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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 juli 2019). Het jaarverslag van de Examencommissie Economie 

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 School voor Administratie Den Haag (AD) 
      M. i.v. 1 augustus 2020 heeft deze School voor Business Support (BU) 

School voor Commerciële Economie (CO) 
School voor Economie Delft (EC) 
School voor Economische en Juridische beroepen (EJ) 

Periode waarop dit verslag betrekking 
heeft:  

Schooljaar 2019-2020 

Verantwoordelijke voor het verslag 
(voorzitter examencommissie): 

L. Prijs 

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 Niv. Leerweg school Opleiding  

25149 2 
BOL 

BOL 

AD 

EC 
Medewerker (financiële) administratie 

25150 2 
BOL 

BOL/BBL 

AD 

EC 
Medewerker secretariaat en receptie 

     

25139 3 
BOL/BBL 

BOL 

EC 

EJ 
Financieel administratief medewerker 

25152 3 
BOL/BBL 

BOL 

EC 

EJ 
Secretaresse 

25573 3 BOL/BBL EC Office assistent 

     

25138 4 
BOL/BBL 

BOL 

EC 

EJ 
Bedrijfsadministrateur 

25151 4 
BOL/BBL 

BOL 

EC 

EJ 
Directiesecretaresse/managementassistent 

25574 4 BOL/BBL EC Management assistent 

     

25145 4 BOL/BBL EJ Juridisch-administratief dienstverlener 

25146 4 BOL/BBL EJ Medewerker human resource management  (HRM) 

25160 4 BBL EJ Leidinggevende team/afdeling/project 

     

25147 4 BOL CO Medewerker evenementenorganisatie 

25148 4 BOL CO Medewerker marketing en communicatie 

25132 4 BOL CO (Junior) accountmanager 
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1.2 Samenstelling examencommissie 
 

De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

L. Prijs Voorzitter vanaf 1-9-2020/ schooldirecteur School voor Economie en 
Juridische beroepen 

M. Gaarenstroom Voorzitter tot 1-9-2020/ schooldirecteur School voor Economie Delft 

J. Spierings Lid examencommissie/ hoofd examenbureau EC (docent) 

H. Bonnet Lid examencommissie/ hoofd examenbureau EJ 

E. van der Bent-Molendijk Lid examencommissie / schooldirecteur CO vanaf 1-12-2019 tot 1-8-2020 

E. Peverelli Lid examencommissie/ hoofd examenbureau CO vanaf 1-9-2019 

J. Marchand Lid examencommissie/ schooldirecteur AD  

F. Khan Lid examencommissie/ hoofd examenbureau AD (docent) 

G. Walhain Lid examencommissie uit het werkveld vanaf 1-9-2019 

R. de Goeje Secretaris (docent) 

 

De samenstelling van de Examencommissie is in schooljaar 2019-2020 gewijzigd ten opzichte van het 

schooljaar 2018-2019. Dit had te maken met verandering van werk, pensionering of met de wens van 

de examencommissie om een lid namens het werkveld te benoemen met expertise op het gebied 

van examinering die voldoende tijd kon vrijmaken. 

Mevrouw Van der Bent is de opvolger van de heer Kranenveld als lid namens de School voor 

Commerciële Economie. Mevrouw Peverelli is benoemd als nieuw lid Examencommissie, als opvolger 

van de heer Daha, hoofd examenbureau, en van de heren Brouwer en Beekenkamp, 

(interim)hoofden examenbureau, bij de School voor Commerciële Economie. De heer Antouhi is niet 

langer lid van de Examencommissie i.v.m. andere werkzaamheden. Het lid namens het werkveld de 

heer Van der Kooij heeft aangegeven onvoldoende tijd vrij te kunnen maken. Hij is opgevolgd door 

de heer G. Walhain.  

 

De samenstelling van de Examencommissie voldoet aan de wettelijke eisen omdat er verschillende 

leden van de Examencommissie lesgevende taken hebben en een van de leden afkomstig is uit het 

werkveld.  

 
De schooldirecteuren van de Scholen voor Economie maken deel uit van de examencommissie. Dat is 

een bewuste keuze. Hiermee willen de scholen het management betrokken houden bij examinering 

en hun managementcompetenties inzetten om de kwaliteit te borgen. Het management is goed in 

staat om overzicht te houden en dat helpt bij het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit. 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. 
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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. 

  

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

betrokken personen. 

Nieuwe leden worden voorgedragen door de schooldirecteuren. 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 worden vervolgens gehoord door de leden van de Examenraad voordat benoeming 

door het CvB plaatsvindt. Wanneer leden benoemd worden krijgen ze een training beginnend 

examencommissielid.   

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 en/of 

georganiseerd: 

• Een scholingsmiddag over Keuzedelen onder leiding van de dienst Onderwijsondersteuning 

en -advies van ROC Mondriaan.  

• Workshops Conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ‘Pak je ruimte’ 

o.a. over veranderde vrijstellingsregels, nieuw rekenbeleid en risicogericht vaststellen van 

examens (secretaris). Kennis is gedeeld tijdens commissievergadering.  

• Scholing voor beginnende examencommissieleden (drie dagdelen) door nieuw lid E. 

Peverelli. 

• Scholingsdag voor de voltallige examencommissie. Onderwerpen: Visie omtrent examinering 

en diplomering, ontwikkelingen bij de Stichting Praktijkleren (leverancier 

exameninstrumenten) omtrent digitaal examineren van examenprojecten en 

kennis/vaardigheden, beveiliging, representatief examineren, validering en vaststelling, 

keuzedelen, examens cross-over opleiding Business support, uitvoerbaarheid en beheerslast.   

• Een scholing examencommissieleden en medewerkers examenbureau ’s over de inzet van de 

software Power Bi bij keuzedelen.  

• Bijeenkomst voor examencommissieleden bij de Stichting Praktijkleren (voorzitter en 

secretaris ) over actuele ontwikkelingen, ontwikkeling van een digitaal toetsservicesysteem 

en casuïstiek.  

• Een scholingsbijeenkomst over Zorgen en Borgen (secretaris, voorzitter). 

• De examencommissie heeft in 2019-2020 scholingen laten organiseren voor (taal)assessoren 

en vaststellers binnen de Scholen voor Economie. Er zijn 19 Assessoren en 8 Taalassessoren 

geschoold door CINOP. 

• Kennisdeling tijdens commissievergaderingen. 
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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. De examencommissie heeft deze 

bijeenkomsten in wisselende samenstelling bijgewoond en kennis met de andere commissieleden 

gedeeld.  

• Oktober 2019: kaders en richtlijnen, servicedocumenten, examenbank Nederlands 

en Engels, veranderde wet- en regelgeving, examinering in het buitenland. 

• December 2019: advies vrijstellingenbeleid, demonstratie experiment met 

examineren in Virtual Reality bij de School voor Orde en Veiligheid., Leven Lang 

Ontwikkelen, OER. 

• Februari 2020: Examenbank taal examens, vaststelling exameninstrumenten, OER 

volgend schooljaar (techniek en inhoud), informatie over een voorbeeld van 

certificering met civiele waarde derde leerweg en daarbij behorende kwaliteitseisen.  

• De bijeenkomsten in april en in juni zijn afgelast i.v.m. de richtlijnen omtrent Corona. 

Daarvoor in de plaats heeft het OOA een nieuwe Teams-site geopend waarin 

informatie wordt gedeeld. Ook is er een wekelijks spreekuur.  

 

 

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. 

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 

 

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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 Thema  Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 12 Crebo’s  

25149 25150 

25138 25139 

25573 25574 

25145 25146 

25160 25132 

25147 25148 

 

Aantal geconstrueerde examens 1 Eén examen is zelf geconstrueerd. Dit 

betreft de Proeve van Bekwaamheid van 

Juridisch-administratief dienstverlener en 

Medewerker Human Resource 

Management (HRM). De Proeve van 

Bekwaamheid is gevalideerd door Hobéon. 

De overige beroeps examens zijn ingekocht 

bij de Stichting Praktijkleren. De examens 

voor de keuzedelen zijn ingekocht bij 

verschillende leveranciers of zijn 

afgenomen via een pilot-examen. De 

examens voor de talen zijn ingekocht bij 

verschillende leveranciers.  

Aantal diploma’s uitgereikt 826  

Tot 1-10-‘20 

 

AD 185; CO 117; EC 303; EJ 221 

Vorig schooljaar tot 1 oktober 2019: 878 

Tot 1-8-2020 totaal: 767 

 

Aantal certificaten uitgereikt AD  - 

CO  21 

EC  17 

EJ   - 

  

Aantal verzoeken tot vrijstelling AD  1 

CO  2 

EC  23 

EJ   16 

 

Aantal toegekende vrijstellingen AD  - 

CO  2 

EC  23 

EJ   8 

 

Aantal behandelde bezwaren door 

examencommissie 

AD  - 

CO  - 

EC  2 

EJ   4 

 

Aantal beroepszaken bij Commissie van 

Beroep voor de examens 

AD  -  

CO  - 

EC  - 

EJ   1 

 

Aantal meldingen onregelmatigheden 

tijdens examen 

AD  -   

CO  5 

EC  1  
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EJ   

Aantal deelnemers dat via EVC is 

toegelaten tot examen 

AD  - 

CO  - 

EC  - 

EJ   -   

 

Aantal aanvragen aanpassingen 

examinering 

AD  33 

CO  14 

EC  60 

EJ   38 

Dit betreft voor het grootste deel studenten 

die korter dan 6 jaar in Nederland zijn en 

studenten met dyslexie. 

Aantal toegekende aanpassingen 

examinering 

AD  33 

CO  14 

EC  60 

EJ   38 

 

Aantal verzoeken tot keuzedelen op 
eigen verzoek 

 

AD  - 

CO  - 

EC  10 

EJ   1 

 

Aantal toegekende keuzedelen op eigen 

verzoek 

AD  - 

CO  - 

EC  9 

EJ   1 
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1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
De belangrijkste conclusies m.b.t. de organisatieaspecten van de examencommissie en de 

verbeterpunten die daaruit voortvloeien zijn hieronder vermeld.  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De samenstelling van de 
examencommissie voldoet aan de 
wettelijke eisen. Enkele leden zijn 
tevens docent. De leden van de 
examencommissie hebben 
verschillende expertises en alle 
scholen zijn goed vertegenwoordigd. 
Er is een nieuw extern lid benoemd, 
dat afkomstig is uit het bedrijfsleven 
en het beroepsonderwijs kent, die tijd 
kan vrij maken en bereid is zich voor 
langere tijd te binden als lid van de 
examencommissie. De 
examencommissie wil met de 
betrokkenheid van schooldirecteuren 
het belang van examenkwaliteit 
onderstrepen bij betrokkenen. De 
samenstelling van de 
examencommissie is van voldoende 
kwaliteit, maar de examencommissie 
realiseert zich, mede naar aanleiding 
van een interne review, haar grote 
span of control. De examencommissie 
is van mening dat de huidige 
organisatiestructuur veel voordelen 
biedt i.v.m. overlappende Crebo’s en 
kennisdeling. Ook i.v.m. 
doorontwikkeling van de Scholen voor 
Economie naar een businessschool wil 
de examencommissie de huidige 
structuur in stand houden.  
  

Minder crebo’s onder 
verantwoordelijkheid van de 
examencommissie (door een 
herverdeling over 
examencommissies Economie 
respectievelijk Retail), 
wisselend voorzitterschap, 
helderder taakverdeling tussen 
onderwijsteams/examenbureau 
enerzijds en examencommissie 
anderzijds volgens de principes 
van ‘zorgen en borgen van de 
examenkwaliteit’.  

Deskundigheid 
examencommissie 

Nieuwe leden van de 
examencommissie krijgen de 
basistraining georganiseerd door het 
OOA en gegeven door Toeter 
Consultancy.  
Leden van de examencommissie 
bezoeken verschillende scholingen EN 
conferenties (o.a. van 
examenleveranciers). Er wordt kennis 
gedeeld tijdens 
commissievergaderingen en centrale 
bijeenkomsten.  
 

In schooljaar 2020-2021 een 
Leergang voor 
examencommissies volgen 
samen met de 
examencommissie voor Retail. 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Benoeming van een nieuw extern lid 

met affiniteit met zowel het 

bedrijfsleven als examinering, die 

voldoende tijd kan vrijmaken voor 

functioneren in de 

examencommissie.  

Per 1 september 2019 is een nieuw extern lid 
toegetreden. 
 

2. De Examencommissie heeft het 
visiedocument uit 2016 in november 
2019 herzien. 
 

Er is een geactualiseerde visie op examinering 
vastgesteld. 

3. De Examencommissie brengt 
scholingsactiviteiten voor Assessoren 
en Vaststellers in oktober 2019 
centraal in kaart om 
scholingsbehoefte scherper in beeld 
te hebben, zodat de deskundigheid 
van actoren beter is geborgd (norm: 
om de 4 jaar (bij)geschoold). Er 
vinden zonodig scholingen plaats. 
 

De scholingsactiviteiten van alle scholen voor 
Economie zijn centraal in kaart gebracht en er 
zijn (na scholing) bij iedere opleiding voldoende 
geschoolde assessoren, taalassessoren en 
vaststellers (volgens norm). 
 

5.  De School voor EJ zal, mede naar 
aanleiding van de uitkomst van door 
de Examencommissie uitgevoerde 
steekproeven, in het najaar van 2019 
een review laten uitvoeren op het 
gebied van examinering. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van de 
review zullen indien noodzakelijk 
verbetervoorstellen worden gedaan 
en deze zullen in het voorjaar van 
2020 worden geëvalueerd.   

 

Er zijn naar aanleiding van de review bij de 
School voor EJ indien noodzakelijk 
verbetervoorstellen gedaan en doorgevoerd.  

5.  De School voor AD zal in het voorjaar 

van 2020 een review laten uitvoeren 

op het gebied van examinering. Naar 

aanleiding van de uitkomsten van de 

review zullen indien noodzakelijk 

verbetervoorstellen worden gedaan 

en deze zullen worden geëvalueerd.   

Er zijn naar aanleiding van de review bij de 
School voor AD indien noodzakelijk 
verbetervoorstellen gedaan en doorgevoerd. 

6. De Examencommissie zal de online 

leeromgeving van de MBO Raad voor 

praktijkbegeleiders 

De scholen voor Economie hebben een 
substantieel deel van de praktijkbegeleiders 
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(praktijkbeoordelaar.nl) in geval van 

examinering in de beroepspraktijk 

breed inzetten.  

 

geschoold met de online scholingstool 
Praktijkbeoordelaar.  

7. De Examencommissie is voornemens 

opdracht te geven tot het 

ontwikkelen van een eenvoudiger 

systeem van digitaal opslaan van 

examenprojecten.  

 

Er is een eenvoudiger systeem van digitaal 
opslaan van gemaakte examenprojecten. 

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

1.     

Benoeming van een 
nieuw extern lid met 
affiniteit met zowel 
het bedrijfsleven als 
examinering, die 
voldoende tijd kan 
vrijmaken voor 
functioneren in de 
examencommissie.  

Per 1 september 
2019 is een nieuw 
extern lid 
toegetreden. 

 

Behaald Er is per 1-9-2019 een nieuw extern lid 

toegetreden dat aan de eisen voldoet. 

2.     

De Examencommissie 
heeft het 
visiedocument in 
november 2019 
herzien. 

Er is een 
geactualiseerde visie 
op examinering 
vastgesteld. 

Behaald Het visiedocument is herzien en 

vastgesteld d.d. 3 december 2019. 

3.     

De Examencommissie 

brengt 

scholingsactiviteiten 

voor Assessoren en 

Vaststellers in oktober 

2019 centraal in kaart 

om scholingsbehoefte 

scherper in beeld te 

hebben, zodat de 

deskundigheid van 

actoren beter is 

geborgd. Er vinden 

zonodig scholingen 

plaats. 

 

De 
scholingsactiviteiten 
van alle scholen voor 
Economie zijn 
centraal in kaart 
gebracht en er zijn 
(na scholing) bij 
iedere opleiding 
voldoende 
geschoolde 
assessoren, 
taalassessoren en 
vaststellers (volgens 
norm). 
 

Behaald De scholen voor Economie hebben voor 
assessoren/taalassessoren en 
vaststellers trainingen laten organiseren 
en vastgesteld dat er in de 
onderwijsteams voldoende geschoolde 
actoren zijn.  
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4.     

De School voor EJ zal, 
mede naar aanleiding 
van de uitkomst van 
door de 
Examencommissie 
uitgevoerde 
steekproeven, in het 
najaar van 2019 een 
review laten uitvoeren 
op het gebied van 
examinering. Naar 
aanleiding van de 
uitkomsten van de 
review zullen indien 
noodzakelijk 
verbetervoorstellen 
worden gedaan en 
deze zullen in het 
voorjaar van 2020 
worden geëvalueerd.   
 

Er zijn naar 
aanleiding van de 
review bij de School 
voor EJ indien 
noodzakelijk 
verbetervoorstellen 
gedaan en 
doorgevoerd.  

Deels 
behaald 

Naar aanleiding van de review zijn 
verbetervoorstellen gedaan. Nog niet 
alle verbeteringen zijn doorgevoerd.  

5.     

De School voor AD zal 
in het voorjaar van 
2020 een review laten 
uitvoeren op het 
gebied van 
examinering. Naar 
aanleiding van de 
uitkomsten van de 
review zullen indien 
noodzakelijk 
verbetervoorstellen 
worden gedaan en 
deze zullen worden 
geëvalueerd.   

Er zijn naar 
aanleiding van de 
review bij de School 
voor AD indien 
noodzakelijk 
verbetervoorstellen 
gedaan en 
doorgevoerd. 

Niet behaald De review is i.v.m. Coranamaatregelen 
niet doorgegaan.  

6.     

De Examencommissie 

zal de online 

leeromgeving van de 

MBO Raad voor 

praktijkbegeleiders 

(praktijkbeoordelaar.n

l) in geval van 

examinering in de 

beroepspraktijk breed 

laten inzetten door de 

opleidingen.  

 

De scholen voor 
Economie hebben de 
praktijkbegeleiders 
geschoold met 
behulp van 
praktijkbeoordelaar.
nl.  

Niet behaald De examencommissie heeft de scholen 
geadviseerd de scholing breed in te 
zetten maar er zijn geen certificaten 
praktijkbeoordelaar uitgereikt op het 
account van de scholen voor Economie.  
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7.     

De Examencommissie 

is voornemens 

opdracht te geven tot 

het ontwikkelen van 

een eenvoudiger 

systeem van digitaal 

opslaan van gemaakte 

examenprojecten.  

 

Er is een 
eenvoudiger systeem 
van digitaal opslaan 
van gemaakte 
examenprojecten. 

Deels 
behaald 

De examenprojecten van Stichting 
Praktijkleren worden steeds vaker 
geheel online afgenomen. Opslag van 
resultaten is deels op het beveiligde 
schoolsysteem, deels bij SPL. De 
opdracht tot het ontwikkelen van een 
eenvoudiger systeem van opslag heeft 
nog niet geleid tot een oplossing.  
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 toelichting 

Beroepsspecifiek De Scholen voor Economie 

maken gebruik van de 

examenproducten van de 

Stichting Praktijkleren 

(SPL). SPL is sinds augustus 

2018 een gecertificeerd 

examenleverancier op basis 

van de norm Valide 

exameninstrumenten. De 

inhoud van de examens 

doen recht aan de 

complexiteit, 

verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid van een 

beginnend 

beroepsbeoefenaar. 

Voor de (gevalideerde) 

taalexamens wordt gebruik 

gemaakt van de Talenbank 

van ROC Mondriaan. 

 

 Proeve van 

Bekwaamheid 

van Juridisch-

administratief 

dienstverlener 

en Medewerker 

Human 

Resource 

Management 

(HRM) 

Het betreft een 

aangepaste versie van 

examens van SPL. Dit 

examen is (najaar 

2019) gevalideerd 

door Hobéon op basis 

van de norm Valide 

exameninstrumenten. 

Generiek Voor de generieke 
instellingsexamens wordt 
gebruik gemaakt van de 
Talenbank van ROC 
Mondriaan en van de 
landelijke Centrale 
Examens. 

   

 

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 

 

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. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Voor alle opleidingen geldt: de examencommissie monitort de kwaliteit d.m.v. steekproeven, 

bijwonen van examens, enquêtes en documentonderzoek (volgens Plan van Toezicht). Door Corona 

hebben verscheidene acties uit het Plan van Toezicht geen doorgang kunnen vinden. Wel heeft de 

examencommissie begin april scenario’s rondom examinering laten uitwerken door de 

opleidingsteams i.v.m. mogelijke coronarestricties. De scenario’s waren  

1) examinering kan op de ‘normale’ manier volgens planning of de wijze waarop de examinering 

plaatsvindt verandert.  

2) examinering kan alleen in kleine groepjes 

3) er kan geen examinering plaatsvinden.  

De coronamaatregelen hebben gevolgen gehad voor de examinering op alle scholen voor Economie.  

Ad 1. Waar mogelijk zijn examens online via Teams volgens protocol afgenomen. Dit geldt voor de 

mondelinge examens voor alle opleidingen en voor sommige keuzedelen. De mondelinge examens 

zijn opgenomen en bewaard, zodat er indien nodig een tweede correctie kan plaatsvinden. De 

Proeve van bekwaamheid voor de opleiding Medewerker Evenementenorganisatie is vervangen door 

examenprojecten op school in combinatie met CGI. Het examenproject voor de opleiding 

Medewerker (financiële) administratie en Medewerker secretariaat en receptie is op de locatie Delft 

in april afgenomen via Teams om de studenten niet langer te laten wachten op een examen 

waarvoor zij al waren voorbereid in maart. De Proeve van bekwaamheid bij de opleidingen Juridisch-

administratief dienstverlener en Medewerker human resource management (HRM) is vervangen 

door portfolio in combinatie met CGI.  

Ad 2. De oorspronkelijke planning van de examens is gewijzigd omdat slechts in kleine groepen op 

school kon worden geëxamineerd vanaf 18 mei. Dit gold ook voor Centrale Examens Nederlands en 

Rekenen. De schade door afbreken of niet doorgaan van de beroepspraktijkvorming lijkt mee te 

vallen, alhoewel het onzeker is hoe het nieuwe schooljaar er uit zal gaan zien. De werkelijke 

urennorm is losgelaten. Afspraak is dat de scholen zich voor iedere student moeten kunnen 

verantwoorden. Uitgangspunt is dat een ‘gewone’ stage het mooist is. Er wordt van geval tot geval 

gekeken, of voldoende werknemersvaardigheden zijn ontwikkeld. Enige kijk op stage moet er wel zijn 

zoals bijvoorbeeld stage in leerjaar 1 en/of 2 of een tussenbeoordeling; dan mag de stage minder 

omvangrijk zijn, zonodig aangevuld met vervangende opdrachten en een eindgesprek. Er wordt 

gezocht naar oplossingen voor een alternatieve stage in het volgend schooljaar.  

Ad 3. Niet van toepassing.  
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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 

Ondersteunende 
administratieve 
beroepen niveau 2  
25149  
25150 
(School AD en EC) 

Alle examendossiers zijn 

voorafgaand aan 

diplomering gecontroleerd.  

Bij gedetailleerde 

steekproeven op 

examendossiers bij AD is 

geen risico vastgesteld, 

maar de opslag van 

gemaakte examenprojecten 

levert voor auditoren een 

complex geheel van 

bestanden op. 

Gedetailleerde 

steekproeven zijn daardoor 

tijdrovend.  

De gedetailleerde 

steekproeven achteraf op 

examendossiers bij EC 

hebben niet kunnen 

plaatsvinden i.v.m. Corona. 

Op beide scholen is het 

beroepenveld betrokken.  

De school voor AD is 

schooljaar 2019-2020 

gestart met flexibele 

examinering waardoor de 

examenplanning afwijkt van 

die van de school voor EC. 

De interne examenaudit bij 

crebo 25149 AD heeft in 

april 2020 geen doorgang 

kunnen vinden i.v.m. 

Corona.  

De examenplannen van 

25149 en 25150 bij beide 

scholen hebben dezelfde 

dekking van de 

werkprocessen  en 

zak/slaagregeling, maar 

wijken ogenschijnlijk af.  

De toelichting naar de 

student heeft correct 

plaatsgehad.  

Voldoet overeenkomstig 

OER. Voor beide crebo’s 

geldt: er is een 

gecertificeerd 

examenleverancier (SPL), 

er wordt gebruik gemaakt 

van de Talenbank van 

Mondriaan, 

examenvormen zijn 

afgestemd op de 

exameninhoud 

(examenmix).  Geen risico. 

 

Er is afstemming tussen 

beide scholen over de 

vaststelling en inzet van de 

gezamenlijke 

exameninstrumenten bij 

beide crebo’s; de 

instrumenten zijn 

vastgesteld. Geen risico.  

 

De afname en beoordeling 

zijn voldoende. 

Beroepsgerichte examens 

vinden plaats middels 

examenprojecten op school. 

De beoordeling wordt 

gekalibreerd door een team 

van geschoolde assessoren, 

maar i.v.m. Corona heeft dit 

niet altijd kunnen 

plaatsvinden. Bij EC vindt 

steeds een steekproef plaats 

door een tweede 

beoordelaar, maar bij AD niet 

altijd. Er zijn examens bezocht 

door leden van de 

examencommissie (ook 

online) en er zijn enquêtes 

afgenomen bij betrokkenen. 
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Commerciële 
economie niveau 4 
25147  
25148  
25132  
(School CO) 
 

De examencommissie heeft 

conclusies uit de interne 

review in mei 2019 bij crebo 

25148 besproken en 

geëvalueerd. 

Verbetermaatregelen zijn 

geaccordeerd en 

doorgevoerd. Dit betrof: 

zich houden aan eigen 

procedures, beveiliging 

examenmateriaal, 

archivering, betere uitleg 

procedures en regels aan 

docenten en studenten, 

voorkomen van foute 

berekeningen in Magister, 

meer sturing op 

voorbereiding en nakijken 

examens, betere 

afstemming van de lessen 

n.a.v. analyses resultaten en 

overzichtelijker 

examenroosters. Alle 

examendossiers zijn 

voorafgaand aan 

diplomering gecontroleerd 

maar door de 

coronamaatregelen is een 

gedetailleerde 

dossiercontrole (steekproef) 

achteraf niet doorgegaan. 

Bij opleiding 25147 

(Medewerker 

evenementenorganisatie) 

kon de proeve geen 

doorgang vinden omdat de 

stages werden afgebroken 

i.v.m. corona. De proeve is 

vervangen door een 

examenproject op school (in 

samenwerking met SPL).                

 

Voldoet overeenkomstig 

OER. Er is een 

gecertificeerd 

examenleverancier (SPL), 

er wordt gebruik gemaakt 

van de Talenbank van 

Mondriaan, 

examenvormen zijn 

afgestemd op de 

exameninhoud 

(examenmix).   

de instrumenten zijn 

ingekocht en intern 

vastgesteld. Geen risico.  

  

De afname en beoordeling 

zijn voldoende beoordeeld bij 

de interne audit. Er zijn 

examens bijgewoond door 

leden van de 

examencommissie.  

Financiële 
administratie 
niveau 3 en 4 
25138  
25139 
(School EC en EJ) 

Alle examendossiers zijn 

voorafgaand aan 

diplomering gecontroleerd 

maar door de 

coronamaatregelen is een 

gedetailleerde 

Er is een gecertificeerd 

examenleverancier (SPL), 

er wordt gebruik gemaakt 

van de Talenbank van 

Mondriaan, 

examenvormen zijn 

De afname en beoordeling 

zijn voldoende. 

Beroepsgerichte examens 

vinden plaats middels 

examenprojecten op school. 

De beoordeling wordt 
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dossiercontrole (steekproef) 

achteraf niet doorgegaan bij 

EC. Bij gedetailleerde 

steekproeven achteraf op 

examendossiers 25138 

25139 bij EJ is geen risico 

vastgesteld.  

Op beide scholen is het 

beroepenveld betrokken.  

De examenplanning EC wijkt 

af van die van de school 

voor EJ . Zie ED3.  

De examenplannen van 

25138 en 25139 bij beide 

scholen hebben dezelfde 

dekking van de 

werkprocessen  en 

zak/slaagregeling.   

De toelichting naar de 

student heeft correct 

plaatsgehad. 

De examencommissie 

ziet hier geen risico’s.  

afgestemd op de 

exameninhoud 

(examenmix).   

De instrumenten zijn 

ingekocht en vastgesteld. 

Geen risico.  

  

gekalibreerd door een team 

van geschoolde assessoren, 

maar i.v.m. Corona heeft dit 

niet altijd kunnen 

plaatsvinden. Er zijn 

steekproeven gedaan door 

een tweede beoordelaar, zij 

het minder dan gebruikelijk 

i.v.m. Corona. Er zijn examens 

bezocht door leden van de 

examencommissie, ook 

online. Voor crebo 25138 is 

een pilot gestart op de school 

voor EC om het kennisexamen 

KE2 (Elementaire kennis 

Bedrijfseconomie) later in de 

opleiding te examineren en 

kennisexamen KE4 

(Procedures en recht) in 

leerjaar 1.  

 

Secretariële 
opleidingen niveau 
3 en 4 
25151 25152 
(School EC en EJ) 

Alle examendossiers zijn 

voorafgaand aan 

diplomering gecontroleerd 

maar door de 

coronamaatregelen is een 

gedetailleerde 

dossiercontrole (steekproef) 

achteraf niet doorgegaan. 

De steekproeven op 

examendossiers bij EC en EJ 

hebben niet kunnen 

plaatsvinden i.v.m. corona. 

Op beide scholen is het 

beroepenveld betrokken.  

De examenplannen van 

25151 en 25152 bij beide 

scholen hebben dezelfde 

dekking van de 

werkprocessen  en 

zak/slaagregeling.   

De toelichting naar de 

student heeft correct 

plaatsgehad. 

De examencommissie 

ziet hier geen risico’s.  

Er is een gecertificeerd 

examenleverancier (SPL), 

er wordt gebruik gemaakt 

van de Talenbank van 

Mondriaan, 

examenvormen zijn 

afgestemd op de 

exameninhoud 

(examenmix).   

De instrumenten zijn 

ingekocht en vastgesteld. 

Geen risico.  

 

Leden van de 

examencommissie hebben 

examens op school bezocht. 

Hier zijn geen risico’s bij 

vastgesteld.  
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Juridische 
beroepen niveau 4  
25145 25146 
23075 
(School EJ) 

Alle examendossiers zijn 

voorafgaand aan 

diplomering gecontroleerd 

maar door de 

coronamaatregelen is een 

gedetailleerde 

dossiercontrole (steekproef) 

achteraf niet doorgegaan. 

Naar aanleiding van een 

eerdere steekproef op de 

school voor EJ is op verzoek 

van de schooldirecteur in 

november 2019 een interne 

audit (review) geweest voor 

crebo 25145 (Juridisch-

administratief 

dienstverlener). Hieruit zijn 

aanbevelingen 

voortgekomen, o.a. over de 

wijze van archiveren, 

overzichtelijkheid, 

administratieve 

slordigheden en 

consistentie. De 

aanbevelingen hebben 

geleid tot een verbeterplan 

van de opleiding en van de 

OER. Ook voor de crebo’s 

25146 en 23075 zullen 

hieruit verbeteringen 

voortvloeien. Het 

verbeterplan is inmiddels 

deels geïmplementeerd, 

door de examencommissie 

besproken en wordt door de 

examencommissie kritisch 

gevolgd.  

De toelichting naar de 

student heeft correct 

plaatsgehad  

Er is een gecertificeerd 

examenleverancier (SPL en 

ESS), er wordt gebruik 

gemaakt van de Talenbank 

van Mondriaan, 

examenvormen zijn 

afgestemd op de 

exameninhoud 

(examenmix).   

Instrumenten zijn 

ingekocht en vastgesteld. 

De proeve van 

bekwaamheid voor crebo 

25145 en 25146 is zelf 

geconstrueerd omdat naar 

de mening van de 

opleiding de proeve van 

SPL niet werkbaar was. De 

nieuwe proeve is door 

Hobéon gevalideerd in 

september 2019 en 

afgenomen. 

 

De rol en taak van de 

schoolassessor bij de 

beoordeling van de proeve 

moet duidelijker beschreven, 

zodat over de 

afnamecondities en 

beoordelingen voor 

deelnemers geen twijfel kan 

zijn over gelijkwaardigheid en 

betrouwbaarheid zijn. Er 

moeten meer steekproeven 

vanuit de school worden 

gedaan met een betere 

rapportage van bevindingen. 

Door corona is de Proeve van 

Bekwaamheid echter in 

sommige gevallen vervangen 

door een examenproject in 

combinatie met portfolio en 

CGI op school (in 

samenwerking met SPL). 

Praktijkopleiders hebben 

instructie gekregen maar nog 

geen (online) scholing gevolgd 

(verbeterplan). Deze scholing 

zal in schooljaar 2020-2021 

worden aangeboden.  

Leden van de 

examencommissie hebben 

examens op school bezocht. 

Hier zijn geen risico’s bij 

vastgesteld.  

    

  

 

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

 

Kwaliteitsaspect In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 
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ED1. Kwaliteitsborging 
examinering en diplomering  
De examencommissie borgt 
deugdelijke examinering en 
diplomering. 

Voldoende  Er is een overzicht van scenario’s 

examinering tijdens corona voor 

alle opleidingen. Er zijn voldoende 

geschoolde en ervaren assessoren 

en vaststellers. Er zijn afspraken 

gemaakt over afstemming 

examenplannen. De 

review/nulmeting bij de scholen 

CO en EJ hebben geleid tot 

verbetermaatregelen. 

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

Voldoende Alle examens zijn ingekocht bij 
een gecertificeerd leverancier en 
zijn steekproefsgewijs vastgesteld. 
Er zijn afspraken gemaakt over 
gevalideerde examens voor 
keuzedelen. 

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

Deels behaald Examens zijn bezocht door leden 
van de examencommissie, er zijn 
enquêtes afgenomen en 
steekproeven genomen. Tweede 
correcties kunnen bij sommige 
opleidingen beter worden ingezet. 

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
 

- Herverdeling Crebo’s die onder verantwoordelijkheid van de examencommissies vallen van 

de Scholen voor Economie, Retail en Logistiek, zodat een evenwichtiger verdeling ontstaat. 

- De opleidingsteams worden beter voorgelicht over de rolverdeling tussen de 

examencommissie enerzijds (borgen) en het management/opleidingsteam anderzijds 

(zorgen) als het gaat om de examenkwaliteit.  

- De werkwijze van de examencommissies van de Scholen voor Economie en die van Retail 

wordt op elkaar afgestemd i.v.m. reorganisatie van de scholengroep. 

(Plan van Toezicht, 3x per jaar gemeenschappelijke vergaderingen, vervanging van 

Sharepoint door Teams omgevingen die op elkaar zijn afgestemd). 

- De examencommissie zal een Leergang voor examencommissies volgen. 

- Bij de school voor AD/BU zal een review worden aangevraagd om beter te kunnen 

beoordelen en monitoren of als gevolg van flexibel examineren de vereiste kwaliteit zoals 

transparantie en eenduidigheid is gewaarborgd voor alle betrokkenen. 

- De examenplannen voor crebo 25149 (AD-EC), 25150 (AD-EC), 25138 (EC-EJ), 25139 (EC-EJ), 

25151 (EC-EJ), 25152 (EC-EJ) zijn door de scholen beter onderling afgestemd, zodat duidelijk 

is dat niet alleen de zak- slaagregeling maar ook de inhoud van het examen hetzelfde is.  

- De aanbevelingen n.a.v. steekproeven zullen worden gemonitord.  

- Voor alle crebo’s op alle locaties vinden in schooljaar 2020-2021 steekproeven plaats op 

examendossiers. 

- Het verbeterplan van de school voor EJ wordt volledig geïmplementeerd.  

- De examinering van keuzedelen vindt uitsluitend plaats met gevalideerde examens.  

 


