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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de School voor Toerisme & Recreatie stelt ieder jaar een verslag op over de examinering 

en diplomering.  

Met dit jaarverslag legt de examencommissie verantwoording af over het beleid, het verloop en alle activiteiten 

rondom het proces van examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar.  

Naast het jaarverslag vult de School voor Toerisme en Recreatie jaarlijks de zelfevaluatie in Yucan in. Door middel 

van de zelfevaluatie evalueert de school de exameninstrumenten, de processen van afname, de beoordeling, de 

diplomering en het functioneren van de examenorganisatie. De school formuleert naar aanleiding daarvan 

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

Examinering van ROC Mondriaan is beschreven.  

In schooljaar 2016-2017 zijn 158 diploma’s uitgegeven. De school had 172 diplomakandidaten, 166 

examenkandidaten en 6 extraneus kandidaten.  

 

 

De onderverdeling per opleiding is als volgt: 

Opleiding aantal diploma’s 
 

Receptionist (crebo 90622) 1 

Frontofficemanager (crebo 94072) 24 

Verkoper reizen (crebo 94090) 19 

Manager verkoop reizen (crebo 94100) 53 

Leisure & Hospitality Host ( crebo 94120) 13 

Leisure & Hospitality Executive( crebo 94130)  48 

Totaal 158 
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie van de School voor Toerisme en Recreatie draagt de verantwoordelijkheid voor de 

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

school aan de Helenastraat 10-12 te Den Haag.  

Opleiding Verantwoordelijke 
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie 

Frontofficemanager (crebo 94072) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Verkoper reizen (crebo 94090) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Manager verkoop reizen (crebo 94100) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Leisure & Hospitality Host ( crebo 94120) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Leisure & Hospitality Executive( crebo 94130)  
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Leidinggevende leisure & hospitality (crebo 25351) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Leidinggevende travel & hospitality (crebo 25352) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (crebo 25353) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

Zelfstandig medewerker travel & hospitality  (crebo 25354) 
Examencommissie van de 
School van Toerisme en 
Recreatie 

Mevr. I. Gunneweg 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

  

Mevr. I. Gunneweg Voorzitter 

Dhr. G.W.de Graaf Secretaris 

Mevrouw M. Vuijst Lid 

Mevr. D. Geerlings  Lid  

Mevr. M. van der Lugt Lid  

Mevr. J.de Graaf * Lid werkveld 

Dhr. J. Brouwer ** Adviseur 

  

* Werkzaam bij Carlton Beach Hotel.  

** Om de objectiviteit en de deskundigheid van de examencommissie te borgen heeft als onafhankelijk deskundige,         

dhr. J. Brouwer, vergaderingen van de examencommissie bijgewoond. 
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1.3 Taken en verantwoordelijkheid van de examencommissie  
 

De examencommissie is verantwoordelijk voor: 

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

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

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

examinering en diplomering. De aandachts- en verbeterpunten (voor zover aan de orde) vanuit het afgelopen jaar en 

nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis hiervan.  

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 volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Het toezicht op de examenprocessen; 

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

 De behandeling van bezwaren/klachten; 

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

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

 Over uitzonderingen en de aard, het aantal klachten en de afhandeling hiervan rapporteren aan de 

Examenraad of het bevoegd gezag. 

De examencommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van het examenbureau.  

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

 Vaststellen diplomakandidaten; 

 Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

 Toezien op het op tijd aanleveren van examenresultaten; 

 Toezien op het op tijd afnemen van steekproeven; 

 Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

 Checken van de examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats; 

 Een register van wijzigingen/verbeteringen die na vaststelling nodig blijken in de examens (Verbeteracties op 
te nemen in de PDCA) 

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

scholingsplan.  
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1.4 Functioneren van de examencommissie  

De examencommissie werkt actief met een plan van toezicht en heeft gedurende het schooljaar de volgende 
controles uitgevoerd:  

 Check OER-en op volledigheid examenplannen (dekking werkprocessen, passende examenvormen, 
organiseerbaarheid enz.) Er is 100% dekking van de werkprocessen. Er is sprake van een examenmix, de 
examens vinden plaats in het beroepenveld, op school in simulatie zowel mondeling als theorie examens. 

 Check examenplanning/examenrooster op aansluiting examenplan in OER. De examens worden afgenomen 
zoals vermeld in de OER-en.  

 Opnemen BPV in inhoudsopgave en inhoud examendossier. Van elke student is een examendossier 
aanwezig. Hierin zitten de resultaten van de kwalificerende BPV. Ook de uren staan vermeld in het 
examendossier.  

 De examenresultaten worden op een rapport aan examenkandidaten verstrekt. De examenresultaten 
worden binnen 10 schooldagen aan de student bekend gemaakt. Elke student krijgt een overzicht met 
daarop de tot dan toe behaalde resultaten.  

 Steekproef 2e beoordelingen schriftelijke examens. Van 20 % van de schriftelijke examens wordt een 2de 
beoordeling genomen. De uitkomsten van deze 2de beoordelingen worden door de examensecretaris 
geïnventariseerd. Indien er een verschil in de beoordeling wordt geconstateerd, vindt er overleg plaats 
tussen beide assessoren onder begeleiding van de examensecretaris om tot consensus te komen.  De 
resultaten van de steekproeven worden vastgelegd in een rapport van bevindingen. Komend schooljaar 
zullen er meer 2de beoordelingen plaatsvinden.   

 Steekproef 2e beoordelingen praktijkexamens. In de praktijk wordt in 30 % van de praktijkexamens een 
steekproef afgenomen.  

 Check diplomaeisen Nederlands, Rekenen en Engels per cohort. In de kwalificatiedossiers van de opleidingen 
wordt per cohort aangegeven wat de diploma eisen zijn. Deze eisen worden jaarlijks gecheckt. Alle examens 
zijn op het juiste niveau afgenomen.   

 Check standaardmodel diploma. Alle diploma’s zijn dit schooljaar geproduceerd vanuit Magister.  
 

Omdat de examencommissie via het Plan van Toezicht risicogericht te werk is gegaan en daarin preventieve en 
borgingsactiviteiten heeft benoemd en uitgevoerd, is er sprake van een succesvolle sturing op borging van de 
kwaliteit van de examinering.   

In het Plan van Toezicht worden er rapporten van bevindingen en verslagen gevraagd. De rapporten en verslagen 
zijn vastgelegd en als bijlagen opgenomen in het plan van toezicht. Het accent ligt op de CHECK van de PDCA.  

1.5 Functioneren van het examenbureau 
 

Taken van het examenbureau:  

De taken van het examenbureau in de school staan vermeld in het digitale Handboek Examinering 

Beroepsopleidingen ROC Mondriaan.  

De examencommissie is verantwoordelijk en zet onderstaande taken bij het examenbureau uit: 

Het verrichten van administratieve werkzaamheden: 

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren 

 Examenwerk archiveren 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de voorzitter 

 Formats, checklists en dergelijke ontwikkelen of aanpassen voor examineringsprocessen en rapportages 

 De documentatie en archivering van examenprocessen en –resultaten en studentgegevens 

 Cijferregistratie bijhouden 

 Examenbank beheren 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 
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 Diploma’s gereedmaken 

 Waardepapier bestellen en beheren 
 
Het organiseren van afname van examens: 

 Examens plannen 

 Examenlokaal en –materialen voorbereiden en controleren (uitdraaien, kopiëren en klaarleggen) 

 Examens verspreiden naar correctoren en innemen 

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken 

 Voortgang van de uitvoering rapporteren 

 Aangepaste examinering regelen voor studenten met beperking. 

 De bekendmaking verzorgen van de examenuitslagen en de uitreiking van diploma’s. 

 
Speerpunt voor schooljaar 2016-2017 was een gedegen organisatie van de examens. Door de dubbele uitstroom 

(cohort 2013 voor de vierjarige opleiding en cohort 2014 voor de driejarige opleiding) was er een eenmalige 

verdubbeling van het aantal examenkandidaten en daardoor ook van het aantal examens. Door de verbetering van 

het functioneren van het examenbureau was de school hier goed op voorbereid. Tijdig werd per periode het 

examenrooster gemaakt, zodat kon worden geconstateerd waar de knelpunten zaten.  

 

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

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

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

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

functioneren van de examencommissie.  

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

stellen. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 2016-2017 

De examencommissie van de School voor Toerisme en Recreatie heeft de volgende centrale examencommissie 

bijeenkomsten bezocht:  

14 september 2016  

 Informatie Staat van Instelling binnen Mondriaan 

 Aandachtspunten 2016-2017 (externe validering, handboek PE, centrale Examinering, voorgenomen 

wetgeving, servicedocumenten: kaders examinering en diplomering, vrijstellingen, menukaart 

examencommissies, dyslexie verklaring, mutaties examencommissie 16-17) 

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

 Controle lijst gebruik taalexamens  

 

26 oktober 2016 

 Van Fraudepraktijk naar Fraudebeleid (externe sprekers Arie de Wild Hogeschool Rotterdam, Ludo van 

Meeuwen technische Universiteit Eindhoven)   

8 december 2017  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

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

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 
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 Deelrapportage Centrale examens   

22 maart 2017  

 Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  

17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  

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

personen. 

Benoeming nieuwe examencommissieleden:  

Door het vertrek van een aantal leden van de examencommissie aan het eind van schooljaar 2016-2017  is op zoek 

gegaan naar deskundige vervangers. Getracht wordt om leden te vinden uit de verschillende vakgroepen. De 

commissie is aangevuld met een lid uit de talensectie, de Beroepspraktijkvorming en een teamleider.  

De nieuwe leden hebben een formulier “aanvraag benoeming in de examencommissie” ingevuld en ingediend bij het 

College van bestuur.    

De aspirant leden van de examencommissie zullen scholing gaan volgen. De huidige leden zullen hier, indien nodig 

als opfrissing, bij aansluiten. 

De leden van de examencommissie worden op de hoogte gehouden van bijeenkomsten die in het kader van 

examinering gehouden worden. Getracht wordt om zoveel mogelijk een afvaardiging te sturen en dit te laten 

terugkoppelen naar de examencommissie.   

Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  

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

kaderbrief zijn de indicatoren hieronder weergegeven.  
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3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin 
examenfunctionarissen zijn geschoold en 
bijgeschoold.  

100%  100%  

 

Door het bijwonen van bijeenkomsten over examinering, diverse cursussen en lezen van vakliteratuur zal de 

examencommissie de gestelde norm halen.   

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

scholingsplan.  

De examencommissie heeft in 2016-2017 de volgende scholingsactiviteiten gevolgd: 

a. Vaststellingscommissie 

b. Taalassessor NL 

c. Taalassessor MVT 

d. Assessor 

Cinop heeft voor de leden van de examencommissie, maar ook voor het team van de School voor Toerisme en 

Recreatie een studiemiddag georganiseerd.  

 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De examencommissie voldoet aan de gestelde 
eisen: er is één lid van buiten de opleiding; er zit 
tenminste één docent in de commissie en de 
schooldirecteur is lid van de commissie, maar 
heeft taken die belangenverstrengeling 
voorkomen. 

schooldirecteur in de 
examencommissie 

Deskundigheid 
examencommissie 

Doordat de samenstelling volgens de gestelde 
eisen is samengesteld is de deskundigheid 
gewaarborgd. 

bijhouden van de 
deskundigheid 

Functioneren 
examencommissie 

De examencommissie functioneert goed. Eens 
per 3 weken komt de commissie bijeen. 

 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Waar mogelijk worden de werkzaamheden 
binnen de examencommissie verdeeld. Tevens 
delegeert de examencommissie diverse taken 
aan het examenbureau. 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. 

Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

- De kwaliteit van examinering en diplomering voldoet tenminste aan de eisen van het toezichtkader: 

betrouwbaar (herhaalbaarheid), gelijkwaardig (voor alle examens hetzelfde), valide (meten wat je meten wilt) en 

transparant (zicht op uitvoering en beoordeling). Dit is afgeleid van onze visie op examinering.  

- In het Plan van Toezicht staan alle activiteiten genoemd; 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Van elke student wordt een 
examendossier samengesteld. 

100 % van de examendossiers zijn op orde.  

2. De examinering is betrouwbaar. Op 30 % van de examens wordt een steekproef afgenomen. 
Examens worden voordat ze gecorrigeerd zijn gekopieerd. Daarna 
worden ze door een 2e beoordelaar nagekeken. De 
examencommissie vraagt hoe tot een beoordeling is gekomen. 
 

3. Alle diploma’s worden uit Magister 
gehaald.  

100 % van de gegevens komt uit BRON 

4. Alle examens worden vastgesteld 4x per jaar komt de vaststellingscommissie bijeen. 

5. De examens zijn transparant. De examens worden zoveel mogelijk ingekocht. Voor het 
kwalificeren in de praktijk maken we gebruik van het Digitaal 
Praktijk beoordelen van Examenwerk. De zelf geconstrueerde 
examens voor de kerntaak Leidinggeven zijn vastgesteld door het 
MEC en in 2015 goedgekeurd door de Auditcommissie.  

 

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

het verkrijgen van een diploma. 

Van elke student wordt een examendossier samengesteld. In dit dossier zitten alle behaalde resultaten. Leden van 

de examencommissie controleren 100 % van de dossiers op volledigheid en juistheid aan de hand van een 

inhoudsopgave en resultatenoverzicht. 

2.2 Kwaliteit van de diplomering  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de diplomering en ziet in voorkomende 

gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen zoals: 

 De controle op de terechte toekenning van een diploma.  

 Het functioneren van de examenorganisatie als geheel evalueren (processen, producten en deskundigheid 

van het examenpersoneel).  

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

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.  

Alle praktijkexamens worden afgenomen via het Digitaal Praktijkbeoordelen van Examenwerk.  De taalexamens  

worden ingekocht bij Examenwerk, Deviant of ICE.  De examensecretaris beheert de examenbank. 
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2.4 Kwaliteit van afname en beoordeling  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de afname en beoordeling en ziet in 

voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.  

De examinering van de kerntaken en werkprocessen nemen we bij erkende leerbedrijven af. De kerntaken worden 

zoveel mogelijk in de praktijk geëxamineerd. Als de betrouwbaarheid en de borging in het geding zijn, dan nemen we 

het examen in een simulatieomgeving op school af.  De kerntaken Leidinggeven examineren we op school. De 

werkprocessen van de kerntaken Leidinggeven zijn niet uitvoerbaar in de beroepspraktijk.  

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
In de examencommissie is het bedrijfsleven vertegenwoordigd. De visie op examinering wordt afgestemd, draagvlak 

gecreëerd en de objectiviteit van de processen wordt geborgd. De dialoog met het werkveld vindt verder plaats 

tijdens de bedrijfsbezoeken door de praktijkdocenten en in de Adviesraad van de School voor Toerisme en Recreatie.  

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

Met ingang van cohort 2016 worden de examens ingekocht.   
De volgende examens zijn het afgelopen jaar ingekocht:  

  Naam examen  Naam examenleverancier    

1.   Kerntaak 1 en 2 Leisure & Hospitality Host  Examenwerk  

2.   Kerntaak 1 en 2 Leisure & Hospitality Executive  Examenwerk  

3.   Kerntaak 1, 2 en 3 Verkoper Reizen  Examenwerk  

4.   Kerntaak 1, 2 en 3 manager verkoop Reizen  Examenwerk  

5.   Kerntaak 1 en 2 Frontofficemanager  Examenwerk  

6.   Engels beroepsspecifiek alle vaardigheden  Examenwerk  

7.   Engels generiek luisteren en lezen  Centraal examen 

8.   Duits beroepsspecifiek alle vaardigheden  Examenwerk  

9.   Spaans beroepsspecifiek alle vaardigheden  Examenwerk  

10.   Nederlands schrijven  Deviant  

Bovenstaande examens zijn ingekocht bij Examenwerk, ICE en Deviant. De constructeurs zijn docenten en mensen 
uit het beroepenveld. Deze examens worden door de genoemde instanties gevalideerd. In de valideringscommissies 
zitten dan ook vakmensen van scholen en het bedrijfsleven. 
  
De volgende examens zijn door de school zelf geconstrueerd en voorgelegd voor vaststelling aan het MEC. 

  Naam examen  

1.   Kerntaak 3 Leisure & Hospitality Executive  

2.   Kerntaak  4 en 5 Manager verkoop Reizen  

3.   Kerntaak 3 Frontofficemanager  

4.   Engels generiek gesprekken voeren, spreken en schrijven  

5.   Nederlands gesprekken voeren en spreken  

 
De leidinggevende kerntaken worden op school geëxamineerd.  
 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
Het examenplan dekt de eisen van het kwalificatiedossier. De context en inhoud van de examens die zijn afgenomen 
voldoen aan de complexiteit van een beginnend beroepsbeoefenaar.  
Alle bovengenoemde examens zijn door de vaststellingscommissie vastgesteld.  
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De vaststellingscommissie is op de volgende data bijeen geweest:  

  datum vastellingsvergadering  

1.   30 augustus 2016  

2.   22 september 2016  

3.   2 november 2016  

4.   8 december 2016  

5.   16 maart 2017  

6.   6 april 2017  

7.   6 juni 2017  

Van elke vergadering is verslag gemaakt.  
De leden van de vaststellingscommissie hebben alle ingekochte examens en zelf geconstrueerde examens tijdens 
bovengenoemde vergaderingen vastgesteld. 
 

3.2 Dekking keuzedelen  
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 geldt ook voor de keuzedelen van de opleiding : 

 

  Naam keuzedeel examen  

1.   Spaans A2 in de beroepscontext  

2.   Duits A2 in de beroepscontext  

3.   Internationaal I : bewustzijn van interculturele 
diversiteit 

4.  Internationaal I: overbruggen van interculturele 
diversiteit 

5 Leisure leefstijlen  

 
De examens voor keuzedelen zijn door de vaststellingscommissie op 6 juni 2017 vastgesteld.  
 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit.  Er is sprake van een examenmix. Zowel praktijk als theorie 
worden getoetst. Er wordt zowel in de praktijk als op school geëxamineerd.   

 
Met betrekking tot de oude kwalificatiedossiers (t/m cohort 2015) is het volgende van toepassing:  
 
Opleidingen Frontofficemanager  
De kerntaken 1 en 2 worden in de praktijk geëxamineerd.   
Kerntaak 3 wordt geheel op school geëxamineerd.  
 
Opleidingen Leisure & Hospitality host/ executive   
Afgelopen jaar heeft voor het eerst het examen van kerntaak 1 plaatsgevonden op school (kwalificerend). De kennis 
voor deze kerntaak wordt tijdens stage opgedaan (ontwikkelingsgericht).   
Kerntaak 2 wordt in de praktijk geëxamineerd.  
Voor Leisure & Hospitality executive geldt dat kerntaak 3 geheel op school wordt geëxamineerd.  
 
Opleidingen  verkoper reizen/ manager verkoop reizen  
De kerntaken 1,2 en 3 worden in de praktijk geëxamineerd.   
Voor de opleiding Manager verkoop reizen geldt dat Kerntaak 3 geheel op school wordt geëxamineerd.  
In het cursusjaar 2016 -2017 zijn wij gestart met de nieuwe kwalificatiedossiers (vanaf cohort 2016) .  
Ook hier geldt dat examinering zowel in de praktijk als op school zal gaan plaatsvinden.  
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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.   
De beoordelingsformulieren die gehanteerd worden, geven genoeg houvast om een evenwichtige beoordeling te 
garanderen. Tevens neemt de examencommissie steekproeven, waarin wordt getoetst of de beoordeling op de 
juiste wijze wordt gedaan.  

 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  

 
De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. We doen steekproeven, tweede beoordelingen 

en alle examenproducten worden vastgesteld.  

De examensecretaris maakt een resultatenanalyse als hier aanleiding toe is. Alle antwoorden worden geanalyseerd. 
Afwijkingen worden vastgelegd en teruggekoppeld naar de constructeur. Bij een examen werd geconstateerd dat de 
vraagstelling van een vraag multi-interpretabel was. Het examen is daarop aangepast. Na analyse in andere klassen  
bleek dat die klassen beduidend beter scoorden op dezelfde vraag. De examencommissie heeft toen besloten de 
cesuur niet aan te passen. Wel is besloten de examens te laten controleren door een taalcoach om onduidelijkheden 
te voorkomen.  
 

3.6 Objectieve beoordeling  
Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk. De examencommissie neemt steekproeven, 
waarin wordt getoetst of de beoordeling op de juiste wijze wordt gedaan. Tevens vindt er per examen van een 
aantal studenten een 2e correctie plaats. Afwijkingen worden met de vakdocenten besproken en indien nodig wordt 
het resultaat aangepast. Afgelopen jaar vond er een 2de correctie plaats bij 18 studenten. Dit aantal zal het komend 
jaar geïntensiveerd worden.  
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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 afname van de examens is goed verlopen. Een aandachtspunt bij examens op school is de rust in het 

schoolgebouw. De examens worden over het algemeen afgenomen in een afgesloten gedeelte van de school. De 

examencommissie neemt steekproeven bij zowel de praktijkexamens (30%) als theorie-examens (20%). Vooraf 

wordt door de examencommissie bepaald welke examens onder de steekproef vallen. Een onafhankelijk assessor, 

geregistreerd bij Examenwerk, bezoekt de student tijdens de Proeve van Bekwaamheid. Van de steekproef wordt 

verslag gelegd in het logboek. De streefnorm (30%) voor het uitvoeren van de 2de beoordeling van de 

praktijkexamens is behaald.  

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 heeft via de examenleiders de processen-verbaal van de afnames van de centrale examens 

Nederlands 2015-2016 ontvangen en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de afname is verlopen als beoogd.  

4.3 Beoordeling 
De beoordeling levert betrouwbare uitkomsten op, vindt deskundig plaats en is gericht op een passende balans in 

vereiste kennis, houding en vaardigheden. 

De kwalificerende BPV wordt beoordeeld aan de hand van de Praktijkmap van Examenwerk of Digitaal Praktijk 
Beoordelen van Examenwerk. De beoordelingen door praktijkopleiders worden geborgd door middel van 
steekproeven. De examencommissie besluit welke stagiaires en bedrijven bezocht worden tijdens de kwalificerende 
bpv. Een onafhankelijk assessor bezoekt de student tijdens de Proeve van Bekwaamheid en ziet toe op een 
objectieve beoordeling. De assessor doet verslag van de steekproef per student. Dit verslag wordt besproken en 
vastgesteld in de examencommissie. De vaststellingscommissie controleert of er een beoordelingsvoorschrift 
aanwezig is dat voldoet aan de gestelde eisen en dat de beoordeling wordt gebaseerd op de prestatie indicatoren uit 
het kwalificatiedossier.  
Leden van de examencommissie hebben 20 steekproeven tijdens de examinering op school gedaan. Van een aantal 
schriftelijke examens vindt daarnaast een 2de beoordeling plaats. Bij opvallende afwijkingen in resultaten van 
gemaakte examens worden de resultaten geanalyseerd.  
Afwijkingen worden vastgelegd en teruggekoppeld naar de constructeur.   
 

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. De eerstejaarsstudenten krijgen een OEREN-quiz. Zij 

doorlopen hiermee de OER van hun opleiding.  

De examenplanning wordt vooraf door de examencommissie vastgesteld. Studenten ontvangen de planning van de 

examens van de examensecretaris. De examensecretaris laat in een presentatie zien hoe de examinering is 

opgebouwd. Studenten tekenen voor aanwezigheid tijdens deze bijeenkomsten.   

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

en eenduidig. 

De examensecretaris laat in een presentatie zien hoe de examinering is opgebouwd. Ook geeft hij een toelichting op 

de procedure beroep en bezwaar. Studenten tekenen voor aanwezigheid tijdens deze bijeenkomsten.   

In schooljaar 2016-2017 heeft de School voor Toerisme en Recreatie geen klachten t.a.v. de examinering ontvangen.   
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

De examencommissie van de School voor Toerisme en Recreatie heeft in 2016-2017 geen audit of inspectieronde op 

examinering gehad.  

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 

De volgende verbeteracties stonden gepland voor 2016-2017 en zijn uitgevoerd: 

 Verdere scholing van de leden van de examencommissie en de docenten. 

 Voorbereiden van de examens behorend bij het nieuwe kwalificatiedossier. 

 Meer examens afnemen van Examenwerk en het aantal zelfontworpen examens terugdringen. 

 Aanvullende maatregelen ter voorkoming van examenfraude: 

o Inzetten van 2 assessoren bij mondelinge examens 

o Filmen van de mondelinge examens 

o Scheidingswanden tussen computers 

De examencommissie heeft aanvragen ontvangen voor aangepaste examinering. De aanvragen zijn in alle gevallen 

gehonoreerd. Het betrof aanvragen voor extra examentijd en examens op A3-papier voor studenten met dyslexie en 

voor extra examentijd en het gebruik van een rekenmachine voor studenten met dyscalculie. 

Het betreft de volgende aanpassingen: 

 Op basis van een dyslexie-verklaring tijdverlenging, examenwerk met grote lettertype en/of verklanking bij 

de centrale examens. 

 Op basis van een dyscalculie verklaring tijdsverlenging, gebruik rekenmachine en rekenkaarten. 

Tevens is van een 4-tal studenten een dossier samengesteld, aangezien deze studenten ernstige rekenachterstand 

hadden i.v.m. dyscalculie. Aan deze studenten is het examen COE ER aangeboden.   

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
 

In het plan van toezicht 2016-2017 zijn alle kwaliteitsdoelen gerealiseerd.  

De gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2016/2017 waren: 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Van elke student wordt een 
examendossier samengesteld. 

100 % van de examendossiers zijn op orde.  

2. De examinering is betrouwbaar. Op 30 % van de examens wordt een steekproef afgenomen. 
Examens worden voordat ze gecorrigeerd zijn gekopieerd. Daarna 
worden ze door een 2e beoordelaar nagekeken. De 
examencommissie vraagt hoe tot een beoordeling is gekomen. 
 

3. Alle diploma’s worden uit Magister 
gehaald.  

100 % van de gegevens komt uit BRON 

4. Alle examens worden vastgesteld 4x per jaar komt de vaststellingscommissie bijeen. 
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5. De examens zijn transparant. De examens worden zoveel mogelijk ingekocht. Voor het 
kwalificeren in de praktijk maken we gebruik van het Digitaal 
Praktijk beoordelen van Examenwerk. 

 

Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2017/2018:  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Examinering is vast onderdeel van de 

docentenvergaderingen 
Bij 100% van de docentvergaderingen is examinering een vast 

onderdeel. 

2. Organiseren van de praktijkexamens  op 
school en op locatie. 

De praktijkexamens van het profieldeel worden op school  of op 
een locatie conform de WEB uitgevoerd. 

3. Organiseren van de keuzedeelexamens. 100 % van de keuzedeel examens worden ingekocht. 

4. Meer structuur bij de afname van de 
steekproeven. 

100 % van de steekproeven wordt uitgevoerd en correct 
gedocumenteerd.  

 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

De kwaliteitsdoelen 2016-2017 zijn bereikt.  


