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INLEIDING  
 
De examencommissie van de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening legt met dit 
jaarverslag verantwoording af aan het College van Bestuur van ROC Mondriaan. 
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 heeft als doel intern verantwoording van de kwaliteit van examinering en diplomering aan het 
College van Bestuur af te leggen.  
Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in de Procesarchitectuur 
Examinering van ROC Mondriaan is beschreven. Elke school voert daarnaast een zelfevaluatie uit. 
Mondriaan beschikt daarvoor over een digitaal zelfevaluatie instrument, Yucan. Door middel van 
deze zelfevaluatie evalueert de school de exameninstrumenten, de processen van afname, 
beoordeling, diplomering, functioneren van de examenorganisatie en formuleert naar aanleiding 
daarvan verbeteracties. 
 
De examencommissie van de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening heeft zich zich in 
2019-2020 ten doel gesteld om het proces van examinering in kaart te brengen, zodat in dit proces 
voor iedereen duidelijk is wie welke rol heeft.  
De verschillende processen en rollen zijn beschreven en in duidelijke schema’s gezet. De schema’s en 
rollen zijn gedurende het jaar tijdens drie teamscholingen in de verschillende vakgroepen, ontwikkelt 
en vorm gegeven. Het proces zal jaarlijks doorgenomen worden ter voorbereiding op de examens. 
 
Vanaf 16 maart ging de school dicht vanwege de Corona uitbraak. Dat betekende veel voor 
studenten, het werkveld en docenten. Vanaf dat moment zijn we binnen de school hard aan de slag 
gegaan om onderwijs op afstand te verzorgen. 
De focus kwam te liggen op de examenkandidaten en kwetsbare studenten. De examencommissie 
heeft elke twee weken overleg gevoerd om hierover afspraken te maken en de kwaliteit van 
examinering te borgen. De servicedocumenten van het Ministerie van OCW zoals ‘Verantwoord 
Diplomabesluit’ vormden de basis waarop de examencommissie besluiten heeft genomen en waarbij 
diplomawaarde is behouden. Deze besluiten zijn vastgelegd. 
In deze periode heeft de voorzitter examencommissie studenten tijdig geïnformeerd over wijzigen 
met betrekking tot examinering. 
De teams zijn geïnformeerd door middel van verslagen en nieuwsbrieven. 
Wij zijn trots op onze medewerkers, leerbedrijven en studenten dat wij in schooljaar 2019-2020 331 
diploma’s hebben kunnen uitreiken. 
 
 
Brigitte Laukens 
Voorzitter examencommissie 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
 

1.1 Gegevens examencommissie  

School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft:  2019 - 2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

Brigitte Laukens 

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  

25180 BOL/BBL Kok 

25182  BOL/BBL Zelfstandig werkend kok 

25181 BOL/BBL Leidinggevende keuken 

25168 BOL/BBL Gastheer/Gastvrouw 

25171 BOL/BBL Zelfstandig werkende gastheer/gastvrouw 

25170 BOL/BBL Leidinggevende bediening 

25178 BOL Medewerker fastservice 

25176 BOL/BBL 1e Medewerker fastservice 

25177 BBL Manager/bedrijfsleider fastservice 

25609 BOL Allround medewerker facilitaire dienstverlening 

25175 BOL Facilitair leidinggevende  

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
 

De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Mw. B.C.A. Laukens Voorzitter  

Mw. P.J.G.M. van de Ven  Secretaris  

Mw. A. W. Deijk Lid  

Dhr. R.A.M. Lionarons Lid 

Mw. N. Hofman Lid 

Dhr. H.J.A. Freeke Lid 

Dhr. W. Sonneveldt  Lid 

Mw. A.C.P.  Driessen Lid 

Mw. H.M.H. van der Weijden Lid 

Dhr. I. Wissink Extern lid 
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De samenstelling van de examencommissie is gewijzigd. Twee nieuwe leden zijn toegetreden, 

mevrouw Deijk en mevrouw van der Weijden. Eén lid is vertrokken, dhr. Koning. 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. 
 
Benoeming van nieuwe leden vindt als volgt plaats: 
Nieuwe leden worden voorgedragen door de schooldirecteur. De onderwijsdirecteur heeft aan de 
hand van de voordracht een gesprek met een nieuw lid, waarin besproken wordt welke 
deskundigheid de kandidaat heeft en aangegeven wordt dat van een nieuw examencommissielid 
verwacht wordt dat hij/zij zich minimaal voor drie jaar committeert aan deze taak. Op deze wijze 
worden nieuwe leden gehoord door de leden van de Examenraad voordat de benoeming door het 
CvB plaatsvindt. 
Wanneer leden benoemd worden, krijgen ze een training beginnend examencommissielid.   
De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt 
jaarlijks een overzicht van scholingsactiviteiten. Tijdens examencommissievergaderingen wordt 
besproken welke leden behoefte hebben aan verdere deskundigheidsbevordering en van welke 
leden verwacht wordt dat zij zich verder bekwamen. 
 
De examencommissie heeft in 2019-2020 de volgende deskundigheidsbevorderende activiteiten 
ondernomen. 
Georganiseerd: 

• Deskundigheidsbevordering in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten voor de 
praktijkopleiders van examenkandidaten waarin de werkwijze voor het (digitale) BPV-
handboek wordt uitgelegd; 

• Trainingen objectief beoordelen voor praktijkopleiders bedrijfsleven en docententeam; 

• Deskundigheidsbevordering in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten voor betrokkenen bij 
praktijkexamens in de authentieke leeromgeving. 

• Training proces van examinering voor het hele team, drie bijeenkomsten door externe 
deskundige. 

Gevolgd: 

• De examencommissie draagt er zorg voor, dat minimaal één afgevaardigde van de 
examencommissie bij de scholingsbijeenkomsten georganiseerd door het OOA aanwezig is; 

• Masterclass keuzedelen georganiseerd door OOA; 

• Training voor beginnende leden van de examencommissie, OOA; 

• Digitaal BPV handboek kwalificerend van Examenwerk; 
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• Scholing ‘Examenkluis’ van Examenwerk; 

• Twee leden van de examencommissie bezochten landelijke bijeenkomsten geïnitieerd van de 
MBO-raad. (WDH/WDFD). 
 

Conform de jaaragenda evalueert de examencommissie eens per jaar de deskundigheid van zichzelf 

en alle bij de examinering betrokken functionarissen.  

Centrale bijeenkomsten voor examencommissies 

De centrale bijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst Onderwijsondersteuning en- advies 

(OOA). 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.  

Door Corona werden vanaf maart de fysieke bijeenkomsten afgelast. In plaats daarvan is door het 
OOA een digitaal spreekuur ingesteld waar examencommissies terecht konden met vragen. 
 

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 2018-2019 

 Thema  Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 11  

Aantal geconstrueerde examens geen  

Aantal diploma’s uitgereikt 331  

Aantal certificaten uitgereikt geen  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 73 i.v.m. doorstroom van 

niveau 2 naar 3 

Aantal toegekende vrijstellingen 73  

Aantal verzoeken tot keuzedeel op eigen verzoek 67 i.v.m. doorstroom van 

niveau 2 naar 3 

en van niveau 3 naar 4 

Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek 67  

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie 3 3 x afkeuren examens 

keuzedeel i.v.m. plagiaat 

Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de examens geen  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen geen  

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen geen  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering geen  

Aantal toegekende aanpassingen examinering geen  

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 
In onderstaande tabel de belangrijkste conclusies over de organisatieaspecten van de 

examencommissie en de actiepunten/ verbetermogelijkheden die daaruit voortvloeien. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende geen 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende In 2020-2021 digitaal 

beoordelen in de 

leerbedrijven en bij 

mondelinge taalexamens. 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 
In deze paragraaf doen wij verslag van: 

- Beschrijving van de kwaliteitsdoelen (opgenomen in het plan van toezicht); 
- De daartoe uitgevoerde actviteiten; 
- De uitkomsten van deze activiteiten. 

 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Het gehele examenproces in samen 

werking met een externe 

inhoudsdeskundige doorlichten.  

Dit verbeterpunt is toegepast in 2019 – 2020. 

2. Elke klas heeft zijn eigen 
examenboekje waarin alle examens 
per klas overzichtelijk zijn 
gerangschikt. 

Dit verbeterpunt is toegepast in 2019 – 2020  

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

1. Het gehele examenproces 

door een inhoudsdeskundige 

laten doorlichten. Alle 

examenprocessen 

optimaliseren in 

samenwerking met de teams 
 

Dit verbeterpunten is 
toegepast in 2019 – 
2020. 

behaald Stroomschema’s, 
Verslagen 
teamscholingen. 
Verslagen 
examencommissie-
vergaderingen. 
 

2. Elke klas heeft zijn eigen 

examenboekje, waarin alle 

examens per klas 

overzichtelijk zijn 

gerangschikt. 
 

Dit verbeterpunt is 
toegepast in 2019– 
2020 en besproken/ 
geëvalueerd in de 
panelgesprekken met 
examenkandidaten. 

Behaald 
 

Examenboekjes 
per opleiding voor 
studenten 

 

2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 
Mondriaan heeft als kader dat examens ingekocht worden (route 1). De School voor Horeca en 
Facilitaire dienstverlening koopt in bij genoemde examenleveranciers. De examensecretaris  heeft 
toegang tot de sites van de examenleveranciers en kan de examens downloaden. De ingekochte 
examens zijn door de leverancier vastgesteld.  
De beoordeelde instrumenten worden ter vaststelling aangeboden in de examencommissie.  
De examencommissie stelt de exameninstrumenten vast. 
 
In Coronatijd heeft de examencommissie de geplande praktijkexamens bekeken en heeft vastgesteld 
dat deze in simulatie op school konden worden afgenomen. 
De beoordelingscriteria van de praktijkexamens zijn onveranderd bij afname gehanteerd. 
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Soort examens Route 1 toelichting 

Generiek CE Facet 

Generiek Nederlands en Engels Deviant 

Beroepsspecifiek Engels en Duits Examenwerk 

Praktijk Proeves van Bekwaamheid Examenwerk 

Keuzedelen Eetcultuur en wensen 
Gastvrije kok 
Duurzaamheid in het beroep 
Ondernemend gedrag 
Wijnkennis 1 
Voorbereiding HBO 
Inspelen op innovaties 
Digitale vaardigheden 
Engels 
Praktijkopleider 

Examenwerk 

Keuzedelen Wijnkennis 2 SDEN 

Keuzedelen Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening Estel 
(Route 1 = inkopen bij gecertificeerde leverancier) 

 

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. 
 
Hieronder is een overzicht opgenomen voor het in kaart brengen van de examenkwaliteit per 
opleiding. De opleidingen zijn samengevoegd op basis van branche-gerichtheid. 
 

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

ED1: 
 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 
 

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
 
Afname en beoordeling 

Opleidingen 
Kok 
Crebo’s 
25180,25182,25181 

ED1: Bij de beoordeling van de praktijkexamens op school en in de BPV 

participeren leden uit het beroepenveld. Minimaal 30 % van de 

praktijkexamens die worden afgenomen in de BPV worden steekproefsgewijs 

bijgewoond door een 2e assessor van school. Aan alle praktijkopleiders 

(leermeesters) wordt een training objectief beoordelen aangeboden door 

school. Alle betrokken partijen (studenten, praktijkopleiders en docenten) 

hebben de uitleg kwalificerend beoordelen gevolgd. Bij ED1 zijn de aspecten 

kwaliteitsborging en diplomering van voldoende kwaliteit en er zijn er geen 

risico’s gesignaleerd. 

ED2: Zoals in paragraaf 2.3 beschreven staat, worden op onze school alle  

generieke en beroepsspecifieke examens ingekocht en vastgesteld. Het 

Opleidingen 
bediening 
Crebo’s 25168, 
25171,25170 

Opleidingen 
fastservice 
Crebo’s 
25178,25176 en 
25177 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Opleidingen 
Facilitair  
Crebo’s 
25609, 25175 

gehanteerde exameninstrumentarium is van voldoende kwaliteit en er zijn 

geen risico’s gesignaleerd. 

ED3: 
De examencommissie bewaakt, monitort,  analyseert de kwaliteit van de 
afname en beoordeling.  En ziet toe op de realisatie van verbetermaatregelen.  
Van de instellingsexamens wordt 10% door een tweede beoordelaar 
beoordeeld. Bij een verschil van minder dan een half punt wordt het cijfer van 
de eerste beoordelaar gehandhaafd. Bij een groter verschil gaan beide 
beoordelaars met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke beoordeling te 
komen. Dit heeft in minder dan 1 % van de tweede beoordelingen geleid tot 
een aanpassing van het cijfer hetgeen de examencommissie een positief 
resultaat vindt. 
Steekproefsgewijs wordt minimaal 30% van de examens in de BPV bezocht 
om het proces van examineren te beoordelen. 
De praktijkexamens in de authentieke examenomgeving worden beoordeeld 
volgens het vier-ogen principe. 
Afname en beoordeling zijn van voldoende kwaliteit en er zijn geen risico’s 
gesignaleerd 

 

  
In Coronatijd heeft de examencommissie elke twee weken overleg gehad. De focus kwam in deze 
periode te liggen op examinering van de examenkandidaten. De examenplanningen zijn aangepast 
door de mondelinge taalexamens eerder af te nemen. Daarbij is TEAMS ingezet voor de 
voorbereiding en afname van de examens. 
 
Examens Algemene vakken 
Gezien de onzekere situatie is door de examencommissie besloten om de mondelinge examens 
'spreken' voor Nederlands, Engels en Duits via TEAMS eerder af te nemen dan in het examenplan 
beschreven stond. Dit is met de studenten gecommuniceerd. 
 
Om de kwaliteit te borgen is er met een examen Engels en een aantal studenten eerst een pilot in 
TEAMS gedaan met het klaarzetten, afnemen en opnemen van het examen. Ter informatie en naslag 
is een instructiefilmpje gemaakt. Vervolgens zijn de mondelinge examens spreken in TEAMS 
afgenomen. 
 
Na de meivakantie was het mogelijk met inachtneming van de RIVM richtlijnen de mondelinge 
examens gesprekken en vervolgens schrijven af te nemen op school. 
 
De beoordeling en tweede beoordeling van deze examens is volgens afspraak/protocol verlopen. 
 
Praktijkexamens op school 
De praktijkexamens op school van de Koks, Bediening en Fastservice zijn eerder afgenomen. I.v.m. de 
RIVM maatregelen was hier meer tijd voor nodig dan gepland. De examens zijn in bloktijden 
afgenomen met een beperkt aantal studenten in de ruimte. 
 
Kerntaken die in de praktijk nog behaald moesten worden (bijv. voorraadbeheer) zijn op school 
afgenomen. 
 
Om de objectiviteit en kwaliteit te borgen is bij een aantal examens een tweede beoordelaar uit het 
bedrijfsleven aanwezig geweest. 
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Examinering keuzedelen 
De examens van de keuzedelen zijn individueel of in kleine groepen afgenomen via TEAMS of op 
school. 

Door Corona hadden veel studenten geen stageplek meer daarom heeft de examencommissie de 
BPV-uren van de examenkandidaten in kaart gebracht om vast te kunnen stellen of de 
examenkandidaten aan de wettelijk norm voldeden. Daar is aan voldaan. 

De examencommissie heeft de voortgang van de examens in Coronatijd intensief gemonitord en 
besluiten genomen op basis van de servicedocumenten van het Ministerie van OCW. De afspraken en 
bevindingen zijn vastgelegd.  
 

2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal - 
 
Onderstaand de algemene conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering per 

examenstandaard. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

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

Bij ED1 zijn de aspecten 

kwaliteitsborging en 

diplomering van voldoende 

kwaliteit en er zijn er geen 

risico’s gesignaleerd. 

 

Zie de conclusies bij paragraaf 

2.4 

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

De generieke en 

beroepsspecifieke examens 

worden ingekocht en er is 

vastgesteld dat deze van 

voldoende kwaliteit zijn. Er zijn 

geen risico’s gesignaleerd. 
 

Zie de conclusies bij paragraaf 
2.4 

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

Afname en beoordeling zijn 
van voldoende kwaliteit en er 
zijn geen risico’s gesignaleerd 
 

Zie de conclusies bij paragraaf 
2.4 

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
 

Verbetervoorstellen kwaliteit en examinering 2020-2021 

1. Verder uitrollen en bekwamen van de digitale beoordeling van de praktijkexamen 

2. Verder uitrollen en bekwamen van de digitale beoordeling van de mondelinge taalexamens  

3. Het Plan van toezicht Examinering herzien binnen de examencommissie. Aanpassingen 
aanbrengen binnen de gestelde kaders 

4. Jaarlijkse scholing organiseren voor de examencommissie om de deskundigheid te borgen 

 


