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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.  

De Examencommissie van de school voor Bouw en Infra 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. De 

examencommissie legt verantwoording af over het verloop van de examinering en diplomering. 

Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in de procesarchitectuur 

van ROC Mondriaan is beschreven. Elke examencommissie voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. 

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

instrument sluit nauw aan op het toezichtkader BVE en de examenstandaarden. 

----------------------------------- 

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.  

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. Deze evaluatie maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus 

Examinering, zoals in de procesarchitectuur van ROC Mondriaan is beschreven. Over het 

functioneren van de examenorganisatie en over de realisatie van de verbeteracties verantwoordt de 

examencommissie zich in het jaarverslag examinering (publicatierapport).  
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
 

1.1 Gegevens examencommissie  

School voor Bouw en Infra 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft:  1 augustus 2019 – 31 juli 2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

L.E.M. Jansen 

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.   

Crebo Leerweg Opleiding  

25250 BOL Assistent bouwen, wonen en onderhoud 

25128 BOL/BBL Timmerman 

25118 BBL Allround Timmerman 

25024 BOL Servicemedewerker gebouwen 

25023 BBL Allround Vakkracht onderhoud en klussenbedrijf 

25030 BOL/BBL Schilder 

25029 BBL Gezel Schilder 

91461 BBL Gezel schilder aankomend voorman 

25117 BBL Tegelzetter 

25116 BBL Allround Tegelzetter 

25103 BBL Metselaar 

25102 BBL Allround Metselaar 

94931 BBL Allround timmerman bouw- en werkplaats 

94932 BBL Allround timmerman nieuwbouw 

94051 BOL Middenkaderfunctionaris Bouw 

94052 BOL Middenkaderfunctionaris Infra 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

L.E.M. Jansen Voorzitter, schooldirecteur 

R. Verhoek Secretaris, docent 

L. Bijleveld Lid, medewerker examenbureau 

K. Buls Lid, beleidsmedewerker 

C. Hartman Lid, beleidsadviseur 

P. Karremans Lid, docent 

A. Laaraj Lid, docent 

H. Ouhammou Lid, docent 

W. Lansbergen Extern lid (Dura Vermeer) 

E. Hulshegge Extern lid (Vidomes) 
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In de samenstelling van de examencommissie is een wijziging. De heer B. van Rij (docent) heeft de 

examencommissie verlaten. De heer A. Laaraj (docent) is in zijn plaats gekomen.  

De examencommissie heeft een gevarieerde samenstelling. Door de inzet van leden met 

verschillende functies is de examencommissie deskundig en kan zij onafhankelijk functioneren. Een 

lid van de examencommissie is keuzedeelspecialist.  

Regels om belangenverstrengeling tegen te gaan door uitvoering van het lidmaatschap van de 

schooldirecteur (deze algemene regels zijn opgenomen in de procesarchitectuur examinering van 

ROC Mondriaan): 

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. Dit wordt vastgesteld door andere leden. 

 
 

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

betrokken personen. 

Examencommissie 

De nieuwe leden zijn voorgedragen door de schooldirecteur. De voorzitter van de examencommissie 

heeft aan de hand van de voordracht een kennismakingsgesprek met een nieuw lid. Een nieuw 

examencommissielid moet zich minimaal voor drie jaar willen verplichten aan de taak. De nieuwe 

leden zijn vervolgens gehoord door de leden van de Examenraad voordat benoeming door het CvB 

plaats heeft gevonden. De nieuwe leden hebben vervolgens de training beginnend 

examencommissielid gevolgd.   

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

jaarlijks een scholingsplan.  

De examencommissie heeft in 2019-2020 de volgende scholingsactiviteiten gevolgd: 

• Het nieuwe lid van de examencommissie heeft de interne basistraining examencommissie lid 
gevolgd. 

• De bijscholing “escaperoom“ voor alle leden van de examencommissie is dit schooljaar niet 
doorgegaan i.v.m. maatregelen rond Corona. Deze is nu gepland voor schooljaar 2020-2021, 
zodra de omstandigheden dit toelaten. 

• Bijwonen centrale bijeenkomsten van de examencommissie ROC Breed. 
 

Team 
In het team zijn in 2019-2020 de volgende scholingsactiviteiten uitgevoerd: 

• Docenten en praktijkbeoordelaars hebben een training assessor Proeve van Bekwaamheid 
gevolgd  

• Docenten Nederlands hebben een training taalassessor gevolgd en afgerond. 
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Uit verslag 2018-2019 en nog niet uitgevoerd: 

Het valt aan te bevelen dat er komend schooljaar scholing plaatsvindt op het gebied van het 

beoordelen in de praktijk van examens door leermeesters en praktijkopleiders. Door de Corona-

maatregelen is dit momenteel lastig te organiseren.  

 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 

De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst 

Onderwijsondersteuning 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.  

 

1.4 Taken van de examencommissie 

  
In Artikel 7.4.5a. van de wet educatie en Beroepsonderwijs z0ijn 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. 

In hoofdstuk 2 worden de taken aan de hand van de kwaliteitsdoelen en standaarden van de 
inspectie verder uitgewerkt. 

  

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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KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020 

 
 Thema  Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 18  

Aantal geconstrueerde examens 0 Alle examens zijn 

ingekocht 

Aantal diploma’s uitgereikt 246  

Aantal certificaten uitgereikt 0  

Aantal verzoeken tot vrijstelling: 

Vrijstellingen Nederlands CE 

Vrijstellingen Nederlands IE 

Vrijstellingen Rekenen 

Vrijstellingen LOB 

Vrijstellingen Burgerschap 

Vrijstellingen door Keuzedelen op eigen verzoek 

 

     66 

80 

65 

26 

54 

52 

 

Aantal toegekende vrijstellingen: 

Vrijstellingen Nederlands CE 

Vrijstellingen Nederlands IE 

Vrijstellingen Rekenen 

Vrijstellingen LOB 

Vrijstellingen Burgerschap 

Vrijstellingen door Keuzedelen op eigen verzoek 

 

37 

34 

32 

26 

52 

92 

 

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie Geen  

Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de 

examens 

Geen  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen 1 Namaken 

handtekening 

beoordelingsformulier 

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen 0  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 0 Dyslexie niet 

meegerekend 

Aantal toegekende aanpassingen examinering 0  

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen verzoek 43  

Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek 65  
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1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Er is een gevarieerde samenstelling van 
de examencommissie. 

Geen 

Deskundigheid 
examencommissie 

De nieuwe leden hebben een 
basistraining gevolg. 
Voor alle leden is het wenselijk een 
training voor gevorderden in te plannen. 

Inplannen Mondriaan 
escaperoomtraining 
zodra deze weer 
beschikbaar is i.v.m. 
maatregelen rond COVID-
19. 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Entree: op zoek naar nieuwe PVB bij 
andere leverancier. 
 

Deugdelijk exameninstrumentarium 
Aansluiting op doelgroep beter. 

2. Nieuwe verbeteracties ten behoeve 
van het jaarverslag waar we toezicht 
op moeten houden. 

Plan van toezicht bevat data en deadlines. 

3. Uitslagprotocol BPV bij de opleiding 
schilderen gelijktrekken met de rest 
van de school. 

Gelijkwaardigheid. 

4. Plan maken voor bijwonen examens 
door examencommissieleden met 
checklijst waarop gelet moet worden. 

Deugdelijke uitvoering examinering. 

5 Uitbreiding vaststellingscommissie. Voldoende diversiteit in de 
vaststellingscommissie. 

6 Scholing: 

- Examencommissie training 
Escaperoom uitvoeren; 

- Vaststellingscommissie 
scholen; 

- Nederlands en Engels 
docenten krijgen een 
taalassessor training; 

- Trainen 
examenfunctionarissen en 
BPV-begeleiders BOL 4; 

- Leermeesters BOL 4 
assessortraining volgen en 
hierna opnemen in 
examenplatform Concreet. 
BGT en TGO tool inzetten 
voor scholing leermeester en 
docenten om leermeesters te 
begeleiden. 

 

Deskundigheidsbevordering. 

7 Examenresultaten analyseren op 
basis van de resultaten. 
 

Zicht op verbeteren opleiding. 

8 Externe leden meer betrekken bij de 
kwaliteitsborging. 
 

Bedrijfsleven betrekken bij examinering. 
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9 Standaard proces-verbaal per 
examen laten invullen door 
surveillant en een of twee 
examenkandidaten. Toevoegen aan 
examenprotocol wat verder 
ontwikkeld moet worden. 
 

Deugdelijke uitvoering. 

10 Bij Engels en Nederlands het vier 
ogen principe beter naleven. 
Gezamenlijke nakijksessies plannen 
om van elkaar te leren. 
 

Deugdelijke beoordeling. 

11 Examenjaarplanning – monitoring op 
uitvoering volgens planning. 
 

Deugdelijke voorbereiding. 

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
 

Kwaliteits
doel 

Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

1 Entree: op zoek naar nieuwe PVB 
bij andere leverancier. 

 

Behaald Ander examen ingekocht bij 
Prove2Move. 

2 Nieuwe verbeteracties ten 
behoeve van het jaarverslag waar 
we toezicht op moeten houden. 

Behaald Taken zijn toegewezen op data. 

3 Uitslagprotocol BPV bij de 
opleiding schilderen gelijktrekken 
met de rest van de school. 

Behaald Gelijkgetrokken. 

4 Plan maken voor bijwonen 
examens door 
examencommissieleden met 
checklijst waarop gelet moet 
worden. 

Deels 
behaald 

Vanwege Corona heeft dit slechts 
incidenteel plaatsgevonden. 
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5 Uitbreiding 
vaststellingscommissie. 

Behaald Er is een lid toegevoegd aan de 
vaststellingscommissie. 

6 Scholing: 

- Examencommissie 
training Escaperoom 
uitvoeren. 

- Vaststellingscommissie 
scholen. 
 
 
 

- Nederlands en Engels 
docenten krijgen een 
taalassessor training. 

 
 
 

 

- Leermeesters BOL 4 
assessortraining volgen en 
hierna opnemen in 
examenplatform 
Concreet. BGT en TGO 
tool inzetten voor 
scholing leermeester en 
docenten om 
leermeesters te 
begeleiden. 

 

 
Niet 
behaald 
 
Niet 
behaald 
 
 
 
Deels 
behaald 
 
 
 
 
 
 
Niet 
behaald 
 
 

 
Escaperoom afgelast i.v.m. Corona. 
 
 
De vaststellingscommissie is m.i.v. 
schooljaar 20-21 helemaal 
vervangen. Scholing wordt 
geregeld. 
 
De taalassessor training heeft 
plaatsgevonden en is afgerond 
voor docenten Nederlands. Voor 
Engels moet dat nog gebeuren. (Te 
weinig kandidaten). 
 
 
Training afgelast i.v.m. Corona. 
Komend schooljaar wordt bekeken 
hoe deze training alsnog 
uitgevoerd kan worden. 
 
 
 

7 Examenresultaten analyseren op 
basis van de resultaten. 
 

Niet 
behaald 

Komend schooljaar uitvoeren bij de 
opleiding timmeren. 

8 Externe leden meer betrekken bij 
de kwaliteitsborging. 

Niet 
behaald 

Is niet gebeurd, omdat vanwege 
Corona er geen extra bezoeken van 
buitenaf gerealiseerd konden 
worden. Dit wordt weer opgepakt 
zodra de omstandigheden dit 
toelaten. 

9 Standaard proces-verbaal per 
examen laten invullen door 
surveillant en een of twee 
examenkandidaten. Toevoegen 
aan examenprotocol wat verder 
ontwikkeld moet worden. 

Deels 
behaald 

Door het vertrek van de 
medewerker examenbureau en 
vanwege Corona is dit onderdeel 
nog onvoldoende aan bod 
gekomen. 

10 Bij Engels en Nederlands het ‘vier 
ogen’ principe beter naleven. 
Gezamenlijke nakijksessies 
plannen om van elkaar te leren. 

Behaald Bij de instellingsexamens 
Nederlands en Engels wordt 
beoordeeld volgens het ‘vier ogen’ 
principe. 

11 Examenjaarplanning – monitoring 
op uitvoering volgens planning. 
 

Behaald Naleving op de jaarplanning 
gebeurt; vanwege Corona is er 
zelfs een nog strakkere planning 
gerealiseerd. 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 Toelichting 

Beroep specifiek X   Alle examens 

worden ingekocht. 

Generiek X  X Instellingsexamens 
NE/ENG zelf 
geconstrueerd – 
Mondriaan 
centraal -
gevalideerd. 
 
CE-examen – 
ingekocht. 

 

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 

Opleiding entree De pilot van de 

Techniekscholen om te 

examineren voor de PRO-

VSO scholen die ook 

entree aanbieden is goed 

verlopen.  

Besloten is om de inzet 

van dit examen voort te 

zetten. 

Ingekocht examen 

uitgevoerd conform 

examenplan leverancier. 

Examens zijn in 

ongewijzigde vorm 

uitgevoerd met 

inachtneming van de 

geldende COVID-19 

maatregelen. 

Opleiding schilder/ Gezel 
Schilder 

Vanaf 2019 is er een 

nieuw crebo voor 

schilder 25589 en gezel 

schilder 25588. Inkoop 

van een nieuw examen 

voor deze crebo’s is dit 

jaar voorbereid. 

Ingekocht examen 

uitgevoerd conform 

examenplan leverancier. 

Examens zijn in 

ongewijzigde vorm 

uitgevoerd met 

inachtneming van de 

geldende COVID-19 

maatregelen. 

Voor faalangstige 

studenten is het examen 

opgesplitst in 2 dagdelen 

i.p.v. 1 dag. Voor komend 

schooljaar wordt 

onderzocht of het 

opsplitsen van het 

praktijkexamen, waarin 

nu alle onderdelen in een 

keer geëxamineerd 

worden, voor alle 

studenten in delen 

afgenomen kan worden. 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Opleiding Timmerman/ 
Allround Timmerman 

 Ingekocht examen 

uitgevoerd conform 

examenplan leverancier. 

Examens zijn in 

ongewijzigde vorm 

uitgevoerd met 

inachtneming van de 

geldende COVID-19 

maatregelen. 

Opleiding metselaar/ 
Allround Metselaar 

 Ingekocht examen 

uitgevoerd conform 

examenplan leverancier. 

Examens zijn in 

ongewijzigde vorm 

uitgevoerd met 

inachtneming van de 

geldende COVID-19 

maatregelen. 

Opleiding Tegelzetter/ 
Allround Tegelzetter 

 Ingekocht examen 

uitgevoerd conform 

examenplan leverancier. 

Examens zijn in 

ongewijzigde vorm 

uitgevoerd met 

inachtneming van de 

geldende COVID-19 

maatregelen. 

Opleiding SMG/ AVOK  Ingekocht examen 

uitgevoerd conform 

examenplan leverancier. 

Examens zijn in 

ongewijzigde vorm 

uitgevoerd met 

inachtneming van de 

geldende COVID-19 

maatregelen. 

Opleiding MKF Bouw In verband met 

maatregelen rond 

COVID-19 is het niet 

mogelijk dit examen 

volgende de gebruikelijke 

procedure af te nemen. 

Ook zijn docenten en 

studenten vatbaarder 

voor afwezigheid. Er 

wordt onderzocht welke 

aanpassingen nodig zijn 

voor komend schooljaar. 

Er is gekozen voor het 

examen van Concreet. Het 

examen is uitgevoerd 

conform het examenplan 

van de leverancier. 

Studenten geven aan 

tevreden te zijn over de 

afname van dit examen. 

Ook de examinatoren zijn 

tevreden over de afname 

en beoordeelbaarheid 

van dit examen. De inzet 

van een 

studentenhandleiding 

geeft veel duidelijkheid. 

Soms wordt er wel veel 

gevraagd in het examen. 

Denk aan het maken van 

drie bouwplaats 

inrichtingen. Dit zou ook 

goed beoordeeld kunnen 

worden met één 

tekening. 
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Opleiding MKF Infra In verband met 

maatregelen rond 

COVID-19 is het niet 

mogelijk dit examen 

volgende de gebruikelijke 

procedure af te nemen. 

Ook zijn docenten en 

studenten vatbaarder 

voor afwezigheid. Er 

wordt onderzocht welke 

aanpassingen nodig zijn 

voor komend schooljaar. 

Er is gekozen voor het 

examen van leveranciers 

Consortium 

beroepsonderwijs. Dit 

examen is uitgevoerd 

conform examenplan 

leverancier. 

Studenten geven aan 

tevreden te zijn over de 

afname van dit examen. 

Ook examinatoren zijn 

tevreden over dit 

examen. Ieder 

werkproces wordt apart 

beoordeeld wat een 

flexibele inzet mogelijk 

maakt tussen 

gesimuleerd examineren 

op school en examineren 

in de BPV.    

AVO vakken Examinatoren Nederlands 

hebben een taalassessor- 

training gevolgd. 

Voor Engels dient dit nog 

te gebeuren. 

De instellingexamens zijn 

afgenomen middels 

gevalideerde examens.  

Afname volgens vierogen 

principe. 

 

2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal - 

 

Kwaliteitsaspect In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

ED1. Kwaliteitsborging 
examinering en diplomering  
De examencommissie borgt 
deugdelijke examinering en 
diplomering. 

Voldoet Examens worden ingekocht en 

worden ongewijzigd ingezet. 

Bij het vaststellen of aan de 

diplomaeisen is voldaan checkt 

het examenbureau alle 

examendossiers inhoudelijk. 

ED2. Exameninstrumentarium  
Het exameninstrumentarium 
sluit aan op de uitstroomeisen 
en voldoet aan de toets 
technische eisen. 

Voldoet Er worden gevalideerde 
examens ingekocht. Eventuele 
opmerkingen en verbeter 
voorstellen worden gedeeld 
met leveranciers. 
Indien er zelf een examen 
wordt geconstrueerd wordt dit 
vastgesteld door de 
vaststellingscommissie.  

ED3. Afname en beoordeling  
De inrichting en uitvoering van 
het examenproces van afname 
en beoordeling zijn deugdelijk. 

Voldoet Er worden steekproeven 
gehouden tijdens de uitvoering 
examens hiervan worden 
rapportages gemaakt. Hieruit 
blijkt dat de afname deugdelijk 
verloopt. Indien nodig worden 
er verbetervoorstellen gedaan. 
De beoordeling verloopt 
grotendeels volgens het ‘vier 
ogen’ principe. Of er worden 
steekproeven gehouden door 
een tweede beoordelaar. 
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2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

 

Examen Gesignaleerde risico`s Verbetervoorstellen 

Instellingsexamen Engels 
 

De examinator heeft nog geen 
taalassessortraining gevolgd 
(Er waren te weinig 
deelnemers).  

Volgen taalassessortraining 
komend schooljaar zodra dit 
mogelijk is. 

Middenkaderfunctionaris 
Bouw en Infra 

Het examen kan door 
maatregelen rond COVID-19 
niet volgens examenplan 
uitgevoerd worden. Hierdoor is 
de kans groot dat studenten 
studievertraging oplopen. 

Representatief examineren 
kan de examentijd verkorten. 

Timmeropleiding  Studenten hebben moeite met 
maken van de theorie-
examens. Het soms complexe 
taalgebruik maakt dat de 
studenten niet goed in staat 
zijn vragen juist te 
beantwoorden. 

Analyseren van de extra 
herkansingen en vervolgens 
onderzoek doen met de 
leverancier of er verschillende 
vormen van examineren 
mogelijk zijn zodat er meer 
maatwerk mogelijk is.  

Herkansingen algemeen Studenten vragen soms een 
extra herkansing aan terwijl zij 
nog onvoldoende geoefend of 
ervaring hebben met het te 
examineren onderdeel. 

Beleid maken voor het 
aanvragen van een extra 
herkansing. Denk aan het pas 
mogen aanvragen van een 
extra herkansing in het laatste 
jaar van de opleiding en het 
checken of de student 
voldoende heeft geoefend met 
het lesmateriaal.  

Examencommissie en 
vaststellingscommissie 

Het is belangrijk dat beide 
commissies handelen volgens 
de gestelde actuele 
regelgeving en 
bedrijfsprocedures. 

(Bij)scholing organiseren zodra 
dit mogelijk is. 

Vak examens 
Middenkaderfunctionaris 
Bouw en Infra in de BPV 

Praktijkbeoordelaars moeten 
een goede beoordeling kunnen 
geven. 

Plan maken hoe de 
praktijkbeoordelaars 
geschoold kunnen worden. 

Standaard proces-verbaal bij 
ieder examen 

De examencommissie moet 
goed weten wat er speelt bij 
de afname van de examens. 
Door dit standaard in te vullen 
is hier beter zicht op. 

Stapsgewijs uitrollen 
beginnend bij de examinering 
van de opleiding timmeren. 

 


