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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. 
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1.1 Gegevens examencommissie 

School voor ICT 
Periode waarop dit verslag betrekking heeft: 2019 - 2020 
Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

J.A.T. Bliemert 

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 

25189 BOL ICT Beheerder 

25190 BOL Netwerk- en mediabeheerder 

25191 BOL Medewerker beheer ICT 

25192 BOL Medewerker ICT 

25187 BOL Applicatie- en mediaontwikkelaar 

95311 BOL Applicatie- en mediaontwikkelaar (oude crebo, cohort 2015) 

 
1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

 
Naam: Rol/functie: 
Dhr. J.A.T. Bliemert Voorzitter 
Dhr. Ing. E. Snel Secretaris 
Dhr. Ing. R. Baouch Lid, coördinatie CE examens 
Mw. C. Bertels Lid 
Dhr. Van Dorp Extern lid (slapend) 

 
1. Dhr. J.A.T. Bliemert is in februari toegetreden tot de examencommissie. Mw. Drs. M.J.C de 

Kok is niet meer werkzaam bij ROC Mondriaan. 
2. Het voornemen om dhr. R. Springer toe te voegen als lid is bevroren door voorzitter (zie 

toelichting 1.5” 
 

Ad 3: Wanneer de schooldirecteur deel uitmaakt van de examencommissie: 
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. 

1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
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2. De schooldirecteur als lid of voorzitter heeft geen invloed bij het vaststellen of een student 
voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, certificaat of 
instellingsverklaring. 

 
3. Jaarlijks vindt aan het einde van het schooljaar de diplomavergadering plaats. Dit gebeurt 

met de grootst mogelijk zorgvuldigheid. Alle dossiers worden met de betrokken 
examinatoren besproken en vastgesteld. Indien studenten tussendoor hun opleiding 
afronden – bijvoorbeeld in verband met verlengde stage – wordt een diplomavergadering 
ingelast. Er hebben 15 ingelaste diplomavergaderingen plaatsgevonden. 

 
 

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

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

Op welke manier de benoeming van nieuwe leden plaatsvindt (toetsing van deskundigheid nieuwe 
leden, raadplegen van examencommissie voorafgaand aan benoeming, benoemen door bevoegd 
gezag (wet 7.4.5, lid 4,5; Beschrijf hoe je het doet als examencommissie. 

Ad 1: Nieuwe leden worden voorgedragen door de schooldirecteur. De voorzitter van de 
examencommissie heeft aan de hand van de voordracht een kennismakingsgesprek met een 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. 

Bovenstaande situatie (ad1) heeft zich niet voorgedaan in 2019-2020. 

Ad 2: De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en 
maakt jaarlijks een scholingsplan. 

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

1. De centrale bijeenkomsten op 17 oktober en 18 december 2019 zijn bijgewoond door enkele 
leden van de examencommissie. Wegens de afscheidsreceptie op 13 februari 2020 van 
Marianne de Kok hebben de leden van de examencommissie zich afgemeld voor deze 
bijeenkomst. De geplande bijeenkomsten op 15 april en 10 juni 2020 waren wegens Covid-19 
geannuleerd door OOA. Vanaf 21 april 2020 zijn er spreekuren via Teams aangeboden door 
OOA. De examencommissie heeft nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid. 

2. Centrale bijeenkomst betreffende “Examinering in coronatijd” door SPL. 
3. Verschillende docenten hebben deelgenomen aan de mogelijkheid om bij SPL plaats te 

nemen in de “review” groep voor examinering nieuwe kwalificatiedossiers. 
4. De examencommissie streeft ernaar om het jaar bijgeschoold te worden. 
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Welke aanbevelingen er zijn op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de 
examencommissie. Beschrijf dit hier, inclusief aanpak en planning. 

Met oog op de toekomst wordt er een cursus “Criterium Gericht Interview” aangevraagd bij de 
Mondriaan Academie. 
In de aanloop naar examinering van de nieuwe dossiers IT-Systems & Devices & Software 
Development zullen de docenten deel gaan nemen aan “informatie bijeenkomsten examinering” 
door SPL. 

De Examencommissie gaat actief meerdere assessoren werven en de training organiseren voor deze. 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 
De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst 
Onderwijsondersteuning en- advies. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de 
examencommissies op de hoogte gesteld van veranderende wet- en regelgeving en actualiteiten ten 
aanzien van examinering, certificering en diplomering. 

 

1.4 Taken van de examencommissie 
 

In Artikel 7.4.5a. van de wet educatie en Beroepsonderwijs 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
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.6a
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Thema Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 6 Betreft examenplannen van 

de opleidingen ICT Beheer & 

Netwerk- en mediabeheer, 

ICT Support en 

Applicatieontwikkeling – 

aanpassingen (tijdverkorting) 

gedaan op vastgestelde 

examens in verbanden met 

COVID-19. 

Vastellingscommissie heeft 
beslissing genomen. 

Aantal geconstrueerde examens  Keuzedelen behoefde niet 

opnieuw te worden 

vastgesteld 

Aantal diploma’s uitgereikt 143 Let op: nieuw vastgesteld 

cum laude regeling 

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 ICT-supportexamen KT1, 

besproken met deelnemer 
en assessoren 

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen 0  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 0 0 

Aantal toegekende aanpassingen examinering 0 # zie 2.4 “Examinering in 

coronatijd 

 
De examencommissie is in het cursusjaar 2019-2020 acht keer bij elkaar bijeen geweest. Van deze 
bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt door Mw Bertels en/of Mw Valk. 

Vastgestelde examens: 
1. K1B1K1 “Textiel clean” t.b.v. ICT Support 25192, BOL 2 – cohort2017 
2. K1B1K1 “Scootershop” t.b.v. Medewerker beheer ICT 25191, BOL3 – cohort2017 
3. P2K1 “Examenbureau Hermsen” t.b.v. Medewerker beheer ICT 25191, cohort 2017 
4. P1K2 “Amerijck” t.b.v. Medewerker Beheer ICT BOL3 25191, cohort 2016 
5. B1K1 “New Parts” t.b.v. Netwerk- en mediabeheer BOL4 25190, cohort 2017 
6. B1K1 “Start-up Control Hub” t.b.v. ICT-Beheer BOL4 25189, cohort 2017 
7. P1K1 “Excellent Taste” t.b.v. Applicatieontwikkeling BOL4 25187, cohort 2017 
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Toelichting melding onregelmatigheden tijdens examens: 
1. Assessoren waren van mening dat een student tijdens het examen gebruik heeft gemaakt van zijn 
mobiel om antwoorden op de vragen te krijgen. De examencommissie heeft beide partijen 
uitgenodigd en is tot de conclusie gekomen dat het hier ging om een chat na het examen, welke niet 
van invloed kon zijn op het resultaat. Het examen is nogmaals aangeboden. 

 
2. Student Keuzedeel Droning: Er is één student geweest die een aanvraag aan de examencommissie 
voor het keuzedeel op eigen verzoek heeft gedaan. Dit betreft het keuzedeel K0979 Droning- 
toepassingen in plaats van het keuzedeel K0072 Ondernemend gedrag. 

 

3. Inhaal examinering keuzedeel “Veiligheid in netwerk” 
Uit onderzoek van de Examencie bleek dat een aantal studenten het examen Veiligheid in systemen 
en netwerken 1 niet had gemaakt omdat op het moment van afname Stichting praktijkleren onder 
een DDOS aanval lag. Studenten waren wel aanwezig en hadden getekend voor aanwezigheid maar 
het examen is dus nooit echt gestart. Hiervoor is een nieuwe datum afgesproken met de zeven 
studenten die hier mee te maken hadden en het examen alsnog afgenomen. 

 
Aanpassing Cum Laude-regeling 
In overleg met Dienst OOA is er voor de diplomakandidaten een nieuwe Cum Laude regeling 
vastgesteld. NED en ENG moet over de gehele linie gemiddeld een 8 of hoger zijn. Alle aanwezige 
leden van de examencommissie hebben deze op 16 juni 2020 ondertekend. 
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1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie 
<Beschrijf hier 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 # “Nieuw lid van Team 
Applicatieontwikkeling 
toevoegen” 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende Alle leden van de 
examencommissie 
(indien niet eerder 
gedaan) een CGI-cursus 
aanbieden. 

 
# Dhr. R. Springer heeft enkele zittingen bijgewoond, maar is door “privéomstandigheden” voortijdig 
uit de commissie gestapt op advies van de voorzitter. 

 
Algemene kwaliteitsimpuls: 
1. Binnen de kwaliteitszorgcyclus is er voor 2020-2021 gekozen om verder te kijken naar een nieuwe 
screening van de logistieke processen op basis van de MBO Raad handreiking “TPO 2.0”. 
2. Er wordt gewerkt aan het verbreden van de groep assessoren. 
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2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering 
Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Er zijn weinig nieuwe 
kwaliteitsdoelen geformuleerd t.o.v. 
2018-2019. Er zijn beperkte 
veranderingen geformuleerd. 

Beoordelingen van AVO-examens met meerdere 
beoordelaars afnemen. 

 
2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 

 
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 
1 Meer externen vragen bij beoordeling 

beroepsexamens 
niet Corona- 

omstandigheden 
2 Inzetten van 2e beoordelaar bij AVO- 

examens. 
niet Alle S/GV-examens 

zijn opgenomen 
3    
4    

2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 
 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 toelichting 
Beroeps specifiek Alle examens   SPL 
Generiek Mondriaan 

Examenbank 
   

 

Opmerking: Voor het examen P1-K1 “Excellent Taste” t.b.v. Applicatieontwikkeling BOL4 25187, 
cohort 2017 heeft de examencommissie akkoord gegeven om de inrichting van de applicatie -welke 
niet meetelde in de beoordeling- omwille van de tijd te laten plaatsvinden in de voorgaande lessen. 
Deze aanpassing is gedaan om de examentijd in COVID-19 omstandigheden zo kort mogelijk te laten 
zijn. 

 
Alle beroepsexamens van SPL worden in de vaststellingscommissie opnieuw vastgesteld. 

 
 

Voor keuzedelen gelden de externe valideringsroutes nog niet. De examencommissie dient de 
examens voor de keuzedelen wel vast te stellen. 

Route 1 = inkopen bij gecertificeerde leverancier 

Route 2 = zelf construeren (onder voorwaarden) 

Route 3 = zelf construeren en extern valideren 

 
2.4 Overzicht van de kwaliteit van examinering – per opleiding - 

 

In artikel 7.4.5a lid 6 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat: 

De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over de examenkwaliteit per opleiding, aan de 
hand van de standaarden, bedoeld in artikel 7.4.4, en haar werkzaamheden en verstrekt dit verslag 
aan het bevoegd gezag van de instelling of de exameninstelling. 

 
 
 
 

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 

25189, 25190, 
25191, 25192, 
25187, 95311 

Voldoende Voldoende Voldoende 

 

De bovenstaande “voldoende” komt uit de interne audit Examinering, printversie 22/6/2019, 
uitgevoerde door dienst OOA. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Crebo In hoeverre van voldoende kwaliteit? Zijn er risico’s gesignaleerd? Wat is de 

invloed van Covid-19 hierop geweest? 
ED1: 

 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 

ED2: 
 

Exameninstrumentarium 

ED3: 
 

Afname en beoordeling 

25189 Voldoende Voldoende Voldoende 
25190 Voldoende Voldoende Voldoende 
25191 Voldoende Voldoende Voldoende 
25192 Voldoende Voldoende Voldoende 
25187 Voldoende Voldoende Voldoende 
95311 Voldoende Voldoende Voldoende 

 
 

# “Examinering in Coronatijd” verslag van de examencommissie – 20 juli 2020 
 

In het schooljaar 2019-2020 is er gewisseld van voorzitter (1/1/2020). In maart 2020 werd de wereld 
getroffen door de COVID-19 pandemie. Op de campus Techniek en ICT van ROC Mondriaan is er 
onder begeleiding van de onderwijsdirecteur een crisisteam ingericht. In dit crisisteam, veelal 
schooldirecteuren (en tevens voorzitter examencommissie) is in samenwerking met dienst OOA en 
geleverde servicedocumenten intensief overlegd over “verantwoord examineren”. Bijeenkomsten 
waarin van elkaar is geleerd hoe de verschillende commissies de documenten “Servicedocument 
aanpak en handreiking verantwoord diplomeren” aangeleverd door de MBO Raad te interpreteren 
en toe te passen in eigen examencommissie van de school. 
Vanuit daar is er een regiegroep Examinering, School voor ICT opgericht. Deze regiegroep bestaande 
uit assessoren heeft de documentatie en de planning voor de school gemaakt als aanbeveling voor 
aanpassingen van de ingekochte (SPL) examens. De examens zijn in de examencommissie vastgesteld 
en via de vaststellingscommissie bij de verschillende examens gehanteerd als instrument. 

Vanwege Covid-19 zijn examens aangepast. Hiervoor zijn de eerder genoemde documenten gebruikt. 
Er is in april 2020 een check gedaan op onderstaande criteria voor bepalen examenvorm: 

Stap 1: Breng als onderwijsteam in kaart welke kerntaken en werkprocessen nog niet zijn behaald. 
Stap 2: Kunnen deze ontbrekende examens volgens het examenplan worden uitgevoerd? 
Stap 3: Zo nee: bekijk of de ontbrekende onderdelen met een alternatieve examenvorm afgesloten 
kunnen worden. 
Stap 4: Is dit ook niet haalbaar, dan bekijkt het onderwijsteam of voldoende formatieve bewijzen 
aantonen dat de student de kwalificatie-eisen op het juiste niveau beheerst. 
Stap 5: Is dit ook niet op een verantwoorde wijze mogelijk?: Besluit dan om de examinering en/of 
diplomering uit te stellen. 

In de bijlage “planning” is de set van examens. Voor alle examens hebben we kunnen besluiten deze 
op verantwoorde wijze te kunnen afnemen conform de Covid-19 maatregelen zoals bijvoorbeeld de 
anderhalve meter afstand houden. 
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Er is niet gekozen voor online examens vanwege complexiteit en “kans op fraude of uitlekken”. 
Uiteindelijk is er gekozen om examens SPL aan te bieden op school. Soms in aangepast vorm, 
namelijk inkrimpen van het examen zodat deze past in één dagdeel. Het comprimeren hield vaak in 
minder vragen, maar wel behoud van “incidentenmix, complexiteit” en alle werkprocessen minimaal 
één maal aan de orde in het examen. Aan de authenticiteit is nimmer een concessie gedaan. 

Vanaf de 1e week na de meivakantie is er begonnen met examens. Zie bijlage 1 “Planning” 

CE taal en rekenen in COVID-19 tijd: 

Gedurende het schooljaar 2019-2020, hebben alle studenten van leerjaar 2 de gelegenheid gekregen 
deel te nemen aan het centrale examen. Studenten van leerjaar 3 hebben ook de kans gekregen om 
de gemiste of niet behaalde examens van het vorige schooljaar te herkansen of in te halen. 

De examens in het schooljaar 2019-2020 stonden deels in het teken van corona. Dit heeft impact 
gehad op het afnemen van sommige examens. Studenten die in afnameperiode 3 voor de e.e.a. 
reden geen deel konden nemen aan het examen, hebben verder in het schooljaar geen gebruik 
gemaakt van de examens in afnameperiodes 4 en 5. Betreffende studenten krijgen in het tweede 
gedeelte van schooljaar 2020-2021 (diplomajaar) de gelegenheid gemiste examens in te halen. De 
laatste twee afnameperiodes zijn gebruikt voor de diplomakandidaten in het schooljaar 2019-2020. 
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De resultaten in de tabellen zijn inclusief de herkansingen aan het eind van het schooljaar. 

De resultaten van CE taal en rekenen zijn in het schooljaar 19-20 procentueel iets minder positief dan 
het schooljaar ervoor. Het geldt in het bijzonder voor Nederlands en rekenen. Dit heeft te maken 
met het feit dat tijdens het schooljaar 19-20 geen herkansingen plaats hebben gevonden. Tevens 
heeft een deel van de kandidaten niet deelgenomen aan de examens. 

De resultaten van Engels zijn relatief stabiel gebleven. 
 
 

Instellingsexamen in coronatijd: 
 

Bol 2: De examens van Nederlands en Engels zijn van maart naar juni verschoven. Tevens zijn er 
examens flexibel bij studenten afgenomen. Diplomering voor de zomervakantie werd dan mogelijk. 

Bol 3: Bij deze opleiding zijn alle examens Nederlands, Engels en rekenen in leerjaar 2 afgenomen. 
Enkele studenten hebben hier nog een inhaal of herkansing voor hoeven doen in de periode mei-juli. 

Bol4 AO/IB/NB: 

Instellingsexamen: Deze zijn bij bol 4 voor het merendeel in het 2e leerjaar afgenomen. Daardoor 
waren er alleen wat Nederlands-, Engels- en rekenexamens bij enkele kandidaten af te nemen omdat 
zij door verschillende omstandigheden dit in het 2e leerjaar niet hebben kunnen doen. 

Diplomering BPV tijd tijdens corona: 
 

I.v.m. de Covid-19 maatregelen die stagebedrijven hebben moeten nemen is bij een aantal studenten 
van bol 2 de normale stageduur niet gehaald. De examencie heeft hier het besluit genomen de 
ondergrens voor de BPV-uren bij bol 2 te verlagen naar 720 uur (minimaal zou dit 700 uur moeten 
zijn). 

Voor de studenten uit leerjaar 2 (Bol 3 en 4) die stage liepen tijden de corona periode is 80 % blijven 
werken en hebben we gecommuniceerd dat 900 klokuren stage te hanteren in plaats van 1440 uur 
voor de diplomering in 2021. 
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Keuzedelen in COVID-19 tijd: 

Bol2: Ondernemend gedrag en digitale vaardigheden: Alle diplomakandidaten hebben alle 
keuzedelen gedaan. Digitale vaardigheden is afgenomen tijdens corona periode. 

Bol3: Voor de diplomering bij bol 3 is één keuzedeel uit leerjaar 1 meegenomen, namelijk 
Ondernemend gedrag. 

Keuzedeel Basis Web Development voor leerjaar 2 en leerjaar 3 is door de corona periode niet 
afgemaakt. Daardoor kon er geen examen voor afgenomen worden. 

Bij de bol 4 opleiding Applicatieontwikkeling zijn alle keuzedelen afgenomen. Voor en tijdens de 
corona periode. 

Bij de bol 4 ICT-beheer en Netwerkbeheer is door de corona periode het keuzedeel van leerjaar 3 
niet gegeven. Kort na de start van dit keuzedeel brak corona uit. Er is verder geen les meer gegeven 
met het gevolg dat een examen afnemen niet mogelijk werd. 

Resultaten Beroepsexamens en diplomering per opleiding: 
 

Opleiding Medewerker ICT Crebo 25192 Cohort 2018 Bol 2: 
 

Totaal waren er 21 kandidaten die hebben deelgenomen aan de beroepsexamens voor Medewerker 
ICT. Van de 21 kandidaten zijn er uiteindelijk 19 gediplomeerd. 

Opleiding Medewerker beheer ICT Crebo 25191 Cohort 2017 Bol 3: 
 

Totaal waren er 35 kandidaten die hebben deelgenomen aan de beroepsexamens voor Medewerker 
beheer ICT. Tevens waren er nog 8 kandidaten van het cohort 2016 die ook nog in het schooljaar 
2019-2020 konden diplomeren. Dit betreft kandidaten die, of nog een verlengde stage hadden of nog 
één of meerdere examens moesten herkansen. Van de 43 kandidaten zijn er uiteindelijk 37 
gediplomeerd. De kandidaten die niet gediplomeerd zijn moeten of nog een stage doen (omdat 
bijvoorbeeld door Corona stages afgebroken waren) of nog examens herkansen. 

Opleiding Applicatie- en mediaontwikkelaar Crebo 25187 Cohort 2017 Bol 4: 
 

Voor de opleiding Applicatie- en mediaontwikkelaar waren er in totaal 43 kandidaten. Van deze 43 
kandidaten waren nog 5 kandidaten van cohort 2016 en 2 kandidaten van crebo 95311 cohort 2015 
(oude crebo applicatie-en mediaontwikkelaar). De 2 kandidaten van crebo 95311 cohort 2015 zijn 
beide gediplomeerd. Dit waren de laatste kandidaten die nog onder het oude crebo 95311 vielen. 
Tevens was het ook het laatste schooljaar dat diplomeren van dit oude crebonummer nog mogelijk 
was. Van de andere 41 kandidaten hebben uiteindelijk 36 kandidaten het diploma behaald. 

Opleiding Netwerk- en mediabeheerder Crebo 25190 cohort 2017 Bol 4: 
 

Totaal waren voor deze opleiding 7 kandidaten, waarvan nog 3 kandidaten van het cohort 2016 
waren. Uiteindelijk zijn alle 7 kandidaten gediplomeerd. 

Opleiding ICT-Beheerder Crebo 25189 cohort 2017 Bol 4: 
 

Totaal waren er 45 kandidaten, 41 van cohort 2017 en 4 kandidaten van cohort 2016 die of een 
verlengde stage hadden, of nog examens moesten herkansen. Van de totaal 45 kandidaten hebben 
uiteindelijk 43 kandidaten een diploma behaald. 
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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. 

 
Behaald 

 
Vastgestelde examens, 4 ogen- 
principe bij beroepsexamens 

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

 
Behaald 

 
Route 1 examinering, ingekocht 
bij SPL en intern vastgesteld door 
vaststellingscommissie 

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

 
Behaald 

 
Planning, uitnodigingen, 
onregelmatigheden worden 
gedocumenteerd, 
Examencommissie komt 
regelmatig bij elkaar en 
behandeld planning ed. 

 
 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
De examencommissie is voornemens om een nieuw enquête instrument te gaan inzetten voor de 
instellingsexamens. Ook moeten we nauwlettend de proces-verbalen blijven monitoren. 

 
In schooljaar 2020-2021 wordt een start gemaakt met werving van bedrijven die plaats kunnen 
nemen in een bedrijvenklankbord. Vanuit deze en de adviesraad zal de voorzitter enkele van hen 
vragen om als assessor te worden opgeleid en één van hen te vragen zitting te nemen in de 
examencommissie. 

 Crebo Diploma's Kandidaten Opmerking 
Bol 2 Medewerker ICT 25192 18 21 alle cohort 2018 
Bol 3 Medewerker beheer ICT 25191 37 43 35 uit cohort 2017 en 8 uit cohort 2016 
Bol 4 ICT-Beheerder 25189 43 45 41 uit cohort 2017 en 4 uit cohort 2016 
Bol 4 Netwerk- en mediabeheerder 25190 7 7 4 uit cohort 2017 en 3 uit cohort 2016 
Bol 4 Applicatie- en mediaontwikkelaar 25187 36 41 36 uit cohort 2017 en 5 uit cohort 2016 
Bol 4 Applicatie- en mediaontwikkelaar 95311 2 2 beide uit cohort 2015 

 Totaal 143 159 Slagingspercentage ruim 89 % 
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Bijlage 1: 
 

  
Maand 2020 

 
Naam 

Examen / 
herexamen 

 
Leerjaar 

 
Klas 

 
LOCATIE 

1 18-mei B1-K2 Bol3 Examen  3cd TIN 

 
2 

 
19 en 20 mei 

B1-K1 IB-NMB 
Bol4 

 
examen 

 
3 

 
3PQ 

 
TIN 

 
3 

 
19 en 20 mei 

B1-K1 IB-NMB 
Bol4 

 
examen 

 
3 

 
3PQ 

 
TIN 

 

4 
25+26+27-5- 
2020 

 

P1-K1 BOL4 AO 

 

examen 

 

3 

 

3H/3J 

 

TIN 
 

5 
28 en 29 
mei. 

B1-K2 IB-NMB 
Bol4 

 

examen 

 

3 

 

3PQ 

 

TIN 
 
6 

28 en 29 
mei. 

B1-K2 IB-NMB 
Bol4 

 
examen 

 
3 

 
3PQ 

 
TIN 

 
7 

28+29mei - 
2juni 

B1-K3 AO Bol4 
3HJ 

 
examen 

 
3 

 
3H/3J 

 
TIN 

 
8 

 
9-jun 

 
B1-K1 Bol3 

 
examen 

 
3 

  
BRAS 

9 10-jun B1-K1 Bol3 examen 3  BRAS 
 
10 

 
11-jun 

 
P2-K1 BOL3 

 
examen 

 
3 

  
BRAS 

11 16-jun B1-K1 Bol2 examen 2  BRAS 

her 23-jun P1-K1 BOL4 AO herexamen 3 3H/3J  

her 23-jun B1-K1 BOL3 herexamen 3   

her 24-jun B1-K1 BOL3 herexamen 3   

her 25-jun P2-K1 BOL3 herexamen 3   

 
her 

 
30-jun 

Evt Herk B1-K3 
IB-NMB Bol 4 

 
herexamen 

 
3 

  

 
her 

 
1-jul 

Evt Herk B1-K3 
IB-NMB Bol 4 

 
herexamen 

 
3 

  

 
her 

 
30-jun 

B1-K1 + B1-K2 
BOL2 

 
herexamen 

 
2 

  

 
her 

 
1-jul 

B1-K1 + B1-K2 
BOL2 

 
herexamen 

 
2 

  

her juli AO lj1 K0497 KEUZEDEEL 1   

her juli AO lj1 K0722 KEUZEDEEL 1   

her  AO lj3 K0730 KEUZEDEEL 3   

her  AO lj3 K0529 KEUZEDEEL 3   

 
 
her 

 Nederlands 
instellingexamen 
S/S/G 

 
 
examen 

 
 

2 

  

her  TOA le/lui B2 examen 2   
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