari toegetreden tot de Examencommissie. Dhr. 

Kroesen is in maart toegetreden als toehoorder. Er wordt geen vergoeding toegekend aan externe 

leden. 
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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.  

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);    

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Toezicht houden op de examenprocessen; 

 Afhandelen van incidenten die verband houden met examinering en diplomering; 

 Behandelen van bezwaren/klachten; 

 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 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 controleacties bijhoudt waarmee ze 

toezicht houdt op examens, afname en beoordeling, diplomering en deskundigheid van de bij 

examinering betrokken personen. De controleacties worden gekozen op basis van een 

risicoanalyse 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).  
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1.4 Functioneren van de examencommissie  

De voorzitter van de examencommissie SW-MZ is de schooldirecteur van de school voor Sociaal Werk 

en Maatschappelijke Zorg. 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 7x vergaderd; 

- werkt  volgens de procesarchitectuur examinering, (zie afbeelding) en voert het beleid uit van 

ROC Mondriaan; 

- werkt volgens de PDCA met een Plan van Toezicht. 
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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 examen- en/of toetsbank, 

kopiëren en klaarleggen 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 naspeurbaar. 

 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.  

 In Den Haag op de Aspasialaan is een nieuwe beveiligde ruimte in gebruik genomen en dit 

proces is soepel verlopen. 

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

tussen medewerkers en vertegenwoordigers van de teams. 

 In Leiden is in 2016-2017, dankzij extra inspanningen richting facilitair bedrijf, een beveiligde 

ruimte gerealiseerd voor het kopiëren en opslaan van examens.  
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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 

3.3.1 Mate waarin examenfunctionarissen zijn 
geschoold en bijgeschoold.  

100%  

 

De examencommissie SW-MZ heeft in 2016-2017 op vier manieren aan deze norm voldaan. 

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 Sociaal Werk en 

Maatschappelijke Zorg hebben in september 2017 een training, verzorgd door het ICE, gevolgd. Deze 

training werd georganiseerd voor alle nieuwe leden van de examencommissie van Zorg en Welzijn.  

II.  Scholingsactiviteiten door en voor de examencommissie 

- Workshops Examinering data 16 maart, 18 april en 18 mei gezamenlijk georganiseerd door 

de examencommissies van PW-ART en SW-MZ voor alle docenten van Welzijn; onderwerpen 

Examenhandboek, proces examineren: uitvoeren en beoordelen en proces examineren: 

diplomabesluit en diploma; Er hebben 53 docenten van de opleidingen SW en MZ deel 

genomen aan deze workshops, 80% van de docenten van de opleidingen SW en MZ van de 

APL en BRAS en 30% van de docenten van de opleiding MZ Vondellaan. 

- 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; onderwerp: div. onderwerpen o.a. 

betreffende nieuwe praktijkexamens voor cohort 2016 e.v.; controleren examendossiers 

door SLB; organisator: locatieleden examencommissie. 

- Informatiebijeenkomsten met medewerkers 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). 
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- Beoordelaarstrainingen beroepsgerichte examens van Consortium:  

Beoordelaarstraining SW   APL MMZ/MZ   BRAS/APL MZ/MMZ   VON 

 18-01-2017  

07-03-2017 

21-09-2017 

28-09-2017 

45 deelnemers 

04-04-2017 

11-05-2017 

27 deelnemers 

06-06-2017 

8 deelnemers 

 

III.  Eisen nieuwe examencommissieleden. 

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

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 hieronder. 

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  
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 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 de training voor nieuwe leden van de 

examencommissie georganiseerd door ICE gevolgd. 

De examencommissie heeft workshops georganiseerd. Uit de evaluaties is gebleken dat de 

deelnemers uiterst tevreden waren over de inhoud en vorm van de workshops. 
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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 is een lid uit werkveld actief  

- sollicitatieprocedure nieuwe leden is 
ingezet 

Deskundigheid van nieuwe leden is door 
CvB gecheckt. 

Elke opleiding 1 
vertegenwoordiger van 
het werkveld in de 
examencommissie 

Deskundigheid 
examencommissie 

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

Evaluatie deskundigheid 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

- de uitkomst van het inspectiebezoek  
- de evaluatie van het functioneren in 

vergadering van juli 2017 

Huidige beleid 
voortzetten 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

- jaaragenda is gerealiseerd  

- acties Plan van Toezicht zijn uitgevoerd  

- Plan van Toezicht is geëvalueerd 

Verbeterpunten uit jaarverslag 2015-2016 
zijn geëvalueerd. 

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.  

Kwaliteitsdoel Indicatoren Realisatie 

1. Alle examens zijn 
vastgesteld. 

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

Voldaan 

Alle beroepsexamens zijn (hernieuwd) 
vastgesteld. 

Een aantal (beroeps)examens is 
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. 

 

Deels voldaan 

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

Planning 2e en 3e kansen gedeeltelijk. 

3. Praktijkexamens die 
worden afgenomen in 
de BPV worden 
steekproefsgewijs 
bijgewoond door een 2e 
assessor.  

Norm: 10% van de 
examens wordt 
bijgewoond. 

Deels voldaan 

8%, 30 examens bijgewoond.  

Zie schema onder 2.4 

 

4. Afname van theorie-
examens wordt 
steekproefsgewijs 
bijgewoond. 

Norm: 10% van de 
examens wordt 
bijgewoond:   

Deels voldaan 

9%, 34 examens bijgewoond 

Geen risico geconstateerd 

Zie schema onder 2.4 

 

5. Er vinden 2e 
beoordelingen van 
theorie-examens plaats. 

Norm: 10%  
2e beoordelingen 

Deels voldaan 

8%, 30 examens bijgewoond 

Geen risico geconstateerd 

Zie schema onder 2.4 

 

6. 

 

Examendossiers worden 
steekproefsgewijs in 
orde bevonden. 

Vaststelling van 
diploma’s is deugdelijk. 

Check examendossiers 
en vaststellingslijsten 
door onafhankelijk lid 
examencommissie. 

Lid examencommissie 
aanwezig bij 
diplomavergadering. 

Voldaan 

66 dossiers gecontroleerd 

Lid examencommissie was aanwezig  

bij vaststellingsvergadering 

Geen risico geconstateerd 

Zie schema onder 2.1 
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7. Deskundigheid van de 
betrokkenen bij 
examinering is op orde. 

Norm: jaarlijks 
evalueren in de 
Examencommissie 
a.d.h.v. formulieren  
2e assessor en evaluatie 
van studenten. 

Voldaan 

Geen risico geconstateerd Dit is 
gebleken uit:  

- resultaten van examenevaluaties 
studenten  

- bevindingen uit de steekproeven 
van de 2e assessor 

Zie schema onder 2.4 

8. Aanvragen aangepaste 
examinering zijn in orde. 

Norm: student levert 
geldige verklaring aan. 

De toekenning door de 
examencommissie is 
opgenomen in Magister. 

Voldaan 

De procedure is bijgesteld en voor alle 
partijen duidelijk. 

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.  

Voldaan 

Procedure 3e kans is aangescherpt. 

Studenten vragen via formulier 
verhoging cijfer of niveau aan. 

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. 

- na te gaan of er afwijkingen en onregelmatigheden zijn. 

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

ziet toe op het proces van vaststelling tijdens de diplomavaststelvergadering.Voor vaststelling 

controleert een onafhankelijk lid van de examencommissie steekproefsgewijs de examendossiers en 

de vaststellingslijst.  

 

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

examendossiers te controleren na uitgifte van het diploma. Hierbij is geen risico geconstateerd.  

Diplomabesluit: aantal steekproeven diplomadossiers na diplomering: 

MMZ3 / MZ4 PWJ4 SCW4 SMD4 

29 5 25 7 

 

Voor de opleidingen MMZ/MZ en SCW  is het streven van 20% steekproeven ter controle na 

diplomering ruim  gehaald.  

Daarnaast werkt de examencommissie met een meldingsoverzicht van onregelmatigheden tijdens 

examinering.  In het beschreven schooljaar zijn 13 meldingen ontvangen betreffende de kwaliteit van 

diplomering. Dit betrof o.a. ontbrekend examenwerk (4), telfouten in het verleden (8) en een 

afrondingsfout in het diploma-vaststelformulier. Voorafgaand aan de diplomeringvaststelling worden 

de examendossier grondig gecontroleerd door de SLB’er en de cijferverantwoordelijke.  

Ook komend jaar blijft de dossieropbouw een speerpunt in het Plan van Toezicht van de 

examencommissie.  

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. 

 

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. Zie hiervoor punt 3. 

Op die kwaliteit wordt toegezien door:  

- alle exameninstrumenten te laten controleren door eigen, geschoolde vaststellers aan de hand 

van een door ROC Mondriaan ontwikkeld vaststelformulier. 

- een feedback-mogelijkheid voor docenten.   

- evaluatie van praktijkexamens met de BPV-instellingen.  

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

Beroepsexamens 

In 2016-2017 zijn van de oude cohorten (2012 t/m 2014, m.u.v. MZ Leiden, nl. cohort 2015) alle 

examens op één na in de afgelopen twee jaar vastgesteld. Eén examen, SMD E2, is in 2014 

vastgesteld. Dit examen is in 2015-2016 in het tweede leerjaar afgenomen en werd daarna niet meer 

gebruikt. 

Vanaf de schooljaren 2016-2017 (voor MZ) en 2017-2018 (voor SW) worden praktijkexamens 

ingekocht voor de nieuwe cohorten vanaf 2015. De ingekochte praktijkexamens zijn in mei 2017 

gepubliceerd en voor de zomervakantie bij de vaststellers voorgelegd. Hun advies wordt verwacht in 

oktober 2017. 
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Instellingsexamens 

Een aandachtspunt vormen de instellingsexamens Nederlands en Engels. 

Voor Schrijven 3F heeft de examencommissie besloten om vanaf 2016-2017 de TOA te gebruiken. De 

docenten zijn hierover geïnformeerd tijdens een speciale bijeenkomst Nederlands en Engels 

georganiseerd door de examencommissie. Ook de medewerkers examenbureau zijn over de afname 

TOA geïnstrueerd. 

Voor Spreken en Gesprekken worden zelf ontwikkelde examens gebruikt naar model van het Cinop. 

In 2015-2016 is een aantal examens herzien. Hernieuwde vaststelling van een aantal examens 

Nederlands Spreken en Gesprekken 2F en 3F is in september 2017 gerealiseerd. Hernieuwde 

vaststelling blijft staan als actiepunt voor 2017-2018. 

 

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 standaard 2e correcties van theorie-examens.  

 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 

Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Zo zit er een vertegenwoordiger uit het werkveld 

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 en BBL-studenten leveren. Hierin staat 

examinering standaard op de agenda en hebben doorgaans onze examencommissieleden zitting. 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.   

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 examens zijn door ontwikkelaars van de opleidingen zelf 

geconstrueerd, nadat na onderzoek gebleken was dat de examens van externe aanbieders niet aan 

de gehanteerde kwaliteitsnorm voldeden. Voor wat betreft de instellingsexamens van Nederlands en 

Engels bleek dat de in te kopen examens duur waren en er bruikbare zelf ontwikkelde examens 

beschikbaar waren. 

Ook dit jaar is door beoordelaars een aantal examens op inhoud beoordeeld. 

Aantallen productbeoordeling per opleiding. 

 MZ 4 MMZ 3 PWJ SCW SMD VON 

 

Productbeoordeling  

 

6 x E2 
Coördineren 

2 x Ned. 
Schr.3F 

Versie E 

2 x E2 
Ondersteunen 
en 
afstemmen 
prakt.ex. 

1 x Ned. Spr, 
2F 

1 x C1 
Activiteiten. 

 ------- 5 x Ned. 
Schr. 

1 x E2 

1 x Ned. 
Gespr. 

1 x E2, 

1 x C1.2 

3 x Ned. 
Schr. 

2 x E2.2 

2 x E2.1 

1 x E5 

1 x E3.1 

1 x C4 

1 x E3 

1 x E4 

1x E1 

 

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

van bevindingen per opleiding. Deze zijn besproken door betrokkenen in september 2017. Er is geen 

risico geconstateerd.  

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

Ten behoeve van de nieuwe IHKS-nummers heeft de Examencommissie de keuze gemaakt om deze 

examens in te kopen bij Consortium. Dit jaar heeft de opleiding MZ cohort 2015 voor het eerst 

gewerkt met een ingekocht beroepsexamen. 

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

(Cinop), van gekochte examens (ICE:TOA) en van zelfgemaakte examens (voor o.a. Spreken en 

Gesprekken). 

Een deel van de instellingsexamens Spreken en Gesprekken van Nederlands 2F en 3F is in september 

2017 aangepast en opnieuw vastgesteld naar aanleiding van de bevindingen uit de 
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productevaluaties. De aanpassing betreft het criterium inhoudskenmerken. Voor dit criterium is een 

voldoende score vereist, om het examen te kunnen halen.  

Naar aanleiding van de opmerkingen na de audit m.b.t. examinering bij de opleiding Pedagogisch 

werk niveau 3 zijn de E3 en E4 examens van de opleidingen SW en MZ op een aantal punten 

aangepast: onderscheid toetsing en examinering, GO-NOGO eruit en beoordeling GOED ook bij 

herkansing. De examens zijn opnieuw vastgesteld. 

 

De examencommissie gebruikte in 2016-2017 onderstaande ingekochte examens: 

 Naam examen Naam examenleverancier 

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

2. MZ Cohort 2015 E1 Consortium 

 

De examencommissie gebruikte in 2016-2017 onderstaande zelf-geconstrueerde examens: 

 Naam examen Datum vaststelling 

SCW  

91370 

E1 Activiteiten met de doelgroep 
Bewijsmap  

15-01-2015 

E2 Schriftelijk examen  28-01-2016 

E3 Coördineren Bewijsmap  07-01-2017 

E4 Professionalisering  Proeve van 
Bekwaamheid  

25-10-2016 

SMD 

92670 

E1 Activiteiten met de doelgroep 
Bewijsmap  

09-02-2016 

E1 Simulatie versie A,B,C,D  09-02-2016 

E2 Schriftelijk examen versie A,B,C  versie A en B 03-02-2014 

versie C 28-10-2014 

E3 Voorlichting, juridische vragen en 
professioneel handelen Proeve van 
Bekwaamheid                                    

25-10-2016 

E4 Schriftelijk examen versie A,B,C versie A 22-05-2017  

versie B en C 19-05-2017 

MMZ3 

MZ4 

92650 

92661 

92662 

E1 92650, 92661-62 Activiteiten met de 
doelgroep  

15-11-2015 

E1 92650, 92661-62 Schriftelijk examen 
versie A en B  

16-04-2015 

C1.2 VON 92650, 92661 Schriftelijk 
examen versie A en B  

02-03-2015 

E2 92650 Ondersteunen en afstemmen 
Praktijkexamen  

20-09-2016 

E3 92650 Professioneel handelen Proeve 
van Bekwaamheid  

14-03-2017 



Jaarverslag examinering 2016-2017 I ROC Mondriaan Examencommissie van de opleidingen SW en MZ  281117 

 19 

E2 92661 Coördineren Praktijkexamen  20-09-2016 

E2 92662 Coördineren Praktijkexamen  22-09-2016 

E3 92661-62 Professioneel handelen 
Proeve van Bekwaamheid  

01-03-2016 

C4.1 92661 Verpleegtechnisch handelen  14-12-2015 

C4.b 92661 Medisch rekenen versie A,B 29-03-2016 

Nederlands 

2F-3F 

2F Gesprekken voeren Werkoverleg  30-06-2015 

2F Gesprekken voeren BOV gesprek  13-10-2014 

2F Spreken Presentatie casus, 
onderwerp  

15-12-2014 

2F Spreken Presentatie BPV 22-10-2014 

2F Spreken Monoloog  14-10-2014 

2F Schrijven Verslag BPV  21-10-2014 

2F Schrijven Open sollicitatie  11-11-2013 

3F Gesprekken voeren Werkoverleg 04-10-2013 

3F Gesprekken voeren Discussie  28-10-2014 

3F Spreken Betoog  14-10-2014 

3F Spreken Presentatie BPV  04-12-2013 

3F Schrijven Artikel en literatuur  15-11-2016 

3F Schrijven Verslag activiteit BPV  27-11-2013 

Engels 

 A2-B1 

A2 Gesprekken Hotelreceptie   16-09-2014 

A2 Gesprekken Safari in Spanje  16-09-2014 

A2 Gesprekken Volleybal-tournament  16-09-2014 

A2-B1 Gesprekken Hotelreceptie  16-09-2014 

A2-B1 Gesprekken Safari in Spanje  12-06-2014 

A2-B1 Gesprekken Volleybal-tournament  12-06-2014 
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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 elk voor een opleiding, en voor de examens 

Nederlands en Engels de examens vastgesteld:  

Nr. Naam opleiding Naam vaststeller(s)  

1. Sociaal cultureel werk Mevr. M. van der Niet / mevr. S. N. Renes 

2. Sociaal Maatschappelijke dienstverlening Mevr. P. op ’t Root 

3. Pedagogisch werk Jeugdzorg Mevr. A. Meppelink 

4. Medewerker maatschappelijke zorg Mevr. C. Rodrigues / mevr. A. Meppelink 

5. Maatschappelijke zorg Mevr. C. Rodrigues. / mevr. A. Meppelink 

6. Instellingsexamens Engels en Nederlands Mevr. S. N. Renes 

 

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. Voor de opleiding SW worden er ook keuzedelen 

bij de firma Codename Future ingekocht. Aandachtspunt voor 2017-2018 is het vaststellen van 

keuzedeel-examens voor afname. 

 Naam keuzedeel examen Naam vaststeller 

1. Digitale vaardigheden gevorderd K0023 Mevr. A. Meppelink (091017) 

 

Het examen van het keuzedeel ‘Digitale vaardigheden gevorderd’ is aangeboden in het jaar 2016-

2017. Het aangepaste examen bij dit keuzedeel wordt in 2017-2018 afgelegd. Het examen van dit 

keuzedeel is aangepast door de constructeur en bekeken door mevr. A. Meppelink als vaststeller. De 

examencommissie heeft dit keuzedeel vastgesteld. 

 

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 het nieuwe KD vallen, wordt alleen in de praktijk geëxamineerd. De 

theorie wordt na een periode van onderwijs schriftelijk getoetst, niet meer geëxamineerd.  
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3.4 Evenwichtige waardering  

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

werkprocessen en overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen.  

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 ROC 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’er 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. 

In het jaar 2016-2017 zijn de volgende steekproeven gerealiseerd. 

 MZ4 MMZ3 PWJ SCW SMD VON 

 

Tweede 
beoordeling  

schriftelijk of 
mondeling. 

 

1 x specifieke 
doelgroep 

3 x Ned. Schr. 

2 x 
Ondersteunen 

6 x E2 
Coördineren 

4 x Spreken 

1 x C3 Proeve 

2 x E2 

4 x Ned. Schr. 

 

1 x Ned. 
Spr. 

3 x C2   

2 x Eng. 
Spr. 

1 x Eng. 
Spr. 

------- 

 

Procesbeoordeling 
afname  

schriftelijk of 
mondeling 
examen. 

 

1 x TOA 
Engels Schr. 

2 x Ned. Schr. 

1 x Ce Rek. 

1 x E2 
Coördineren 

1 x CE Engels. 

1 x TOA 
Engels Schr. 

1 x CE 
Nederlands 

6 x Ned. Spr. 

3 x E3 

1 x Ned. 
Spr. 

1 x 
Ned. 
Schr. 

8 x E4 
mondeling 

1 x E4 
schriftelijk 

2 x Engels 
gesprek 

4 x C3 
Prof. 
handelen 

 

Procesbeoordeling  

praktijkexamens.* 

5 x E2 
Ondersteunen 
en 
afstemmen 

4 x E2 
Ondersteunen 
en 
afstemmen 

3 x C3 
Eindge-
sprekken 

14 x C3  4 x C3  
Prof. 
handelen 

 

Tweede 
beoordeling  

schriftelijk of 
mondeling. 

 

1 x specifieke 
doelgroep 

3 x Ned. Schr. 

2 x 
Ondersteunen 

6 x E2 
Coördineren 

4 x Spreken 

1 x C3 Proeve 

2 x E2 

4 x Ned. Schr. 

 

1 x Ned. 
Spr. 

3 x C2   

2 x Eng. 
Spr. 

1 x Eng 
Spr. 

------- 
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De uitkomsten van de steekproeven zijn door de examencommissie verwerkt in rapporten van 

bevindingen.  De examencommissie bespreekt in haar vergadering eventuele risico’s en praktische 

verbeterpunten die naar voren komen uit bezoeken van 2e assessoren bij praktijkexamens aan de 

hand van de rapport van bevindingen. Hiervoor vat de examencommissie de origineel ingevulde 

formulieren van de 2e assessors zelf samen.  

 

Enkele punten die naar voren kwamen bij afname van de steekproeven: 

Opleiding SMD. Eenmaal was er sprake van een ongeschoolde beoordelaar, eenmaal was de SLB’er 

beoordelaar en eenmaal waren er tijdens het eerste deel van het examen geen beoordelaars 

aanwezig.  

Opleiding SCW. Schriftelijk examen C2: driemaal zijn punten bij een fout antwoord toegekend. Dit 

had geen invloed op V of O. Examen E3: eenmaal was sprake van vragen over de geschiktheid van 

locatie voor afname van examen; er was sprake van een niet geschoolde werkbegeleider. Examen C4: 

tweemaal was er sprake van een ongeschoolde beoordelaar. 

Opleiding MZ4. Examen E3: driemaal was er sprake van een niet geschoolde assessor van de praktijk, 

eenmaal was de praktijkbegeleider ook assessor. Examen E4: eenmaal was de praktijkbegeleider ook 

assessor.  

Verbeterpunten opgenomen in het Plan van Toezicht van 2017-2018 zijn de scholing van de 

beoordelaars en de objectieve, onafhankelijke beoordeling in de praktijk.  

 

Geconstateerde onregelmatigheden bij afname landelijke (CE) examens en schriftelijke examens: 

- Tijdens de afname van de CE examens is ruim 20 maal een storing met de computer 

geconstateerd. Eenmaal heeft een student het examen opnieuw gedaan, in de andere gevallen 

zijn de problemen opgelost door een andere computer beschikbaar te stellen of door extra tijd 

toe te kennen. 

- Tijdens het examen Schrijven is eenmaal fraude door 2 studenten, namelijk het bespreken van 

de stof tijdens het examen,  geconstateerd. Deze studenten hebben het examen opnieuw 

gemaakt. 

 

De examencommissie monitort het aantal aangevraagde en toegekende 3e kansen. Eenmaal is aan 

een hele groep een derde kans toegekend, nadat uit de resultaten gebleken was dat deze klas 

onvoldoende was. Punt van aandacht blijft het tijdig aanvragen van de 3e kans. Dit is als speerpunt 

opgevoerd in het Plan van Toezicht 2017-2018 

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 

SMD gedaan. Deze zijn allemaal toegekend.  

Er zijn 5 bezwaren ontvangen tegen de beoordeling van een examen. Drie hiervan betreffen de 

beoordeling van een vraag in een theorie-examen na exameninzage. Eén verzoek tot aanpassing is 

gehonoreerd. De andere 2 bezwaren betroffen de aanduiding van het niveau van Engels.  
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De examencommissie heeft besloten dat het cijfer voor mondeling Engels A2 ook gold voor het cijfer 

van B1, op voorwaarde dat het gesprek op B1 gevoerd is. 

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

beeld. In het jaar 2016-2017 kwamen 67 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 

het betrof. 

 

School/opleiding Dyslexie Dyscalculie ADHD / ADD Slechthorend Stotteren Totaal 

SD SMD 

SD PWJ 

SD SCW 

SD MZ BBL 

SD MMZ/MZ 

6 

11 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

- 

17 

- 

2 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

10 

15 

4 

2 

23 

ZL MZ4 

ZL MMZ-VIG 

9 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

4 

Totaal 37 22 4 3 1 67 

 

De volgende aanpassingen/voorzieningen zijn toegekend: 

 extra tijd, versie met speciaal lettertype, programma Kurzweil;  

 geluiddichte koptelefoon; 

 auditieve ondersteuning; 

 mondelinge afname. 

 tolk 

 

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 examenlocatie geschikt is, doordat de verdeling van stageplekken 

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

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

studiebegeleider van Mondriaan checkt dit bij het BPV-bedrijf. 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. 
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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. 

Het exameninstrumentarium is middels een methodemix tot stand gekomen. Bij de opleidingen SW 

en MZ geldt het ‘vier-ogen-principe’ voor alle examens in de praktijk. Er wordt altijd met vier ogen 

nagekeken. Opdrachten worden afzonderlijk door een onafhankelijk beoordelaar beoordeeld. Er is 

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

heeft het doel om bij elk examen steekproefsgewijs een aantal waarnemingen te laten plaats vinden, 

behaald.  

Een betrouwbare beoordeling wordt - naast eerder besproken maatregelen in 2.4 - geborgd doordat 

de beoordeling van met name praktijkexamens geen momentopname is, die beperkt blijft tot de 

duur van het examen alleen. 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.  

Naast bovengenoemd contact tijdens de stages is in de regiegroepen, waarin de praktijk 

vertegenwoordigd is, besproken aan welke eisen de examenopdracht minimaal moet voldoen. 

Uit de eerste bevindingen n.a.v. dossiercontrole van het gemaakte examen E1 MZ van Consortium is 

gebleken dat de examenproducten niet eenduidig verwerkt zijn. Actie: alle docenten van SW en MZ 

moeten getraind worden.  

 

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 panelgesprekken met studenten door de 

schooldirecteur, tevens voorzitter van de examencommissie. De bevindingen op het gebied van 

examinering zijn besproken met de betrokkenen. Ook hieruit zijn 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. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 

 

De Inspectie heeft in maart 2017 een onderzoek uitgevoerd om in De Staat van het Onderwijs te 

kunnen rapporteren over de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding 

Sociaal Cultureel Werk, vallend onder de Examencommissie SW-MZ, is hiervoor geselecteerd.  

Voor dit onderzoek is het nieuwe waarderingskader (onderdeel van het onderzoekskader MBO 2017) 

gebruikt waaronder de het kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering. 

De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder weergegeven. Deze zijn overgenomen uit het 

eindrapport van de inspectie. 

De Examencommissie is trots op dit resultaat en ziet dit als uitkomst van de gezamenlijke inspanning 

van het team inclusief externe beoordelaars, van de leden van de Examencommissie en van 

medewerkers examenbureau en administratie. 

3.1.2 Examinering en diplomering 

ED Examinering en diplomering 
Voldoende 

O V G 

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering  X  

ED2 Exameninstrumentarium  X  

ED3 Afname en beoordeling  X  

 

De examencommissie zorgt voor een deugdelijke examinering en diplomering. Ze is zich goed bewust 

van haar taken, heeft goed zicht op zowel diplomering als examinering en onderneemt actie indien 

nodig. De examencommissie heeft ten eerste zorgvuldige procedures en checks ingeregeld om tot 

een juiste diplomeringsbeslissing te komen. Hierbij werkt de examencommissie effectief samen met 

het examenbureau dat onder andere verantwoordelijk is voor het archiveren en beheren van de 

examendossiers. De door ons onderzochte dossiers waren in orde. 

De examencommissie voert verder steekproeven uit op zowel de examendossiers als de 

examenafname in de praktijk. Van alle steekproeven maakt de examencommissie verslagen en op 

het geheel voert ze analyses uit. Daarnaast maakt ze analyses van examenresultaten, evaluaties van 

examenproducten en van onregelmatigheden. 

Ook zijn de leden van de examencommissie geschoold in het hele gebied van examinering. Een lid 

van de examencommissie draagt bovendien zorg voor de scholing van schoolbeoordelaars en 

praktijkbeoordelaars in het onafhankelijk beoordelen van studenten en op het hanteren van de 

beoordelingscriteria. Doordat de opleiding met een beperkt aantal leerbedrijven werkt en het team 

leerbedrijven van tevoren instrueert, weten de praktijkbeoordelaars goed wat de opleiding van hen 

verwacht en hoe en waarop ze studenten moeten beoordelen. Een vertegenwoordiger van het 

werkveld is lid van de examencommissie en borgt op deze wijze de inbreng van het werkveld bij de 

examinering. 

De examencommissie levert elk jaar een jaarverslag examinering op en beschrijft hierin zorgvuldig 

welke verbeteracties en aandachtspunten er zijn. Ze ziet er op toe dat teams verbeterpunten ook 

daadwerkelijk oppakken. 
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Het exameninstrumentarium sluit aan bij de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. 

De opleiding is in 2015 op de HKS overgestapt en tegelijkertijd overgegaan op inkoop van het 

beroepsgerichte examenmateriaal. De examencommissie heeft alle beoordelaars ingelicht over het 

nieuwe instrumentarium en over de beoordelingswijze. De inspectie heeft het ingekochte 

examenmateriaal eerder als voldoende beoordeeld. 

De opleiding werkt met zelf geconstrueerde instellingsexamens Nederlands.  

De examencommissie heeft deze vastgesteld en de examens voldoen aan de eisen.  

De instellingsexamens Engels spreken en gesprekken voeren, zijn zelf geconstrueerd en vastgesteld 

door de examencommissie. Ze voldoen aan de eisen. Het examen Engels schrijven koopt de opleiding 

in en dit materiaal heeft de inspectie als voldoende beoordeeld. 

Het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. 

De examencondities doen allereerst recht aan de context van het beroep omdat de meerderheid van 

de examens in de praktijk plaatsvindt. Het team zorgt daarnaast voor een onafhankelijke beoordeling 

van de praktijkexamens. Twee onafhankelijke beoordelaars, die de student dus niet hebben begeleid, 

beoordelen het examen van de student. Een daarvan heeft bovendien een rol als waarnemer in de 

gevallen dat er geen onafhankelijke waarnemer aanwezig kan zijn. De waarnemer controleert of het 

examenproces volgens het protocol verloopt en doet daarvan verslag aan de examencommissie. 

De eigen docent neemt de instellingsexamens Nederlands en Engels af. De examencommissie voert 

een steekproefsgewijze controle op de afname van deze examens uit. Ook maakt de docent opnames 

en bij twijfel vraagt de docent een collega om een oordeel te geven, waarna ze samen het examen 

bespreken en tot een eindoordeel komen. Docenten kunnen de onafhankelijkheid van de 

beoordeling hier versterken door een andere docent de examens te laten afnemen. 

Studenten weten goed hoe het geheel van examens eruit ziet en wat docenten van hen verwachten. 

Dit komt mede doordat docenten studenten in de lessen goed voorbereiden op de examens en 

omdat studenten proefexamens doen. Daarnaast is er een studentenhandboek met alle informatie 

over de examinering. 
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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 

1.  

 

ED1 

desk 

Inzicht in PDCA-cyclus 
verbeteren (d.m.v. 
scholing) 

Ja Scholing d.m.v. workshops 

Locatie-bijeenkomsten en 
voorbereiding inspectiebezoek. 

2. Verhogen van aantal 
trainingen voor 
beoordelaars  

Deels Data scholingen en registratie 
deelnemers. 

SW: voldoende verhoogd.  

Verbeterpunt voor opleiding MMZ-MZ. 

Zie schema blz. 11. 

 

3. Bespreken van rapporten 
van bevindingen 
steekproeven  

Ja Verslagen van besprekingen door 
betrokkenen in teams.  

Verbeteringen die geconstateerd zijn 
bij nieuwe steekproeven. 

4. Examinering standaard op 
agenda van teamoverleg 

Ja Verslagen  en rapportage door leden 
Examencommissie 

5.  

ED1 

Dipl. 

 

 

Examendossier door 
SLB’er laten monitoren 
(puntentelling + 
handtekeningen/cesuur 
praktijkexamens) 

Ja Terugkoppeling door 
cijferverantwoordelijken aan 
examencommissie. 

6. Aantal controles 
examendossiers na 
diplomering verhogen 

Ja Er zijn meer dossiers gecontroleerd.  
In 2015-2016 32 dossiers, in 2017-2018 
66 dossiers. 

7.  

ED2 

Ex. 

Instr. 

Elke locatie gebruikt de 
examens Nederlands en 
Engels uit de examenbank 
van Welzijn 

Deels Rapportage door leden 
Examencommissie en medewerkers 
examenbureau. 

Op de Vondellaan worden 
(vastgestelde) examens van Zorg 
gebruikt. 

8. Analyse per vraag Nee Uit rapportages is gebleken dat dit 
teveel werk opleverde en dat  
analyseren per vraag geen nut meer 
had voor de examens van de oude 
cohorten. 
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9.  

 

ED3 

Afn. 

en 
Beoord 

 

Sturing op complete 
jaarplanning examens 

Ja, voor 
beroeps 

gerichte 
examens en 
1e kans 

Aangeleverde examenplanningen. 

 

10. Volledig ingevulde 
processen-verbaal 

Ja Bij controle door leden van 
examencommissie. 

11. Resultatenanalyses Ja Aangeleverd door medewerker 
examenbureau. 

Er heeft een onderzoek naar aantal 
extra kansen plaats gevonden.  

12. Aanpassen procedure 
Aangepaste condities bij 
examinering 

ja Rapportage zorgspecialisten. 

Brief toekenning in Magister. 

13. Inzet van een 
onafhankelijke 
beoordelaar bij alle 
instellingsexamens Engels 
en Nederlands. 

Nee Dit is niet gerealiseerd, maar er is geen 
risico geconstateerd na 
steekproefsgewijze controle. 

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  

De gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017, verwerkt in het Plan van Toezicht 2016-

2017, inclusief de realisatie daarvan staan vermeld in hoofdstuk 2. 

 

6.3 Kwaliteitsdoelen examinering 2017-2018  

De volgende doelen zijn benoemd: 

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 
Nederlands en Engels 
Spreken/Gesprekken 

Examens zijn vastgesteld in juli 2018 

3. Vaststelling examens keuzedelen Examens zijn vastgesteld in december 2017 

4. Student-tevredenheid betr. 
examinering 

Inzetten digitale evaluatie per examen door studenten 

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

8. Deskundigheid bevorderen van bij 
examinering betrokken 
functionarissen 

Medewerkers examenbureau verwerken cijfers voor 
diploma’s in Magister 

Beoordelaars zijn geschoold 

Training leden examencommissie 

 

Het Plan van Toezicht voor 2017-2018: 

         Geplande acties 

          Doel: toezicht + kijken waar je risico loopt 

Risico  

ED1 
Kwaliteits 

borging 

examinering 

 

ED1 
Diplo 

mering 

 

ED2 
Ex.instru 

menten 

ED3 
Afname 

/beoord 

- Bijstelling Examens Ned. en Eng.: inhoud en 
beoordelingsmodel:   

- Ned. Spreken en Gesprekken  
- Eng. Spreken en Gesprekken 

Mogelijk 
risico 

    x   

- Check examensetting voor plaatsing student.   
- Brief check examensetting BPV-bedrijven 

versturen (BPV-bureau) Ingestuurde gegevens 
verwerken. (Jony en Simone)  

Risico 

x     x 

- Bijwonen praktijkexamens (2e beoordeling op 
proces en product (examenresultaat) bij afname 
in de BPV)  

- 10% van de praktijkexamens per locatie moet 
bezocht worden. 

Risico 

x     x 

- Steekproeven examendossiers op volledigheid en 
juistheid.    

- 20% voor diplomering, indien nodig na 
diplomering. 

Risico 

x x     

- Toezicht op deskundigheid van bij examinering 
betrokken functionarissen. 

- Lijst aanleggen van geschoolde beoordelaars. 
- Check BPV-adres korte tijd voor examen op 

aanwezigheid geschoolde beoordelaars. 

Risico 

x       

- Monitoring aanvragen extra + laatste kans. 
- Lid examencommissie is op de hoogte van alle 

aanvragen 3e en extra kansen. 
- Medewerker examenbureau zet examen pas 

klaar na ontvangst getekende aanvraag. 
- Medewerker examenbureau archiveert aanvraag 

en voegt de aanvraag toe aan het examendossier.       

Risico 

       x 

- Vaststelling examens van examenleverancier.   Risico       x 
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Bijlage 1: Resultaten CE examen 2016-2017  

 

School voor Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg 

 Rekenen Nederlands Engels 

 2A 2F 3F 2F 3F B1 B2 

2014-2015  19% 22% 72% 67%   

2015-2016  18% 23% 93% 50% 57%  

2016-2017  29% 16% 82% 55% 91%  

  

Resultaten School voor Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg 

Nederlands 

De resultaten voor Nederlands 2F zijn in 2016-2017 lager als 2015-2016 en hoger dan 2014-2015. De 

score in 2016- 2017 ligt boven het gemiddelde van ROC Mondriaan (77%). 

De resultaten voor Nederlands 3F zijn in 2016-2017 hoger dan 2015-2016 en lager dan 2014-2015. 

Het resultaat in 2016-2017 ligt onder het gemiddelde van ROC 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 ruim boven 

het gemiddelde percentage van ROC Mondriaan (88%) en ruim boven de landelijke score van de 

sector Zorg & Welzijn (57%). Een deel van de populatie kan zeker het examen Engels B2 halen. 

Rekenen 

De resultaten voor rekenen 2F zijn in 2016-2017 gestegen ten opzichte van de eerdere jaren. De 

score in 2016-2017 ligt onder het gemiddelde van ROC Mondriaan (41%). 

De resultaten voor rekenen 3F zijn in 2016-2017 gedaald ten opzichte van de eerdere jaren en zitten 

onder het gemiddelde van ROC Mondriaan (33%) en de sector Zorg & Welzijn (26%). 

In 2015-2016 hebben zestien kandidaten het 3ER gemaakt en vier kandidaten hebben een 

voldoende. 

 


