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INLEIDING 
 

Een van de taken van de examencommissie is het opstellen van het jaarverslag examinering (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 Verzorgende-IG 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 

opleiding Verzorgende-IG, uitgevoerd op vijf scholen binnen ROC Mondriaan.  

 

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

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

Mondriaan beschikt daarvoor over een digitaal zelfevaluatie-instrument, Yucan. Het zelfevaluatie-instrument sluit 

nauw aan op het toezichtkader BVE en de examenstandaarden. 

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. 
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1. EXAMENCOMMISSIE  
1.1 Opleidingen 
De examencommissie Verzorgende-IG draagt de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering van de 

onderstaande opleidingen. Deze opleidingen worden aangeboden binnen de volgende scholen: 

 School voor Verzorgende, Verpleegkundige en Assisterende Gezondheidszorg, Aspasialaan 19, Den Haag (APL) 

 School voor Zorg, Brasserskade 1, Delft (BRA) 

 School voor Dienstverlening, Leeghwaterplein 72, Den Haag (LWP) 

 School voor Zorg en Welzijn, Professor Holwerdalaan 62, Naaldwijk (PHL) 

 School voor Zorg en Welzijn, Vondellaan 35, Leiden (VON). 

Crebonummer Opleiding 

95530 Verzorgende-IG (individuele gezondheidszorg) 

25491 Verzorgende-IG (individuele gezondheidszorg) 

92650-95530 MMZ-VIG (combinatieopleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg / Verzorgende-IG) 

25491-25475-25476 VIGMZ3 (combinatieopleiding Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg) 

 

Behaalde diploma’s tussen 1-8-2016 en 30-9-2017 

Crebo Crebo omschrijving APL BRA LWP PHL VON Totaal 

92650 Verzorgende-IG -- -- -- 24   54   78 

95530 Verzorgende-IG 93 60 5 24 132 314 

25480 Verzorgende-IG -- (nog geen diplomering) -- 

25491 VIGMZ3 -- (nog geen diplomering) -- 

Totaal   93 60 5 48 186 392 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Mevrouw T. van den Dries voorzitter 
Mevrouw E. Boer secretaris 
Mevrouw A.M. Lammerts notulist 
Mevrouw M. Bolt lid namens opleiding VIG Care+ Den Haag Leeghwaterplein 

Mevrouw M.J. Ambachtsheer lid namens opleiding MMZ-VIG Naaldwijk 
Mevrouw M. van Dijk lid namens opleiding VIG Delft 
Mevrouw S. Dolkemade lid namens opleiding VIG Aspasialaan Den Haag 
Mevrouw A. van Egmond lid namens opleiding MMZ-VIG Leiden 
De heer M. den Heijer lid namens opleiding VIG Leiden 
Mevrouw N. van Steveninck lid namens locatie Leiden 
Mevrouw L. Vleugel lid namens werkveld zorg 

Mevrouw Dolkemade heeft vanaf september 2016 de taken overgenomen van Mevrouw Boot als lid namens de 

Aspasialaan. 

De examencommissie is zeven keer bijeengekomen elke 5 à 6 weken. Daarnaast heeft de voltallige commissie een 

gezamenlijke scholingsdag gevolgd met examencommissie Mbo-verpleegkundige (zie ook 1.6). 

  



 
Jaarverslag examinering 2016-2017 | ROC MONDRIAAN               02-10-2017   5 

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 opleiding  

 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 in 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 van instrumenten en afname daarvan 

 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 diploma-vaststeldata 

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

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

 Een register van wijzigingen/verbeteringen die na vaststelling nodig blijken te zijn in examens  

 Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering  

 Vastgestelde formulieren voor diplomavaststelling  

 Vastgestelde formats voor diploma’s vanuit Magister 

 Een onafhankelijke contactpersoon klachten en bezwaren 

 Een plan van toezicht, waarin de examencommissie de controle-acties bijhoudt waarmee zij toezicht houdt 

op examens, afname en beoordeling, diplomering en deskundigheid van de bij examinering betrokken 

personen. De controle-acties worden gekozen op basis van een risico-analyse aan het begin van het 

schooljaar.  

De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau en de diploma-administratie. De 

uitvoerende taken staan in paragraaf 1.5.   

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

scholingsplan (zie 1.6 interne en externe deskundigheidsbevordering). 

 

1.4 Functioneren van de examencommissie  
De voorzitter van de examencommissie Verzorgende-IG is de schooldirecteur van één van de vijf uitvoerende 

scholen van zorg niveau 3. Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te waarborgen, zijn de volgende 

afspraken gemaakt: 

 een extern lid vanuit het werkveld heeft zitting in de commissie 

 besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen 

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

 de financiële middelen wordt binnen ROC Mondriaan verdeeld volgens een interne verdeelsleutel. Hierdoor 
kan een individuele voorzitter examencommissie de eigen school niet rechtstreeks bevoordelen op grond 
het aantal gediplomeerde studenten. 
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1.5 Functioneren van het examenbureau 
De examencommissie is verantwoordelijk en voor uitvoering van onderstaande taken door het examenbureau: 

 Examens (en toetsen) uitdraaien uit de examenbank, 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 

 Generen van resultaatoverzichten en managementinformatie 

 Diploma’s maken 

 Bestellen en beheren van waardepapier 

 Een nieuwe taak vanaf schooljaar 2017 betreft het narekenen van puntentellingen van alle theorie-examens, 

aangezien hierbij in eerdere controles door de examencommissie incidenteel fouten zijn geconstateerd. 

De jaarplanning voor de examens is een taak van docenten (soms tevens lid examencommissie), evenals het 

voorbereiden van het diploma-besluit. Dit gebeurt door de cijferverantwoordelijken. 

Positief beoordeeld door de examencommissie in het afgelopen jaar zijn:  

 Controle examendossiers door de examencommissie leverde positief oordeel: alle dossiers waren conform 

afspraak identiek ingericht aan de hand van de vastgestelde checklist/inhoudsopgave; het diplomabasluit 

was naspeurbaar en fouten in puntentelling zijn niet meer gevonden. 

 Diploma’s en cijferlijsten bij de diploma’s zijn door de administraties voor het tweede jaar uitgedraaid uit 

Magister. Hierdoor zijn vanaf 2017-2018 geen door de examencommissie zelfgemaakte diploma-

vaststellijsten meer nodig. 

 In Leiden is in 2016-2017, dankzij extra inspanningen van het facilitair bedrijf, een beveiligde ruimte 

gerealiseerd voor het kopiëren en opslaan van examens. Ook is een nieuwe, unieke cilinder in het slot van 

het examenarchief gezet. 

 

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

personen. Vanuit de wetgeving wordt ook steeds meer gestuurd op de professionalisering van 

examenfunctionarissen. In de kaderbrief ROC Mondriaan is onderstaande indicator opgenomen.  

Uit de Kaderbrief: 3.3 Professionalisering examenfunctionarissen 

Indicatoren  Norm 2015-2017 Norm 2019  

3.3.1 Mate waarin examenfunctionarissen 
zijn geschoold en bijgeschoold.  

100%  100%  

 

De examencommissie Verzorgende-IG heeft in 2016-2017 op onderstaande vier manieren aan deze norm voldaan. 

 

I. Overzicht deskundigheid examencommissieleden 

De examencommissie houdt een “Contactpersonen”-overzicht bij met daarin o.a. de medewerkers gecategoriseerd, 

die taken hebben op het gebied van examinering en de medewerkers die toegang hebben tot de diverse 

sharepointsites examinering incl. de examenbank. In dit overzicht wordt ook de deskundigheid en scholing op gebied 

van examinering bijgehouden van examencommissieleden en constructeurs/vaststellers. 

Bovendien vraagt de examencommissie jaarlijks de deelnemerslijsten op van de beoordelaarstrainingen. In deze 

trainingen schoolt Mondriaan de BPV-beoordelaars van de zorginstellingen. 
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II. Scholingsactiviteiten van de examencommissie 

 Scholingsdag examencommissies Zorg (gezamenlijk met examencommissie Verzorgende-IG); onderwerpen: 
Inspectiekader 2017; Keuzedelen; Oplossen van diverse praktische organisatievragen; datum 30-01-2017; 
aanwezig: alle leden incl. werkveldleden en secretaresse; 

 Symposium Examinering in de beroepspraktijk; organisator: Servicepunt Examinering Mbo; datum 23-09-2016; 
deelnemers: secretaris + werkveldlid; 

 Workshop ‘Invulling geven aan de check-fase’ van de PDCA; organisator: CINOP; datum: 2-11-2016; 
deelnemers: 3 leden examencommissie; 

 Training Toezichtkader inspectie 2017; organisator: beleidsafdeling OOA ROC Mondriaan; datum: 21-9-2016; 
deelnemer: secretaris; 

 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; 

 Voorlichtingsbijeenkomsten voor de BPV; onderwerp: nieuwe praktijkexamens voor cohort 2016 e.v.; 
organisator: examencommissie; deelnemers: vertegenwoordigers BPV-instellingen. 

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

 

Sinds 2014-2015 organiseert de examencommissie een eigen scholingsdag samen met de examencommissie voor 

zorg niveau 4 (Mbo-verpleegkundige). Hiermee geven de examencommissies vorm aan hun wens om gezamenlijk 

hun deskundigheid te verhogen. Voordeel van deze gezamenlijke opzet is dat de twee examencommissieleden van 

dezelfde locatie (één van Verpleegkunde en één van Verzorgende) samen optrekken. Zo kunnen zij gezamenlijk 

binnen hun school hun schooldirecteur informeren.  

III. Deskundigheidseisen nieuwe examencommissieleden. 

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

van deskundigheid nieuwe leden en het raadplegen van de examencommissie voorafgaand aan benoeming 

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

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

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

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

examencommissielid. 

IV. Bijwonen centrale bijeenkomsten 

Binnen ROC Mondriaan worden centrale examencommissie bijeenkomsten georganiseerd door de dienst 

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

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

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

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

en onderwerpen 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)   
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8 december 2017  

 Procesarchitectuur examinering  

 Digitale OER  

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

 Valide exameninstrumenten  

 Examencommissies per 1/8 2017 wetgeving en samenstelling 

 Deelrapportage Centrale examens   
22 maart 2017  

 Digitale OER  

 Examinering talen stand van zaken  

 Is de examencommissie in control? (Kennisdeling)  

 Terugkoppeling  
17 mei 2017 (bijeenkomst met examencommissie en examenbureaus)  

 Externe validering 

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

 Informatiebeveiliging bij examinering 

 Het beste jaarverslag examinering 2015-2016  
 

V. Jaarlijkse evaluatie deskundigheid 

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

examinering betrokken functionarissen. Hiervan wordt verslag gedaan in de notulen.  

Voor het jaar 2016-2017 heeft de examencommissie hierbij geen risico’s geconstateerd. Extra  aandacht is gegeven 

aan het inwerken van het nieuwe lid van de commissie, mevrouw Dolkemade. Alle betrokken functionarissen zijn 

deskundig geacht. Ook heeft de examencommissie geconstateerd dat aan de norm uit de Kaderbrief is voldaan. 

100% van de examencommissieleden is geschoold en bijgeschoold.  

Voor 2017-2018 heeft de examencommissie tot doel om deze werkwijze voort te zetten. Hierbij zal ook aandacht zijn 

voor twee vernieuwingen: 

 inzet van de nieuwe praktijkexamens van Consortium (docenten, examenbureaus en instellingen)  

 digitale afname theorie-examens via Leerstation Zorg. 

 

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 staan hieronder. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit:  

 Er is een werkveldlid actief  

 sollicitatieprocedure nieuwe leden is ingezet 

 Deskundigheid van nieuwe leden is door CvB 
gecheckt. 

Huidige beleid voortzetten. 

Deskundigheid 
examencommissie 

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

Huidige beleid voortzetten. 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit 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  (zie H. 2) 

 Plan van toezicht is geëvalueerd (zie H. 2) 

 Verbeterpunten uit jaarverslag 2015-2016 zijn 
geëvalueerd (zie 6.1). 

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 (actie Plan van 
Toezicht) 

Indicatoren Realisatie (geëvalueerd in 
examencommissie 21-09-2017) 

1. Bijwonen praktijkexamens 
steekproefsgewijs door een 
2e assessor van school 

 Norm: 20% van de examens wordt 
bijgewoond;  

 2 x per jaar samengevat (Rapport 
van bevindingen) per locatie 

 69 examens bijgewoond (= 7%)  

 Geen risico’s geconstateerd 

2. Er vinden 2e correcties van 
theorie-examens plaats 

 Norm: 2 examens per jaar 

 2e beoordelaar wordt standaard 
ingezet zodra 5% boven of onder 
de O/V grens scoort 

 2 blinde 2e correcties; 

 Door Standaard 2e correcties 
stemmen beoordelaars hun 
oordeel af 

3. Afname van theorie-
examens wordt bijgewoond 
steekproefsgewijs 

 Norm: 1 theorie-examen per jaar 
(evt. CE) 

 2 examens bijgewoond + 

 1 check op processen-verbaal CE 
afnames 

 Geen risico geconstateerd 
4. Examendossiers worden 

steek-proefsgewijs 
gecontroleerd na uitgifte 
diploma 

 Norm: 3 dossiers per locatie  

 puntenoptelling is correct;  

 cesuur + ondertekening is correct 

 Diplomabesluit is naspeurbaar 

 APL, BRA, VON: 13 dossiers 
integraal gecontroleerd 

 PHL, LWP: 100% van alle 
examendossiers 

 Rapportage mbt hertelling van > 
350 theorie-examens 

 Geen risico geconstateerd 
5. Studenttevredenheid over 

instrument, afname en 
beoordeling examens 

 Minimaal 3 panelgesprekken per 
locatie samenvatten 

 15 panelgesprekken 

 Standaard vullen studenten 
Examenevaluaties in; 2 
conclusie-rapporten 

 Geen risico geconstateerd 
6. Deskundigheid van alle 

betrokkenen bij examinering 
is op orde 

 Norm: jaarlijks evalueren in de 
examencommissie a.h.v.: 
formulieren 2e assessor en 
examenevaluaties studenten 

Geen risico gevonden d.m.v.: 

 2 x resultaten van examen-
evaluaties studenten besproken 

 69 beoordelingen via formulier 
van steekproef 2e assessor (zie 
actie nr. 1) 

 

Ontvangen meldingen door de examencommissie 

De examencommissie heeft in 2016-2017 weer alle meldingen verzameld zij over examinering kreeg in een 

zogenaamd “Meldingsformulier”. Dit gaat om méér dan onregelmatigheden en fraude. In de examencommissie-

vergaderingen is het afhandelen van deze meldingen inclusief de benodigde verbeteracties een standaard 

agendapunt. Doel is een permante verbetering van examenprocesessen waardoor soortgelijke incidenten in de 

toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.  

Het bijhouden van de meldingen is gestart in 2013-2014. In de tabel hieronder is de ontwikkeling te zien van het 

aantal meldingen per onderwerp.  
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Aantal / soort meldingen Meldingsformulier examencommissie VIG 

Meldingen 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Bloopers 14 16 14 22 

Diplomabesluit 6 (4+2) 1 3 -- 

Verzoek aangepaste voorziening 2 1 2 2 

Verzoek geldigheidsduur examens 2  --  --  -- 

Klacht 2 3 1 6 

Bezwaar 1  --  --  -- 

Fraude 1 4 4 1 

Melding betr. exameninstrument 1  --  --  -- 

Verzoek extra herkansing 1 1 4 2 

Verzoek vrijstelling 1 5 2 2 

Verzoek mbt examenperiode  --  -- -- 1 

Verzoek nietigverklaring  --  -- -- 1 

Aanvraag 2e correctie  --  -- 1 -- 

Beroepszaak  --  -- -- 1 

Aantal meldingen totaal 31 31 31 38 

 

Conclusies examencommissie VIGMZ 

Het totaal aantal meldingen in het onderzochte jaar is vrijwel gelijk gebleven t.o.v. 2015-2016. Het aantal bloopers 

lijkt zich hierbij te stabiliseren. Het aantal meldingen betreffende het diplomabesluit is toegenomen sinds vorig jaar. 

De examencommissie wijt dit aan de intensievere controle van examendossiers voorafgaande aan 

diplomavaststelling.  

In paragraaf 2.2 t/m 2.4 worden de meldingen plus de afhandeling nader toegelicht. Alle meldingen zijn door de 

examencommissie volgens procedure en- voor zover mogelijk - op gelijke wijze opgelost. Na afhandeling zijn geen 

nadere bezwaren of klachten ontvangen. 

 

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

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

De 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 puntenoptellingen 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 de cesuur-regels 

correct zijn toegepast 

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

In het verslagjaar zijn 392 diploma’s uitgegeven (zie schema bij 1.1). 

Vrijstellingen 

De examencommissie heeft in 2016-2017 geen vrijstellingsverzoeken ontvangen.  
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Centrale examens 2016-2017 

De examencommissie heeft onderstaande gegevens rond deelname en resultaten van de centrale examens 

besproken.  

De examencommissie is verheugd over het feit, dat het totale percentage voldoendes voor zowel Nederlands als 

rekenen 2F ligt boven het gemiddelde van Mondriaan en van de sector Zorg en Welzijn.  

De examencommissie heeft echter ook oog voor de verschillen tussen locaties. Voor Nederlands zijn de scores van 

de locaties gestegen ten opzichte van vorig jaar; daarbij aangetekend dat studenten van Care+ (LWP) voor het eerst 

examen deed en onder gemiddeld scoorden.  

De scores voor rekenen 2F van BRA en VON zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De scores van APL is licht 

gedaald, maar boven het Mondriaan en landelijk gemiddelde.  De score rekenen 2F van de PHL is sterk gedaald en 

Care+ (LWP) examineerde voor het eerst. Beide laatste locaties scoorden onder het gemiddelde. Echter, bij de PHL 

hebben 3 studenten rekenen 3F gedaan. 

 

Wegens de geleidelijke invoering van de centrale examinering, niet meetellen van rekenen voor het diploma en de 

kleine aantallen studenten op LWP en PHL, zijn nog weinig conclusies aan de cijfers te verbinden. Aandachtspunt 

voor 2017-2018 zijn de verdere ontwikkeling van de slagingspercentages per locatie en de verschillen tussen de 

locaties.  

 

Resultaten centrale examens 

Nederlands 2F Aantal 2016-2017 Percentage voldoende 
 Afnames voldoende 2016-17 2015-16 2014-15 MON Landelijk1) 

Den Haag (APL) 92 74 80% 66% 68%   

Delft (BRA) 70 67 96% 90% 51%   

Den Haag (LWP) 12 6 50% n.v.t.   

Naaldwijk (PHL) 15 15 100% 100% 95%   

Leiden (VON) 128 123 96% 94% 95%   

totaal 317 285 90% 84% 78% 77% 86% 

 
  

 
 

  
 

rekenen 2F Aantal 2016-2017 Percentage voldoende 
 Afnames voldoende 2016-17 2015-16 2014-15 MON Landelijk1) 

Den Haag (APL) 110 48 44% 47% 31%   

Delft (BRA) 78 49 63% 43% 61%   

Den Haag (LWP) 16 3 19% n.v.t.   

Naaldwijk (PHL) 6 1 17% 41% 17%   

Leiden (VON) 140 94 67% 61% 64%   

 totaal 350 195 56% 50% 48% 41% 41% 

        

rekenen 3F Aantal 2016-2017 Percentage voldoende 
 Afnames voldoende 2016-17 2015-16 2014-15 MON Landelijk1) 

Naaldwijk (PHL) 3 1 33%   33% 26% 

 
1): landelijk gemiddelde voor de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016 
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2.2 Kwaliteit van de diplomering  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de diplomering en ziet in voorkomende 

gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen. 

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

controleren na uitgifte van het diploma (zie actie nr. 4 in bovenstaand schema). Hierbij is geen risico geconstateerd. 

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

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

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

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

Daarnaast werkt de examencommissie met een meldingsoverzicht van onregelmatigheden tijdens examinering. In 

het beschreven schooljaar zijn twaalf meldingen ontvangen betreffende de kwaliteit van diplomering.  

Meldingen betreffende ED1 - Kwaliteit van diplomering (12 meldingen) 

 4 meldingen rond een diplomabesluit betroffen een verkeerde puntentelling (de reeds lang gecommuniceerde 

voldoende, bleek een onvoldoende te moeten zijn tijdens diplomavaststelling). De examencommissie heeft - na 

de nodige controlemaatregelen - besloten het examen alsnog voldoende te verklaren, omdat de student al twee 

jaar of langer op de gepubliceerde uitslag had mogen vertrouwen. Sinds begin van het schooljaar 2016-2017 

worden alle puntentellingen van alle theorie-examens extra nageteld vóór publicatie door de examencommissie.  

 2 meldingen betreffende het diplomabesluit betroffen BPV-instelling/werkgever die weigerden een examen af te 

tekenen. De examencommissie is met betrokkenen in gesprek gegaan, waarbij is komen vast te staan dat de 

handtekeningen alsnog gezet konden worden. In één geval heeft de student wel een centraal examen 

Nederlands moeten overdoen 

 2 meldingen betreffende examendossiers betroffen dossiers die waren meegenomen uit het archief, terwijl 

alleen het examenbureau daarin zou moeten kunnen. De “schuldige” is opgespoord en de oorzaak is aangepakt 

(nieuw slot op de deur) 

 2 verzoeken voor verlengde geldigheidsduur van examens zijn gedaan door studenten die eerder de opleiding 

hadden verlaten vlak voor hun diplomering. Zij willen het diploma alsnog graag halen. Hiertoe heeft de 

examencommissie de geldigheid van een aantal behaalde examens verlengd, maar moet een aantal cruciale 

examens worden overgedaan.  

 Een verzoek voor een extra herkansing betrof het laatste examen dat student nog moest halen voor diplomering. 

Het verzoek is toegestaan. 

 Het vrijstellingsverzoek betreft een student die bij overstap van niveau 4 naar niveau 3 (van Verpleegkundige 

naar Verzorgende) een aantal behaalde Verpleegtechnische handelingen wil ‘meenemen’. Het verzoek is 

toegekend, omdat de handelingen gelijk zijn voor beide niveaus 

 

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.  

Op de kwaliteit wordt toegezien door: 

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

Mondriaan ontwikkeld vaststelformulier  

 een digitale feedback-mogelijkheid voor de eigen docenten 

 evaluatie van praktijkexamens met de BPV-instellingen in werkveld- en brancheoverleg + tijdens steekproef 

2e assessor (zie ook 2.5) 

 meldingen over onregelmatigheden m.b.t. instrumenten af te handelen in de examencommissie. 
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Vaststelling examens 2016-2017 

Beroepsexamens 

In 2016-2017 zijn van de oude cohorten (2012 t/m 2015) alle twaalf examens hernieuwd vastgesteld (zie ook 3.1); 

vijf hiervan wegens inhoudelijke, tussentijdse verbeteringen van het examen. De overige wegens het verstrijken van 

de afgesproken twee jarige geldigheidsduur van een vaststelling. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 worden praktijkexamens ingekocht voor de nieuwe cohorten vanaf 2016 bij Consortium. 

De ingekochte praktijkexamens zijn in mei 2017 gepubliceerd en voor de zomervakantie bij de vaststellers 

voorgelegd. Hun advies wordt verwacht in oktober 2017. 

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 en 

examenbureaus zijn hierbij geïnstrueerd door een handleiding over afname en beoordeling. Aan het eind van het 

schooljaar is door docenten een training ‘beoordeling TOA Schrijfexamens’ aangevraagd. Deze wordt in november 

2017 uitgevoerd. 

Voor Spreken en Gesprekken worden zelfgemaakte examens gebruikt. In 2015-2016 heeft de examencommissie 

deze examens laten herzien. Hernieuwde vaststelling van de instellingsexamens Spreken en Gesprekken is in 2016-

2017 echter niet gerealiseerd. Dit blijft staan als actiepunt voor 2017-2018. 

Meldingen betreffende ED2 - Kwaliteit van exameninstrumenten (2 meldingen) 

De examencommissie heeft in het onderzochte jaar twee meldingen ontvangen over een exameninstrument. De 

examencommissie heeft de meldingen onderzocht en passende actie genomen. Het betrof: 

 een klacht van een student over een onjuiste cesuur. Het examen is onderzocht en de klacht is toegewezen. De 

beoordeling van de student is aangepast. 

 een melding van een docent, dat een exameninstrument dezelfde vragen lijkt te bevatten als de bijbehorende 

toets. De melding is onderzocht voor alle versies van het examen respectievelijk de toets. Conclusie: een aantal 

vragen in beide instrumenten komt overeen, maar dit staat een eerlijke examinering niet in de weg. 

 

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 publicatie van surveillance instructies, steekproefsgewijze controles bij afnames 

van theorie-examens, steekproefsgewijs een 2e assessor van school de praktijk-examens  te laten bijwonen en door 

standaard 2e correcties van theorie-examens. Voor de resultaten van de steekproeven staan in het schema 

“Kwaliteitsdoel (actie Plan van Toezicht)” aan het begin van hoofdstuk 2 (actie nr. 2, 3 en 4). 

Meldingen betreffende ED3 – Kwaliteit van afname en beoordeling (17 meldingen) 

 7 meldingen van een blooper examenafname. Dit betreft o.a. een verkeerde examenversie, geen verlengde 

examentijd gegeven waar die wel is toegekend, een fout van CvTE bij afname van een centraal examen, de 

surveillant die afwezig/te laat was. In één geval was twee keer dezelfde assessor van school aanwezig was bij 

een praktijkexamen dat beide keren onvoldoende was. Na onderzoek van de oorzaak van deze misser, is in 

goed overleg met de student besloten haar extra tijd te geven voor een hernieuwde herkansing. 

 3 meldingen betreffen het exameninstrument: 2 examens zijn niet geretourneerd na afname (beide zijn door 

de examencommissie uit voorzorg van de examenbank gehaald). Eén keer hebben examens een korte tijd 

onbeheerd in printer gelegen. Na onderzoek heeft de examencommissie vastgesteld dat tijdsduur en tijdstip 

het bijna onmogelijk maakten dat de examens zijn opgemerkt/ingezien door studenten.  

 2 verzoeken voor bijzondere aangepaste examenvoorzieningen (d.w.z. méér dan de gewoonlijk toegekende 

tijdsverlenging en/of tekstvergroting) betroffen een ernstig dyslectische student, en een student binnen het 

passend onderwijs, die bijvoorbeeld de examens wilden laten voorlezen. De gevraagde aanpassingen zijn 

toegestaan voor de theorie-examens. Voor praktijk-examens laat de examencommissie tijdens de eerste 
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BPV-periode nader onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van de beperkingen voor de toekomstige 

beroepsuitoefening. Op basis van de uitkomsten neemt de examencommissie dan een besluit over noodzaak 

en haalbaarheid van aangepaste praktijkexamens. 

 twee fraudemelding betrof het vermoeden van een klas dat een klasgenoot via haar mobiel hulp had 

gekregen. De examencommissie heeft - na overleg met de surveillant en docent - besloten niet af te moeten 

gaan op een gerucht en het examenresultaat gehandhaafd. Wel is aan de klas plus aan betrokken student 

geadviseerd om eerlijk met elkaar te spreken over het vermoeden; het gesprek heeft plaats gevonden. De 

tweede melding van (vermeende) fraude was ook van horen zeggen bij een surveillant binnengekomen. 

Hierop is geen nadere actie genomen; de melding was te vaag. 

 één klacht betrof onrust tijdens een afname. Betreffende surveillant is aangesproken. 

 een bezwaar van een klas die zich afvroeg of de duur van hun digitale examen Nederlands schrijven wel 

correct was, wegens het grote aantal onvoldoendes. Onderzoek van de examencommissie wees uit dat de 

examenduur correct was. De beoordelingscriteria van het nieuwe, ingekochte examen pakten anders uit, 

dan studenten voordien gewend waren.  

 een melding dat extra herkansingen niet volgens procedure aangevraagd zijn. De gemaakte herkansingen 

zijn geldig verklaard + SLB’ers zijn aangesproken op juiste procedure. 

Bij aanvragen voor een laatste examenkans (3e herkansing) laat de examencommissie zich standaard adviseren door 

de ‘contactpersonen bezwaren’. Er zijn in het onderzochte jaar 32 verzoeken gedaan. De meerderheid daarvan is 

toegekend (29). Twee verzoeken zijn afgewezen; één student is doorverwezen naar de schooldirecteur voor nadere 

afspreken en in het andere geval is de beslissing uitgesteld totdat de student een ander examen had behaald. Eén 

verzoek is ingetrokken.  

 

2.5 Betrokkenheid beroepenveld 
Het beroepenveld is bij de examinering betrokken. Er zit een werkveldlid in de examencommissie. Er zijn 

bijeenkomsten met het werkveld waarin informatie-overdracht en scholing plaatsvindt, zoals over de inzet van 

nieuwe praktijkexamens. 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 de instellingen. Tenslotte vindt evaluatie van exameninstrumenten plaats in de branche-overleggen, tijdens 

speciaal daartoe georganiseerde informatiebijeenkomsten en tijdens de 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.   

Voor de cohorten vanaf 2012 t/m 2015 is in overleg met het werkveld het examenplan Verzorgende-IG bepaald op 

basis van de toen nieuw ontwikkelde kwalificatiestructuur vanaf 2012. Daarbij is gekozen voor examinering van 

logisch samenhangende, in de praktijk herkenbare exameneenheden. Externe aanbieders boden alleen 

beroepsexamen aan per werkproces. Omdat dit niet aansloot bij de exameneenheden, heeft de examencommissie 

de beroepsgerichte examens van cohort 2012 t/m 2015 zelf laten construeren. 

Hoe de examens worden afgestemd met het beroepenveld is beschreven in paragraaf 2.5. 

De examencommissie gebruikte in 2016-2017 onderstaande ingekochte examens: 

 Naam examen Naam examenleverancier   

1.  Schrijven 2F Nederlands TOA (ICE) 

 

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

 Naam examen 

1.  Spreken en Gesprekken Nederlands  

2.  Spreken en Gesprekken Engels  

3.  Beroepsgerichte theorie- en praktijkexamens voor cohorten 2012 t/m 2015  

 

Voor de nieuwe generatie kwalificatiedossiers vanaf cohort 2016 heeft de examencommissie besloten te 

participeren in de  gezamenlijke ontwikkeling van praktijkexamens door deel te nemen aan het Consortium 

Beroepsonderwijs. Deze keuze is gemaakt op basis van onze ervaring met zelf-geconstrueerde examens. Deze 

praktijkexamens zullen feitelijk worden afgenomen vanaf schooljaar 2017-2018. 

In 2015-2016 heeft de examencommissie besloten om vanaf schooljaar 2017-2018 theorie-examens (en toetsen) 

digitaal te gaan afnemen. Dit om een aantal verbeteringen te bereiken: geautomatiseerde beoordeling levert 

snellere uitslag voor studenten, foutloze cesuurbepaling en de mogelijkheid voor automatische fouten-analyses wat 

toezicht op de kwaliteit en geschiktheid van de examenvragen vergemakkelijkt. 

De examencommissie heeft na onderzoek gekozen voor samenwerking met Leerstation Zorg van Noordhof. 

Gedurende 2016-2017 heeft de inhoudelijke vulling van de vragenbank plaats gevonden in een samenwerking tussen 

Leerstation Zorg, de onderwijskundig medewerkers van de opleiding en onze  constructeur. 

 

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

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

geschoolde vaststellers, die de examencommissie adviseren. 

De leden van de vaststellingscommissie hebben de volgende examens vastgesteld, op advies van genoemde 
vaststeller. 

 Naam examen Naam vaststeller  

1.  EE2 Integratief examen Anatomie, fysiologie, verzorging - deel 2; theorie-ex. v. A,B,C M. Mulder; 12-05-2017 

2.  EE2 Integratief examen Anatomie, fysiologie en Verzorging - deel 3; theorie-ex. v. A,B,C R. Gielen; 12-05-2017 

3.  EE3 Medisch rekenen - deel 2; theorie-examen versie A, B, C R. Gielen; 12-05-2017 

4.  EE4 Persoonlijke verzorging; praktijkexamen M. Mulder; 12-05-2017 

5.  EE5 Professioneel handelen; theorie-examen versie A, B, C R. Gielen; 12-05-2017 

6.  EE5 Professioneel handelen; proeve van bekwaamheid M. Mulder; 12-05-2017 

7.  EE6 Vaardigheden/verpleegtechnische handelingen; bewijsmap M. Mulder; 12-05-2017 
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3.2 Dekking keuzedelen  
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Dit geldt ook voor de keuzedelen van de 

opleiding.  

De keuzedeel-examens worden ingekocht bij Consortium. De eerste keuzedeel-examens zijn in september 2017 

gepubliceerd. In 2016-2017 zijn nog geen keuzedelen geëxamineerd.  

Aandachtspunt voor 2017-2018 is het vaststellen van de keuzedeel-examens vóór afname. 

 

3.3 Examenvormen 
De examenvormen passen bij de taakcomplexiteit. Dit is bepaald in samenwerking met het werkveld, zoals 

beschreven in de introductie van hoofdstuk 3. 

 

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 Examen en het Vaststelformulier Examenplan gebruikt, ontwikkeld door de 

beleidsafdeling van Mondriaan (OOA).  

 

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

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

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

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

tijdens de stageperiodes tussen SLB en de werkbegeleider en bij de 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 over 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 de beoordelingsmodellen en –instructies worden meegenomen in het advies van de vaststeller. Zie 3.4. 

De afgelopen jaren heeft de examencommissie diverse acties ingezet om met name de beoordeling van theorie-

examens verder te objectiveren. Voorbeeld hiervan is de standaard inzet van een 2e corrector bij een score van 5% 

boven/onder de O/V-cesuur. In 2015-2016 is bovendien besloten over te gaan op digitale afname van toetsen en 

examens samen met de examencommissie Mbo-Verpleegkundig. Vanaf schooljaar 2017-2018 is dit gerealiseerd. 
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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 en onderzoekt de examencommissie 

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

 

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, door de verdeling van stageplekken voor alle 

zorgopleidingen centraal te laten verlopen via het ‘SBBL’. Alleen door de SBB goedgekeurde BPV-plekken worden 

aangeboden. 

In elk praktijkexamen zit een verklaring, die vooraf moet worden ingevuld over de geschiktheid van de examenplek 

en de onafhankelijkheid van de examenbeoordelaar. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door een 2e assessor 

van school het examen te laten bijwonen. 

Toekenning aangepaste examencondities 

De examencommissie heeft in 2016-2017 in totaal 25 nieuwe aanvragen ontvangen voor aangepaste examinering. 

Op basis van de regelgeving is bekeken of de aanvraag geldig is. Alle aanvragen zijn toegekend. 

De toegekende voorzieningen betroffen: 

 23 x dyslexie; voorziening: extra tijd waarvan 20 met vergrote tekst en 2 met ‘eventueel’ gebruik van laptop 
bij het schrijven 

 1 x slechtziendheid; voorziening: vergrote tekst 

 1 x taalachterstand; voorziening: extra tijd in combinatie met gebruik van een woordenboek. 

In vergelijking met vorig schooljaar is sprake van een lichte afname. Mogelijke redenen hiervoor is enerzijds de 

toegenomen controle van de afgegeven dyslexie-verklaringen. Anderzijds hebben de publicaties rond fraude met 

verklaringen de hulpverleners en studenten mogelijk ook voorzichtiger gemaakt.  

 
Locatie  2014-15  2015-16  2016-2017  Toegekende voorziening 

APL 5 dyslexie 

1 dyscalculie 

10 dyslexie;  

1 + dyscalculie 

3 dyslexie  

1 slechtziend 

1 taalachterstand 

3 x extra tijd + vergrote tekst; 

vergrote tekst; 

extra tijd + woordenboek 

BRA 13 dyslexie 

3 < 6 jr in Ned 

6 dyslexie; 1 + ADHD 

1 triple X-syndroom 

3 dyslexie 

 

3 x extra tijd; 2 x met vergrote tekst  

 

LWP nvt  --- 3 dyslexie 

 

3 x extra tijd + vergrote tekst  

 

PHL 11 dyslexie 5 dyslexie; 

1 + dyscalculie 

5 dyslexie; 

 

5 x extra tijd + vergrote tekst 

VON 16 dyslexie 6 dyslexie 

1 dyscalculie 

9 dyslexie 

 

9 x extra tijd; 8 x met vergrote tekst en 2 

x met evt. schrijven dmv laptop 

totaal 49 29 25   

 



 
Jaarverslag examinering 2016-2017 | ROC MONDRIAAN               02-10-2017   18 

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. Daarbij organiseert de examencommissie de inzet van beoordelaars in de 

reële beroepscontext op een gecontroleerde manier. 

Het examenplan is opgesteld in overleg met de instellingen. Hierbij is – mede op verzoek van het werkveld – een 

methodemix gemaakt met theorie en praktijkexamens en passend bij de vereisten aan de beginnend 

beroepsbeoefenaar.  

Een betrouwbare beoordeling wordt – naast de maatregelen zoals beschreven in 2.4 – geborgd doordat de 

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

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 de kennis, houding en vaardigheden van de kandidaat voorafgaand aan praktijkexamens. Het 

valt dus op als examenresultaten opvallend afwijken van prestaties tijdens eerdere stages. In die gevallen, dat dit 

gebeurt, is hierover altijd overleg tussen de instelling en school. In een enkel geval komt het tot een melding bij de 

examencommissie. In 2016-2017 zijn hierover geen meldingen ontvangen door de examencommissie (zie verder de 

meldingen in 2.4). 

Naast bovengenoemd contact tijdens de stages tussen de docenten en praktijkopleiders, bespreken wij met 

vertegenwoordigers van de instellingen aan welke eisen de examenopdracht minimaal moet voldoen tijdens 

werkveldbijeenkomsten. 

De examencommissie bespreekt in haar vergadering eventuele risico’s en praktische verbeterpunten die naar voren 

komen uit bezoeken van 2e assessors bij praktijkexamens. Hiervoor vat de examencommissies de origineel ingevulde 

formulieren van de 2e assessors zelf samen, beoordeelt het risiconiveau en formuleert indien nodig verbeteracties.  

 

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 examencommissie vraagt alle kandidaten om de standaard examenevaluaties in te vullen na afloop van elk 

theorie-examen. De resultaten van deze examenevaluaties zijn twee keer besproken door de examencommissie. 

Hiervoor is eerst een samenvatting gemaakt op eventuele risico’s en verbeterpunten. In 2016-2017 zijn geen risico’s 

geconstateerd. De verbeterpunten op dit gebied zoals vermeld in het jaarverslag 2015-2016 zijn gecontroleerd en 

bleken opgelost (zie tabel bij 6.1). 

Een tweede manier van controle zijn de panelgesprekken die schooldirecteuren jaarlijks voeren met de klassen van 

hun eigen locatie. De opmerkingen op het gebied van toetsing en examinering worden door de examencommissie 

opgevraagd, verwerkt (samengevat op risico en verbeterpunten) en besproken. Hierbij zijn enkele klassen die een 

opmerking maken over onrust tijden afname of een onduidelijk examenmoment. Dergelijke meldingen zijn steeds 

door het examencommissielid van de locatie onderzocht. Het ging niet om echte risico’s, maar om een incident met 

een duidelijk aanwijsbare reden.  

 

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. 

Het bezwaar en de (2) klachten die bij de examencommissie zijn binnengekomen, staan vermeld in paragraaf 2.3 en 

2.4. Alle drie zijn onderzocht en naar tevredenheid van de melder afgehandeld. 
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5 AUDITS EN/OF ONDERWIJSINSPECTIE 
Er zijn geen audits of inspectiebezoeken geweest op gebied van examinering.  

 

6 CONCLUSIE EN VERBETERVOORSTELLEN EXAMENCOMMISSIE 
De examencommissie formuleert op basis van het uitgevoerde toezicht verbeteracties voor het volgende schooljaar. 

In het jaarverslag examinering van het daaropvolgende schooljaar geeft ze aan welke verbeteracties zijn bereikt en 

wat vervolgens de verbeteracties worden voor het volgende schooljaar (PDCA).   

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 
per 11-9-17 

Dit blijkt uit 

1 

ED1 
Desk 

Formatie van examenbureau Delft is eind 2015-2016 
uitgebreid   

ja 
Evaluatie in examencommissie 

2 Bewaken van uniformiteit in handelswijzen rond 
examinering 

ja 
Navraag/notulen 
examencommissie 3 In teams de besluiten examencie bespreken/ 

resultaten steekproeven aan docenten doorgeven 
ja 

4 Communicatie over examenprocessen met docenten 
verbeteren 

ja Rapportage door leden 
examencommissie 

5 Realiseren van steekproeven conform PvT + rappor-
teren resultaat aan examencie (m.n. APL, PHL, LWP)  

ja 

Rapporten van bevindingen in 
examencommissie 

6 APL, PHL, VON: verslagen panelgesprekken tijdig 
doorsturen aan examencommissie  

ja 

7 APL/PHL: versterking van de inzet op 2e assessor 
BPV-examens + formulier altijd invullen 

ja 

8 

ED1 
Dipl 

Controle praktijkexamens op handtekeningen + 
cesuur voor “Goed" correct volgen 

gedeeltelijk 
Check bij cijferverantwoorde-
lijken + steekproef examen-
dossiers 

9 Correcte puntenoptelling; inter-beoordelaar 
betrouwbaarheid; correcte cesuur praktijkexamens 

gedeeltelijk 

10 Nagaan of puntenoptelling in theorie-examens 
verbeterd is door examenpapier  

ja Navraag bij cijferverantwoorde-
lijken 

11 Checken van examendossiers op alle locaties ja 
Controle door examencommissie 
(steekproef examendossiers) 

12 APL: dossierstukken vast te hechten in de 
examendossiers.  

ja 

13 PHL: 100% van de examendossiers ruim vóór 
vaststelling controleren door Slb 

ja 
Navraag bij examenbureaus 

14 
ED2 
Instr 

Uniforme handleiding voor TOA Schrijven opnemen 
in de examenbank 

ja 
Check examenbank 

15 Instellingsexamens Ne Spreken en Gesprekken 
opnieuw vaststellen 

nee 
Controle examencommissie 

16 

ED3 
Afn 

APL: rustig examenlokaal realiseren ja Resultaten panelgesprekken/ 
examenevaluaties studenten 

17 BRA: logistiek / organisatie Centrale Herkansing 
verbeteren 

ja Check bij cijferverantwoorde-
lijken + steekproef examen-
dossiers 

18 LWP en PHL: deelnemen aan de steekproeven 
afname theorie-examen incl. centrale examens 
Nederlands/rekenen 

nee 
Geen rapporten van bevinding in 
examencommissie ontvangen 

19 LWP: studenten de examenevaluaties laten invullen ja Resultaten in examencommissie 
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20 

ED3 
Beoord 

Inzetten van een 2e corrector rond de cesuur O/V 
standaard op alle locaties 

ja 
Controle door examencommissie 

21 Noteren van punten 1e/2e corrector; documenteren 
eindoordeel bij overeenstemming 

gedeeltelijk 
Controle door examencommissie 
(steekproef examendossiers) 22 Voorleggen aan examencommissie indien 1e en 2e 

corrector geen overeenstemming bereiken 
gedeeltelijk 

23 Steekproeven blinde 2e correctie van theorie-
examens 

gedeeltelijk 
Rapporten van bevindingen in 
examencommissie 

24 Resultaatanalyses uitvoeren gedeeltelijk 

 

Gedeeltelijk/niet gerealiseerde verbeteringen 

Alle verbeterpunten op standaard ED1 – kwaliteitsborging examinering zijn gerealiseerd en tweederde van de 

verbeterpunten op gebied van diplomering. Van standaard ED2 – kwaliteitsborging instrumenten is de helft 

gerealiseerd en van ED3 – kwaliteitsborging afname driekwart. Een groot deel van de verbeteracties die niet zijn 

behaald, horen tot de kwaliteitsborging van de beoordeling (ED3). Als antwoord hierop zet de examencommissie in 

op digitale examinering vanaf 2017-2018. Toelichting hierop staat in paragraaf 6.2. 

 

Hieronder wordt toegelicht waarom de examencommissie meent dat sommige verbeteringen “gedeeltelijk” of niet 

gerealiseerd zijn. Tevens is aangegeven of de examencommissie hierin nog risico ziet. De risico’s zijn 

aandachtspunten voor 2017-2018. 

 Examendossier monitoren: SLB’ers controleren de examendossiers van hun klas frequenter en beter. Er is 

extra controle op puntentelling door de standaard 2e corrector en examenbureaus tellen sinds 2016-2017 

alle theorie-examens na vóór publicatie van de uitslag. Cijferverantwoordelijken bevestigen een verbetering 

op dit punt + op de correcte invulling van praktijkexamens. Omdat echter incidenteel nog manco’s worden 

gevonden bij de diplomavaststelling, oordeelt de examencommissie dat dit punt “gedeeltelijk” is 

gerealiseerd. Dit is nog steeds een mogelijk risico. Daarom blijft de examencommissie steekproefsgewijs 

controleren in 2017-2018. 

 Vaststellen instellingsexamens Nederlands + Engels Spreken en Gesprekken is niet opnieuw gebeurd. Wel 

zijn per 2016-2017 voor Schrijven de (ingekochte) TOA-examens ingezet, die door Mondriaan centraal 

gevalideerd zijn. Actiepunt 2017-2018: de gebruikte examens Spreken en Gesprekken voorleggen aan de 

vaststeller voor een advies aan de examencommissie.  

 Noteren van punten door 1e en 2e corrector op theorie-examens gebeurt goed (geen risico). Echter noteren 

van het eindoordeel bij overeenstemming tussen 1e en 2e corrector, daarin is verbetering zichtbaar, maar 

het gebeurt nog niet altijd (mogelijk risico). Controle hierop in 2017-2018 wordt meegenomen bij de 

steekproefsgewijze controle van de examendossiers.  

In 2016-2017 is het niet vaak voorgekomen dat 1e en 2e corrector een beoordeling moeten voorleggen aan 

de examencommissie. Meestal worden zij het eens. De examencommissie ziet hier geen risico.  

 Realiseren van steekproeven conform PvT: door alle locaties zijn steekproeven en controle-acties uitgevoerd 

conform het Plan van Toezicht. Wel zijn de locaties wat achtergebleven voor het bijwonen van afname 

theorie-examens en de blinde 2e correctie. In plaats van een blinde 2e correctie is echter op alle locaties 

standaard een 2e correctie ingezet bij een score van 5% boven of onder de cesuur. Verbeterpunt voor de 

APL, LWP en PHL was het nemen van afgesproken acties plus tijdig rapporteren van uitkomsten. Deze 

locaties hebben hun achterstand ingelopen in 2016-2017. 

De examencommissie ziet hier geen risico. Om het toezicht door resultaat-analyses te verwezenlijken, is 

gekozen voor implementatie van digitale examinering met ingang van schooljaar 2017-2018. Dit maakt 

resultaatanalyse makkelijker realiseerbaar.  
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6.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 2016-2017  
De gestelde kwaliteitsdoelen zoals verwerkt in het Plan van toezicht 2016-2017 staan, inclusief de realisatie, vermeld 

in hoofdstuk 2. 

Door het toezicht in de afgelopen jaren, heeft de examencommissie beter zicht gekregen op de mogelijke risico’s op 

(gelijke) beoordeling van de theorie-examens met open vragen en op de fouten in punten-optellingen daarvan. 

Daarom besloot de examencommissie om  samen met de examencommissie Mbo-verpleegkundige vanaf 2017-2018 

over te gaan op digitale afname van toetsen en examens. Naast oplossing van bovengenoemde risico’s, kunnen 

hiermee eenvoudig digitale resultaat-analyses worden uitgevoerd en kunnen at random examen-versies worden 

gegenereerd (als middel tegen bekend worden van examenvragen en fraude). In 2017-2018 is de implementatie van 

digitale examinering een belangrijk kwaliteitsdoel. Dit en overige kwaliteitsdoelen voor 2017-2018 staan in 6.3. 

 

6.3 Kwaliteitsdoelen examinering 2017-2018  
De volgende doelen zijn benoemd. 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 
1. Implementatie nieuwe praktijkexamens 

Consortium 
Studenten, BPV zijn tevreden over de examens; 

Resultaten zijn niet aantoonbaar lager dan eerdere jaren 

2. Implementatie digitale theorie-examens via 
Leerstation Zorg 

 De organisatie van digitale toetsen en examens is 

geïmplementeerd 

 Studenten en docenten zijn tevreden over de examens; 
 Resultaten zijn niet aantoonbaar lager dan eerdere jaren 

3. Vaststelling instellingsexamens Nederlands 
en Engels Spreken/ Gesprekken 

Examens zijn vastgesteld in juli 2018 

4. Vaststelling examens keuzedelen Examens zijn vastgesteld in december 2017 

5. Student-tevredenheid betr. examinering Vasthouden niveau van 2016-2017 

6. Controleren procedures afname theorie-
examens 

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

7. Controleren afname examens in de BPV Steekproeven zijn uitgevoerd conform norm in Plan van 
Toezicht 2017-2018 

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

 


