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 INLEIDING 
 

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

De uitbraak van Covid-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad. De wereldwijde 
pandemie leidde tot ongekende omstandigheden. Hierdoor is het afgelopen halfjaar bijzonder 
verlopen. De examencommissie werd geconfronteerd met landelijke maatregelen die de 
examenprocessen vergaand hebben beïnvloed. Gestreefd is naar een zo goed mogelijke uitvoering 
van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuering van de reguliere 
examinering. Het college van bestuur van ROC Mondriaan heeft hiertoe beleid uitgezet volgens de 
richtlijnen van de Inspectie van het Ministerie van onderwijs.  Dit beleid voortkomend uit de 
bijzondere omstandigheden heeft geresulteerd in een voor een groot aantal studenten aangepaste 
examinering, uiteraard zonder dat dit de waarde van de diploma’s negatief heeft beïnvloed.  In het 
jaarverslag wordt hier verder op in gegaan. 

Ondanks de Covid-19 crisis is het gelukt, door de inspanning van studenten en alle bij de examinering 
betrokkenen, de examinering, aangepast of op normale wijze, doorgang te laten vinden met een 
goed resultaat. De diplomakandidaten hebben als gevolg van covid-19 geen vertraging opgelopen. 

De Examencommissie Gespecialiseerd medewerker kinderopvang, Onderwijsassistent en Sociaal 
werk legt met dit jaarverslag verantwoording af over het verloop van de examinering en diplomering 
in het afgelopen schooljaar van de volgende opleidingen: 
 
Pedagogisch werk niveau 4: 

- Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
- Onderwijsassistent 
- Instructeur mbo 

Sociaal werk niveau 4:  

- Sociaal cultureel werker   
- Sociaal maatschappelijke dienstverlening  
- Combitraject GPM-SCW 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
 

1.1 Gegevens examencommissie  

School voor - Sociale en pedagogische beroepen 
- Zorg en Welzijn Westland 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft:  01-10-2019 tot 01-10-2020 
Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

Dhr. R.C. Vierling  

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 HFD Leerweg EUR Opleiding  

   Pedagogisch werk 

25484 BOL-BBL BBL Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

25485 BOL BOL Onderwijsassistent 

25575 BBL  Instructeur MBO 

92631 BOL  Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg (1 student) 

23185   Sociaal werk 

25488 BOL  Sociaal-cultureel werker 

25489 BOL  Sociaal maatschappelijke dienstverlener 
 

1.2 Samenstelling examencommissie 

De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  
Dhr. R.C. Vierling Voorzitter/schooldirecteur  
Dhr. R. Berkenbosch Vicevoorzitter/schooldirecteur 
Mevr. C. de Reus Adjunct-schooldirecteur/ toehoorder 
Mevr. S.N. Renes Secretaris 
Dhr. M. Acikgoz Lid namens opleiding SW 
Mevr. S. Djau-Lubbelinkhof Lid namens opleiding GPM 
Mevr. C.A.M. van Gaalen Lid namens opleiding SW 
Mevr. M.A.J. Grootendorst Lid namens opleiding OA-GPM EUR Naaldwijk 
Mevr. M. van Heezik Lid namens werkveld GPM 
Dhr. D. Oosterbaan Lid namens opleiding OA/Instructeur MBO 
Mevr. M. Poutsma-Mostert Lid namens opleiding GPM 
Mevr. A. Meppelink Lid namens opleiding OA/Instructeur MBO 
Mevr. F. Tuppert Lid namens werkveld SW 
Mevr. B.P. Caprino Toehoorder 
Dhr. M.I. Tempelaars Toehoorder namens GPM EUR Naaldwijk 
Mevr. F.J. Aarts Geen lid examencommissie; Lid Bezwarencommissie Welzijn 
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Wijzigingen ten opzichte van het jaar 2018-2019: 

De examencommissie SW-MZ is van samenstelling gewijzigd. De opleidingen GPM en OA vallen nu 
onder de nieuw gevormde examencommissie GPM-OA-SW.  De opleiding MZ 4 valt nu onder de 
eveneens nieuw gevormde examencommissie MZ4-Artiest.  

Mevrouw C. de Reus, adjunct-directeur van de school SP, is tijdelijk als toehoorder toegetreden tot 
de examencommissie GPM-OA-SW. 

De examencommissie voldoet op de volgende wijze aan de wettelijke eisen: 
- Een vertegenwoordiger van het werkveld Sociaal werk en een vertegenwoordiger van het 

werkveld Pedagogisch werk maken als externe leden deel uit van de examencommissie GPM-OA-
SW. 

- De secretaris van de examencommissie is onafhankelijk. 
  
De schooldirecteuren maken 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. 

Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te waarborgen zijn verder de volgende afspraken 
gemaakt: 
- besluitvorming vindt door de leden van de examencommissie in gezamenlijkheid plaats 
- besluitvormingsprocedures worden afgestemd met andere examencommissievoorzitters in       

de examenmanagement commissie Zorg en Welzijn (EMC).    
 

 1.3 Deskundigheid examencommissie  

De examencommissie borgt in alle fases van de examinering en diplomering de deskundigheid van de 
betrokken personen. 

Benoeming van nieuwe leden  
Toetsing van de deskundigheid van nieuwe leden, raadplegen van examencommissie voorafgaand 
aan benoeming en benoeming door het bevoegd gezag (zie wet 7.4.5, lid 4,5) vindt als volgt plaats. 

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. 
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Evaluatie deskundigheid examencommissie  
De eigen deskundigheid staat op de agenda van de examencommissie. Deze is geëvalueerd aan de 
hand van acties uit het Plan van toezicht. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De 
examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt 
jaarlijks een scholingsplan.  

Scholingsactiviteiten 
De examencommissie heeft in 2019-2020 de volgende scholingsactiviteiten georganiseerd: 

- Scholingsdag examencommissies Welzijn (samen met examencommissie PW-Artiesten). 
Vanwege covid-19 crisis vond de scholing plaats op 24 september i.p.v. op 3 maart 2020. 
Onderwerpen die behandeld zijn: Zorgen/borgen en de collectieve afspraken, Praktijkexamens: 
wat gebeurt er nu echt? Speciaal ten tijde van covid-19, Digitale Praktijkexamens Consortium: de 
praktijk en Casuïstiek praktijkexamens: voldoet het praktijkexamen aan de criteria?  

- Overleg onderwijskundig medewerkers tevens leden van de examencommissie, met 
schooldirecteur, tevens voorzitter examencommissie; 8 keer over div. onderwerpen o.a. 
aanpassing examinering aan covid-19 crisis, inhoud servicedocument, inhoud handboek 
examinering voor studenten.  

- Bijeenkomsten examinering in het kader van het onderscheid Zorgen-Borgen: 
• 2 bijeenkomsten locatieoverleg Examinering HFD. 
• 2 bijeenkomsten van de examencommissie met de medewerkers van de examenbureaus van 

SW-GPM-OA van de locaties EUR en HFD. 
• Driewekelijks overleg van de directeur met de vertegenwoordigers examinering uit het team 

SW en de secretaris. 
• Tweemaal overleg van de directeur met de vertegenwoordigers examinering uit de teams 

GPM-OA en met de secretaris. 
• Beoordelaarstraining beroepsgerichte examens van Consortium voor de verschillende  

werkvelden: SW 7x, GPM 6x, OA 3x, Instructeur MBO 1x. 
• Scholing nieuwe leden van de examencommissie. 

- Bijeenkomsten EMC, Examenmanagementcommissie voor onderwijsdirecteur, directeuren, 
voorzitters en secretarissen van de Examencommissies Zorg en Welzijn in het kader van 
kennisdeling en afstemming. I.v.m. covid-19 crisis zijn 3 van de 5 bijeenkomsten niet doorgegaan. 
De onderwijsdirecteuren, directeuren en secretarissen hebben tijdens covid-19 crisis intensief 
contact gehad over de examinering en diplomering.  

 

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 voorzitter, secretaris, de directeur en 
afwisselend de verschillende examencommissieleden hebben de centrale bijeenkomsten 
bijgewoond. I.v.m. covid-19 crisis zijn de centrale examencommissiebijeenkomsten komen te 
vervallen. Er is tweemaal per week een digitaal spreekuur ingesteld. 
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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. 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.6a
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KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020 

Thema  Aantal Opmerking 
Aantal vastgestelde 
examenplannen 

4 SW: Cohort 2020, GPM: Cohort 2020, OA: Cohort 2020, 
Instructeur MBO: cohort 2019 

Aantal geconstrueerde 
examens 

2 - Keuzedeel Voorbereiding HBO is bijgesteld. 
- Examen 1 Prove2move Instructeur MBO: omrekening   
naar cijfers toegevoegd. 

Aantal diploma’s uitgereikt 269 Zie schema onder 
Aantal certificaten uitgereikt 0  
Instellingsverklaringen  GPM: 7, OA: 6 en SW: 8 

Aantal verzoeken tot 
vrijstelling 

81 - 19x Keuzedeel (OA HFD: 1, SW: 14, Instr. MBO: 4)                      
- 18x Burgerschap (GPM HFD: 1, GPM EUR: 11, OA HFD: 
1,  Instr. MBO: 5) 
- 26x Nederlands (GPM HFD: 20, OA HFD: 1, Instr. MBO: 
5) 
- 10x Engels (GPM HFD: 4, OA HFD: 1, Instr. MBO: 5) 
- 8x rekenen (GPM HFD: 5, GPM EUR: 2, OA HFD: 1) 

Aantal toegekende 
vrijstellingen 

72 - 17x Keuzedeel (OA HFD:1, SW: 14, Instr. MBO: 2) 
- 18x Burgerschap (GPM HFD: 1, GPM EUR: 11, OA 
HFD: 1, Instr. MBO: 5) 
- 23x Nederlands (GPM HFD: 17, OA HFD: 1, Instr. 
MBO: 5) 
- 6x Engels (GPM HFD: 4, OA HFD: 1, Instr. MBO: 1) 
- 8x rekenen (GPM HFD: 5, GPM EUR: 2, OA HFD: 1) 

Aantal behandelde bezwaren 
door examencommissie 

Geen  

Aantal beroepszaken bij 
Commissie van Beroep voor 
de examens 

Geen  

Aantal meldingen 
onregelmatigheden tijdens 
examen 

 SW: 
1x fraude door 2 studenten. Examens ongeldig verklaard. 
Studenten doen nogmaals examen. 
1x fout in Magister NE 3F 7 i.p.v. 6, Diploma niet door DUO 
geaccepteerd. Is hersteld. Er vinden extra controles plaats. 
1x Examen onvindbaar. Er is na verifiëring een verklaring 
voor in het examendossier opgesteld. 
Examen Schuldhulpverlening: verschillende versies 
gebruikt. Is hersteld. De studenten zijn niet benadeeld. Het 
examen is aangepast en vastgesteld. 
 
GPM: 
1x fraude door 2 studenten. Examens ongeldig verklaard. 
Studenten doen nogmaals examen. 
1x Examen CE Engels: geen verklanking. Student heeft 
extra kans gekregen. 
1x Examen Nederlands Spreken 3F: plagiaat. Student heeft 
extra kans gekregen. 
1x Examen D plagiaat: student heeft extra kans gekregen. 
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CE: 5 periodes van afname examens 2019-2020: 
1 student tot viermaal geen verklanking. Met extra 
inspanning alsnog gelukt. Verbeteractie in plan v. toezicht 
opgenomen. 
17x problemen met computer. Studenten hebben extra tijd 
gekregen. 
4 studenten hebben hun telefoon bij zich gehouden. Van 
drie studenten ging hij af. 
5 studenten waren te laat en werden niet meer toegelaten. 
3 studenten konden geen geldige legitimatie laten zien en 
zijn niet toegelaten. 

Aantal deelnemers dat via 
EVC is toegelaten tot 
examen 

0 N.v.t. 

Aantal aanvragen 
aanpassingen examinering 

59  

Aantal toegekende 
aanpassingen examinering 

58 Zie schema onder 

 

Aantal diploma’s uitgereikt per opleiding: 

Crebo Opleiding  HFD EUR 
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 99 17 
25485 Onderwijsassistent 42 40 
92631 Pedagogisch medewerker 5 Jeugdzorg 1  

                                                                                     Totaal GPM-OA 142 57 
    

25488 Sociaal-cultureel werker 23  
25489 Sociaal maatschappelijke dienstverlener 47  

                                                                                               Totaal SW 70  
                                                                              Totaal GPM-OA-SW 269 

 

Aantal aangepaste examinering 

School/ 
opleiding 

Dyslexie Dys 
calculie 

Slecht-
ziend 

ADHD
/ADD 

Syndroo
m v. 
Alagille 

Faal- 
angs
t 

MS Nt
2  

Moeite  
met 
luisteren 

Totaal 

GPM 19   1 1     21 

OA 24 2    1    27 

SW 6  1 1   1 1 1 11 

Totaal 49 2 1 2 1 1 1 1 1 59 

 

De volgende aanpassingen/voorzieningen zijn toegekend: 

• extra tijd, versie met speciaal lettertype, programma Kurzweil;  
• geluiddichte koptelefoon; 
• auditieve ondersteuning; 
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• mondelinge afname; 
• tolk; 
• gebruik laptop; 
• vergroot lettertype. 

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende. 
Dit blijkt uit: 
• Er zijn twee leden uit het werkveld 

actief; 
• Sollicitatieprocedure nieuwe leden; 
• Deskundigheid van nieuwe leden is 

door CvB gecheckt; 
• Elke opleiding is vertegenwoordigd. 

Actiepunt: Scholing 
nieuwe leden 
examencommissie. 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende. 
 Dit blijkt uit: 
• Zie bij samenstelling hierboven + 

overzicht scholing en deskundigheid 
(paragraaf 1.3); 

• Bijeenkomsten 
• Examenmanagementcommissie Zorg 

en Welzijn , in kader van 
kennisdeling en afstemming. 

Huidige beleid 
voortzetten. 

Functioneren 
examencommissie 

Voldoende. 
Dit blijkt uit: 
• Evaluaties n.a.v. actiepunt van 2018-

2019 nl. implementatie processen 
examinering en diplomering in de 
teams. 

Huidige beleid 
voortzetten. 
Extra aandacht voor 
examendossiers. 

Werkzaamheden 
examencommissie  

Voldoende. 
Dit blijkt uit: 
• Realisatie jaaragenda; 
• Uitvoeren en evalueren van het plan 

van toezicht en de kwaliteitsdoelen. 

Zie hierna hoofdstuk 2. 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Implementatie PDCA 
Examinering in de 
onderwijsteams door leden 
examencommissie. 

- Examinering structureel op agenda teamvergadering. 
- Monitoren uitvoeren van taken. 
- Steekproeven opgenomen in jaarplanning van de 

teams. 
2. Deskundigheid bevorderen van 

docententeams m.b.t. 
examinering. 

- Beoordelaarstrainingen. 
- Kalibreersessies beoordelen examens. 
- Scholing door Jeanette Toeter (Naaldwijk). 

3. Afname en beoordeling 
examens. 

- Start- en inlevermoment per examen 
Consortiumexamens en examens keuzedelen  
monitoren. 

- Uitvoeren steekproeven waarneming afname examen 
en beoordeling voor praktijk- en REN-examens. 

4. Correcte vaststelling 
diplomering. 
Controle examendossiers. 

- Controle examendossiers door studieloopbaan 
begeleiders en cijferverantwoordelijken ruim voor 
diplomering. 

- Verslaglegging van diplomavaststelling volgens 
procedure aan examencommissie. 

5. Opstellen examenplanning. - Examenplanning met vermelding van 
herkansingsmomenten. 

6. Vaststelling examen keuzedeel.  - Examen bijstellen en bepalen wat het examenproduct 
is en opnieuw vaststellen. 

7. Procedure aanvragen examen 
op hoger niveau monitoren. 

- Vernieuwde aanvraagformulieren verspreiden naar 
docenten en procedure implementeren. 

8. Matching stageplaatsen met 
gekozen opleidingsinhoud (ook 
van keuzedelen). 

- Monitoren van toekennen BPV-plaatsen aan studenten.  
- Retourformulieren “Beoordeling Examensetting” 

controleren. 
9. Beoordelen instellingsexamens 

door onafhankelijk docent. 
- In examenplanning verwerken. 

10. Aanvragen van vrijstellingen 
verwerken. 

- Studieloopbaanbegeleiders inventariseren de 
aanvragen. 

- Examencommissie beoordeelt de verzoeken. 
- De examencommissie houdt samen met de 

onderwijskundig medewerker of met het 
examencommissielid een registratielijst bij. 

11.  Besluit SP: TOA examens NE en 
ENG Spreken en Gesprekken. 

- Keuze onderwerpen van examens bepalen. 
- Docenten, beoordelaars en studenten voorbereiden. 
- Inplannen steekproeven. 
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2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   

Kwaliteitsdoel Indicatoren In 
hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

1. Implementatie 
PDCA Examinering 
in de onderwijs-
teams door leden 
examencommissie 

- Examinering structureel op 
agenda teamvergadering. 

- Monitoren uitvoeren van 
taken. 

- Steekproeven opgenomen 
in jaarplanning van de 
teams. 

Behaald - Afspraken zijn vastgelegd 
in actielijst behorend bij 
verslag van 
examencommissievergade
ring. 

- Realisatie van actiepunten 
is regelmatig 
gecontroleerd. 
Steekproeven zijn 
opgenomen in de 
jaarplanning. 

- Overleggen m.b.t. 
examinering zijn 
vastgelegd in de 
jaarplanning van de teams. 

2. Deskundigheid 
bevorderen van 
docententeams 
m.b.t. examinering 

- Beoordelaarstrainingen. 
- Kalibreersessies beoordelen 

examens. 
- Scholing door Jeanette 

Toeter (Naaldwijk). 

Behaald - Structureel overleg m.b.t. 
examinering door de 
teams. 

- Extra overleg i.v.m. 
examinering tijdens covid-
19 crisis. 

- OA-GPM Naaldwijk: 
scholing examinering door 
Jeanette Toeter 

- Trainingen beoordelaars: 
Sociaal werk: 7x 
Onderwijsassistent: 3x 
GPM: 6x 
Instructeur MBO: 1x 

3. Afname en 
beoordeling 
examens 

- Start- en inlevermoment 
per examen monitoren -
Consortiumexamens en 
examens keuzedelen  
monitoren. 

- Uitvoeren steekproeven 
waarneming afname 
examen en beoordeling 
voor praktijk- en REN-
examens. 

Deels 
behaald 

- SW: praktijkexamens: 7 
steekproefverslagen in 
coronatijd. 

Verbeterpunt: mogelijkheid 
om werkprocessen uit te 
voeren op de 
praktijkadressen: goede 
matching 

- GPM: onvoldoende zicht op 
afname en beoordeling 

Verbeterpunt: uitzetten 
steekproeven beoordeling 
in de praktijk. 

- OA HFD: praktijkexamens: 
7 
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- steekproefverslagen in 
coronatijd. 

- OA EUR: 4 
Verbeterpunt: onafhankelijke 

beoordeling in de praktijk. 
- REN: waarneming en 2e 

beoordeling examen: 
SW: 1x ENG Gesprekken 
GPM: 1x NE Spreken 

- REN: 2e beoordeling 
examen: OA: 6x NE 
Schrijven  

Verbeterpunt: structureel 
steekproeven afnemen. 

4. Correcte 
vaststelling 
diplomering 
Controle 
examendossiers 

- Controle examendossiers 
door studieloopbaan 
begeleiders en 
cijferverantwoordelijken 
ruim voor diplomering 

- Verslaglegging van 
diplomavaststelling volgens 
procedure aan 
examencommissie 

Deels 
behaald 

- -SW: controle 
examendossiers en 
cijferlijsten Magister door 
cijferverantwoordelijke en 
lid examencommissie. 

- GPM: vaststelling is een 
week uitgesteld i.v.m. 
incomplete 
examendossiers.  

- OA EUR: controle 
examendossiers door 
examencommissie schoot 
tekort.  

Verbeterpunt alle 
opleidingen: structurele 
controle op volledige 
examendossiers en 
resultatenlijsten Magister. 

5. Opstellen 
examenplanning 
 

- Met herkansingen Behaald - I.v.m. covid-19 crisis was de 
planning niet altijd 
haalbaar. 

6. Vaststelling 
examen keuzedeel  

- Examen bijstellen en 
bepalen wat het 
examenproduct is en  
opnieuw vaststellen  

Behaald - Keuzedeel Voorbereiding 
HBO is vastgesteld. Het is 
duidelijk wat het 
eindproduct is. 

7. Procedure 
aanvragen examen 
op hoger niveau 
monitoren 

- Vernieuwde 
aanvraagformulieren 
verspreiden naar docenten 
en procedure 
implementeren  

Deels 
behaald 

- Formulieren zijn verspreid. 
Verbeterpunt: Procedure 

implementeren: de 
examencommissie geeft 
toestemming voor 
verhoging niveau. 

8. Matching 
stageplaatsen met 
gekozen 
opleidingsinhoud 

- Monitoren van toekennen 
BPV-plaatsen aan 
studenten  

Deels 
Behaald 

- GPM: 49 matchingsbrieven 
binnen gekregen; dit gaat 
om 50% van de studenten. 
OA HFD: 13 
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(ook van 
keuzedelen) 

- Retourformulieren 
“Beoordeling 
Examensetting” controleren  

matchingsbrieven; dit gaat 
om 95% van de studenten. 
De teams monitoren de 
examinering in de praktijk. 

9. Beoordelen 
instellingsexamens 
bij voorkeur door 
onafhankelijk 
docent 

- In examenplanning 
verwerken 

Deels 
behaald 

- SW, OA en GPM: 
Beoordelaar is niet de 
docent 

Verbeterpunt: nagaan of 
onafhankelijke beoordelaar 
Engels voor alle 
opleidingen haalbaar is. 

10. Aanvragen van 
vrijstellingen 
verwerken 

- Studieloopbaanbegeleiders 
inventariseren de 
aanvragen 

- Examencommissie 
beoordeelt de verzoeken 

- De examencommissie 
houdt samen met de 
onderwijskundig 
medewerker of met het 
examencommissielid een 
registratielijst bij  

Behaald - De onderwijskundig 
medewerker, beoordeelt 
de vrijstellingen in 
samenspraak met teamlid 
examinering en de 
secretaris 
examencommissie  

- De secretaris verwerkt de 
aanvragen 

11. Besluit SP: TOA 
examens NE en 
ENG Spreken en 
Gesprekken 

- Keuze onderwerpen van 
examens bepalen 

- Docenten, beoordelaars en 
studenten voorbereiden 

- Inplannen steekproeven 

Behaald  - Alle Instellingsexamens NE 
en EN zijn TOA-examens 

 

2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 

Soort examens Route 1 Route 2 

Beroepsspecifiek 
Beroepsexamens  
GPM-OA-SW 

Praktijkexamens Consortium 
GPM-OA-SW. 
Hulpdocument vastgesteld 18-01-
2018 

SMD Simulatie  
Schuldhulpverlening  
P1-K2-W2. 
Vastgesteld op 10-02-2020, S.N. 
Renes 

Keuzedeel Keuzedeel examens Consortium Instructeur MBO 
Digitale vaardigheden gevorderd 
K0023. 
Vastgesteld op 02-06-2020 door 
C.A.M. van Gaalen 
GPM-OA-SW 

Generiek 
GPM-OA-SW 

TOA examens Spreken, 
Gesprekken en Schrijven 
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Route 3 

Er zijn geen Route 3 examens gebruikt. Dit was niet nodig, omdat de zelf geconstrueerde examens 
zijn ontwikkeld en vastgesteld volgens formats en procedures van de Mondriaan procesarchitectuur. 
Hierin zijn de interscolaire normen van de MBO-raad gevolgd. 

2.4 Overzicht van  de kwaliteit van examinering – per opleiding  

Examinering ten tijde van de cvid-19 crisis. 

De examinering ten tijde van de covid-19 crisis heeft de opleidingen en de examencommissie GPM-
OA-SW het laatste halfjaar voor een grote uitdaging geplaatst. De normale processen konden niet 
altijd meer uitgevoerd worden, maar met veel flexibiliteit en inventiiviteit waaronder de digitale 
afname, werd er geëxamineeerd.  

Het was enige tijd niet meer mogelijk om de examens in de praktijk uit te voeren. De examens zijn 
aangepast, o.a. simulatie,  en er zijn verantwoordingsdocumenten en protocollen voor de online 
afname van examens opgesteld. Alle documenten zijn geformaliseerd door de examencommissie. De 
examencommissie heeft in het jaar 2019-2020 vanaf maart tweemaal extra vergaderderd om de 
aangepaste examinering en de daaruit voortkomende processen te bespreken en om besluiten te 
formaliseren. Het werkveld is hier nauw bij betrokken. De inzet van alle betrokkenen was groot in 
deze moeilijke tijd waarin veel van iedereen gevraagd werd.  

De studenten zijn d.m.v. schriftelijke informatie goed geïnformeerd over wat er per examen van hen 
verwacht werd, over de online afname en over de momenten van examinering. Per opleidng per 
student is het proces van examinering gemonitord. 

Dit alles is naar tevredenheid verlopen. Dit is gebleken uit de evaluaties van studenten en (praktijk) 
beoordelaars.  

Aanpassingen examinering i.v.m. covid-19 crisis. 

Beroepsexamens 

De beoordeling van de beroepsexamens kon op verschillende manieren plaats vinden. Per 
werkproces is voor onderstaande situaties een alternatieve beoordeling benoemd. Per opleiding per 
examens is aangegeven welke variant is gevolgd. 

1. Het examen van een werkproces is reeds 
volledig uitgevoerd op de BPV, beoordeeld 
en met een voldoende beoordeeld. 

Examen van werkproces is behaald. 

2. Het examen is niet of onvolledig gemaakt en 
de praktijktoets van dit werkproces is 
voldoende. 

De beoordeling vindt plaats door CGI-gesprek 
m.b.v. de resultaten van de praktijktoets en/of de 
gemaakte onderdelen van het examen.  

3. Het examen van een werkproces is volledig 
uitgevoerd, maar een of meer criteria zijn 
onvoldoende, de praktijktoets is niet 
behaald, de vervangende opdrachten zijn 
uitgevoerd. 

De student vult het examen/de praktijktoets aan 
met vervangende opdrachten. De beoordeling 
vindt plaats door een CGI-gesprek m.b.v.  de 
resultaten van de praktijktoets / vervangende 
opdrachten. 

4. Het examen is niet gemaakt en de 
praktijktoets van dit werkproces is niet 
gehaald en de vervangende opdrachten zijn 
niet gemaakt. 

De student kan pas examineren wanneer hij 
weer naar de BPV kan. Dit betekent verlenging 
van de opleiding. 
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Opleiding Examen 
 

Route alternatieve 
beoordeling i.v.m. covid-19 

Aantal gediplomeerden dat gebruik heeft 
gemaakt van aangepaste examinering 

GPM* C 3 16 van de 87  
 D 3 12 van de 87 

    

OA* C 2 11 van de 37 

 D 2 14 van de 37 

    

SCW* C 3 6 van de 18 

 D 3 6 van de 18 

 E 3 14 van de 18 

    

SMD* A 2 4 van de 38 

 B 2 4 van de 38 

 C 3 8 van de 38 

 F 3 23 van de 38 
* Op niet vermelde examens is route 1 van toepassing. Route 4 is niet van toepassing. 

 
Keuzedelen  

Opleiding Examen 
Keuzedeel 

Route alternatieve 
beoordeling i.v.m. covid-19 

Aantal gediplomeerden dat gebruik heeft 
gemaakt van aangepaste examinering 

GPM Nanny Gemaakte opdrachten zijn 
beoordeeld 

87 

 Voorbereiding 
HBO 

Vervangende opdracht en 
CGI-gesprek 

87 

    

OA Voorbereiding 
PABO 

Vervangende opdracht 12 van de 37 

 Voorbereiding 
HBO 

Vervangende opdracht en 
CGI-gesprek 

37 

 Expressief 
talent 

Vervangende opdracht 37 

    

SW Voorbereiding 
HBO 

Vervangende opdracht en 
CGI-gesprek 

Alle studenten met dit keuzedeel 
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REN-examens 

Landelijke examens  Nederlands, Engels en rekenen. 

Deze examens konden na de meivakantie onder aangepaste omstandigheden weer afgenomen 
worden. Opgeroepen zijn de diplomakandidaten die nog geen resultaat hadden staan voor deze 
vakken of voor één van deze vakken.  

CE NE CE ENG CE REK 

171 64 68 
 
Schrijven.  
De digitale examens TOA NE en ENG zijn op school afgenomen. 

NE Schr TOA ENG Schr TOA 

34 9 
 
Spreken en Gesprekken. 
De examens Nederlands en Engels Spreken en Gesprekken zijn grotendeels online afgenomen. 

Opleiding NE SPR NE GESPR ENG SPR ENG GESPR 

GPM 79 79 1 85 

OA-GPM EUR 42 42 42 42 

SW 18 49 - - 
 

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. 
Hieronder is per locatie vermeld in hoeverre de inspectiestandaarden van voldoende kwaliteit zijn en 
welke risico’s eventueel zijn gesignaleerd.  

 
Crebo 

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

ED1: 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 

ED2: 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
Afname en beoordeling 

GPM 
HFD 

Kwaliteitsborging: 
Opleiding neemt niet altijd 
voldoende acties in het kader 
van het plan van toezicht. 
Mogelijk risico: onvoldoende 
steekproeven examens. 
Verbeterpunt: 
• Informeren van docenten 

over examenprocedures en 
monitoring op naleving 
ervan blijft een punt van 
aandacht. 

Geen risico 
geconstateerd. 

Afname en Beoordeling: 
Mogelijk risico: geen 
steekproeven afname en 
beoordeling examens. 
CGI-gesprekken zijn altijd 
door 2 assessoren 
afgenomen. 
Verbeterpunt:  
• Afname steekproeven 

praktijkexamens  en 
REN-examens. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Diplomering: 
Mogelijk risico: blijkens 
steekproeven examendossiers: 
foute berekening cijfers.  
Actie vanuit examencommissie: 
uitstel van diplomavaststelling 
tot er geen risico meer was voor 
diplomabesluit. 
Verbeterpunten:  
• Controle examendossiers, 

waaronder cijfercontrole 
van examens. 

• Voldoende steekproeven 
realiseren zowel voor 
examendossiers, 
praktijkexamens als voor 
REN-examens. 

OA 
EUR 

Kwaliteitsborging: 
Opleiding neemt niet altijd 
voldoende acties in het kader 
van het plan van toezicht. 
Bij gerealiseerde steekproeven 
is soms risico geconstateerd.  
Verbeterpunt:  
• Voldoende steekproeven 

realiseren zowel voor 
examendossiers en REN-
examens. 

Diplomering: 
Mogelijk risico: verkeerde cijfers 
bij praktijkexamens berekend. 
Geen risico op diplomabesluit. 
Verbeterpunt: controle 
examendossiers. 

Geen risico’s 
geconstateerd. 

Afname en Beoordeling: 
Mogelijk risico:  
Onafhankelijke 
beoordeling in de 
praktijk.  
Verbeterpunten: 
• Overleg 

schooldirecteur en 
examencommissielid. 
is in gang gezet.  

• Afname 
steekproeven.  

OA 
HFD 

Kwaliteitsborging: 
Mogelijk risico. 
Opleiding neemt niet altijd 
voldoende acties in het kader 
van het plan van toezicht. 
Verbeterpunt: 
• Informeren van docenten 

over examenprocedures en 
monitoring op naleving 
ervan blijft een punt van 
aandacht. 
 
 
 

Geen risico’s 
geconstateerd. 

Afname en Beoordeling: 
Mogelijk risico: 
onafhankelijke 
beoordeling in de 
praktijk. 
CGI-gesprekken zijn altijd 
door 2 assessoren 
afgenomen. 
Verbeterpunt:  
• Beoordeling examens 

in de praktijk door 
twee beoordelaars. 
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Diplomering:  
Geen risico geconstateerd 
blijkens steekproeven 
examendossiers. 

SW Kwaliteitsborging: 
Geen risico: Opleiding neemt 
voldoende acties in kader van 
het plan van toezicht. 
Diplomering:  
Geen risico geconstateerd 
blijkens steekproeven 
examendossiers. 

Geen risico’s 
geconstateerd. 
Het examen 
schuldhulpverlening is 
aangepast. 

Afname en Beoordeling: 
Mogelijk risico:  
BPV-plekken. 
Verbeterpunten: 
• Voor matching 

nagaan of alle 
werkprocessen in de 
praktijk kunnen 
worden uitgevoerd. 

• Afname 
steekproeven. 

 

Invloed van covid-19 op de kwaliteit van examinering: zie ook uitwerking in hoofdstuk 2.4. 

- De coulanceregeling praktijkexamens: route 1, 2, 3 of 4 en de regeling afname Nederlands en 
Engels Spreken en Gesprekken online via Teams, zie uitwerking in hoofdstuk 2.4. 

- Examinering op maat per student.  
- Het verminderde aantal steekproeven praktijkexamens en instellingsexamens. 
- 2 extra vergaderingen door de examencommissie. De vergaderingen vonden als gevolg van 

covid-19 crisis in Teams plaats. 
- De evaluaties van praktijkbeoordelaars, beoordelaars van school en van studenten zijn, ondanks 

de afname en beoordeling van examens ten tijde van de covid-19 crisis overwegend positief. 
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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. 

Examinering: kwaliteit is behaald. 
Deskundigheid alle betrokkenen bij 
examinering: behaald bij langer 
zittende leden van de 
examencommissie. Nieuwe leden 
worden ingewerkt. 
 
 
 
Diplomering: kwaliteit is behaald. 

- Scholingsactiviteiten  
(zie 1.3) 

- Monitoring van de 
examinering door de 
examencommissie. 

- Verwerking van aanvragen 
en meldingen 

- Verslagen van de 
examencommissie. 

 
- Controle examendossiers 

voor diplomering. 
- Rapporten van 

bevindingen steekproeven 
examendossiers. 

ED2. 
Exameninstrumentarium  
Het examen-
instrumentarium sluit aan 
op de uitstroomeisen en 
voldoet aan de toets 
technische eisen. 

Kwaliteit is behaald. - Opstellen document 
Aanpassing examinering 
i.v.m. covid-19 crisis. Zie 
hoofdstuk 2.4. 

- Evaluaties van 
beoordelaars en 
studenten. 

- Keuzedelen Voorbereiding 
HBO en Digitale 
vaardigheden gevorderd 
zijn aangepast en 
vastgesteld. 

- Het examen 
schuldhulpverlening is 
aangepast. 

- Examens zijn aangepast 
i.v.m. covid-19 crisis. 

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

Kwaliteit is behaald. - Monitoring door de 
examencommissie van de 
beoordeling en afname. 

- Afname en beoordeling 
zijn voor een aantal 
studenten aangepast 
i.v.m. de covid-19 crisis. 

- Zie hoofdstuk 2.4. 
- Evaluaties van 

beoordelaars en 
studenten. 

- Steekproeven afname 
examens. 
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2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

 Kwaliteitsdoel 2020-2021 Indicatoren 

GPM - Afspraken PDCA en 
procedures volgens afspraken 
in examencommissie 
aantoonbaar en in volle 
breedte implementeren in 
team. 

- Afname en beoordeling van  
praktijkexamens en REN- 
examens monitoren. 

- SLB’ers blijven coachen op 
verbeterde controle 
examendossiers tijdens de 
opleiding (ter voorbereiding 
op diplomavaststelling). 

- Examendossiers 
- Diplomavaststelling 
 
 
- Steekproeven in jaarplanning team 
 
 
- Inplannen dossiercontroles  
- Cijfercontrole 

OA HFD - Afspraken PDCA en 
procedures volgens afspraken 
in examencommissie 
aantoonbaar en in volle 
breedte implementeren in 
team. 

- Monitoren kwaliteit afname 
en beoordeling in de praktijk.  

- Examendossiers 
- Diplomavaststelling 
 
 
- Steekproeven in jaarplanning team 

OA EUR - Afspraken PDCA en 
procedures volgens afspraken 
in examencommissie 
aantoonbaar en in volle 
breedte implementeren in 
team. 

- Dossiercontrole. 
- Examencommissie geeft per 

student toestemming voor 
verhoging niveau examen.  

- Examendossiers 
- Diplomavaststelling 
 
 
 
- Juiste cijfers voor examens 
- Juiste procedure volgen 

SW - Mogelijkheid om 
praktijkexamen in de praktijk 
uit te voeren. 

- Blijven coachen op 
verbeterde controle 
examendossiers tijdens de 
opleiding (ter voorbereiding 
op diplomavaststelling). 

- Monitoring aanvragen extra 
kansen. 

- Monitoren kwaliteit afname 
en beoordeling in de praktijk. 

- Juiste BPV-plekken 
- Juiste matching 
- Stappenplan gemaakt als leidraad voor 

studieloopbaanbegeleiders. 
 
 
- Lid examencommissie ziet erop toe dat 

aanvragen verwerkt zijn. 
- Steekproeven in jaarplanning team, ook 

voor NE en ENG. 
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Alle 
opleidingen 

Kwaliteitsdoel 2020-2021 Indicatoren 

GPM-OA-SW - Voldoende actie in kader van 
Plan van Toezicht nemen. 

- Controle examendossiers. 
- Steekproeven praktijkexamens en theorie-

examens. 

GPM-OA-SW - De i.v.m. covid-19 crisis 
aangepaste examinering.  

- Up-tot-date houden. 

- Vervangende opdrachten voor examens. 
- Structureel overleg met functionarissen 

werkveld over de examinering. 

GPM-OA-SW - Kwaliteit examinering, 
ondanks lastige situatie op 
peil houden. 

- Per student stand van zaken examinering 
monitoren d.m.v. overzichtslijsten. 

GPM-OA-SW - Afname en beoordeling 
examens ten tijde van covid-
19 crisis. 

- Start- en inlevermoment per examen 
monitoren Consortiumexamens en 
examens keuzedelen monitoren. 

- Uitvoeren steekproeven waarneming 
afname examen en beoordeling voor 
praktijk- en REN-examens. 

GPM-OA-SW - Controle examendossiers 
- Correcte vaststelling 

diplomering 
 

- Controle examendossiers door 
studieloopbaan begeleiders, medewerkers 
examenbureau en  
cijferverantwoordelijken ruim voor 
diplomering. 

- Verslaglegging van diplomavaststelling 
volgens procedure van examencommissie. 

GPM-OA-SW - Implementatie PDCA 
Examinering in de 
onderwijsteams door leden 
examencommissie. 

- Examinering structureel op agenda 
teamvergadering. 

- Monitoren uitvoeren van taken. 
 

GPM-OA-SW - Deskundigheid bevorderen 
van docententeams m.b.t. 
examinering. 

- Beoordelaarstrainingen.  
- Kalibreersessies beoordelen examens. 
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