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INLEIDING  
 

We kunnen als examencommissie aangeven dat de samenstelling van de commissie stabiel is 
geweest en er slechts enkele leden gewisseld zijn. 

Er is gekozen om te vergaderen in 2 settings, een setting waarin we bijeenkomen met alle leden en 
toehoorders van de examencommissie en een kleine vergadering van de examencommissieleden die 
direct werkzaam zijn binnen de school voor Entreeopleidingen.  
 
Eén lid heeft de examencommissie verlaten. Zij had de rol om alle zaken met betrekking tot 
examinering en diplomering over te dragen aan alle teamleiders van de locaties. Deze rol is nu 
overgenomen door Joost Brouwer. 
 

Onze studentendoelgroep is heel divers en is ingedeeld in de volgende (maatwerk) groepen en 
diverse trajecten: 

- Focus | Dit is een doelgroep die te maken heeft met multi psychosociale problematiek 

- Taal | Dit zijn studenten met een laag taalniveau bij instroom 

- Structuur | Dit zijn studenten met autistische kenmerken, AHDH en/of andere bijzondere 
gedragingen 

- Praktijk | Dit zijn studenten vanuit het praktijkonderwijs die zijn doorgestroomd naar Entree 

- Continue Instroom | Dit zijn studenten die uitstromen bij In-Gang en stromen in bij Entree 

- Regulier | Standaard 1 jarige opleiding 

- Verlengers | Studenten die de opleiding niet in 1 jaar hebben kunnen afronden 

- Tempo | Opleiding binnen 20 weken afronden 

- BOL op de werkvloer Assistent dienstverlening en zorg | Project Florein 

- BOL op de werkvloer Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie | Project O3 

- BBL regulier | 4 dagen werken 1 dag school 
- BBL Wijkleerbedrijf Assistent dienstverlening en zorg | Project Wijkleerbedrijf 

Het maatwerktraject bepaalt wanneer een student geëxamineerd wordt. Er zijn dus meerdere 
examenmomenten door het jaar heen. Wat daarnaast opvalt is dat het aantal studenten met een 
taalachterstand toeneemt binnen alle maatwerkgroepen. 
 
Er is, naast de trajecten binnen de school, een nauwe samenwerking met de PRO /V(S)O-scholen die 
ook de Entreeopleidingen aanbieden; de School voor Entreeopleidingen is hierin verantwoordelijk en 
leidend in alle processen voor, tijdens en na examinering en diplomering.  
 

Om de kwaliteit van de examinering en diplomering van studenten te borgen, worden de richtlijnen 
en uitgangspunten gehanteerd die zijn vastgelegd in het digitale Centraal Handboek voor 
Examinering Beroepsopleidingen van ROC Mondriaan.   

De examencommissie is ervoor verantwoordelijk dat aan alle kwaliteitseisen en de borging van de 
kwaliteit examinering en diplomering wordt voldaan. 
Een integer en goed toezicht op het afgeven van diploma’s is onontbeerlijk. Het diploma staat 
immers garant voor kwaliteit ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties.    

Het biedt de gediplomeerden:   

• recht op doorstroom naar niveau 2 of een andere vervolgopleiding; dit kan als de student 21 
 jaar of ouder is en na een goede score op de TIBZ toets;   
• meer kansen op de arbeidsmarkt.   
 

De examencommissie van de School voor Entreeopleidingen stelt zich daarom ten doel:   

• een helder en duidelijk onderscheid te maken tussen examineren en opleiden;  
• exameninstrumenten te hanteren die valide en betrouwbaar zijn;    
• examenkandidaten correct te informeren;    
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• de examinering in de beroepspraktijk in een authentieke leeromgeving plaats te laten 
 vinden; 
• dat de school er zorg voor draagt dat de examenlocatie voldoet aan de afnamecondities. De 
 afnamecondities zijn aangeleverd door de examencommissie;  
• als de omstandigheden het niet toelaten om in de beroepspraktijk te examineren, vindt 
 examinering plaats in simulatie;   
• om examenkandidaten te beoordelen aan de hand van vooraf vastgestelde 
 beoordelingsformulieren;   
• waarbij gekwalificeerde functionarissen de examentaken uitvoeren;   
• bij de examinering te werken volgens het ‘vier-ogen-principe’ (minimaal 90%). Minstens één 
 van de beoordelaars is gekwalificeerd. Bovendien is één van hen niet betrokken bij het 
 opleiden van de betreffende examenkandidaat;   
• het examendossier vooraf onafhankelijk op volledigheid te controleren voordat een verzoek 
 tot diplomering wordt ingediend;    
• de examenkwaliteit periodiek te monitoren aan de hand van het Plan van Toezicht; de PDCA-
 cyclus; 
• voldoet de leeromgeving niet aan de afnamecondities dan is de examencommissie 

verantwoordelijk voor een vervangende setting.  
 
Door deze doelen te stellen borgt de examencommissie de kwaliteit en alle examenprocessen.   

 

Tijdens de opleiding 2019-2020 zijn we in maart 2020 geconfronteerd met de uitbraak van het 

coronavirus. 

Examinering en diplomering van de januari-groepen is volgens de vaste procedure verlopen. In maart 

werden wij ons als school steeds meer bewust van het coronavirus en het effect op onze examinering 

voor de juli-diplomering. We hebben geanticipeerd op de landelijke regels van het RIVM en de regels 

van het College van Bestuur van ROC-Mondriaan en ons examinerings- en diplomeringsproces 

aangepast. Een brede brainstormsessie met examencommissie, bedrijfsleven en onderwijs heeft 

geresulteerd in een Plan van Aanpak om 100% te examineren in simulatie. Dit gold voor alle 

examenonderdelen. Bij het punt Kwaliteit staat de verantwoording van de uitgevoerde 

examenprocessen. 

De examinering van alle examenonderdelen en de examinering in simulatie van de PVB heeft geen 

gevolgen gehad voor de afname voor wat betreft de borging van de volgende processen:  

• 4 ogen principe is 100 % toegepast 

• Gekwalificeerde beoordelaars/assessoren 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020

1.1 Gegevens examencommissie 

School voor Entreeopleidingen 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

J. Brouwer

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 

25251 BOL/BBL Assistent dienstverlening en zorg 

25252 BOL/BBL Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 

25254 BOL/BBL Assistent logistiek 

25257 BOL/BBL Assistent verkoop/retail 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam: Rol/functie: 

Joost Brouwer Voorzitter 

Heleen Hidding Secretaris 

Eugenie Duijndam Contactpersoon PRO/V(S)O-scholen | Beoordelaar Praktijk 

Vidya Pool Aanstuurder surveillanten | Beoordelaar Praktijk | Lid examenbureau 

Esselien Premraj Constructeur | Beoordelaar Praktijk | Coördinator Vaststeller | 
Coördinator Exameninstrumenten, Contactpersoon PRO/V(S)O-scholen 

Klazien Zegers Constructeur | Beoordelaar Praktijk 

Sandra Zwanenburg Extern contactpersoon PRO/V(S)O-scholen 

Clifton Kappel Extern contactpersoon bedrijfsleven V&R | Extern contactpersoon 
bedrijfsleven Logistiek 

Monique Noest Extern contactpersoon bedrijfsleven DZ 

Leo Plugge Beoordelaar Praktijk 

Philip Nijgh Lid 

De volgende toehoorders waren aanwezig bij de vergaderingen van de examencommissie: 

Naam: Rol/functie: 

Arie de Ruiter School voor Autotechniek en Mobiliteit 

Filiz Polat School voor Autotechniek en Mobiliteit | vervanger bij afwezigheid van 
Arie de Ruiter 

Conny Hartman School voor Bouw en Infra 

Hanane Hajjari School voor MEI 

Melek Kurt School voor MEI vervangt per 19-12-2019 Hanane Hajjari 
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Wijzigingen in de samenstelling van de Examencommissie  

 

Toehoorder:
 Melek Kurt |

     School voor MEI

Donderdag 19 december 2019

Toehoorder:
 Francis Kramer |

     School voor Bouw en Infra

Donderdag 17 september 2020

Benoeming:
 Monique Noest |
     Lid Werkveld DenZ

Woensdag 1 januari 2020
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De examencommissie van de School voor Entreeopleidingen borgt de samenstelling door: 

 

• MBO Docent: 

✓ Eugenie Duijndam 

✓ Vidya Pool 

✓ Esselien Premraj 

• PRO/V(S)O Docent: 

✓ Sandra Zwanenburg  

• Deskundige vanuit het bedrijfsleven/zorginstelling: 

✓ Clifton Kappel 

✓ Monique Noest 

• Inhoudelijk examendeskundige: 

✓ Joost Brouwer 

• Deskundige op het gebied van Nederlands en rekenen: 

✓ Klazien Zegers 

• Beleidsmedewerker examinering: 

✓ Heleen Hidding 

• Beoordelaar in de praktijk: 

✓ Leo Plugge 
 

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. 

  

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 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 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.   

Op basis van kennis, deskundigheid, functie en beschikbaarheid worden mogelijke nieuwe leden 

besproken in de vergadering van de examencommissie. De voorzitter en de examensecretaris maken 

kennis met mogelijke nieuwe leden in de vorm van een kennismakingsgesprek. Terugkoppeling van 
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dit kennismakingsgesprek vindt plaats in een vergadering van de examencommissie. Als de 

examencommissie positief instemt met mogelijke nieuwe leden, draagt de voorzitter van de 

examencommissie deze voor aan de Examenraad. De nieuwe leden worden vervolgens gehoord door 

één lid van de Examenraad voordat benoeming door het CvB plaats kan vinden. Wanneer leden 

worden benoemd krijgen ze een training beginnend examencommissielid. Een nieuw 

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

De volgende leden van de examencommissie hebben het benoemingsproces doorlopen: 

✓ Monique Noest                             Extern lid examencommissie  

Het proces benoeming nieuw lid examencommissie staat beschreven op de pagina 9. 
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Proces benoeming nieuw lid examencommissie 

Vergadering Examencommissie Entreeopleidingen
Op basis van kennis, deskundigheid, functie en beschikbaarheid wordt de 
voordracht besproken

Voorzitter en Secretaris
Maken kennis met mogelijk nieuw lid in een 
kennismakingsgesprek

Voorzitter Examencommissie 
Draagt nieuwe leden voor en vult het Aanvraagformulier benoeming nieuw 
examencommissielid in met vermelding van kennis, kunde vaardigheden en 
gevolgde scholing(en)

Examensecretaris 
Dient het Aanvraagformulier benoeming nieuw 
examencommissie lid in bij lid Examenraad

Lid Examenraad

Hoort het voorgedragen lid Examencommissie 

Secretaris Examenraad

Stelt benoemingsbrief CvB op 

Secretaris Examenraad
Stelt op waarom geen benoeming 
kan plaatsvinden

Examensecretaris
Ontvangt de brief op schrift van de 
Secretaris Examenraad

Examencommissie
Behandelt de ingekomen benoemingsbrief van de 
Examenraad

Examensecretaris 
Meldt nieuw lid aan voor scholing Nieuw Lid 
Examencommissie

Nieuw Lid Examencommissie
Krijgt scholing Nieuw Lid Examencommissie

Terugkoppeling
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De leden van de examencommissie houden hun eigen deskundigheid op peil door deel te nemen aan 

diverse overleggen, scholingen, deelname aan conferenties en bijeenkomsten.  

Op pagina 11 staat het overzicht van de gevolgde deskundigheidsbevorderingen van het schooljaar 

2019-2020 van de leden van de examencommissie. 
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Joost Brouwer | Voorzitter
• Bijeenkomsten Examenplatform ENTREE
• Bijeenkomsten Examen Advies Commissie | Examenplatform Entree
• Intervisie
• OOA Bijeenkomsten
• Studiemiddag WEB thema: Beoordelen en examineren

Scholing| Deskundigheidsbevordering | leden Examencommissie

Esselien Premraj | Lid
• Bijeenkomsten Examenplatform ENTREE
• Intervisie
• OOA Bijeenkomsten
• Deelname conferenties online
• Constructie Proeve van Bekwaamheid Logistiek in samenwerking met 

Examenplatform ENTREE
• Evaluatie beoordelingsformulieren Proeve van Bekwaamheid

Eugenie Duijndam | Lid
• Bijeenkomsten Examenplatform ENTREE
• Intervisie
• OOA Bijeenkomsten
• Deelname conferenties online zoals de bijeenkomsten van het BTG Entree 

onderwijscluster
• Bijeenkomsten PRO-ENTREE Techniek

Vidya Pool | Lid
• Intervisie

Heleen Hidding | Secretaris
• Bijeenkomsten Examenplatform ENTREE
• Intervisie
• OOA Bijeenkomsten
• Webinar Examineren in CORONA-tijd | CINOP
• Evaluatie beoordelingsformulieren Proeve van Bekwaamheid

Klazien Zegers | Lid
• Intervisie
• Bijeenkomsten Examenplatform ENTREE
• OOA Bijeenkomsten
• Deelname conferenties online
• Constructie Proeve van Bekwaamheid Logistiek in samenwerking met 

Examenplatform ENTREE
• Evaluatie beoordelingsformulieren Proeve van Bekwaamheid

Namens Examencommissie Entreeopleidingen
• Docent School voor Entreeopleidingen is lid van de Vaststellingscommissie 

Examenplatform ENTREE
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De examencommissie heeft haar taken geëvalueerd aan de hand van het Plan van Toezicht. 

Na evaluatie is de examencommissie tot de conclusie gekomen dat ze in controle is.  Dit blijkt mede 

uit de resultaten van evaluaties die gehouden zijn bij de samenwerkende PRO/V(S)O-scholen, School 

voor Entreeopleidingen en Examencommissie.  

In de voorbereiding zijn alle betrokkenen (onderwijs, studenten, PRO/V(S)O-scholen, Bedrijfsleven) 

ingelicht over de wijze van examinering en diplomering. 

De examinering is deugdelijk verlopen. In de coronaperiode is het examenprogramma correct 

uitgevoerd. Alle examenonderdelen zijn conform de exameneisen afgenomen. 

Onder afwijkende omstandigheden en rekening houdend met alle RIVM-maatregelen en Mondriaan 

beleid, is de examencommissie in staat geweest om haar doelen te realiseren en de organisatie, 

uitvoering en afronding van alle examenonderdelen 100% uit te voeren. 

In het overzicht op pagina 13 de procesbeschrijving van het examencircuit voor het profiel Assistent 

horeca, voeding of voedingsindustrie. 
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Procesbeschrijving van het examencircuit voor het profiel Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie  

School voor Entreeopleidingen

Examineringsplan LWP | Horeca, Voeding of Voedingsindustrie 
Examencoördinator : 

HAL LWP (bij receptie)

Begeleider 1 ontvangt 6 studenten
*handen desinfecteren

#1
#2
#3
#4
#5
#6

Begeleider 2 ontvangt 6 studenten
*handen desinfecteren

#7
#8
#9
#10
#11
#12

PvB Beoordelaar 1
 haalt student: #1 #2 

Uit: Ontvangstlokaal 1
naar: Keuken

8.15

-

8.30 

8.45
- 

9.45

9.45
-

10.00

Begeleider 1 neemt student #1 t/m #6 mee naar 
2e etage: Ontvangstlokaal 1 

* ID Controle
* Handtekening Proces Verbaal

* Instructie examinering
* Student krijgt 1 pen

Begeleider 2 neemt student #7 t/m #12 mee 
naar 2e etage Ontvangstlokaal 2

* ID Controle
* Handtekening Proces Verbaal

* Instructie examinering
* Student krijgt 1 pen

PvB Beoordelaar 2
 haalt student #3 #4 

uit: Ontvangstlokaal 1
naar: Keuken

Taalbeoordelaar 1
 haalt student #5 #6  

uit: Ontvangstlokaal 1
naar: Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1 en 2 
EXAMEN Keuken

PvB Beoordelaar 2
 haalt student #7 #8 

uit: Lokaal 4
naar: Keuken

Taalbeoordelaar 1
 haalt student #9 #10 

uit Lokaal 5
naar: Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1
 haalt student #5 #6 

uit: Lokaal 3
naar: Keuken

Taalbeoordelaar 3
 haalt student #7 #8 

uit: Ontvangstlokaal 2
naar: Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1
 haalt student #9 #10 
uit: Ontvangstlokaal 2

Naar: Lokaal 5

Surveillant TOA Schr. 2
 haalt student #11 #12 
uit: Ontvangstlokaal 2

naar: Lokaal 5

8.15

-

8.30 

8.30

-

8.45 

8.30

-

8.45 

8.45
- 

9.45

Taal Beoordelaar 3 & 4
EXAMEN Lokaal 4

Taalbeoordelaar 1 & 2
EXAMEN Lokaal 3

Surveillant TOA Schr. 1 en 2
EXAMEN Lokaal 5

11.15
- 

12.15

PvB Beoordelaar 1 en 2
EXAMEN Keuken

Taal Beoordelaar 1 & 2
EXAMEN Lokaal 3

9.45
-

10.00

Taal Beoordelaar 3
 haalt student #11 #12 

uit: Lokaal 5
naar: Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1
 haalt student #1 #2 

uit: Keuken
naar: Lokaal 5

Surveillant TOA Schr.2
 haalt student #3 #4 

uit: Keuken
naar: lokaal 5

Taal Beoordelaar 3 & 4
EXAMEN Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1 en 2
EXAMEN Lokaal 5

10.00
- 

11.00

11.00
-

11.15

PvB Beoordelaar 2
 haalt student #11 #12 

uit: Lokaal 4
naar: Keuken

Taal Beoordelaar 1
 haalt student #1 #2 

uit: Lokaal 5
naar: Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1
 haalt student #9 #10 

uit Lokaal 3
naar: Keuken

11.00
-

11.15

Taal Beoordelaar 3
 haalt student #3 #4 

uit: Lokaal 5
naar: Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1
 haalt student #5 #6 

uit: Keuken
naar: Lokaal 5

Surveillant TOA Schr. 2
 haalt student #7 #8 

uit: Keuken
naar: Lokaal 5

Taal Beoordelaar 3 & 4 
EXAMEN Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1 en 2
EXAMEN Lokaal 5

11.15
- 

12.15

10.00
-

11.00

PvB Beoordelaar 1 en 2
EXAMEN Keuken

Taal Beoordelaar 1 & 2
EXAMEN Lokaal 3

12.15
PvB Beoordelaar 1

 brengt student #9 #10  
naar UITGANG

PvB Beoordelaar 2
 brengt student #11 #12 

naar UITGANG

Taal Beoordelaar 1
 brengt student #1 #2 naar 

UITGANG
12.15

Taal Beoordelaar 3
 brengt student #3 #4 naar 

UITGANG

Surveillant TOA Schr. 1
 brengt student #5 #6 

naar UITGANG

Surveillant TOA Schr. 2
 brengt student #7 #8 

naar UITGANG

L U N C H     P A U Z E 

12.45

-

13.00

13.15
-

14.15

14.15

-
14.30

13.00

-

13.15

15.45
-

16.45

15.30
-

15.45

14.30
-

15.30

16.45
- 

17.00

12.45

-
13.00

13.00
-

13.15

13.15
-

14.15

14.15
-

14.30

14.30
-

15.30

15.30
-

15.45

15.45
-

16.45

16.45
- 

17.00

12.15
-

12.45

12.15
-

12.45

Aandachtspunten:
* Begeleider 1 coördineert loopstroom
* Wie regelt tussentijdse reiniging lokalen
* Wie regelt voorbereidingen t.a.v. TOA en Schoonmaakmaterialen
* Waar wacht je in de hal totdat alle 6 studenten aanwezig zijn
* Welke uitgang wordt gebruikt op het LWP
* Taalstudenten hebben recht op een half uur extra tijd TOA
* Woordenboek TOA Schrijven
* Nakijken TOA Schrijven 
* Denk aan versnellers en verlengers

PvB PvB Spr. | Gespr. Voeren
Spr. | Gespr. Voeren TOA Schrijven TOA Schrijven

HAL LWP (bij receptie)

Begeleider 1 ontvangt 6 studenten
*handen desinfecteren

#13
#14
#15
#16
#17
#18

Begeleider 2 ontvangt 6 studenten
*handen desinfecteren

#19
#20
#21
#22
#23
#24

PvB Beoordelaar 1
 haalt student: #13 #14 
Uit: Ontvangstlokaal 1

naar: Keuken

Begeleider 1 neemt student #13 t/m #18 mee 
naar 2e etage: Ontvangstlokaal 1 

* ID Controle
* Handtekening Proces Verbaal

* Instructie examinering
* Student krijgt 1 pen

Begeleider 2 neemt student #19 t/m #24 mee 
naar 2e etage Ontvangstlokaal 2

* ID Controle
* Handtekening Proces Verbaal

* Instructie examinering
* Student krijgt 1 pen

PvB Beoordelaar 2
 haalt student #15 #16 
uit: Ontvangstlokaal 1

naar: Keuken

Taalbeoordelaar 1
 haalt student #17 #18  
uit: Ontvangstlokaal 1

naar: Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1 en 2 
EXAMEN Keuken

PvB Beoordelaar 2
 haalt student #19 #20 

uit: Lokaal 4
naar: Keuken

Taalbeoordelaar 1
 haalt student #21 #22 

uit Lokaal 5
naar: Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1
 haalt student #17 #18 

uit: Lokaal 3
naar: Keuken

Taalbeoordelaar 3
 haalt student #19 #20 
uit: Ontvangstlokaal 2

naar: Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1
 haalt student #21 #22 
uit: Ontvangstlokaal 2

Naar: Lokaal 5

Surveillant TOA Schr. 2
 haalt student #23 #24 
uit: Ontvangstlokaal 2

naar: Lokaal 5

Taal Beoordelaar 3 & 4
EXAMEN Lokaal 4

Taalbeoordelaar 1 & 2
EXAMEN Lokaal 3

Surveillant TOA Schr. 1 en 2
EXAMEN Lokaal 5

PvB Beoordelaar 1 en 2
EXAMEN Keuken

Taal Beoordelaar 1
EXAMEN Lokaal 3

Taal Beoordelaar 3
 haalt student #23 #24 

uit: Lokaal 5
naar: Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1
 haalt student #13 #14 

uit: Keuken
naar: Lokaal 5

Surveillant TOA Schr.2
 haalt student #15 #16 

uit: Keuken
naar: lokaal 5

Taal Beoordelaar 4
EXAMEN Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1 en 2
EXAMEN Lokaal 5

PvB Beoordelaar 2
 haalt student #23 #24 

uit: Lokaal 4
naar: Keuken

Taal Beoordelaar 1
 haalt student #13 #14 

uit: Lokaal 5
naar: Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1
 haalt student #21 #22 

uit Lokaal 3
naar: Keuken

Taal Beoordelaar 3
 haalt student #15 #16 

uit: Lokaal 5
naar: Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1
 haalt student #17 #18 

uit: Keuken
naar: Lokaal 5

Surveillant TOA Schr. 2
 haalt student #19 #20 

uit: Keuken
naar: Lokaal 5

Taal Beoordelaar 4 
EXAMEN Lokaal 4

Surveillant TOA Schr. 1 en 2
EXAMEN Lokaal 5

PvB Beoordelaar 1 en 2
EXAMEN Keuken

Taal Beoordelaar 2
EXAMEN Lokaal 3

PvB Beoordelaar 1
 brengt student #21 #22  

naar UITGANG

PvB Beoordelaar 2
 brengt student #23 #24 

naar UITGANG

Taal Beoordelaar 1
 brengt student #13 #14 

naar UITGANG

Taal Beoordelaar 3
 brengt student #15 #16 

naar UITGANG

Surveillant TOA Schr. 1
 brengt student #17 #18 

naar UITGANG

Surveillant TOA Schr. 2
 brengt student #19 #20 

naar UITGANG

PvB PvB Spr. | Gespr. Voeren
Spr. | Gespr. Voeren TOA Schrijven TOA Schrijven
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De examencommissie heeft in 2019-2020 de volgende scholingsactiviteiten gevolgd 

• Intervisies in samenwerking met het OOA:  
o 24-09-2019 | onder leiding van OOA gewerkt aan het Plan van Toezicht 
o 10-10-2019 | onder leiding van OOA Plan van Toezicht afgerond 
o 07-11-2019 | Plan van Toezicht 2019-2020 vastgesteld 
o 12-03-2020 | Intervisie onder leiding van OOA 

 

• Door corona zijn verschillende scholingsmomenten afgezegd: 
o 28 mei 2020 | intervisie onder leiding van OOA 

 

• Op 29-09-2020 heeft Jeanette Toeter een algemene scholing gegeven aan de 

examencommissie. Hierbij was ook een extern lid aanwezig.   

 

• Afstemming met de Entreeopleidingen Techniek om de informatie overdracht verder te 

verbeteren. 

 

Aanbevelingen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de examencommissie.  

 

o Informatie overdracht tussen het onderwijsteam en de examencommissie verbeteren 

o Online informatie overdracht verbeteren 

o Samenwerking met examencoördinatoren per locatie 

o Scholing beoordeling schrijfexamen 

o Samenwerking, communicatie en afstemming tussen onderwijsteam en 

examencommissie. 

o Scholing in het kader van examineren rondom LLO 

 

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 bijeenkomst van de centrale examencommissie op 13 februari 2020 is bezocht door leden van de 

examencommissie. Vanwege corona hebben er daarna niet meer zulke bijeenkomsten 

plaatsgevonden. 

 

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. 

De examencommissie borgt de kwaliteit van de examinering en de instellingsexamens door: 

• Exameninstrumenten worden ingekocht bij het Examenplatform ENTREE. Het 
Examenplatform ENTREE is een gecertificeerd examenleverancier. De certificering geldt voor 
alle exameninstrumenten van het Examenplatform ENTREE; 

• Exameninstrumenten worden door het Examenplatform ENTREE vastgesteld. 
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• Exameninstrumenten en instellingsexamens worden beoordeeld door een lid van de 
examencommissie. 

• Examencommissie stelt de exameninstrumenten en instellingsexamens vast; 

• Alle vaststellingsformulieren worden geplaatst op SharePoint Examencommissie ENTREE en 
ENTREE Examenbank; 

• Exameninstrumenten en instellingsexamens worden 1x per jaar geëvalueerd in de 
vergadering van de examencommissie;  

• Exameninstrumenten en instellingsexamens worden bijgesteld waar nodig; 

• Exameninstrumenten en instellingsexamens worden besproken en waar nodig toegelicht 
tijdens informatie bijeenkomsten voor docenten; 

• Controle of studenten en beoordelaars zijn geïnformeerd over inhoud, tijd, plaats en 
procedures van examens; 
o tijdens informatie bijeenkomsten voor docenten; 
o tijdens Ronde Tafelgesprekken met studenten. 

• Controleren of het juiste exameninstrument is gebruikt; 

• Afstemmen door middel van reguliere bijeenkomsten met de BPV over context en 
afnamecondities; 

• Examenresultaten worden middels de vaststelformulieren tijdens de vergadering van de 
examencommissie vastgesteld; 

• Verzoeken tot vrijstelling worden besproken in de vergadering van de examencommissie. 
 

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

toezicht op examinering en diplomering. Dit wordt vanuit het Plan van Toezicht georganiseerd en 

gemonitord. De aandachts- en verbeterpunten (voor zover aan de orde) vanuit het afgelopen jaar en 

de nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis hiervan.  

Op pagina 16 staat het processchema borging kwaliteit exameninstrumenten uitgewerkt. 

Op pagina 18 staat het processchema borging kwaliteit instellingsexamens uitgewerkt. 

Op pagina 19 staat het processchema kwaliteitsborging aangepast examineren uitgewerkt. 

 

  



   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 
16 

Processchema borging kwaliteit exameninstrumenten 

Inkoop: 
 Proeve van Bekwaamheid

 Keuzedeel: Verrijking Leervaardigheden

  Kwaliteitshandboek
  Verantwoordingsdocumenten
  Beoordelingsformulier
  Instructie Kandidaat
  Instructie Beoordelaar
  Proeve van Bekwaamheid
  Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden

is vastgesteld door:
Vaststellingscommissie Examenplatform ENTREE

 

Examens worden geplaatst in: 
examenbank Examenplatform ENTREE

    Vaststeller Examencommissie beoordeelt:
  Proeve van Bekwaamheid
  Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden
  Verantwoordingsdocumenten
  Beoordelingsformulier
  Instructie Kandidaat
  Instructie Beoordelaar
  Kwaliteitshandboek
 

Exameninstrumenten zijn beoordeeld 
en worden met advies ter vaststelling 

aangeboden aan de Examencommissie 

Exameninstrumenten zijn  beoordeeld. 
Er zijn vragen over exameninstrumenten

Exameninstrumenten worden ter 
vergadering Examencommissie 

vastgesteld

geplaatst per cohort en per profiel: 
SharePoint Examinering ENTREE
 Beoordelingsformulier
 Instructie Kandidaat
 Instructie Beoordelaar
 Proeve van Bekwaamheid
 Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden

SharePoint ENTREE Examenbank
 Kwaliteitshandboek
 Verantwoordingsdocumenten
 Beoordelingsformulier
 Instructie Kandidaat
 Instructie Beoordelaar

 Proeve van Bekwaamheid
 Vaststellingsformulieren

 Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden

Vragen worden voorgelegd aan 
Examenplatform ENTREE

Bijstelling examen(s) 
door Examenplatform 

ENTREE

Examen(s) worden niet 
bijgesteld door 

Examenplatform ENTREE

Exameninstrumenten 
worden niet geplaatst op 

SharePoint:
 Examinering ENTREE
ENTREE Examenbank

Vragen inbrengen bij  
Examenplatform ENTREE
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Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om instellingsexamens te beoordelen en vast te 
stellen. 

Voor het vaststellen van instellingsexamens wordt gebruik gemaakt van het: 

• vaststellingsformulier; 

• referentiekader Meijerink; 

• kwalificatiedossier. 
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Processchema borging kwaliteit instellingsexamens 

Instellingsexamens

  Spreken
  Gesprekken Voeren
  Keuzedeel Ondernemend Gedrag
  Instructie Kandidaat
  Instructie Beoordelaar

is vastgesteld door:
ROC Mondriaan afdeling OOA

Examens worden geplaatst in: 
examenbank Nederlands van het ROC Mondriaan

    Vaststeller Examencommissie beoordeelt:
  Spreken
  Gesprekken Voeren
  Keuzedeel Ondernemend Gedrag
  Instructie Kandidaat
  Instructie Beoordelaar 

Exameninstrumenten zijn beoordeeld 
en worden met advies ter vaststelling 

aangeboden aan de Examencommissie 

Exameninstrumenten zijn  beoordeeld. 
Er zijn vragen over exameninstrumenten

Exameninstrumenten worden ter 
vergadering Examencommissie 

vastgesteld

geplaatst per cohort en per profiel: 
SharePoint Examinering ENTREE
 Spreken
 Gesprekken Voeren
 Keuzedeel Ondernemend Gedrag
 Instructie Kandidaat
 Instructie Beoordelaar

SharePoint ENTREE Examenbank
 Spreken
 Gesprekken Voeren
 Keuzedeel Ondernemend Gedrag
 Instructie Kandidaat
 Instructie Beoordelaar
 Vaststellingsformulieren

Vragen worden voorgelegd aan OOA

Bijstelling examen(s) 
door Constructeur van de 

Examencommissie 
Entreeopleidingen

Examens worden niet 
bijgesteld door het ROC 

Mondriaan afdeling OOA

Exameninstrumenten 
worden niet geplaatst op 

SharePoint:
 Examinering ENTREE
ENTREE Examenbank

Procesgang Proces- 
architectuur Examinering 

treedt in werking
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Kwaliteitsborging aangepast examineren van ingekochte examens en instellingsexamens 

Student is klaar voor examinering

VOOR EXAMINERING
Proeve van Bekwaamheid

Docent:

neemt de instructies kandidaat van de examens 
door en doet een check op de werkprocessen met:
- student
- praktijkopleider

TIJDENS EXAMINERING 
Proeve van Bekwaamheid

1e Beoordelaar Entreeopleidingen
2e Beoordelaar Praktijkopleider

>90% beoordeling 4-ogen-principe

Beoordelingsformulier

Per profiel 1 Beoordelingsformulier
Hierdoor is de PvB uitvoerbaar in meerdere 
vergelijkbare contexten en settings

Afname Steekproeven  

TIJDENS EXAMINERING 
Instellingsexamens

1e (Taal) Beoordelaar Entreeopleidingen
2e Beoordelaar  

100% beoordeling 4-ogen-principe

Beoordelingsformulieren

Per instellingsexamen 1 beoordelingsformulier 
voor alle profielen en opleidingen

VOOR EXAMINERING
Instellingsexamens

Docent:

neemt de instructies kandidaat van de examens 
door bespreekt de examens met:
- student

Student is klaar voor examinering

Docent adviseert in 
samenspraak met de SLB er | 

praktijkopleider de student over 
de werkprocessen | 

beoordelingscriteria die de 
student onvoldoende beheerst

SLB er:

Schriftelijk verzoek aan examencommissie tot 
aangepast examineren

De examencommissie neemt een 
besluit tot passend examineren

Student heeft een beperking en heeft 
aangepaste examinering nodig

Nee Nee

Student heeft een beperking en heeft 
aangepaste examinering nodig

Ja Ja

Nee Nee

Ja Ja

Verslaglegging

Verwerkt in scholing aan docenten

 

 

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. 

De procesgang VOOR, TIJDENS en NA Examinering en Diplomering zijn vastgesteld in de vergadering 
van de examencommissie. In deze procesgang, die voldoet aan alle gestelde voorwaarden, worden 
alle acties uitgevoerd die leiden tot examinering, opbouw van het examendossier en diplomering. 

 

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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Het verlenen van vrijstelling van een instellingsexamen of een centraal examen 

Er is geen aanvraag voor vrijstelling van een instellingsexamen of een aanvraag voor vrijstelling voor 
het centraal examen ingediend bij de examencommissie in het schooljaar 2019-2020. 

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. 

Er is tot nu toe geen Entreestudent gekomen met een bewijs van eerdere deelname aan een 
keuzedeel of een onderdeel daarvan. 

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 6 4 profielen + 2 

keuzedelen 

Aantal geconstrueerde examens 0  

Aantal diploma’s uitgereikt 747 01-08-19 t/m 31-07-20 

Aantal certificaten uitgereikt 0  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 0  

Aantal toegekende vrijstellingen 0  

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie 0  

Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de 

examens 

0  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen 1 Instellingsexamen TOA 

Lezen | Luisteren | 

Schrijven1) 

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen 0  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 1   

Aantal toegekende aanpassingen examinering 1  

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen verzoek 0  

Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek 0  

 
1) Casuïstiek: Instellingsexamen NL Lezen | Luisteren | Schrijven 

Bij de start van het examen zijn de 5 examenkandidaten willekeurig achter een PC gaan zitten. Hierbij 

hebben de examenkandidaten een persoonlijke instructie op papier ontvangen met inlogcode. Bij het 

uitreiken van de instructies is een fout gemaakt door de surveillant. De surveillant heeft verzuimd te 

melden aan de examenkandidaten achter welke PC zij plaats moesten nemen. Hierdoor hebben 4 

examenkandidaten onder de naam van een andere examenkandidaat ingelogd. Helaas heeft de 

surveillant dit niet gezien. 

Toen de examenkandidaten aan het tweede examen bezig waren kwam één examenkandidaat 

erachter dat hij niet ingelogd was onder zijn eigen naam. Na deze constatering is direct contact 

geweest tussen de surveillant en de examencoördinator locatie Brasserskade. Deze heeft direct 

contact opgenomen met de voorzitter van de examencommissie. Hierop is in overleg met elkaar 
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besloten om de examenkandidaten door te laten werken aan de examens en niet opnieuw te laten 

inloggen onder eigen naam. Ter plekke is door de examencoördinator BRAS geïnventariseerd welke 

student onder welke naam het examen heeft gemaakt. 

Besluit examencommissie 
 
Na alle kanten onderzocht te hebben, is het besluit om deze examenkandidaten niet de dupe te laten 
worden van een fout welke de school valt toe te rekenen. Daarom zal er op de uitgeprinte 
uitslagformulieren met pen een wijziging van naam worden gemaakt. Deze wijziging zal geaccordeerd 
worden per onderdeel door de examensecretaris. 
 
Daarnaast zal de examencommissie de examenkandidaten het aanbod doen om het examen onder 

eigen naam over te maken middels een extra herkansing. 

 
Verbeteracties naar aanleiding van de ontstane situatie 
 
Alle examencoördinatoren en teamleiders worden nogmaals gewezen op de procedure van het 
inloggen van de examenkandidaten. Daarnaast zal er door de examencoördinatoren en teamleiders 
nogmaals een check worden gedaan op gebruik van de juiste inlognaam voor de start van het eerste 
examen. 

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De samenstelling van de 
examencommissie is heel divers en 
voorzien van allemaal verschillende 
deskundigheden. (zie 
taken/verantwoordelijkheden leden) 
 
De examencommissieleden hebben op 
basis van hun deskundigheid taken en 
verantwoordelijkheden 
 
De schooldirecteur is geen voorzitter van 
de examencommissie maar wel lid. De 
examencommissie bewaakt dat de 
schooldirecteur zijn school niet kan 
bevoordelen op grond van het aantal 
gediplomeerde studenten 
 
De examencommissie heeft een extern 
lid voor het profiel V&R en Logistiek 
De examencommissie heeft nu ook een 
extern lid voor het profiel D&Z. 
 
De toehoorders zijn afgevaardigden van 
de examencommissies Entree 
Autotechniek en Mobiliteit, Bouw en 
Infra en MEI 
 

Binnen de Examencommissie hadden 
we het plan om een kleiner comité te 
vormen (Examencommissie  
Klein Comité) met alleen leden van de 
School voor Entreeopleidingen zelf.  
De samenstelling van de 
examencommissie inclusief 
toehoorders is te groot. Tijdens de 
examencommissie Klein Comité 
worden zaken voorbereid en voor 
besproken/bediscussieerd die 
vervolgens weer ingebracht worden 
als agendapunt bij de 
Examencommissie. Ook worden deze 
vergaderingen gebruikt als 
werkvergaderingen. 
Van deze vergaderingen worden 
notulen gemaakt en gedeeld met de 
overige leden van de 
examencommissie. 
Gedurende het schooljaar hebben wij 
dit verbetervoorstel gecommuniceerd 
met de overige 
examencommissieleden en 
doorgevoerd.  
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Deskundigheid 
examencommissie 

Nieuwe leden van de examencommissie 
krijgen de basistraining georganiseerd 
door het OOA en gegeven door Toeter 
Consultancy 
 
Leden van de examencommissie 
bezoeken scholing en conferenties van 
examenleveranciers. 
2x per jaar is er een intervisiebijeenkomst 
Dat ondersteunt de examencommissie in 
het bewaken van de PDCA in de vorm van 
een plan van toezicht 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

Kritisch is gekeken naar alle onderdelen van ED1, ED2 en ED3 en de monitoring hiervan.  

De evaluatie moet deels gezien worden in het licht van examinering en diplomering  in coronatijd. 

Op het gebied van examinering en diplomering hebben we aandacht gehad voor alle 

examenonderdelen. Onder corona-omstandigheden zijn alle examens afgelegd op de locaties van de 

School voor Entreeopleidingen. Veel aandacht is besteed aan de organisatie en afname van de 

Proeven van Bekwaamheid die allemaal in simulatie hebben plaatsgevonden. 

ED1  Examinering: 

• Toezicht op de voorbereiding van afname examens: controle op informatieoverdracht naar 

studenten over  examinering; zijn de studenten bij de voorbereiding op examens geïnformeerd 

en geïnstrueerd.  Teamleiders stemmen dit af met docenten middels vast agendapunt bij 

teamoverleggen. 

• Onafhankelijkheid beoordelaar: Controle op planningen waarbij de eerste beoordelaar niet de 

SLB’er is. 

• Deelname aan scholingen van beoordelaars, dit heeft een verplicht karakter. 

 

ED1 Diplomering 

• Diploma procedure is vastgelegd in een stroomschema. Dit wordt uitgedeeld en toegelicht aan 

SLB’ers , docenten en leden van de examencommissie. Controle op examendossiers  is een 

indicatie van de juistheid van de procedures. Procedure wordt steeds gemonitord.  

• De examensecretaris en de schooldirecteur doen de vaststelling. Vóór de vaststelling geeft de 

examensecretaris aan teamleiders/SLB’ers feedback over fouten/ongeregeldheden in de 

dossiers. Alle ongeregeldheden zijn opgetekend, ingedeeld in categorieën en geanalyseerd en 

aan de teams teruggegeven.  

 

ED2 Exameninstrumenten 

• We maken gebruik van vastgestelde instellingsexamens en ingekochte examens.  De 

examencommissie borgt dat alle examens opnieuw worden vastgesteld.  

• Als lid van de examencommissie en contactpersoon bij het Platform leveren we een bijdrage 

aan verbetering en bijstelling in de formulering van de beoordelingscriteria zodat de student in 

elke setting hetzelfde beoordeeld wordt. 

• Door de voorzitter examencommissie is aan leden de opdracht verstrekt om twee 

exameninstrumenten instellingsexamens te vergelijken en daar advies over uit te brengen.

  

ED3 Afname en beoordeling 

• We hebben ons gericht op afnamecondities in de coronaperiode. Veel BPV locaties waren  

 gesloten of ongeschikt om nog examens af te nemen in verband met RIVM regels. 

 Dit heeft ertoe geleid dat de examencommissie heeft besloten dat alle examens voor het 

profiel in simulatie hebben plaatsgevonden.  
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• De examencommissie heeft gelijkwaardige beoordeling geborgd door met dezelfde 

opdrachten per profiel  te werken in de simulatie. Gelijkwaardigheid voor de student  

gelijkwaardigheid van de beoordelaar in het informeren en instrueren. 

 

Naar aanleiding van de aanpassingen ten aanzien van examinering als gevolg van corona heeft een 

evaluatie plaatsgevonden met de teams van de verschillende locaties Entreeopleidingen, PRO/V(S)O-

scholen en de examencommissie.  

 

De resultaten van deze evaluatie staan in het overzicht op pagina 25 en worden meegenomen in de 

uitvoering van de aankomende examinering en diplomering. 
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Examendossiers

Scholing Examinering & Diplomering

Informatie aan SLB ers, Beoordelaars, Studenten, 

Stagebedrijven

Examenplanning

* Rommelig via Teams | Zoom | slechte verbinding

* TEVEEL VERSCHILLENDE MENSEN

* Prima geschakeld in nieuwe situatie

* Liever fysiek bij elkaar komen

* Aanmelding scholing (Taal)Assessor bij  Eugenie

* Duidelijk scholingsprogramma

* Weinig nieuwe info

* Verfrissend

* EXAMENONDERDELEN OPSPLITSEN IN DE SCHOLING

* SCHOLING MEER BEELDEND GEVEN

* EXAMENDOSSIERS LOSKOPPELEN VAN DE SCHOLING

* BEWUSTWORDING VAN HET OBJECTIEF BEOORDELEN

* Contact met studenten is goed geweest

* Alle communicatiemiddelen zijn ingezet

* INFO AAN STUDENTEN WAS TE LAAT

* GEBRUIK STUDENTENMAIL

* Info vanuit Examenbureau was duidelijk 

* INFOPAKKETTEN VOOR BEOORDELAARS LAG KLAAR

* Onduidelijkheid over 1e taalassessor 

* Voorbereiding student examinering in simulatie kost veel tijd

* Keuzedeel moeilijk op afstand te begeleiden

* Werkt prima

* Tijdig bijgesteld na Corona-maatregelen

* Alle partijen waren flexibel

* PRO: Planning PvB in simulatie was prima

* 1 DUIDELIJKE GOEDE EXAMENPLANNING

Procedure en tijdslijn

* INGEVULDE DOCUMENTEN (MAILMERGE) ERG GOED BEVALLEN

* Formulieren voor het examen waren ook ingevuld. Prima

* Tijdslijn begint met diplomeringsdatum

* Ook dit jaar is er tijdsdruk ervaren

* Koppels maken voor opbouw en verificatie examendossiers

* Duidelijk maken wat een beoordelaar precies in moet vullen

* 1 EXAMENSPECIALIST PER LOCATIE 

* Keuzedelen. Niet begrepen, waarom een verslag maken?

* VOORBEELD INGEVULD EXAMENDOSSIER OP EXAMINERING ENTREE

* PRO: Goede ondersteuning vanuit het examenbureau

* Het is niet duidelijk wie welke documenten print

Diplomering op één locatie

* Organisatie prima. Goede Sfeer. Goede setting

* Niet alle studenten vonden het fijn om te diplomeren op de ZUI

* Cadeautje is een leuk idee. Geen rugtas met ENTREE erop.

* Idee: Foto jaarboek maken als cadeau?

* Een gezonde snack

* Professioneel

* Liever per klas

Afhandeling niet opgehaalde diploma s

* Diploma s waren op tijd klaar

* Volgende keer via examenexpert op locatie laten organiseren

Informatievoorziening in de 

voorbereiding

Examendossiers

* EUR heeft informatie gemist

* Koppels maken voor samenstelling en controle

* 1 EXAMENEXPERT | AANSPREEKPUNT PER LOCATIE

* LOSKOPPELEN VAN DE SCHOLING

Afname Examinering

Verloop van examencircuit 1 en 2

* Organisatie past in de manier van lesgeven

* Tevredenheid over de circuits

* AFNAME PVB ROMMELING. HANGT AF VAN MEDE BEOORDELAAR

* Niet alle beoordelaars waren geïnstrueerd

* DUIDELIJKE BESCHRIJVING VAN HET EXAMEN ONTBRAK

* Beoordelaars willen weten wat ze precies moeten doen

* BEOORDELAARS OP VASTE EXAMENONDERDELEN

* Afname instellingsexamens verliep goed

* Soms lang wachten op volgende onderdeel ex circuit

* Goede afstemming met alle locaties

Proeve van Bekwaamheid in simulatie

* PRO: examinering in simulatie was prima

* PRO: voorkeur examinering BPV. 

* Efficiënter

* Simulatieruimtes goed inrichten is lastig

* Ondersteuning vanuit ex.cie bij inrichten simulatieruimte

* PRO: Meer aandacht voor simulatieruimte VenR

* DenZ: waarom 2 lokalen vies maken terwijl er keukens zijn

* SIMULATIE HAALT HET NIET BIJ EXAMINERING IN DE BPV

* Praktijklokalen nu inrichten. Studenten kunnen oefenen

* Zoek samenwerking met andere Mondriaan scholen

* PVB LOGISTIEK VOOR TAALSTUDENTEN NIET GOED TE BEGRIJPEN

* LOGISTIEK MOEILIJK UITVOERBAAR

* INVULLEN BEOORDELINGSFORMULIER: GEEN VERSLAG EN OPDRACHT

* PRO: Leo heeft het goed gedaan

* Nadeel: Student kan niet laten zien wat in de BPV geleerd is

* Nadeel: studenten helpen elkaar tijdens de PvB

* Voordeel: Voor- en nawerk verliep vlot

* Voordeel: alle studenten zijn gelijk beoordeeld

Geen Centrale Examens maar Instellingsexamens

* Jammer maar begrijpelijk

* Voor de doelgroep is instellingsexamen beter

* PRO: LIEVER CE. IS OFFICIËLER. MINDER RESPECT VOOR TOA

* Als cijfers vergelijkbaar zijn, dan liever Instellingsexamen

* Prettiger om examens op eigen locatie te maken

TOA Rekenen 1F/2F in plaats van Deviant 2A

* Prima. Beter dan Deviant 2A

* Cijfers vielen lager uit

* Wat beheerst een leerling op 2F als je het omrekent?

* Deviant 2A heeft geen voordelen

* Organisatie Instellingsexamen is handiger

* TOA is digitaal nakijken. 

* Deviant kan verschillen geven bij beoordelaars

Omrekentabel(len)

* Prima werkbaar

* Prima uitleg

* 2 verschillende omrekentabellen (NL en REK) is lastig

BPV verklaring in stagewerkboek

* Sommige studenten hebben heel makkelijk hun diploma gekregen

* Geen problemen geconstateerd

* MAKKELIJK IN TE VULLEN

* ONDUIDELIJK WIE NU WAT MOET ONDERTEKENEN

Evaluatie Examinering en Diplomering | Cohort 2019 | Teams Entree | PRO/V(S)O

Diplomering

Voorbereiding door alle locaties samen

* Alle locaties waren betrokken bij de organisatie. Fijn

* Voor een 1e keer is het goed gegaan

* Muziek gaf buurtoverlast

* Budget ook gebruiken voor de WLB

Planning

*Tijdsplanning studenten te lang. Dat kan strakker

* Looproute was prima

Uitvoeren en waarborgen 1,5 meter

*1,5 meter blijft aandachtspunt

* max 2 personen meenemen vonden studenten te weinig

Nazorg
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2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Verbreden vertegenwoordiging bedrijfsleven binnen 
de examencommissie 

Ad 1. Examencommissie heeft een 
 vertegenwoordiger vanuit 
 bedrijfsleven profiel DenZ 

2. Verbeteren examinering van de keuzedelen. De 9 
beoordelingscriteria van het Keuzedeel Verrijking 
Leervaardigheden verduidelijken  

Ad 2. De 9 beoordelingscriteria zijn preciezer 
 gekoppeld aan de opdrachten 
 waarmee de opbouw van het porfolio 
 duidelijker is geworden voor student 
 en beoordelaar 

3. 2x per jaar de exameninrichting van Magister 
controleren op juistheid en volledigheid 

Ad 3. Door controle van Magister op de 
 juiste exameninrichting en 
 benodigde koppelingen worden er 
 bij invoer van de resultaten 
 correcte diploma’s gemaakt  

4. Examinering extern monitoren op gelijkheid met 
Entreeopleidingen en de kwaliteit kunnen borgen  

Ad 4. - Verantwoording in proces-  
  schema’s VOOR, TIJDENS en NA 
  Examinering en Diplomering; 
 - in 5 reguliere overleggen met de 
  externe scholen; 
 - elke externe school krijgt  
  uitleg over en ondersteuning bij 
  de examenprocessen 

5. Ondersteunen examencommissie Ad 5. Een vaste medewerker aanstellen 
 voor het Examenbureau en 
 uniformiteit aanbrengen in de 
 werkwijze van het Examenbureau 
 op alle locaties en bij de externe 
 scholen.  

De examencommissie vond het 
belangrijk een extra medewerker aan 
te stellen zodat alle locaties en externe 
scholen op dezelfde manier worden 
ondersteund. 

6. Actualiseren SharePoint site Examinering ENTREE Ad 6. SharePoint Examinering ENTREE 
 SharePoint is volledig en 
 gebruiksvriendelijk ingericht en is 
 makkelijk toegankelijk voor de School 
 voor Entree en externen. 

7. Bevorderen deskundigheid betrokkenen examinering Ad 7. De volgende scholingen zijn 
 gegeven: 

✓ 1x Beoordelaars Proeve van 
 Bekwaamheid 
✓ 1x Taalbeoordelaars  (opfris- en 
 nieuwe training) 
✓ 3x Informatiebijeenkomst 
 Examinering en Diplomering: 



   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 
27 

 

 

 

o Proeve van Bekwaamheid 
o Spreken 
o Gesprekken Voeren 
o Keuzedelen 
o Procesgangen Examinering 

& Diplomering 
 -   2 x intervisie   

8. Monitoren afname PVB in het werkveld door leden 
 van de examencommissie  

Ad 8. De steekproef is gericht op:     

• afnamecondities  

• het verloop van examen- 
 processen 

• afname en inhoud 
 

 In de coronaperiode zijn de proeves in 
 simulatie op school afgenomen. De 
 afnamecondities, verloop en inhoud 
 zijn door meerdere leden 
 beoordeeld. Op basis hiervan heeft 
 de examencommissie een evaluatie 
 gepland van de afname gedurende 
 coronaperiode. Naast deze evaluatie 
 zal er ook een evaluatie zijn met alle 
 examenbetrokkenen van de 
 onderwijsteams Entreeopleidingen en 
 de PRO/V(S)O. Op basis van het  rapport 
 van bevindingen zullen  verbeter-
 punten doorgevoerd worden.  
 

9. Verbeteren bewustwording Keuzedeel slaag/zak 
regeling 
 

Ad 9. Bewustwording bevorderen onder 
 docenten en studenten dat het 
 keuzedeel onderdeel is geworden van 
 de slaag/zak regeling.  
 
 Voorlichting informatiebijeenkomsten 
 aanvullen met punten ten aanzien van 
 bewustwording 

10. Evaluatie examinering door externen Ad 10. Bij de start schooljaar 2020-2021 
 vindt evaluatie plaats over 
 schooljaar 2019-2020 met alle externe 
 scholen over de procesgang en alle 
 examenonderdelen.  

11. Aangepast examineren en het indienen van een 
 aanvraag daartoe 
 
 
 

Ad 11.  In Team overleggen worden docenten 
 geïnformeerd over de mogelijkheden 
 voor studenten bij aangepast 
 examineren en de wijze van indienen 
 van een aanvraag bij de                    
 examencommissie. 
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2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

1.  1. 1. 1. 

Verbreden 
vertegenwoordiging 
bedrijfsleven binnen de 
examencommissie 

Examencommissie zoekt 
naar een 
vertegenwoordiger vanuit 
bedrijfsleven profiel DenZ 

behaald Per 7 november 2019 is er 

een vertegenwoordiger 

vanuit het bedrijfsleven 

aangesteld voor het profiel 

Dienstverlening en zorg 

2.  2. 2. 2. 

De communicatie over 
examenprocessen moet 
op alle locaties worden 
verbeterd wat betreft 
eenduidigheid in 
voorbereiding, uitvoering 
en afronding 
 

Op elke locatie van de 
School voor 
Entreeopleidingen wordt 
een examencoördinator 
aangesteld 

Niet 
behaald 

We zitten nog in een proces 
van communicatie en 
begeleiding van de 
examencoördinatoren 

3.  3. 3. 3. 

Verbeteren examinering 
Keuzedelen. De 9 
beoordelingscriteria van 
het Keuzedeel Verrijking 
Leervaardigheden 
verduidelijken  

De 9 beoordelingscriteria 
toegelicht en verduidelijkt 
in scholing voor docenten 
Examinering en 
Diplomering, ook in de 
groepen    

Behaald 
en verder 
verbeterd 

Het is duidelijk welke 
onderdelen van het 
portfolio bekeken moeten 
worden om te komen tot 
een correcte beoordeling 
van het toepasselijke 
criterium. 
Er is hierop nog een 
verbetering aangebracht. 
De 9 beoordelingscriteria 
zijn preciezer gekoppeld aan 
de opdrachten waarmee de 
opbouw van het porfolio 
duidelijker is geworden voor 
student en beoordelaar 

4.  4. 4. 4. 

2x per jaar de 
exameninrichting van 
Magister controleren op 
juistheid en volledigheid 

Door controle van 
Magister op de juiste 
exameninrichting en 
benodigde koppelingen 
worden er bij invoer van 
de resultaten correcte 
diploma’s gemaakt 

Behaald 
Dit is een 
continue 
proces 

Bij invoer van 
examenresultaten en 
uitdraaien van diploma’s 
zijn geen 
onregelmatigheden 
geconstateerd 

5.  5. 5. 5. 

Examinering extern 
monitoren op gelijkheid 
met Entreeopleidingen 
en de kwaliteit kunnen 
borgen 
 

- Verantwoording in 
 processchema’s VOOR, 
 TIJDENS  en NA 
 Examinering en 
 Diplomering; 

Behaald 
Dit is een 
continue 
proces 

In de evaluaties komt naar 
voren dat de externe 
scholen alle processen 
kennen ten aanzien van de 
examenonderdelen. 
Examendossiers worden 
correct aangeleverd 
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Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

- in 5 reguliere 
 overleggen met de 
 externe scholen; 
- elke school krijgt 
 individueel uitleg over 
 en ondersteuning bij de 
 examenprocessen 

Steekproefsgewijs worden 
examendossiers en 
portfolio’s gecontroleerd 

6.  6. 6. 6. 

Bijstellen van het 
instellingsexamen 
Spreken en Gesprekken 
Voeren 

In de beoordeling werden 
door ongeveer 25% van 
de taalassessoren fouten 
gemaakt bij de 
puntentelling van de 
Inhouds- en 
Taalkenmerken. 
In het instellingsexamen 
Nederlands Spreken en 
Gesprekken is een 
aanpassing in de layout 
doorgevoerd naar 
aanleiding van feedback 
van assessoren 

Behaald Na controle van 
examendossiers is gebleken 
dat deze bijstelling erg goed 
heeft gewerkt. Het aantal 
fouten dat is gemaakt is 
met 99% afgenomen 

7.  7. 7. 7. 

Actualiseren SharePoint 
site Examinering ENTREE 
 

SharePoint Examinering 
ENTREE: is 
geprofessionaliseerd; 
heldere indeling en 
onderscheidende 
onderwerpen. 
Documenten met 
betrekking tot corona zijn 
geplaatst op de site 
 

 

Behaald 
Dit is een 
continue 
proces 

SharePoint Examinering 
ENTREE is in zijn geheel 
ingericht voor het nieuwe 
cohort. 
Zowel intern als extern 
kunnen alle collegae de 
vastgestelde 
exameninstrumenten per 
cohort downloaden 

8. 8. 8. 8. 

AANPASSINGEN 
EXAMINERING IN 
CORONAPERIODE: 
 

• De examen-
omstandigheden 
zijn voor alle 
studenten 
hetzelfde. Concreet 
waarneembaar 
gedrag kon op 
dezelfde wijze 
worden beoordeeld 

 

 
 
 
 

• Per profiel is gekozen 

voor een vaste Proeve 

van Bekwaamheid 

voor alle studenten 

om gelijkheid in 

afname te borgen in 

de simulatie 

 
 

 
 
 
 
Behaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• De examen-
coördinatoren hebben 
de vastgestelde 
gekozen PVB  
klaargelegd per profiel 
voor alle studenten op 
alle examenlocaties 
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Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

• De maximale duur 
van de PVB is 
aangepast 

 
 
 
 
 
 

• Het onderwerp BPV 

voor Gesprekken 

Voeren is bijgesteld 

zodat elke student, 

met of zonder stage, 

kon voldoen aan de 

gestelde 

exameneisen  

 
 
 
 

• In plaats van de 

centrale examens NL 

en rekenen zijn de 

instellingsexamens 

van TOA ingezet om 

de regie over de 

examinering in eigen 

hand te houden 

 

• Voor examen 

Keuzedeel Verrijking 

Leervaardigheden zijn 

minimale eisen 

vastgesteld om aan 

de inspannings-

verplichting te 

kunnen voldoen 

 

• Er is een borging voor 

een voldoende voor 

de BPV-uren 

vastgesteld 

• Alle PVB’s zijn 

ingekort van 

maximaal 2 uur naar 

maximaal 1 uur om 

alle examens in 

simulatie te kunnen 

uitvoeren 

 

• Onderwerp examen 
Gesprekken voeren 
aangevuld met 
aangepaste 
opdrachten t.a.v. BPV 
om met dezelfde 
indicatoren wat 
betreft de 
inhoudskenmerken, 
elke student op 
gelijke wijze te 
beoordelen  

 
 

• Hiervoor zijn de 
examenschema’s  die 
wij inzetten voor 
afname van de 
instellings-examens, 
aangepast 

 
 
 
 

• De portfolio’s 
moesten ten minste 
voldoen aan de eisen: 
doel, planning en 
activiteiten  

 
 
 
 
 

• Er is een BPV-
verklaring opgesteld 
waarin de student aan 
3 voorwaarden 
moesten voldoen: 
1.  tot 16 maart 2020 

stage lopen 
2.  een geldig BPVO 

Behaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deels 
Behaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behaald 
 

• De examencircuits zijn 
ingericht en uitgevoerd 
volgens planning 

 
 
 
 
 
 

• Voor elke student was 
er een toegepaste stage 
situatie. 

• Dit is niet door alle 
docenten toegepast 
tijdens dit examen 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Alle examens zijn 
afgenomen conform 
het aangepaste 
examenschema 

 
 
 
 
 
 

• De studenten hebben 
voldaan aan deze 
verplichting en konden 
daardoor hun diploma 
behalen 

 
 
 
 
 

• De ingevulde en 
ondertekende BPV-
Verklaringen zijn 
opgenomen in alle 
stagewerkboeken van 
de studenten die hun 
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Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

3.   de werkprocessen 
 zijn geoefend en 
 beoordeeld door 
 de BPV-docent  

diploma hebben 
behaald 

 

9. 9.  9. 9. 

Bevorderen 
deskundigheid 
betrokkenen bij 
examinering 

De volgende scholingen 
zijn gegeven: 
✓ 1x Beoordelaars 
 Proeve van 
 Bekwaamheid 
✓ 1x Taalbeoordelaars  
 (opfris- en nieuwe 
 training) 
✓ 3x  Informatie 
 bijeenkomst 
 Examinering en 
 Diplomering: 

o Proeve van 
Bekwaamheid 

o Spreken 
o Gesprekken 

Voeren 
o Keuzedelen 
o Procesgang 

Examinering & 
Diplomering 

- 2x Intervisie 

Behaald Docenten en beoordelaars 
zijn deskundig en weten 
waar zij informatie over 
examineren kunnen vinden 
(Sharepoint) en bij wie zij op 
locatie terecht kunnen als 
zij een vraag hebben  
 
Behalve 4 docenten van de 
School voor 
Entreeopleidingen waren er 
bij deze trainingsdagen ook 
4 docenten vanuit de Entree 
Techniek scholen en 6 
docenten van de PRO/V(S)O 
scholen.  
 

10. 10. 10. 10. 

Monitoren afname PVB 
in het werkveld/simulatie 
door leden van de 
examencommissie  

De steekproef is gericht 
op:    

• afnamecondities  

• het verloop van 
examen- 

 processen 

• afname en inhoud 
Hiervan wordt een 
rapport van bevindingen 
geschreven 

Niet 
behaald  

Er is een geen 
verslaglegging van 
bevindingen. Het 
streefaantal (2% van het 
totaal) steekproeven is niet 
behaald 

11. 11. 11. 11. 

Verbeteren 
examenbeoordeling 
keuzedelen 

De 9 beoordelingscriteria 
zijn preciezer gekoppeld 
aan de opdrachten 
waarmee de opbouw van 
het porfolio duidelijker is 
geworden voor student 
en beoordelaar 
 
 
 
 

Behaald Het examenportfolio is 
duidelijker geworden voor 
de student en de 
beoordelaar van het 
portfolio 



   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 
32 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

12. 12. 12. 12. 

Handhaven kwaliteit van 
de examinering van de 
externe scholen 

Bij de start van elk 
schooljaar vindt evaluatie 
plaats over het 
voorgaande schooljaar  
 
 
 
 
 

Behaald  
Dit is een 
continue 
proces 

Punten ter verbetering 
worden meegenomen: 
 
Alle PRO/V(S)O- scholen 
worden individueel bezocht 
en geïnformeerd over alle 
examenonderdelen 
 
Er wordt een aparte 
informatiebijeenkomst 
gehouden voor de 
PRO/V(S)O-Scholen  
 
Alle schoolleiders en 
docenten van de 
PRO/V(S)O-Scholen hebben 
toegang tot de SharePoint 
Examinering ENTREE 

13. 13. 13. 13. 

Aangereikte Plan van 
Toezicht formuleren in 
concrete speerpunten 

Alle speerpunten zijn 
vertaald in acties 
gedurende het schooljaar 

Dit is een 
continue 
proces 

Studenten, docenten en 
leden van de 
examencommissie houden 
zich aan het vastgestelde 
Plan van Toezicht in 
voorbereiding, uitvoering en 
afronding 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

De School voor Entreeopleidingen is altijd aanwezig bij de bijeenkomsten van het Examenplatform 

ENTREE. De bij het Examenplatform ENTREE ingekochte examens zijn zowel door het Platform 

vastgesteld als door onze eigen vaststeller beoordeeld.  

De beoordeelde instrumenten worden ter vaststelling aangeboden in de vergadering van de 

examencommissie. 

De examencommissie stelt de exameninstrumenten vast. 

 

Soort examens Route 1 toelichting 

Beroepsspecifiek • PVB Assistent logistiek 

• PVB Assistent dienstverlening 

en zorg 

• PVB Assistent verkoop/retail 

• PVB Assistent horeca, voeding 

of voedingsindustrie 

✓ Examenleverancier 

 Examenplatform 

 ENTREE  

Generiek • Rekenen 2A 
 
 
 

• Nederlands Schrijven 
 
 

• Nederlands lezen/luisteren 
 
 
 

 

✓ CE 2A 
✓ Deviant 2A 
✓ TOA 1F/2F 

 
✓ TOA 2F  
 
 
✓ CE 2F 
✓ TOA 2F  
✓ TOA 1F/2F taalgroepen 
✓ herexamen taalgroepen 

TOA 1F/2F 

Keuzedeel • Verrijking Leervaardigheden ✓ Examenleverancier 
Examenplatform 
ENTREE 

  

Soort examens Route 2 toelichting 

Generiek • Nederlands Spreken 

• Nederlands Gesprekken voeren 

✓ Instellingsexamen 
 ROC Mondriaan 2F 

 

Keuzedeel • Ondernemend Gedrag ✓ Instellingsexamen 
Vastgesteld door 
OOA (I. Kortekaas) 

 

 

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. 

Geldend voor 
Crebo’s 
 

 In hoeverre van voldoende kwaliteit? Zijn er risico’s gesignaleerd? 

ED1: 
 
Kwaliteitsborging en diplomering 
 

- DenZ 25251 

- HVV  25252 

- LOG  25254 

- V/R  25257 

Er vindt 2x per jaar een opfris sessie plaats over afname van examens en diplomering 

voor interne collega’s en externe scholen. Hiermee borgen wij de deskundigheid van 

medewerkers 
 
Deskundigheidsbevordering examencommissie door deelname aan Bijeenkomsten 
Examenplatform ENTREE, 2x Intervisie onder leiding van OOA, 2x Intervisie 
Examencommissie Entreeopleidingen, Bijeenkomsten examencommissies 
georganiseerd door het OOA 
 

4-ogen principe. Beoordelaar is niet de SLB’er. (Taal) Beoordelaars zijn geschoold 

Studenten, praktijkopleiders en (Taal) Beoordelaars zijn geïnformeerd over de af te 

nemen examens 

 

1x digitale enquête over tevredenheid werkveld over de afname van de PVB. 15 

reacties ontvangen van de 700 bedrijven waar de enquête is uitgezet. Gewerkt wordt 

aan een verbeterplan om meer reacties te krijgen. De werkgroep BPV wil een grotere 

betrokkenheid bewerkstelligen bij de stagebedrijven. In het schooljaar 2020-2021 

worden er meer acties uitgezet om de communicatie met bedrijven te vergroten. Er zal 

dan een nieuwe enquête afname PVB worden uitgezet  

 

De examensecretaris monitort aan de hand van het processchema VOOR, TIJDENS EN 

NA examinering en diplomering de examenprocessen door wekelijks op alle 3 de 

locaties vertegenwoordigd te zijn  
 

Diplomaprocedures worden vastgesteld 

 

Diploma’s worden verstrekt na controle van de examendossiers en examenresultaten 

door de examensecretaris 

 

Het Plan van Toezicht wordt ingezet om te controleren of alle activiteiten zijn 

uitgevoerd 

 

De examencommissie functioneert  onafhankelijk en deskundig. De samenstelling is 

divers 

 

De examencommissie heeft externe vertegenwoordigers uit het werkveld als lid van de 

examencommissie 

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


   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 
35 

Geldend voor 
crebo: 

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

- DenZ 25251 

- HVV  25252 

- LOG  25254 

- V/R  25257 
 

Ingekochte examens zijn beoordeeld door de vaststeller en vastgesteld door de 

examencommissie. Opmerkingen over examens worden teruggekoppeld naar het 

Examenplatform ENTREE voor bijstelling 

 

Controle aan de hand van het KD of minimaal 75% van de kerntaken en werkprocessen 

in het exameninstrument is opgenomen 

 

Exameninstrumenten worden 2 maal per jaar geëvalueerd. Dit in verband met 

meerdere uitstroommomenten 

 

Prestatie-indicatoren worden gecontroleerd of zijn geformuleerd in termen van 

waarneembaar gedrag zodat studenten gelijkwaardig beoordeeld worden in de diverse 

examensettings:  

- BPV locatie/simulatie 

 

Cesuur is vastgesteld op de norm van 67% zowel in het basis- als in het profieldeel 

 

Geldend voor 
crebo:  

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

- DenZ 25251 Examenplatform ENTREE heeft een nieuwe PVB ontwikkeld om in diverse situaties, 

waar leeftijdscategorieën een rol spelen, kan worden ingezet  

  

- LOG 25254 Examenplatform ENTREE heeft nieuwe PVB’s ontwikkeld. De student heeft hierdoor 

meer mogelijkheden examens te doen binnen verschillende bedrijven 

 

Geldend voor 
crebo’s:  

ED3: 
 
Afname en Beoordeling 

- DenZ 25251 

- HVV  25252 

- LOG  25254 

- V/R  25257 

Voorafgaand aan de examinering worden de afnamecondities gecontroleerd door de 

BPV-docent aan de hand van een vastgesteld formulier of de examencondities geschikt 

zijn voor afname van examens. De docent die de student bezoekt op de BPV locatie 

checkt bij een tweede bezoek de locatie op de mogelijkheid van afname van een PVB. 

Deze check wordt gedaan aan de hand van een formulier dat in de examencommissie 

hiervoor is vastgesteld en vindt alleen plaats bij een tweede bezoek aan een 

stagebedrijf. Is de check eenmaal in orde bevonden dan hoeft deze niet meer te 

gebeuren.  

Door de afgelopen coronaperiode is het niet gelukt om dit proces uit te voeren. Dit 

wordt als verbeterpunt meegenomen in de aankomende examinering in simulatie en in 

de praktijk 

 

De jaarplanning van de examens wordt vastgesteld. Studenten, SLB’ers en alle andere 

betrokkenen worden geïnformeerd 

 

De beoordeling moet gelijkwaardig zijn. De student en beoordelaar zijn geïnformeerd 

en geïnstrueerd over de kerntaken en werkprocessen die de student moet uitvoeren. 
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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 

- 2x een online 

Informatiebijeenkomst 

Examinering en Diplomering 

op locatie welke door alle 

betrokkenen is gevolgd. 

(inclusief PRO/V(S)O-Scholen 

 

 

 

 

 

 

 

- Afname Steekproeven PVB: 

  

 

- Controle examendossiers 

 

collega’s hebben door een 
slechte internetverbinding, 
niet altijd alles goed kunnen 
volgen 
 
collega’s vonden de online 
informatie te uitgebreid. Er 
waren verschillende 
onderwerpen verzorgd door 
verschillende presentatoren in 
1 voorlichtingssessie  
 
 

✓ Geen afname steekproeven 

in coronaperiode 

 

✓ Alle examendossiers zijn 

door de examensecretaris 

gecontroleerd 

Rapportage naar aanleiding van de controle examendossiers wordt besproken tijdens 
de training Examinering en Diplomering voor docenten. Verbeterpunten worden in een 
proces beschreven 

 

 

Geldend voor 
crebo:  

ED3: 
 
Afname en Beoordeling 

 

- DenZ 25251 In een aantal thuiszorgsituaties voldoet de examenlocatie niet aan de afnamecondities. 

Deze examens worden in simulatie afgenomen op school. Dit geldt voor het traject BBL  

Assistent dienstverlenging en zorg Wijkleerbedrijven  

Afname van examens is maatwerk gezien de variabele startdata van de opleidingen 

 

Geldend voor 
crebo:  

ED3: 
 
Afname en Beoordeling 

- HVV 25252 In een veel horecabedrijven voldoet de examenlocatie niet aan de afnamecondities. 

Deze examens worden voor de BOL opleidingen standaard in simulatie afgenomen op 

school 
 

 

Geldend voor:  ED3: 
 
Afname en Beoordeling 

- PRO/V(S)O-
scholen 

Examens NL Spreken en Gesprekken voeren op de PRO/V(S)O-school worden door een 

taalassessor van Entreeopleidingen afgenomen 

 

De PVB wordt afgenomen door een beoordelaar van Entreeopleidingen 
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- Alle Entree beoordelaars zijn 

geschoold en geïnstrueerd. 

De beoordelaar is nooit de 

SLB’er 

 

- De diplomaprocedure is 

vastgesteld, besproken en 

toegelicht aan alle SLB’ers 

docenten intern en extern 

 

- Gewerkt wordt aan de hand 

van het Plan van Toezicht op 

alle processen rondom 

Examinering en Diplomering 

 

 

- Deskundigheidsbevordering 

van leden examencommissie 

door deel te nemen aan 

diverse overleggen en 

intervisiemomenten om onze 

eigen deskundigheid op peil 

te houden 

 

- In onze examencommissie is 

het externe werkveld 

vertegenwoordigd  

 

 

 

 

 

 

 

 

- De examencommissie 

functioneert deskundig en 

onafhankelijk. De 

samenstelling is divers en 

bestaat uit deskundigen 

 

✓ De uitnodigingen van de 

informatiebijeenkomsten 

en de getekende 

Presentielijsten 

 

✓ Processchema’s VOOR 

TIJDENS en NA Examinering 

en Diplomering 

 

 

✓ Tijdens de vergadering 

examencommissie vindt de 

tussentijdse evaluatie plaats 

op de processen uit het Plan 

van Toezicht 

 

✓ Verslagen hiervan zijn 

beschikbaar 

 

 

 

 

 

 

✓ Een manager van Albert 

Heijn vertegenwoordigt het 

profiel Assistent 

verkoop/retail en Assistent 

logistiek.  

✓ Een manager van Nieuw 

Berkendael 

vertegenwoordigt het 

profiel Assistent 

dienstverlening en zorg  

 

✓ Aan elk lid is een duidelijke 

taak en 

verantwoordelijkheid 

toebedeeld op basis van 

zijn/haar deskundigheid 

 

 

 

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

- Aanvraag bij Examenplatform 
ENTREE tot aanpassing van 
het examen D&Z: “activiteit 
met kinderen” naar examen: 
“ondersteunen bij een 
dagelijkse activiteit” 

✓ Examen is aangepast in een 
opdracht:  “ondersteunen 
bij een dagelijkse activiteit” 
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- Aanvraag bij Examenplatform 
ENTREE tot uitbreiding van 
PVB profiel Assistent 
Logistiek 

 
 

- Examens worden ingekocht 
en binnen de 
examencommissie 
vastgesteld 

 
 
 

- 2x per jaar worden 
exameninstrumenten 
geëvalueerd 

 
 
 
 
 

- Controle vindt plaats op 
dekkingsgraad, cesuur en of 
prestatie-indicatoren zijn 
geformuleerd in termen van 
concreet waarneembaar 
gedrag 

 
 

 
✓ Er zijn 2 nieuwe PVB’s  

gemaakt voor het profiel 
Assistent logistiek 

 
 
 
✓ Vaststellingsformulieren 

Examenplatform ENTREE. 
De examens zijn vastgesteld 
in de vergadering van de 
examencommissie 

 
 
✓ Evaluatiepunten worden 

teruggekoppeld aan de 
examenontwikkelaars, 
Instellingsexamens en het 
Examenplatform ENTREE 

 
 
 
✓ Check op KD, Examenplan 

en Examenmatrijs 
 

 
 

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

- 100% van de afnames PVB 
vindt plaats volgens het 4-
ogen principe  

 
 

- Voorafgaand aan 
examinering worden de 
examencondities door de 
BPV-docent gecontroleerd op 
geschiktheid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Beoordelingsformulieren 
zijn voorzien van 
handtekeningen 1e en 2e 
beoordelaar 

 
✓ Bij profiel logistiek is dit een 

risico.  
 Het risico is dat de opdracht 
 niet volledig bij het 
 betreffende bedrijf 
 uitgevoerd kan worden. 
 Hierbij helpt het dat het 
 Examenplatform nu andere 
 opdrachten ontwikkeld 
 heeft welke beter 
 uitvoerbaar zijn binnen de 
 brede logistieke sector. Wel 
 blijft de examinering van dit 
 profiel de aandacht houden 
 van de examencommissie 
 aankomend jaar, omdat nog 
 niet zeker is dat door de 
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- Check wordt gedaan of 
 studenten en beoordelaars 
 geïnformeerd en 
 geïnstrueerd zijn over de 
 kerntaken en werkprocessen 
 die de student moet 
 uitvoeren tijdens de PVB 

 nieuwe opdrachten het 
 risico volledig verdwenen is. 

 
✓ In het stageboek van de 

student wordt een 
handtekening geplaats door 
de BPV docent als de 
student klaar is voor 
examinering. Daar vindt de 
check op de werkprocessen 
plaats. Tot en met de 
examens in januari heeft dit 
plaats kunnen vinden. In 
coronatijd heeft de check 
niet op deze manier plaats 
kunnen vinden 

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

 

Verbeteracties benoemd Jaarverslag Examinering 2018-2019 

 De examencommissie gaat een lid uit de sector D&Z werven om 
leden uit het bedrijfsleven toe te laten treden tot de 
examencommissie  

Gerealiseerd 

 Evalueren eindbeoordeling BPV van de taalzwakke studenten met 
praktijkopleiders en BPV-docenten in evaluatie bijeenkomsten 

Niet gerealiseerd 

 Aandacht voor examinering bij taalklassen bij het 

examenonderdeel keuzedelen door het portfolio minder talig te 

maken 

Gerealiseerd 

 Afnamecondities in kaart brengen bij alle PVB’s van Assistent 
logistiek en 2 keer per jaar steekproeven doen op het afnemen 
van werkprocessen (inhoud) en hoe dat proces verloopt 
(omstandigheden) 

Niet gerealiseerd door 
afname in simulatie 
vanwege corona. Deze 
afname is wel 
geëvalueerd met alle 
betrokkenen. 

 BPV enquête examinering; het belang van het invullen van het 
formulier  door het bedrijfsleven meer promoten middels 
nieuwsbrief en BPV-bezoeken (beroep doen op de externe ex 
leden, de BPV docenten en BPV coördinatoren) 

Gerealiseerd.  
Dit heeft helaas te 
weinig opgeleverd. De 
betrokkenheid met de 
bedrijven is besproken, 
er gaat een nieuwsbrief 
uit en er is van SBB  meer 
contact en inspanning 
om de Entreeopleiding 
op de kaart te zetten 

 De visie op examinering als vast onderwerp laten terugkomen bij 
teamoverleggen om alle collegae bewust te maken van wat hun 
verantwoording is in het borgen van kwaliteit op examinering en 
diplomering  

Niet gerealiseerd. 
Examinering is een vast 
onderwerp tijdens de 
teamvergaderingen 
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 Het OOA neemt steekproeven af op examendossiers Niet gerealiseerd  
Het Examenbureau 
controleert de 
examendossiers 100% 

 De school plant 2 momenten in het schooljaar waar alle SLB’ers 
aanwezig zijn en ook de 2e beoordelaars om de controle op alle 
stappen te doorlopen en te borgen dat het examendossier voldoet 
aan alle voorwaarden om een diploma uit te geven 
 

Gerealiseerd 

  Evalueren Plan van Toezicht en bijstellen waar nodig Gerealiseerd 

 Bij alle afnames PVB vindt er ook een steekproef plaats bij het 

profiel Assistent logistiek 

Niet gerealiseerd door 
afname in simulatie in de 
coronaperiode. Deze 
afname is wel 
geëvalueerd met alle 
betrokkenen 
 

 

 

Verbeteracties voor het schooljaar 2020-2021 

 Speerpunten uit Plan van Toezicht om extra uit te diepen 

 Speerpunten Plan van Toezicht regulier agenderen voor de vergadering Examencommissie 

 Aandacht voor examinering in simulatie van de proeve van bekwaamheid  

 Controle op afnamecondities examenlocatie door BPV-bureau en coördinator BPV  

 BPV enquête examinering; het belang van het invullen van het formulier  door het 

bedrijfsleven meer promoten middels nieuwsbrief en BPV-bezoeken (beroep doen op de 

externe ex leden, de BPV docenten en BPV coördinatoren)  

 Op alle locaties Entreeopleidingen een examencoördinator aanstellen 

 Examinering als vast onderwerp laten terugkomen bij teamoverleggen om alle collegae 
bewust te maken van wat hun verantwoording is in het borgen van kwaliteit op 
examinering en diplomering 

 Tussentijdse beoordeling op het Keuzedeel onderdeel doel en activiteitenplan (GO) bij het 

Keuzedeel in verband met de slaag-zak/regeling 

 Controle op afname nieuwe examens Assistent logistiek 

 Controle op of de aangewezen oefenruimtes examenlocatie geschikt zijn voor afname van 
de PVB 

 Steekproef controle Portfolio Keuzedeel gedelegeerd door de Examencommissie 

 Studentenmail gebruiken voor uitnodiging examens 

 Scholing in verband met de rubrics TOA Schrijven 

 Instructie student en assessor examen TOA Schrijven bijstellen, implementeren en 
publiceren op SharePoint Examinering ENTREE 

 Het bedrijfsleven meer betrekken bij de examinering en beoordeling proeve van 
bekwaamheid in simulatie 

 Checklist locatie BPV voor examinering 

 


