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INLEIDING 
 

De Examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging stelt ieder jaar een verslag over de examinering en 
diplomering op.  
Met dit jaarverslag legt de examencommissie verantwoording af over alle activiteiten en het beleid rondom het 
proces van examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar. 
 
Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in het Handboek Examinering van ROC 
Mondriaan is beschreven. De examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging voert jaarlijks een 
zelfevaluatie uit. Door middel van deze zelfevaluatie evalueert de school de exameninstrumenten, de processen van 
afname, beoordeling, diplomering, functioneren van de examenorganisatie en formuleert naar aanleiding daarvan 
verbeteracties. 
 
De examencommissie legt verantwoording af aan het College van Bestuur over alle activiteiten en het beleid rondom 

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

verantwoording.  
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1. EXAMENCOMMISSIE  
 

1.1 Opleidingen 
De examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering 

en diplomering van de onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de School voor 

Uiterlijke verzorging aan het Leeghwaterplein te Den Haag. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de 

opleidingen gebaseerd op de oude kwalificatiedossiers en de opleidingen gebaseerd op de kwalificatiedossiers vanaf 

2016.  

Opleiding Crebo Verantwoordelijke 
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie 

Schoonheidsspecialist 
95746 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Allround Schoonheidsspecialist 
95745 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Junior Kapper  
95120 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Kapper  
91182 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Schoonheidsspecialist  
25404 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Allround Schoonheidsspecialist  
25403 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Kapper 
25400 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Allround Kapper 
25399 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

Salonmanager 
25401 Examencommissie Uiterlijke 

verzorging 
V. van Eijck 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestond in 2016-2017 uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

V. van Eijck Voorzitter 

F. Kramer Lid 

A. Delnoy Lid 

A. van der Maaten – van Heiningen Lid 

D. Springhetti Examensecretaris 

L. van Ast Lid 

 

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

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

 De kwaliteit van afname en beoordeling; 

 De kwaliteit van examinering en diplomering; 

 De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

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

examinering en diplomering georganiseerd en gemonitord wordt. De aandachts- en verbeterpunten vanuit het 

afgelopen jaar en nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis hiervan.  



 Ast, L.M. van | ROC MONDRIAAN               02-10-2017 

5 

 

Enkele activiteiten uit dit plan zijn het: 

 Vaststellen en evalueren van de examenplannen; 

 Vaststellen en evalueren van de exameninstrumenten; 

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

 Controleren van afname volgens plan van aanpak;   

 Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 

 Toezien op de examenprocessen; 

 Behandelen van bezwaren/klachten; 

 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: 

 Methodiek ‘Check op processen bij de examinering’; 

 Exameninformatiegidsen; 

 Een examenbank (bv. voor de beroepsgerichte examens is dit de digitale examenbank van het 
Examenplatform UV); 

 Scholing; 

 Evaluaties; 

 Het Mondriaan examenhandboek; 

 De OER. 
 

De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het Examenbureau.  

De uitvoerende taken van het Examenbureau zijn o.a. het: 

 Maken van een jaarplanning; 

 Verwerken van examenresultaten; 

 Beheren van persoonlijke gegevens en examenresultaten van studenten; 

 Bijhouden van examendossiers; 

 Aanleveren van correcte documenten en formats; 

 Behandelen van aanvragen voor aangepaste examenvoorzieningen; 

 Behandelen van aanvragen voor vrijstelling; 

 Het archiveren van de gegevens/documenten. 
 

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

scholingsplan.  

Leden van de examencommissie hebben in 2016-2017 de volgende scholingsactiviteiten gevolgd: 

 Alle bijeenkomsten van de MEC zijn door de examencommissie, of een afvaardiging daarvan, bezocht; 

 Er zijn 4 evaluatiebijeenkomsten van de examenleverancier Examenplatform UV bezocht. Dit heeft geleid tot 
aanpassingen van de inhoud van examens en beoordelingen; 

 Training examencommissie ‘Volledige cyclus PDCA bij examinering’ door het bureau ICE. 

 

1.4 Functioneren van de examencommissie  
De examencommissie op de School voor Uiterlijke verzorging opereert onafhankelijk. Dit wordt onder andere 

geborgd door de samenstelling van de examencommissie. Verder zijn er afspraken gemaakt over de werkwijze 

binnen de examencommissie om het onafhankelijk functioneren te waarborgen. Zo controleren leden van de 

examencommissie geen examendossiers van de eigen opleiding en onthouden leden zich van stemming over 

onderwerpen die de opleiding waaraan zij verbonden zijn, aangaan. 
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1.5 Functioneren van het examenbureau 
Het Examenbureau is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: 
 

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren  

 Examenwerk archiveren  

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren  

 Houdt de cijferregistratie bij en biedt deze aan ter vaststelling aan de examencommissie  

 Examenopgaven en examenmateriaal beheren  

 Een opgavenbank beheren  

 Generen van resultatenoverzichten en managementinformatie  

 Diploma’s gereedmaken  

 Bestellen en beheren waardepapier  

 Organiseert de afname van examens:  

 Examens plannen  

 Klachten administreren en conform de klachtenprocedure verwerken   

 Rapporteren over de voortgang van de uitvoering 

 Aanvragen vrijstellingen inventariseren en voorleggen aan examencommissie. 

 Problemen signaleren met de transparantie en controleerbaarheid van examineringsprocessen. 
 
Het functioneren van het Examenbureau: 

Het Examenbureau functioneert tot volle tevredenheid van zowel examencommissie, docenten als studenten van de 

opleiding. Deze constatering kan worden gedaan op basis van de uitkomst van de examen enquêtes waarbij een 

hoge score te constateren valt over taken die uitgevoerd worden door het examenbureau, de tevredenheid van de 

docenten en de volledigheid en juistheid van de examendossiers.  

 
De examencommissie is verantwoordelijk en zet (s) de onderstaande taken bij het Examenbureau en de 
examenplanners uit: 
 
Het verrichten van administratieve werkzaamheden: 

 Examendossiers van kandidaten aanleggen en beheren 

 Examenwerk archiveren 

 Onvolledige of niet accurate gegevens signaleren en melden bij de voorzitter 

 Cijferregistratie bijhouden 

 Examenbank beheren 

 Resultatenoverzichten en managementinformatie genereren 

 Diploma’s gereedmaken 

 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 
 
Vanwege het naar tevredenheid functioneren waren er geen verbeteracties gepland richting het examenbureau. 

 

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 
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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 

Leden van de examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging hebben 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 

 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  

De benoeming van nieuwe leden van de examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging vindt plaats op 

basis van de aanwezige kennis van de opleiding, het beroepenveld, het proces van examinering en/of een 

combinatie hiervan. De toetsing hiervan vindt plaats op basis van gesprekken van de kandidaat met de voorzitter van 
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de examencommissie en overleg binnen de examencommissie. Bij een positief advies wordt de kandidaat 

voorgedragen voor door het  bevoegd gezag (wetsvoorstel 7.4.5, lid 4,5.  

In het schooljaar 2016-2017 is door de leden van de examencommissie de scholing ‘PDCA voor de 

examencommissie’gevolgd, verzorgd door het bureau I.C.E.  Verder is de examencommissie uitgebreid met een 

ervaren medewerker op het gebied van examinering en zal in het cursusjaar 2017 – 2018 de commissie worden 

uitgebreid met een vertegenwoordiger uit het beroepenveld. 

 

Uit de Kaderbrief: Professionalisering examenfunctionarissen.  

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

kaderbrief zijn de indicatoren hieronder weergegeven.  

3.3 Professionalisering van Mondriaan examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1  
Mate waarin examenfunctionarissen zijn 
geschoold en bijgeschoold.  

100%  100%  

 

De norm 2015-2017 is behaald. Er wordt gewerkt met gecertificeerde vaststellers en beoordeelaars. De leden van de 

examencommissie zijn in het schooljaar 2016-2017 geschoold. 

 

1.7 Conclusie en verbetervoorstellen over de prestaties van de examencommissie  
De belangrijkste conclusies over de prestaties van de examencommissie en de actiepunten/ verbetermogelijkheden 

die daaruit voortvloeien. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De samenstelling van de examencommissie 
moet bestaan uit vertegenwoordigers van 
alle opleidingen, aangevuld met 
deskundige(n) op het gebied van 
examinering. 

De samenstelling is inmiddels 
aangepast. 

Deskundigheid 
examencommissie 

De deskundigheid van de examencommissie 
is voldoende.  

Scholing door bureau ICE heeft 
plaatsgevonden in het schooljaar 2016-
2017. 

Functioneren 
examencommissie 

De examencommissie functioneert naar 
behoren. 

Een nog beter gebruik maken van de 
PDCA-cyclus. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

De werkzaamheden van de 
examencommissie zijn van voldoende 
kwaliteit. 

Onderzoek naar de effectiviteit van de 
communicatie naar de teams. 
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2. KWALITEITSBORGING ED1 
 
Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. 

In het schooljaar 2016-2017 waren onderstaande kwaliteitsdoelen gesteld. 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Er is een visie op examinering - Er is een visie op examinering voor de school van UV 
- De visie is gebaseerd op de visie van ROC Mondriaan 

2. Kwaliteit van afname examens voldoet - Examens worden steekproefsgewijs bezocht 
- Er wordt hiervan een schriftelijk verslag gemaakt  

3. Vaststellingsproces verloopt volgens 
afgesproken procedures 

- De examenplannen zijn door de examencommissie vastgesteld 
 

4. Er zijn verbeteracties geformuleerd op 
basis van de PDCA  

- Het schriftelijk vastleggen van de analyse en eventuele verbeteracties 
bv. op basis van de examenresultaten en enquêtes, teamevaluaties, 
gesprekken bedrijfsleven, enz. 

5. Medewerkers met examentaken zijn 
geschoold 

- Inventarisatie van de noodzaak voor scholing van betrokkenen bij het 
examineringsproces 

- Inventarisatie van scholingsbehoefte van  betrokkenen bij het 
examineringsproces 

- Alle betrokkenen bij de examinering zijn geschoold 

6. Examen enquêtes worden consistent 
ingezet 

- Bij ieder examenmoment is het afgesproken aantal enquêtes ingezet 

 

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

het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring. Dit doet de examencommissie door 

controle van alle examendossiers op volledigheid en juistheid. Pas na deze verificatie worden de diploma’s 

ondertekent en zijn deze gereed voor uitreiking. 

 

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. Dit doet de examencommissie door de verwerking van de 

resultaten en het samenstellen van diploma's volgens het vastgestelde diplomamodel zorgvuldig te controleren op 

basis van de voorgeschreven procedures. Bovendien is de diplomering onderdeel van het evaluatieproces. 

 

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. Dit doet de examencommissie door gebruik te 

maken van ingekochte examens. De examens worden ongewijzigd ingezet. Verder is de School voor Uiterlijke 

verzorging betrokken bij de constructie en vaststelling van de beroepsgerichte examens, wordt de kwaliteit van de 

examens geëvalueerd en worden evaluatiebijeenkomsten van de examenleverancier altijd bezocht.  

 

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 examens 



 Ast, L.M. van | ROC MONDRIAAN               02-10-2017 

10 

bij te wonen en de kwaliteit van afname en beoordeling te analyseren. Dit wordt in een verslag vastgelegd en 

gedeeld binnen de examencommissie. 

 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Bij de Proeves van bekwaamheid wordt altijd gewerkt volgens het 

4-ogenprincipe waarbij in veel gevallen 1 beoordelaar afkomstig is uit het beroepenveld. Verder is het bedrijfsleven 

betrokken bij de vaststelling van de beroepsgerichte examens. 
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3. EXAMENINSTRUMENTARIUM ED2  
 
De School voor Uiterlijke verzorging koopt zijn examens in. De beroepsgerichte examens worden ingekocht bij het 
Examenplatform UV. De School voor Uiterlijke verzorging heeft een goede samenwerking met de examenleverancier 
en is ook betrokken bij de ontwikkeling van de beroepsgerichte examens. Ook het beroepenveld is bij de 
ontwikkeling en vaststelling van de examens betrokken. Verder is er binnen het landelijk cluster Uiterlijke verzorging 
2 tot 3 keer per jaar overleg met vertegenwoordigers van de examenleverancier.   
In het schooljaar 2016-2017 zijn examens voor de onderstaande opleidingen ingezet. 

 Examens Naam examenleverancier   

1.  Beroepsgerichte examens voor de opleiding Junior Kapper (oud KD) Examenplatform UV 

2.  Beroepsgerichte examens voor de opleiding Kapper (oud KD) Examenplatform UV 

3.  Beroepsgerichte examens voor de opleiding Schoonheidsspecialist (oud KD) Examenplatform UV 

4.  Beroepsgerichte examens voor de opleiding Allround Schoonheidsspecialist (oud KD) Examenplatform UV 

5.  Beroepsgerichte examens voor de opleiding Kapper (nieuw KD) Examenplatform UV 

6.  Beroepsgerichte examens voor de opleiding Salonmanager (nieuw KD) Examenplatform UV 

7.  Nederlands CE en Deviant 

8.  Engels CE en Deviant 

9.  Rekenen CE 

10.  Keuzedeel Imagestyling Examenplatform UV 

11.  Keuzedeel Visagie Examenplatform UV 

12.  Keuzedeel Ondernemend gedrag Zelf ontwikkeld 

 

Niet ingekochte examens 
De School voor Uiterlijke verzorging koopt al haar examens in en deze worden ongewijzigd ingezet. Een uitzondering 
hierop zijn de examens voor de keuzedelen. Bij 1 van de keuzedelen is het examen door de opleiding vervaardigd en 
vastgesteld, dit omdat de examenleverancier het desbetreffende examen nog niet heeft vervaardigd. 
 

3.1 Dekking kwalificatiedossier  
De examens op basis van de oude kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de vaststelcommissie van het 

Examenplatform UV, Excenter, de vaststeller van de School voor Uiterlijke verzorging en steekproefsgewijs door het 

MEC. Verder heeft de inspectie de examens voldoende beoordeeld. Dekking van het kwalificatiedossier is hierbij een 

van de criteria. 

 

3.2 Dekking keuzedelen  
De examens voor de keuzedelen worden ingekocht bij de examenleverancier Examenplatform UV. Omdat de 

examenleverancier de ontwikkeling van de examens voor de keuzedelen nog niet volledig heeft kunnen realiseren, is 

er gebruik gemaakt van een examen dat door de opleiding is ontwikkeld. Dit examen is overigens inmiddels via het 

Examenplatform vastgesteld en beschikbaar. 

 

3.3 Examenvormen 
De examens op basis van de oude kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de vaststelcommissie van het 

Examenplatform UV, Excenter, de vaststeller van de School voor Uiterlijke verzorging en steekproefsgewijs door het 

MEC. Verder heeft de inspectie de examens voldoende beoordeeld. Het hanteren van de juiste examenvormen is 

hierbij een van de criteria. 

 

3.4 Evenwichtige waardering  
De examens op basis van de oude kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de vaststelcommissie van het 

Examenplatform UV, Excenter, de vaststeller van de School voor Uiterlijke verzorging en steekproefsgewijs door het 
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MEC. Verder heeft de inspectie de examens voldoende beoordeeld. Een evenwichtige waardering is hierbij een van 

de criteria. 

 

3.5 Cesuur is op het juiste niveau  
De examens op basis van de oude kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de vaststelcommissie van het 

Examenplatform  UV, Excenter, de vaststeller van de School voor Uiterlijke verzorging en steekproefsgewijs door het 

MEC. Verder heeft de inspectie de examens voldoende beoordeeld. Of de cesuur zich op het juiste niveau bevindt is 

hierbij een van de criteria. 

 

3.6 Objectieve beoordeling  
De examens op basis van de oude kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de vaststelcommissie van het 

Examenplatform UV, Excenter, de vaststeller van de School voor Uiterlijke verzorging en steekproefsgewijs door het 

MEC. Verder heeft de inspectie de examens voldoende beoordeeld. Of er een objectieve beoordeling mogelijk is, is 

hierbij een van de criteria. 
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4. AFNAME EN BEOORDELING  
 

4.1 Afname en beoordeling gelijkwaardig  
De examencommissie vergewist zich dat afname en beoordeling voor alle studenten gelijkwaardig zijn door examens  

te bezoeken en daar verslag van te doen. 

 

4.2 Afnamecondities 
De examencommissie geeft opdracht om de beroepsgerichte examens in een simulatiesetting plaats te laten vinden. 

De examenlocatie doet op deze wijze recht aan de context van het toekomstig beroep. Door gebruik te maken van 

de simulatiesetting op de eigen opleiding is de examencommissie er van verzekerd dat de locatie geschikt is voor het 

afnemen van examens en onder de juiste condities plaatsvindt. 

 

4.3 Beoordeling 
De examencommissie heeft d.m.v. de beoordeling van de examens gecontroleerd of de beoordeling betrouwbare 

uitkomsten oplevert, dat deze deskundig plaatsvindt en gericht is op een passende balans in de vereiste kennis, 

houding en vaardigheden. Mede door de inzet van gecertificeerde beoordeelaars (intern en extern), het beoordelen 

van de examens in een simulatiesetting op school en het bijwonen van beoordelingen door leden van de 

examencommissie, is de examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging er van overtuigd dat de 

beoordelingen valide zijn. 

 

4.4 Transparantie organisatie examens 
De examencommissie geeft opdracht aan een hiervoor benoemde functionaris om de inrichting van het examen, de 

planning van de examenperiodes en beoordelingswijze tijdig voor studenten beschikbaar te maken, en dit op een 

voor alle betrokkenen transparante en eenduidige wijze. Dit vindt plaats d.m.v. een ‘examenboekje’ wat ook nog 

mondeling wordt toegelicht. Dat de organisatie van de examens transparant is, wordt bevestigd door de uitkomst 

van de examen enquête. 

 

4.5 Beroep en bezwaarprocedure  
De procedure voor beroep en bezwaar zijn opgenomen in de examengids en op deze wijze tijdig voor studenten 

beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant en eenduidig. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
 

De School voor Uiterlijke verzorging heeft in het schooljaar 2016-2017 bezoek gehad van de inspectie. Het rapport 

van de inspectie is hieronder weergegeven. 

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering 

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 basis voor een deugdelijke examinering en diplomering ligt in de planmatige aanpak van de organisatie van 

examinering. De examencommissie bewaakt en volgt actief de examenprocessen. Na afloop van de examinering vinden er acties plaats om de kwaliteit van de 

examinering te borgen, zoals een evaluatie die is opgenomen in een jaarverslag examinering. Op basis van de evaluatie stelt de examencommissies jaarlijks 

verbetermaatregelen op. Daarnaast worden er bij de opleidingen regelmatig audits uitgevoerd gericht op examinering. Ook de verbeterpunten hieruit worden 

actief door de examencommissie opgepakt. Verder zien wij dat de examencommissie zorgvuldige procedures en checks heeft 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 examencommissie voert steekproeven uit op zowel de examendossiers als de examenafname. De door ons 

onderzochte dossiers waren in orde. 

Ook zijn de leden van de examencommissie geschoold in het hele gebied van examinering. Bij de praktijkexamens zijn naast de interne assessoren ook externe 

assessoren betrokken, de examencommissie bewaakt en stuurt actief op de deskundigheid van de assessoren. De beroepenveldcommissie is tevreden over de 

wijze van examineren bij deze opleiding. 

De examencommissie wil de borging van examinering verder verbeteren door de afname en beoordeling meer systematisch te bewaken, te monitoren en te 

analyseren. Dit komt overeen met wat wij zien als noodzakelijke ontwikkeling. De examencommissie heeft hier verbeteracties op ingezet. Binnen ROC 

Mondriaan zijn inmiddels diverse activiteiten in gang gezet rondom de borging van examinering met daarbij focus op analyse en evaluatie, waarbij deze 

examencommissie ook wordt ondersteund. 

  

ED2 Exameninstrumentarium 

Het exameninstrumentarium sluit aan bij de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het instrumentarium wordt ingekocht en ongewijzigd 

ingezet. 

De inspectie heeft de ingekochte examenproducten eerder als voldoende beoordeeld. De instellingsexamens Nederlands worden eveneens ingekocht en zijn 

voldoende. 

  

ED3 Afname en beoordeling 

Het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. De beoordeling van de beroepsgerichte examens vindt deskundig plaats en is gericht op een 

passende balans in vereiste kennis, houding en vaardigheden. De afname van examens vindt op school in een simulatie plaats. De informatie over de inrichting 

van het examen, de planning van de examenperiodes en de beoordelingswijze is tijdig voor studenten en beoordelaars beschikbaar en voor alle betrokkenen 

transparant en eenduidig. Beoordelaars van de examens zijn geschoold. 

De borging van de onafhankelijkheid van de beoordelaars in de praktijk is sterk georganiseerd. Er zijn twee onafhankelijke beoordelaars bij de examens op 

school. 

Hierdoor is de onafhankelijke beoordeling bij de praktijkexamens afgedekt. De onafhankelijkheid van de beoordelaars voor Nederlands schrijven, spreken en 

gesprekken is afgedekt doordat er opnames worden gemaakt en externe assessoren worden ingehuurd. Docenten evalueren examens na afloop met zowel 

praktijkbeoordelaars als studenten. 
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6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
 

6.1 Terugblik borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering 
In het jaarverslag van 2015-2016 heeft de School voor Uiterlijke verzorging in haar plan van toezicht een aantal 

verbeteracties aangegeven voor het cursusjaar 2016-2017. Het betrof: 

In het plan van toezicht 2015-2016 waren onderstaande verbeteracties opgenomen: 
 
1. Het formuleren van een examenvisie voor de School van Uiterlijke verzorging, gebaseerd op de visie van ROC 

Mondriaan; 
2. Het schriftelijk vastleggen van de steekproefsgewijze controle van de kwaliteit bij de afname van examens 
3. Het vaststellen van de examenplannen door de examencommissie; 
4. Het schriftelijk vastleggen van de uitkomsten van de analyses en eventuele verbeteracties op basis van de 

examenresultaten, enquêtes, enz.; 
5. Het controleren van het invullen van examen enquêtes; 
6. Het inventariseren van de noodzaak en behoefte voor scholing van betrokkenen bij het examineringsproces. 
 

6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

Het formuleren van een 
examenvisie voor de School van 
uiterlijke Verzorging, gebaseerd op 
de visie van ROC Mondriaan 

 De examenvisie van de School voor 
Uiterlijke verzorging is afgeleid van 
de algemene visie van de instelling 

 De examenvisie is helder, werkbaar 
en richtinggevend 

Behaald Document Visie op 

examinering. 

Het schriftelijk vastleggen van de 
steekproefsgewijze controle van 
de kwaliteit bij de afname van 
examens 

 Examens worden steekproefsgewijs 
bezocht 

 Er wordt hiervan een schriftelijk 
verslag gemaakt 

Behaald Verslagen van het 
bijwonen van examens. 

De examenplannen zijn 
vervaardigd en vastgesteld 

 Er is voor elke opleiding een volledig 
en correct examenplan vervaardigd 

 Het examenplan geeft inzicht in de 
examen-vormen en instrumenten 

 Alle examenplannen zijn vastgesteld 

Behaald Vaststelformulier 
examenplannen 

Volgen van de PDCA-cyclus  Het overzichtelijk en schriftelijk 
vastleggen van de PDCA-cyclus 

Behaald Documenten 

 Check op processen 

 Acties n.a.v. de 
check op processen. 

Het controleren van het invullen 
van examen enquêtes 

 Bij ieder examen is het gevraagde 
aantal evaluatieformulieren 
ingevuld 

Behaald Overzicht 
enquêteformulieren. 

Het inventariseren van de 
noodzaak en behoefte voor 
scholing van betrokkenen bij het 
examineringsproces 

 De inventarisatie is uitgevoerd 

 Scholing heeft plaatsgevonden 

Behaald Scholingsoverzicht 
betrokkenen bij 
examinering. 
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Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2017/2018:  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1.  De communicatie naar de teams over de 

verbeterplannen is effectiviteit en voldoet 
 Er zijn verbeteracties geformuleerd 

 De wijze van communiceren is vastgesteld 

 De teams zijn op de hoogte van de verbeteracties 

2.  Het schriftelijk vastleggen van de 
steekproefsgewijze controle van de kwaliteit bij 
de afname van examens 

 Examens worden steekproefsgewijs bezocht 

 Er wordt hiervan een schriftelijk verslag gemaakt 

3.  Er worden verbeteracties geformuleerd op basis 
van analyses van de examens 

 De examens zijn geanalyseerd  

 Er zijn verbeteracties geformuleerd 

4.  Het verwerken van de examenbeoordelingen 
verloopt volgens de vastgestelde procedures 

 De beoordelingsformulieren zijn correct ingevuld 

 De beoordelingsformulieren zijn volledig ingevuld 

5.  Er is zicht op de kwaliteit van de 
exameninstrumenten 

 Het proces van construeren en vaststellen is door de 
examenleverancier inzichtelijk gemaakt. 

 Het bedrijfsleven is betrokken bij het proces van construeren en 
vaststellen. 

 De examenleverancier heeft een verantwoordingsdocument 
waarin gemaakte keuzes worden verduidelijkt. 

6.  Er is een evaluatie over het gehele 
examenproces 

 De afzonderlijke processen binnen dit procesgebied zijn 
geëvalueerd en bijgesteld als daar aanleiding toe was. 

 Het functioneren van de betrokkenen wordt na elke doorlopen 
cyclus geëvalueerd en er worden verbeterd– en/of 
scholingsplannen opgesteld indien nodig. 

7.  Er is een borging voor het gehele examenproces  Evaluatie vindt plaats over de gehele examencyclus 

 Er is voldoende en correcte communicatie tussen de betrokkenen 
van de procesgebieden 

 Het eindresultaat van de gehele examencyclus voldoet aan de 
vooraf gestelde eisen 

 Afspraken rondom het examenproces, zowel binnen als tussen de 
procesgebieden, worden nagekomen 

 De vereiste deskundigheid van de betrokkenen per procesgebied 
wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld 

 Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de verbeterplannen die er 
liggen 

 Er wordt gecheckt of de verbeterplannen uitgevoerd worden of 
zijn 

 De evaluaties volgen de plan-do-check-act-cyclus 

8.  De examencommissie voert haar taken naar 
behoren uit 

 De leden van de examencommissie zijn competent voor hun taak. 

 Het functioneren van de examencommissie en haar leden wordt 
na elke doorlopen cyclus geëvalueerd. 

 De examencommissie komt 2 keer per maand bij elkaar. 

 De examencommissie werkt vanuit een jaarplan 

 De leden van de examencommissie zijn gefaciliteerd. 

 De leden van de examencommissie zijn geschoold 
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DOCUMENTEN 
 

Het jaarverslag examinering van de School voor Uiterlijke verzorging is mede gebaseerd op onderstaande 

documenten. 

1. Verslaglegging over de kwaliteit van een afname van een examen 
2. Check op processen 
3. Verbeteracties n.a.v. check op processen 
4. Visie op examinering School voor Uiterlijke verzorging 
5. Analyse examinering 2016-2017 beroepsgericht 
6. Analyse examinering 2016-2017 kennis/schriftelijk 
7. Analyse examinering meerjarig beroepsgericht 
8. Analyse examinering meerjarig kennis/schriftelijk 
9. Vastelformulieren examenplannen 

 


