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INLEIDING  
 

Een van de formele taken van de examencommissie is het opstellen van het jaarverslag 
examencommissie (wet 7.4.5a, lid 6). De examencommissie doet daarin verslag van haar 
werkzaamheden en de examenkwaliteit per opleiding aan de hand van de standaarden 
examenkwaliteit MBO 2017 (versie augustus 2020). Het jaarverslag examencommissie wordt 
opgeleverd aan het College van Bestuur van ROC Mondriaan. Het heeft als doel intern verantwoording 
van de kwaliteit van examinering en diplomering aan het College van Bestuur af te leggen.  
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
 

1.1 Gegevens examencommissie  
School voor Autotechniek en Mobiliteit  

 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft:  1-10-2019 t/m 1-10-2020 
Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter examencommissie): Arien Reyngoudt 
Status van het verslag: definitief 

 

 

 

 
De examencommissie draagt de verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit van de 
examinering en diplomering van de onderstaande opleidingen.   

 

Niveau 1 

Crebo Leerweg Opleiding  

25255 BOL  Assistent Mobiliteitsbranche        (AMB) 

   

Niveau 2 

Crebo Leerweg Opleiding  

93410 BOL+BBL  Autotechnicus                                     (AT) 
25242 BOL+BBL  Autotechnicus                                     (AT) 

   25243 BOL+BBL  Bedrijfsautotechnicus                       (BAT) 
   25225 BOL+BBL  Autoschadehersteller                       (ASH) 
   25228 BBL  Autospuiter          (AS) 
   25231 BOL + BBL   Fietstechnicus                                       (FT) 
   25235 BBL  Scootertechnicus                                  (ST) 
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Niveau 3 

Crebo Leerweg Opleiding  

93420 BBL Eerste autotechnicus                                     (EAT) 

25244 BOL+BBL Eerste autotechnicus                                     (EAT) 

   
93450 BBL Eerste Bedrijfsautotechnicus                      (EBAT) 

25245 BBL Eerste Bedrijfsautotechnicus                      (EBAT) 

   
25226 BBL Eerste Autoschadehersteller                      (EASH) 

   
25229 BBL Eerste autospuiter                                           (EAS) 

   25230 BBL Eerste fietstechnicus                                       (EFT) 

   
25233 BBL Eerste scootertechnicus                                   (EST) 

   
25219 BOL Serviceadviseur Mobiliteitsbranche             (SAM) 

 

Niveau 4 

Crebo Leerweg Opleiding  

93430 BOL+BBL Technisch Specialist Personenauto’s           (DTSP) 

25249 BOL+BBL Technisch Specialist Personenauto’s  (TSP/DTSP) 

   
25248 BOL+BBL Technisch Specialist bedrijfsauto’s          (DTSB) 

   
25529 BBL Technisch Leidinggevende                                (TL) 
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1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  
Arien Reyngoudt Voorzitter Examencommissie, schooldirecteur 
Arie de Ruiter Secretaris, docent 
Diego Lozano Lid, docent 
Marco Winkelman Lid, docent 
Martin van Oosterom Lid, vertegenwoordiger uit het werkveld 

 
Dit verslagjaar is het eerste volledige jaar voor de examencommissie in de huidige samenstelling. Daar 
is afgelopen jaar geen verandering in gekomen. 

Door de benoeming van Diego Lozano en Marco Winkelman in mei 2019 is de inhoudelijke kennis 
geborgd van alle opleidingen Autotechniek en Carrosserietechniek.  
Gedurende dit verslagjaar hebben zij zich verder verdiept in het werk van de examencommissie en 
hebben zij de scholing van Mondriaan voor beginnend examencommissielid gevolgd en met succes 
afgerond. 
De opleidingen van de tweewielers hebben geen vertegenwoordiging in de examencommissie. Alle 
benodigde kennis wordt opgehaald bij de betreffende docenten. 
 

De schooldirecteur maakt deel uit van de examencommissie. Om belangenverstrengeling te 
voorkomen bestaan er duidelijke regels over de uitvoering van het lidmaatschap van de 
schooldirecteur. Deze algemene regels zijn opgenomen in de procesarchitectuur examinering van ROC 
Mondriaan.  

Algemene regels: 

1. Er wordt binnen ROC Mondriaan geen output financiering op diploma’s binnen de allocatie 
van financiële middelen gehanteerd, waardoor een individuele schooldirecteur als voorzitter 
of lid van de examencommissie de eigen school niet kan bevoordelen op grond van het aantal 
gediplomeerde studenten. 

2. De schooldirecteur als lid of voorzitter heeft geen invloed bij het vaststellen of een student 
voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, certificaat of 
instellingsverklaring. 

 
In het kader van het bovenstaande werkt de examencommissie m.b.t. diplomering als volgt: de leden 
en de secretaris van de examencommissie controleren alle dossiers (dus niet steekproefsgewijs).  
Als zij een dossier hebben goedgekeurd tekent de directeur (en voorzitter van de examencommissie ) 
als laatste. 
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1.3 Deskundigheid examencommissie 
De examencommissie borgt in alle fases van de examinering en diplomering de deskundigheid van de 
betrokken personen. 

Door de benoeming van 2 nieuwe leden is de examencommissie weer op voldoende sterkte. Er is 
natuurlijk wel ingeleverd op ervaring.   

Diego Lozano werkt al jaren binnen de carrosserie-opleidingen en is ook de coördinerende docent van 
de afdeling. Marco werkt binnen de opleidingen Autotechniek van niveau 2 t/m 4 en heeft veel ervaring 
met examinering. Hij is een aantal jaar examenleider geweest bij de examinering van niveau 1 en 2 
studenten binnen het competentiegericht onderwijs. De praktijkexamens op niveau 1 en 2 werden 
destijds binnen de School voor Autotechniek werden afgenomen. 

De leden Diego Lozano en Marco Winkelman hebben beiden de scholing tot assessor gedaan.  

De voorzitter en de secretaris hebben een jarenlange ervaring. Zij kunnen deze ervaring nu doorgeven 
aan de 2 nieuwe leden. 

De examencommissie heeft in 2019-2020 verder geen scholingsactiviteiten gevolgd.  

Centrale examencommissiebijeenkomsten 
De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst onderwijs-
ondersteuning en- advies. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de examencommissies op de 
hoogte gesteld van veranderende wet- en regelgeving en actualiteiten ten aanzien van examinering, 
certificering en diplomering.  

Helaas zijn de centrale bijeenkomsten al snel na de uitbraak van Covid-19 gestopt. De benodigde 
informatie is wel voldoende via de mail en/of intranet tot ons gekomen en bij vragen/problemen was 
OOA altijd paraat om antwoord te geven. 
 

1.4 Taken van de examencommissie 
  

In Artikel 7.4.5a. van  de wet educatie en Beroepsonderwijs zijn de volgende taken van de  
examencommissie genoemd: 
a. het borgen van de kwaliteit van de examinering en van de instellingsexamens, 

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om instellingsexamens te beoordelen en vast te 
stellen, 

c. het vaststellen van de instellingsexamens, 

d. het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden 
voor het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring als bedoeld in artikel 
7.4.6a alsmede het uitreiken of afgeven daarvan, 

e. het verlenen van vrijstelling van een instellingsexamen of een centraal examen en 

f. het bij de uitslag betrekken van een keuzedeel waarin de deelnemer in het kader van een eerder 
door hem gevolgde beroepsopleiding examen heeft afgelegd maar dat niet met goed gevolg door 
hem is afgesloten. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.6a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.6a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.6a
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In hoofdstuk 2 worden de taken aan de hand van de kwaliteitsdoelen en standaarden van de 
inspectie verder uitgewerkt. 

KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020 

 Thema  Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 21  
Aantal geconstrueerde examens 5 - Engels Spreken beroepsgericht (SAM) 

- Nederlands IE 2F Spreken (examenbank) 
- Nederlands IE 2F Gesprekken voeren (idem) 
- Nederlands IE 3F Spreken (idem) 
- Nederlands IE 3F Gesprekken voeren (idem) 

Aantal diploma’s uitgereikt 175  
Aantal certificaten uitgereikt 0  
Aantal verzoeken tot vrijstelling 55 Beroepsgericht, generiek en/of keuzedelen 
Aantal toegekende vrijstellingen 53 - Van 2 verzoeken waren de documenten te oud 

- N.B. Bij de toegekende vrijstellingen zijn soms wel 
onderdelen van de aanvraag niet als vrijstelling 
toegekend. Bijvoorbeeld omdat het een onvoldoende 
betrof. 

Aantal behandelde bezwaren door 
examencommissie 

5 Het betreft in alle  gevallen een klacht m.b.t. de 
uitslag van het praktijkexamen (bij IBKI) 

Aantal beroepszaken bij Commissie van 
Beroep voor de examens 

0  

Aantal meldingen onregelmatigheden 
tijdens examen 

0  

Aantal deelnemers dat via EVC is 
toegelaten tot examen 

0  

Aantal aanvragen aanpassingen 
examinering 

8 - 2 x Uitbreiding examentijd i.v.m. dyslexie 
- 2 x Aanvraag voor praktijkexamen in  
        vertrouwde omgeving vanwege faalangst 
- 3 x Verzoek Theorie-examen mondeling af te  
        nemen i.v.m. taalachterstand 
- 1x Verzoek om alleen te zitten tijdens centrale  
       examens 

Aantal toegekende aanpassingen 
examinering 

8 De verzoeken zijn uitgebreid gedocumenteerd en 
besproken in de examencommissie 

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen 
verzoek 

19 Het gaat om de volgende keuzedelen: 
K0016  2 x 
K0022  1 x 
K0023  1 x 
K0034  3 x 
K0071  2 x 
K0224  1 x 
K0361  1 x 
K0464  1 x 
K0802  6 x 
K0803  1 x 

Aantal toegekende keuzedelen op eigen 
verzoek. 

19  
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1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel
/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De samenstelling van de examencommissie is gedurende  
schooljaar 2019-2020 van voldoende kwaliteit geweest. 
 
Er zijn eind vorig verslagjaar 2 nieuwe leden benoemd; één 
docent Autotechniek en één docent Carrosserietechniek. 
 
De secretaris heeft minder andere taken gekregen, zodat er voor 
hem wat meer tijd is voor examencommissiewerk. 
 
Het examenbureau is uitgebreid. Daardoor gaan zaken als het 
invoeren van examenresultaten en bijhouden van 
diplomadossiers sneller en beter dan voorheen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskundigheid 
examencommissie 

Twee examencommissieleden (de voorzitter en de secretaris) 
zijn volledig geschoold als assessor, vaststeller en als 
constructeur. Zij zijn al jaren werkzaam binnen de 
examencommissie en kennen zowel de ‘oude’ als de nieuwe 
kwalificatiedossiers (vanaf 2016) door en door. 
 
De twee nieuwe examencommissieleden worden al werkend 
ingewerkt m.b.t. dossiers en finesses in regelgeving. 
 
De steeds vernieuwende wet- en regelgeving werd goed 
bijgehouden middels de bezoeken aan de centrale 
bijeenkomsten. Helaas zijn die bijeenkomsten  afgelopen jaar 
door de Covid-19-maatregelen komen te vervallen. Dat wordt 
gemist. Er komt wel voldoende informatie binnen via mail, 
Teams (spreekuur) en intranet van het OOA. 
 

 
 
 
 
 
 
- Het is wenselijk 
dat Marco en 
Diego de scholing 
voor “Vaststeller” 
gaan volgen. Zodra 
dit mogelijk is gaan 
zij dat doen 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 
 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  
Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Invullen van het nieuwe format 
van het Plan van Toezicht (PvT) 
volgens het onderzoekskader 2018. 

 

- Het nieuwe format wordt ingevuld voor 2020-2021; 
- Het ingevulde format wordt uitgevoerd. 
 

2. Taakverdeling binnen de 
examencommissie invoeren 

- Er is een duidelijke en vastgelegde taakverdeling  
  tussen de leden van de examencommissie met  
  eigen verantwoordelijkheid.  

3. Samenhang tussen KD’s , Oeren  
en Magister controleren 

- Alle opleidingen die zijn gestart in 2019-2020 zijn 
  gecontroleerd op juiste samenhang tussen KD,  
  OER en inrichting in Magister. 

 

4. Examinering Keuzedelen controleren 
op kwaliteit afname 

- Alle aangeboden keuzedelen zijn gecontroleerd op  
  kwaliteit van de afname.  

5. Controle op het werk van de 
vaststellingscommissie(s) 

- Vaststellingscommissie wordt uitgebreid. 
- Examencommissie controleert de  vaststellings-  
  procedures op volledigheid en kwaliteit (ook in PvT)  
 

6. Auditeren van Proeven van 
Bekwaamheid  

- Via het PvT wordt vastgelegd dat per cursusjaar bij  
  steeds verschillende opleidingen een audit van een 
  PvB wordt uitgevoerd. 
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2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
 

T.a.v. Kwaliteitsdoel 1: Invullen van het nieuwe Plan van Toezicht.  

Pas eind november 2019 kwam de eerste versie van het Plan van Toezicht van OOA binnen. Daarna is 
de examencommissie in een drietal sessies begonnen met het invullen van het format voor het 
schooljaar 2019-2020.  

Echter door de Covid-19-problematiek bleek al snel dat verdere invulling weinig zinvol was. De waan 
van de dag had de regie overgenomen.  

 

T.a.v. Kwaliteitsdoel 2: Taakverdeling binnen de examencommissie  

Zie kwaliteitsdoel 1. De taakverdeling was een onderdeel van het PvT, dat nog vorm moet krijgen.  

 

T.a.v. Kwaliteitsdoel 3: Samenhang tussen KD’s , Oeren en Magister controleren. 

Alle opleidingen die zijn gestart in 2019-2020 zijn gecontroleerd op juiste samenhang tussen KD,  
OER en inrichting in Magister. Daar waar nodig zijn aanpassingen gedaan in Magister.  

 

T.a.v. Kwaliteitsdoel 4: Examinering Keuzedelen controleren op kwaliteit afname. 

Het aanbod van de keuzedelen was voor een groot deel gepland in de tweede helft van het school-
jaar. Door de intrede van Covid-19 zijn veel, met name praktijkgerichte, keuzedelen niet aangeboden. 
Dat kon immers niet gezien de maatregelen. Controle op de kwaliteit van afname kon dus ook niet 
plaatsvinden. 

Er is slechts een beperkt aanbod van keuzedelen geweest in dit verslagjaar. Dat had in principe 
verstrekkende gevolgen voor de diplomering van studenten. (zie ook 2.5). 

Wel is het zo dat inmiddels vrijwel alle examens voor de keuzedelen worden ingekocht. 

 

T.a.v. Kwaliteitsdoel 5: Controle op werk vaststellingscommissie(s)  

Ook dit kwaliteitsdoel was een onderdeel van het nieuwe PvT. Ook dit is niet uitgevoerd vanwege de 
Covid-19maatregelen.  
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T.a.v. Kwaliteitsdoel 6: Auditeren van Proeven van Bekwaamheid  

De Proeven van bekwaamheid voor niveau 1 (Asssistent Mobiliteitsbrache) worden bewust uitgevoerd 
binnen School voor Autotechniek en Mobiliteit. Dit gebeurt door externe examinatoren. Voor de 
uitstroom Fietstechniek vindt dat plaats op de locatie Verheeskade, voor de uitstroom Autotechniek 
vindt dat plaats op de Tinwerf. Zowel de afname van de  PvB Fietstechniek, als van Autotechniek zijn 
geauditeerd door de secretaris van de examencommissie. 

Alle andere Proeven worden in principe afgenomen bij de externe examenorganisaties IBKI 
(autotechniek en fietstechniek) of IBKC-VOC (carrosserietechniek). Dit jaar is daar niet geauditeerd. 

In november 2019 bleek dat het team Autotechniek examens had georganiseerd op de locatie Neckar. 
De  examencommissie was daarvan niet op de hoogte. De reden hiervoor was, dat veel studenten de 
diploma-uitreiking van december wilden halen, maar dat de wachttijd om examen te mogen doen bij 
IBKI inmiddels behoorlijk lang was. Het was bedoeld als inhaal-actie. Het ging in alle gevallen om 
studenten die in een verlengd traject zaten. Natuurlijk had de examencommissie daarvan in kennis 
moeten worden gesteld en toestemming moeten geven. 

Omdat  het niet meer mogelijk was de examens te annuleren (het zou de volgende dag plaatsvinden) 
zijn twee leden van de examencommissie gaan auditeren bij die examens om te kijken of er aan alle 
richtlijnen en eisen van de examinering werd voldaan.   

De examencommissie is de volgende punten nagegaan: 

A. Examinering, deelnemer en aanmelding; 
B. Condities examenlocatie en uitvoering; 
C. Condities exameninstrumenten; 
D. deskundigheid examinator; 
E. Inhoud van de examens. 

 

Ten aanzien van de punten C, D en E waren er op details aanmerkingen, maar werd voldaan aan de 
eisen. De gebruikte examens waren van STEM; er waren externe examinatoren aanwezig.  

T.a.v. punt A was er nogal wat aan te merken. Studenten waren slechts kort tevoren telefonisch 
opgeroepen en soms wisten ze niet of ze wel aan de beurt zouden komen.  

T.a.v. B viel op te merken dat aan het begin van de dag nog niet alles in orde was, maar dat deze 
problemen gedurende de dag snel werden opgelost. 

Er zijn 27 examens afgenomen bij 19 studenten. 21 examens leverden een voldoende op.   

De examencommissie heeft achteraf besloten dat de examens de toets der kritiek konden doorstaan, 
maar dat dit nooit meer op deze manier mag plaatsvinden. 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

Soort 
examens 

Route 1 Route 2 toelichting 

Beroeps-
specifiek 

Alle Praktijkexamens = STEM   

Alle Theorie-examens = STEM   

Alle Examens Beroepsgericht 
Engels = STEM 

  

Alle BPV-beoordelingen = STEM   

 - Engels (SAM) 
Spreekvaardigheid 

Voor dit examen is geen in te 
kopen variant beschikbaar 

Generiek Nederlands CE 2F + CE 3F  = Centraal Examen 
 (Bij herkansing  niveau 1:TOA ) 

  Nederlands IE Spreken  
2F + 3F 

Examenbank Mondriaan  
 

  Nederlands IE Gesprekken  
2F +3F 

Examenbank Mondriaan  
 

 Nederlands IE Schrijven  
2F + 3F 

 Examens van Wolters 
Noordhoff: Nu Nederlands in 
Examenbank Mondriaan  

 Engels CE 3F  = Centraal Examen 
 Engels IE Spreken 3F  TOA-examens 
 Engels IE Gesprekken 3F  TOA-examens 
 Engels IE Schrijven 3F  TOA-examens 
 Rekenen 2A + 2F + 3F 

 
 = Centraal 

(2A bij niveau 1 herkansing = 
schriftelijk examen Deviant) 
 

 

 

Route 3 is niet gebruikt! 

 

Voor keuzedelen gelden de externe valideringsroutes nog niet. De examencommissie dient de 
examens voor de keuzedelen wel vast te stellen. 

Route 1 = inkopen bij gecertificeerde leverancier 

Route 2 = zelf construeren (onder voorwaarden) 

Route 3 = zelf construeren en extern valideren 
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2.4 Overzicht van  de kwaliteit van examinering – per opleiding - 
 

In artikel 7.4.5a lid 6 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat : 

De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over de examenkwaliteit per opleiding, aan de 
hand van de standaarden, bedoeld in artikel 7.4.4, en haar werkzaamheden en verstrekt dit verslag 
aan het bevoegd gezag van de instelling of de exameninstelling. 

 

Crebo  In hoeverre van voldoende kwaliteit? Zijn er risico’s gesignaleerd? Wat is de 
invloed van Covid-19 hierop geweest? 
ED1: 
 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 
 

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
 
Afname en beoordeling 

Entree (niveau 1) 
25255 AMB  
 

 

Kwalitatief voldoende.  
▪ Alle diplomadossiers 
worden door de commissie 
op volledigheid en 
correctheid beoordeeld 

Kwalitatief voldoende.  
▪ Theorie-examens; PvB en 
beoordeling BPV worden 
afgenomen met de 
instrumenten van STEM.  
▪ STEM is een gecertificeerd 
examenleverancier.  

Kwalitatief voldoende.  
▪ De PvB wordt door 
externe examinatoren 
afgenomen op school en 
beoordeeld middels STEM-
examens.  
▪ BPV wordt door erkend 
leermeester beoordeeld.  
▪ Theorie-examens (van 
STEM) worden mondeling 
afgenomen door 2 
beoordelaars.  

    
(Bedrijfs)Autotechniek  (niveau 2 + 3 + 4) 
25242 AT  
25243 BAT  
25244 EAT  
25245 EBAT  
25249 TS (PA)  
25248 TS (BA)  

idem  idem  Kwalitatief voldoende.  
▪Alle PvB’s worden door 
IBKI afgenomen en 
beoordeeld middels STEM-
examens .  
▪Theorie-examens worden 
middels de computer  
afgenomen op school.  
▪ BPV wordt door erkend  
leermeester beoordeeld.  

    
Fiets- en scootertechniek (niveau 2 en 3) 
25231 FT  
25235 ST  
25230 EFT  
25233 EST  

idem  idem Grotendeels als boven.  
Echter de PvB ‘Verkoop’ 
(niv. 3) wordt beoordeeld in 
een simulatie bij de 
werkgever of op school.  
De assessors zijn docenten 
van Mondriaan (niet de 
eigen docent). 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Crebo  In hoeverre van voldoende kwaliteit? Zijn er risico’s gesignaleerd? Wat is de 
invloed van Covid-19 hierop geweest? 
ED1: 
 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 
 

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
 
Afname en beoordeling 

    
Carrosserietechniek niveau 2 en 3 
25225 ASH  
25226 EASH  
25228 AS  
25229 EAS  

idem  idem  ▪Alle PvB’s worden door 
IBKC-VOC afgenomen en 
beoordeeld middels STEM-
examens .  
▪Theorie-examens worden 
middels de computer  
afgenomen op school.  
▪ BPV wordt door erkend 
leermeester beoordeeld.  

    
Serviceadviseur Mobiliteitsbranche (niveau 3) 
25219 SAM  idem  idem  ▪ Een deel van de proeven 

wordt afgenomen in de 
beroepspraktijk.  
Beoordeling door :  
- 1 assessor van Mondriaan 
en - 1 assessor is de 
leermeester.  
▪ Een ander deel van de 
proeven wordt afgenomen 
bij ROC Mondriaan.  
Beoordeling door 2 
docenten van ROC 
Mondriaan.  
▪ BPV wordt door erkend 
leermeester beoordeeld.  
▪ Theorie-examen wordt 
middels de computer  
afgenomen op school.  

    
Technisch Leidinggevende (niveau 4) 
25529 TL  idem  idem  Idem als bij SAM. Er is 

alleen geen theorie-
examen.  
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2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal - 
 

In 2.4 is o.i. voldoende duidelijk gemaakt wat de conclusies zijn t.a.v. de kwaliteit van de examinering. 

In deze paragraaf willen wij vermelden welke maatregelen we hebben genomen om de gevolgen van 
Covid-19 te beperken.  

 

Praktijkexamens in school. 

Door de Covid-19-maatregelen was het op een gegeven moment voor studenten onmogelijk om 
praktijkexamen te doen bij IBKI, omdat die de deuren had gesloten en later slechts beperkt kon 
examineren. Studenten zouden niet kunnen diplomeren omdat zij hun praktijkexamens niet konden 
doen. 

Daarop heeft de examencommissie besloten om voor die studenten waarvoor gold dat zij alleen nog 
het praktijkexamen moesten doen om een diploma te kunnen krijgen, zelf praktijkexamens te 
organiseren. Dat is gebeurd op verschillende data vanaf 26 mei t/m 26 juni 2020. 

Hieronder zijn de data en de aantallen uitnodigingen voor examens  weergegeven.   

De examens die zijn gemarkeerd met * (van 26 mei t/m 8 juni) zijn examens van de opleidingen Entree. 
Die zijn apart gezet, omdat deze examens altijd binnen school gedaan worden. 

In totaal gaat het (buiten entree) om 290 uitnodigingen voor examens die anders bij IBKI of IBKC/VOC 
afgenomen zouden worden en nu dus binnen school werden gedaan. 

 

Datum Aantal 
uitnodigingen 

examens 

 Datum Aantal 
uitnodigingen 

examens 

 Datum Aantal 
uitnodigingen 

examens 

 Datum Aantal 
uitnodigingen 

examens 
26 mei 12*  4 juni 12  15 juni 20  22 juni 22 
27 mei 10*  8 juni  4  16 juni 24  23 juni 20 
2 juni 4*  9 juni 4  17 juni 40  24 juni 22 
8 juni 7*  12 juni  4  18 juni 40  25 juni 18 

      19 juni 48  26 juni 12 
 

De examens zijn onder prima omstandigheden afgenomen in de praktijkruimtes van de school door 
externe examinatoren. 

Cijfer theorie-examens 

De theorie-examens die bij ons sowieso afgenomen worden op de computer (met uitzondering van 
Entree) zijn op tijd afgenomen. Dit theoriecijfer is een onderdeel van de examenboom en er moet 
volgens de examenmix een voldoende voor behaald worden. Het hoeft geen betoog dat het 
vaktheorie-onderwijs in de periode dat de scholen min of meer dicht gingen behoorlijk te lijden heeft 
gehad onder de Covid-19-maatregelen. Dit onderwijs moest volledig online gedaan worden, wat in het 
begin behoorlijk problematisch was.  

Toen de theorie-examens waren afgenomen bleek dan ook dat de resultaten begrijpelijkerwijs lager 
uitvielen dan gewoonlijk. Uiteindelijk heeft de examencommissie besloten dat het gezien de 
omstandigheden te rechtvaardigen was om dit jaar het behaalde cijfer met 1 punt te verhogen.   
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Keuzedelen en diplomeren 

Zoals in 2.2. al aangestipt, was het aanbod van keuzedelen zeer beperkt dit verslagjaar. Dat zou 
verstrekkende gevolgen hebben voor de mogelijkheid om te diplomeren, omdat studenten op zijn 
minst keuzedelen gevolgd moeten hebben. 

Gelukkig heeft het ministerie dit ingezien en ons de mogelijkheid geboden studenten toch te 
diplomeren. De examencommissie heeft besloten dat de studenten die alle onderdelen van de studie 
hadden voltooid, maar die niet gediplomeerd zouden kunnen worden vanwege het feit dat ze geen of 
te weinig keuzedelen hadden gedaan, toch te diplomeren door een vrijstelling te geven op het diploma 
voor die keuzedelen. 

Op deze wijze konden studenten toch hun diploma halen. 

De examencommissie is er zich zeer wel van bewust dat dit gevolgen heeft voor studenten die willen 
doorstromen. Immers zij kunnen geen behaalde keuzedelen meenemen en zullen die keuzedelen dus 
alsnog moeten volgen in hun volgende opleiding. Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit, dat er 
extra mogelijkheden voor het volgen van keuzedelen moet worden geboden.   

 

Interne Audit 

De examencommssie van de school voor Autotechniek en Mobiliteit had aangegeven in 2020 graag 
een interne examenaudit te laten uitvoeren voor de opleiding Autotechnicus (crebo 25242) in de BBL. 
De audit was gepland op maandag 6 april 2020. Het voorgesprek met dhr. T. Brouwers, de lead auditor 
vond plaats op 11 maart 2020. 

Het schema voor de auditdag was vastgesteld en alle documenten lagen gereed voor de audit toen 
helaas vanaf half maart het onderwijs werd stil gelegd ten gevolge van Covid 19. Hiermee was ook de 
audit niet meer uitvoerbaar en deelde het CvB op 18 maart aan de examencommissie mee dat de audit 
was komen te vervallen.  Alle relevante documenten zijn in het zelfevalauatie programma Yucan 
bewaard, mocht de audit  alsnog verlaat gaan plaatsvinden. 

Ook het nazorggesprek wat gepand stond voor 17 juni 2020 is komen te vervallen. 
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2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
ED1. Kwaliteitsborging examinering en diplomering  

De examencommissie van de School voor Autotechniek en Mobiliteit ziet geen risico’s  in de 
kwaliteitsborging en examinering, zolang we blijven doen wat we nu doen. Dat wil zeggen: elk 
diplomadossier als examencommissie minstens door 2 examencommissieleden controleren 
op volledigheid en op kwaliteit.  

Gezien het aantal fouten/ondeugdelijkheden dat we als commissie aantreffen tijdens een 
diplomavergadering, durven we het niet aan om de controle slechts steekproefsgewijs te doen. 
Deze werkwijze kost veel tijd, maar wij vinden het nog steeds de moeite waard. 

Er is meer menskracht naar het examenbureau gegaan, waardoor langzamerhand de snelheid 
van invoering van behaalde examens verbeterd is. Echter de Covid-19problematiek zorgde nu 
regelmatig voor vertraging van de invoer. De formulieren van de instellingsexamens 
Nederlands bleven bijvoorbeeld regelmatig te lang liggen bij de thuiswerkende docenten, die 
de examens online hadden afgenomen. Daar moet volgend schooljaar verbetering in komen, 
bijvoorbeeld door desnoods de formulieren op te halen bij de docent. 

 

ED2. Exameninstrumentarium 

Als het gaat om het exameninstrumentarium zien wij geen risico’s of problemen. Alle Proeven van 
bekwaamheid, alle Theorie-examens en BPV-beoordelingen zijn ingekochte examens van STEM.  
De drie genoemde onderdelen vormen samen de examenmix voor elke opleiding, waardoor een 
optimale dekking wordt bereikt van de Kerntaken en Werkprocessen.  
Alleen de opleiding “Technisch Leidinggevende (TL)” heeft geen theorie-examen in de examenmix. 

 

ED3. Afname en beoordeling 

In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van een aantal risico’s. Ook zijn er toen een aantal 
verbetervoorstellen gedaan.   

- Risico bij PvB “Verkoop” bij de opleidingen EFT en EST. Er is hier nog geen nieuwe assessor gevonden. 

- Risico bij PvB voor SAM en TL. Ook hier zoeken we nog nieuwe externe assessors. 

- Risico bij afname van Theorie-examens. Daar is verbetering geboekt. De surveillanten bij de theorie- 
  examens  hebben geen inhoudelijke kennis van die theorie en kunnen dus niet inhoudelijk helpen.        
  
- Risico t.a.v. het 4-ogenprincipe bij mondelinge  examens Nederlands en Engels. Ook hier is duidelijk 
  verbetering geboekt. Alle mondelinge examens worden nu afgenomen door 2 docenten. Voor een    
  groot gedeelte is dit online gebeurd in Teams. 
  
 In het geval van Engels is samenwerking gezocht en gevonden bij de docent Engels van de School voor   
 MEI.  De docenten nemen samen de  examens af beoordelen elkaars studenten. 
 
 
 


	JAARVERSLAG EXAMINERING
	INHOUD
	INLEIDING
	1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020
	1.1 Gegevens examencommissie
	1.2 Samenstelling examencommissie
	1.3 Deskundigheid examencommissie
	1.4 Taken van de examencommissie
	In Artikel 7.4.5a. van  de wet educatie en Beroepsonderwijs zijn de volgende taken van de  examencommissie genoemd:

	1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie

	2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING
	2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering
	2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen
	2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium
	2.4 Overzicht van  de kwaliteit van examinering – per opleiding -
	2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal -
	2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering


