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INLEIDING  
 

Geachte lezer, 
 

Na afloop van ieder schooljaar stelt de examencommissie van de International Hotel & Management 
School (IHMS) een jaarverslag op betreffende de examinering. In dit verslag worden de 
werkzaamheden van de examencommissie beschreven en toegelicht. Verder wordt per opleiding, in 
het geval van de IHMS zijn dat er twee, verslag gedaan van de examenkwaliteit van het betreffende 
schooljaar. De standaarden, beschreven in examenkwaliteit MBO 2017 (versie juli 2019), zijn hierin 
leidend. 
Het jaarverslag dient als interne verantwoording van de kwaliteit van examinering en diplomering 
aan het College van Bestuur van ROC Mondriaan. 
Geformuleerde verbeter- en aandachtspunten zijn leidend voor het plan van toezicht examinering 
(PVT) welk voor de start van ieder schooljaar wordt gemaakt. In dit PVT staan het doel, de 
(verbeter)acties, de verantwoordelijke personen en het tijdspad betreffende de examenstandaarden 
beschreven. Dit zijn, ten eerste: kwaliteitsborging, examinering en diplomering, ten tweede: 
exameninstrumenten en ten derde afname en beoordeling. 
Vanuit dit plan van toezicht komt aan het eind van het schooljaar weer input voor het jaarverslag. 
Zijn de doelen bereikt, alle taken uitgevoerd, wat ging goed, wat kan beter, welke acties zijn 
nodig? Dit maakt de cirkel weer rond. 

 
Schooljaar 2019-2020 is volledig anders gelopen dan gepland. De Covid-19 pandemie en alle 
daarmee samenhangende gevolgen zijn van grote invloed geweest op de bedrijfsvoering van de 
school en daarmee samenhangend de organisatie van de examinering. Examens werden uitgesteld, 
aangepast, eerder afgenomen of op andere manieren afgenomen dan vooraf was vastgelegd in de 
onderwijs- en examenregeling (OER). 
De examencommissie heeft bij alle beslissingen die genomen zijn in deze, het belang van de student 
vooropgesteld zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van de examinering en de 
diplomawaarde. 
De servicedocumenten van het Ministerie van OCW zoals “Verantwoord Diplomabesluit” vormden de 
basis bij onze besluitvorming. Alle besluiten zijn vastgelegd in de actie- besluitenlijst. 
Met trots kunnen we constateren dat we, met inzet van medewerkers en studenten, gedurende het 
schooljaar, 248 diploma’s hebben kunnen uitreiken. 
Waarvan akte in dit verslag. 

 
 

Leo Wandel 
Voorzitter examencommissie IHMS 
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1.1 Gegevens examencommissie 
School International Hotel and Management School 
Periode waarop dit verslag betrekking heeft: Schooljaar 2019-2020 
Verantwoordelijke voor het verslag 
(Voorzitter examencommissie): 

 
Leo Wandel 

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, met de aantekening dat voor de 
crebo’s 90301 en 90303 geen onderwijs meer wordt aangeboden. Het gaat bij deze crebo’s om een 
aantal examens die extraneus studenten nog moeten afronden. 

 

Crebo Leerweg Opleiding 

25184 BOL Manager Ondernemer Horeca 

90303 BOL Manager Ondernemer Horeca (extraneus) 

25185 BOL Meewerkend Horeca Ondernemer 

90301 BOL Manager Ondernemer Café-Bar (extraneus) 
 
 

De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 
 

Naam: Rol/functie: 
Jolanda de Bont Examenbureau: o.a. examenplanning, examendossier, 

centrale examens, contacten met examenleveranciers, 
surveillance 

Gemma Gieselaar Secretaris 
Marlous Gunneweg Vaststeller, vertegenwoordiger Nederlands, 
Annemieke Koopman Examenbureau: o.a. examenplanning, examendossier, 

centrale examens, contacten met examenleveranciers, 
surveillance 

Willem Los Vertegenwoordiger B1-K2 (Ondernemen), Rekenen 
Froukje Ris Vertegenwoordiger MVT, kerntaak P2-K2 (Hotel) en TTO 
Petra Sülz Vertegenwoordiger opleiding MHO 
Constant de Vries Vertegenwoordiger International Stream, BPV, P2-K1 

(koken/serveren) 
Leo Wandel Voorzitter, vertegenwoordiger kerntaak B1-K2 

(Leidinggeven), klachtenbehandeling 
Jacqueline van der Zwan Lid, intervisie met andere schooldirecteuren binnen ROC 

Mondriaan en landelijk in platforms met 
vertegenwoordigers van andere ROC’s. 

Extern lid (vacant) Deskundige vanuit het werkveld. Aansluiting examinering 
aan wat er vanuit het werkveld gevraagd wordt toetsen. 

1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 

1.2 Samenstelling examencommissie 
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1. Tijdens het schooljaar 2019-2020 is Petra Sülz toegetreden tot de examencommissie als 
vertegenwoordiger van de opleiding Meewerkend Horeca Ondernemer. 

 
2. Alle leden van de examencommissie zijn werkzaam binnen de organisatie. Ieder lid heeft zijn 

eigen inbreng, kennis en expertise. De samenstelling van de commissie is dusdanig dat alle 
opleidingen zijn vertegenwoordigd, alsmede de verschillende uitstroommogelijkheden. Er is 
binnen de commissie expertise op het gebied van alle kerntaken, moderne vreemde talen, 
generieke vakken, centrale examinering, BPV, vaststellen, wet- en regelgeving inzake 
examinering, examenorganisatie, assessments afnemen en dossiervorming. 

 
3. Belangenverstrengeling (indien van toepassing) wordt voorkomen op de volgende manier: 

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. 

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. 

 
 

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

Mogelijk nieuwe leden worden in de vergadering van de examencommissie besproken. Er wordt 
gekeken naar kennis, functie, expertise, beschikbaarheid en de toegevoegde waarde die het nieuwe 
lid kan hebben voor de examencommissie. De voorzitter van de examencommissie heeft daarna een 
kennismakingsgesprek met het aspirant lid. Na terugkoppeling aan de examencommissie en een 
positief besluit, draagt de voorzitter van de examencommissie het aspirant lid voor aan de 
examenraad. Deze wordt vervolgens gehoord door de leden van de examenraad voordat benoeming 
door het CvB plaatsvindt. Wanneer leden benoemd worden krijgen ze een training beginnend 
examencommissielid. Een nieuw examencommissielid moet zich minimaal voor drie jaar willen 
verplichten aan de taak. 

Voor de leden van de examencommissie geldt dat zij hun eigen deskundigheid op peil houden. Alle 
landelijke bijeenkomsten aangaande examinering en de centrale examenbijeenkomsten van ROC 
Mondriaan worden bezocht door leden van de examencommissie. Relevante scholingen van 
Examenwerk en andere examenleveranciers worden door leden van de examencommissie 
bijgewoond. Leden met specifieke expertise zoals vaststellen, volgen indien nodig of wenselijk 
scholingen op dit gebied. 

1.3 Deskundigheid examencommissie 
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Er wordt jaarlijks kritisch naar de constellatie van de leden van de examencommissie gekeken of hun 
expertise nog relevant is en of er nog expertise ontbreekt. De school heeft een Internationaal 
karakter met Engelstalig onderwijs, tweetalig onderwijs en buitenland stages, dat brengt andere 
problematiek met zich mee dan een reguliere Nederlandstalige opleiding. Examencommissielid mw. 
Ris is daarom lid van het landelijk platform tweetalig onderwijs omdat TTO- examens moeten 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

 
Op scholengroep-niveau worden incidenteel onderwerpen besproken inzake examinering. De 
examencommissies van de verschillende scholen van de scholengroep hebben over bepaalde 
vraagstukken contact met elkaar. 

Niet alle leden kunnen altijd aanwezig zijn bij alle aangeboden trainingen/bijeenkomsten. Binnen de 
examencommissie hanteren wij het principe van “train de trainer” zodat iedereen altijd is 
geïnformeerd. 

De schooldirecteur van de IHMS (lid van de examencommissie) heeft intervisie met andere 
schooldirecteuren binnen ROC Mondriaan. Landelijk vertegenwoordigt de directeur de school op 
diverse platforms waar examinering en diplomering regelmatig onderwerp van gesprek zijn. 
Relevante kennis hier opgedaan, wordt gedeeld in de examencommissie. Eventuele vragen vanuit de 
examencommissie worden daar gesteld. Verder wordt er zowel formeel als informeel, informatie 
over examenonderwerpen besproken. 

 
Uiteraard is door de Covid-19 pandemie en de daaruit volgende maatregelen het schooljaar anders 
geëindigd dan gepland. Een aantal scholingen en bijeenkomsten werden afgelast of uitgesteld en 
vergaderingen vonden online plaats. Belangrijk om te melden is, dat er vanuit de examencommissie 
veel contact is geweest met het OOA (onderwijs ondersteuning en advies), de examenleveranciers, 
andere scholen binnen en buiten ROC Mondriaan en andere relevante instanties, over hoe om te 
gaan met de situatie. Daarbij zijn de service documenten van het Ministerie van OCW leidend 
geweest. 

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

Scholingsactiviteiten en bijeenkomsten schooljaar 2019-2020 
Activiteit Deelnemer(s) 
Scholing examen kluis (Examenwerk) Leden examencommissie 
Bijeenkomst betreffende keuzedelen (KML) 
Georganiseerd door OOA (Centrale examenraad) 

Leden examencommissie 

Assessorencursussen (Examenwerk) Assessoren/aspirant assessoren 
Digitaal beoordelen (Examenwerk) Examenbureau, kerntaak 

coördinatoren en assessoren 
Bijeenkomsten centrale examencommissie (OOA) Minimaal 2 leden van de 

examencommissie zijn daar 
aanwezig en doen daar verslag 
van in de commissie. 
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Centrale examencommissiebijeenkomsten 
De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst 
onderwijsondersteuning en- advies (OOA) van het ROC Mondriaan. 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. 

 

B. Het plan van toezicht is leidend bij de evaluatie van de deskundigheid van de 
examencommissie. 

Alle onderdelen van ED1, ED 2 en ED 3 worden gemonitord, kritisch bekeken en geëvalueerd. 
In het nieuwe plan van toezicht voor schooljaar 20-21 worden deze aanpassingen en aanbevelingen 
meegenomen (zie 2.2 en 2.4). 

 
 
 

C. Aanbevelingen betreffende deskundigheidsbevordering 
(Aanpak, planning in scholingsplan 2020-2021) 

 

Activiteit Deelnemer(s) 
Bijeenkomsten centrale examencommissie (OOA) Leden 

examencommissie 
Assessorencursus nieuwe collega’s Nieuwe collega’s die 

examens gaan afnemen 
of assessor zijn bij 
examens 

Assessorencursussen (bijscholing) Collega’s die langer dan 
2 jaar geleden 
assessorenscholing 
hebben gevolgd. 

Assessoreninstructie voor externe assessoren Externe assessoren 
Alle relevante scholing aangeboden door de examenleveranciers Medewerkers 

examenbureau, 
taaldocenten, kerntaak 
coördinatoren en leden 
examencommissie 

Scholing betreffende invoering examenkluis (via examenwerk) Medewerkers 
examenbureau en 
Kerntaak coördinatoren 

Expertise delen die is opgedaan door leden van de examencommissie 
op het gebied van hun rol of functie 

Leden 
examencommissie 
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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. 

 

  KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020  
 
 

Thema Aantal Opmerking 
Aantal vastgestelde examenplannen 1 Van alle crebo’s wordt 1 

gedetailleerde 
examenplanning gemaakt. 

Aantal geconstrueerde examens 1 B1-K2 kon in de huidige 
vorm i.v.m. de Covid-19 
pandemie niet aangeboden 
worden. Hier is een examen 
voor geconstrueerd., 
vastgesteld, goedgekeurd in 
de examencommissie en 
aangeboden aan het MEC, 
OOA en Examenwerk. 

Aantal diploma’s uitgereikt 248 Crebo 25184 -184 diploma’s 
Crebo 25185 – 37 diploma’s 
Crebo 90301 – 2 diploma’s 
Crebo 90303 – 25 diploma’s 

Aantal certificaten uitgereikt 0  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 42 Instroom fasttrack 
Reeds behaalde centrale 
examens op de HAVO 

Aantal toegekende vrijstellingen 42 Instroom fasttrack 

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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  Reeds behaalde centrale 
examens NE, EN, RE op de 
HAVO 

Aantal behandelde bezwaren door 
examencommissie 

Zie overzicht 
hieronder 

 

Aantal beroepszaken bij Commissie van 
Beroep voor de examens 

0 n.v.t. 

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens 
examen 

Geen  

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten 
tot examen 

0 n.v.t. 

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 
Crebo 25184 (MOH) 

 
 
 
 

Crebo 25185 (MHO) 

 
104 Dyslecten 
11 Dyscalculie 
4x Extra tijd 
4x Gebruik laptop 

 
19 Dyslecten 
1x Gebruik laptop 

 
Dyslexie 
Dyscalculie 
Vanwege overige klachten 

 
 
 

Vanwege overige klachten 

Aantal toegekende aanpassingen examinering 143 Zie hierboven 

 
 

*Overzicht behandelde klachten/ verzoeken 
schooljaar 2019/2020 

Datum Betreft examen: Student Klacht/verzoek 
Mei 2020 Spaans Alle 4e jaars 

studenten 
Er zat een fout in het aangeboden 
examen van Examenwerk 

 Besluit: De klachten zijn onderzocht en terecht bevonden. Er is besloten om alle 
examenkandidaten een extra herkansing te geven. 
De fout is teruggekoppeld aan Examenwerk en zij hebben aangegeven actie te 
ondernemen. 

Juni 2020 Nederlands spreken 1 student 
MOH 

Verzoek tot een 2e beoordeling 

 Besluit: Het verzoek is toegekend en er heeft een 2e correctie plaatsgevonden 
Juni 2020 Verschillende examens 7 studenten 

MOH/MHO 
Verzoek tot extra herkansing. Alle 
verzoeken zijn Covid-gerelateerd. 

 Besluit: Alle verzoeken tot herkansingen zijn toegekend. 
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Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt 

Samenstelling 
examencommissie 

Momenteel is de enige ontbrekende 
schakel in de examencommissie een 
extern lid uit het werkveld van de 
branche. De beoogde opvolger van Alfred 
van der Toolen kreeg net voor benoeming 
een contract bij ROC Mondriaan 
aangeboden. Dit hield zijn benoeming 
tegen. 

Actie: Potentieel Extern 
lid benaderen en na het 
doorlopen van de 
benoemingsprocedure 
deze toevoegen aan de 
examencommissie in 
schooljaar 2020-2021. 

 
Noodzaak van de dubbele 
vertegenwoordiging van 
het examenbureau 
bespreken en een 
taakverdeling maken 
voor deze 
vertegenwoordigers. 
Actie: Agenderen in de 
examencommissie 
vergadering schooljaar 
2020-2021 

 
Gezien de problemen in 
de BPV ontstaan door 
Covid-19 is een 
vertegenwoordiger 
vanuit de stagecommissie 
in de toekomst wenselijk. 
Actie: Agenderen in de 
examencommissie 
vergadering schooljaar 
2020-2021 

Deskundigheid 
examencommissie 

De deskundigheid van de 
examencommissie is voldoende. Op alle 
onderdelen is expertise. Alle opleidingen 
en uitstroommogelijkheden zijn 
vertegenwoordigd alsmede alle relevante 
afdelingen (praktijk en theorie). 

 
 
 
 
 

Nieuwe leden van de examencommissie 
volgen de basistraining die wordt 
georganiseerd vanuit het OOA. 

Optimaliseren van de 
taakverdeling door deze 
tegen het licht houden en 
waar nodig te herzien 
gedurende schooljaar 
2020-2021. 
Actie: Agenderen op de 
examencommissie 
vergadering in schooljaar 
2020-2021 

 
Indien van toepassing 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie 
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 Leden van de commissie volgen scholing 
en gaan naar bijeenkomsten die door de 
examenleveranciers worden 
georganiseerd. 

Binnen de commissie 
wordt bepaald wie er 
gaat. Afhankelijk van het 
aanbod en welke 
expertise er gevraagd 
wordt. 
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2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering 
Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. *Alle Examenfunctionarissen en 
betrokken medewerkers zijn 
deskundig en waar nodig geschoold 
voor hun taak. 

-Alle assessoren (collega’s IHMS) zijn geschoold 
d.m.v. een assessorentraining. 
-Iedere 2 jaar is er een opfriscursus voor reeds 
getrainde assessoren en jaarlijks is er een cursus 
voor nieuw op te leiden assessoren. 
-Alle leden van de examencommissie zijn 
geschoold volgens de Mondriaanstandaarden 
en/of deskundig bevonden door het bevoegd 
gezag (schooldirecteur). 
-De vaststellers zijn bekwaam en werken volgens 
het Mondriaanformat. 
-Medewerkers van het examenbureau zijn 
geschoold in Magister en de overige software (of 
deskundig bevonden) die nodig zijn voor het 
uitvoeren van hun taak. 

2. *Alle examendossiers zijn volledig en 
voldoen aan de normen van de 
inspectie 

Ingevulde beoordelingen worden gecheckt op 
handtekening, proces verbaal, volledigheid en of 
deze op de juiste manier zijn ingevuld. 

 
De inhoud van het examendossier is identiek aan 
datgene wat in het OER van het desbetreffende 
cohort staat vermeld, inclusief eventuele 
addenda. 
De examencommissie checkt minimaal 5 % van 
alle dossiers nadat de vaststellingsvergadering 
heeft plaatsgevonden. 
De te checken dossiers worden evenredig 
verdeeld over de verschillende opleidingen. Er is 
minimaal 1 dossier bij, waarop de 
omkeerregeling van toepassing is. 

3. *Evaluatieverslag per kerntaak (door 
de kerntaakcoördinator) van het 
afgelopen schooljaar. (1 juli 2020) 

Examencommissie en de kerntaakcoördinatoren 
maken een format voor dit evaluatieverslag 
(gereed 1 januari 2020) 

4. *Er wordt een extern lid toegevoegd 
aan de examencommissie. 

Vóór 1 november 2019 is er een extern lid 
benoemd in de examencommissie. De 
examencommissie draagt een kandidaat voor bij 
het bevoegd gezag. (College van Bestuur) 

5 *Er is een duidelijke omschrijving van 
de taken en het mandaat van de 
kleine commissie 

Taken, leden en mandaat omschrijven en 
vaststellen in de examencommissie vóór 1 
december 2020 

2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
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6 *Schooljaar 2020-2021 wordt de zgn. 
examenkluis ingevoerd 

Informeren, volgen, monitoren, vergewissen en 
verdiepen in de wereld van de examenkluis 

 
2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 
In onderstaande tabel staan onze bevindingen en conclusies t.a.v. onze kwaliteitsdoelen. 

 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre 
behaald? 

Waar blijkt dit uit? 

*Alle 
Examenfunctionarissen 
en betrokken 
medewerkers zijn 
deskundig en waar 
nodig geschoold voor 
hun taak. 

-Alle assessoren 
(collega’s IHMS) zijn 
geschoold d.m.v. een 
assessorentraining. 
-Iedere 2 jaar is er een 
opfriscursus voor reeds 
getrainde assessoren 
en een cursus voor 
nieuw op te leiden 
assessoren. 

 
-Alle leden van de 
examencommissie zijn 
geschoold volgens de 
Mondriaan 
standaarden en/of 
deskundig bevonden 
door het bevoegd 
gezag 
(Onderwijsdirecteur). 

 
-De vaststellers zijn 
bekwaam en werken 
volgens het 
Mondriaanformat. 

 
 
 

-Medewerkers van het 
examenbureau zijn 
geschoold in Magister 
en de overige software 
(of deskundig 
bevonden) die nodig 
zijn voor het uitvoeren 
van hun taak. 

Deels bereikt: 
eerste scholing 
heeft 
plaatsgevonden, 2e 
scholing door 
Covid-19 
geannuleerd. 

 
 
 
 

Petra Sülz is 
toegevoegd aan de 
commissie en 
deskundig 
bevonden door 
onderwijsdirecteur 
Aart Hokke 

 
 
 

Is bereikt 
 
 
 
 
 
 

Is bereikt 

Er zijn certificaten 
uitgereikt door 
Examenwerk aan de 
deelnemers van de 1e 
scholing. 

 
 
 
 
 

Alleen geschoolde 
aspirant-leden worden 
benoemd door het 
bevoegd gezag. 

 
 
 
 
 
 

De vaststeller verklaart 
in een jaarlijks verslag 
dat er met het 
Mondriaanformat 
gewerkt wordt. 
*(zie verslag) 

 
De medewerkers 
hebben de Magister- 
scholing gevolgd en 
werken probleemloos 
met alle software 

Alle examendossiers 
zijn volledig en 
voldoen aan de 
normen van de 
inspectie 

Ingevulde 
beoordelingen worden 
gecheckt op 
handtekening, proces 
verbaal, volledigheid en 
of deze op de juiste 
manier zijn ingevuld. 

Is bereikt Ieder afgenomen 
examen wordt gecheckt 
op volledigheid, bij 
onvolledigheid wordt de 
verantwoordelijke 
examinator gevraagd 
e.e.a. in orde te maken. 
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 De inhoud van het 
examendossier is 
identiek aan datgene 
wat in het OER van het 
desbetreffende cohort 
staat vermeld. De 
examencommissie 
checkt minimaal 5 % 
van alle dossiers nadat 
de vaststellings- 
vergadering heeft 
plaatsgevonden. 
De te checken dossiers 
worden evenredig 
verdeeld over de 
verschillende 
opleidingen. Daar is 
minimaal 1 dossier bij 
waar de 
omkeerregeling op van 
toepassing is. 

Is bereikt via een 
steekproef van 5% 

Van deze steekproef is 
een verslag gemaakt. 

 
Er is een verslag 
gemaakt van de 
vaststellingsvergadering. 

*Evaluatieverslag per 
kerntaak (door de 
kerntaakcoördinator) 
van het afgelopen 
schooljaar. (1 juli 2020) 

Examencommissie en 
kerntaakcoördinatoren 
maken een format voor 
dit evaluatieverslag 
(gereed 1 januari 2020) 

Er is een format 
gemaakt 

Kerntaakcoördinatoren 
hebben aan het eind 
van het jaar dit format 
ingevuld en ingeleverd 
bij de 
examencommissie. 
Aanbevelingen zijn 
verwerkt in het PVT (20- 
21) 

*Er wordt een extern 
lid toegevoegd aan de 
examencommissie. 

Voor 1 november 2019 
is er een extern lid 
benoemd in de 
examencommissie. De 
leden dragen een 
kandidaat aan bij het 
bevoegd gezag. 

Dit is niet gelukt 
Dhr. Arjan Verburg 
was voorgedragen 
maar heeft in 
dezelfde periode 
een 
arbeidscontract 
getekend bij ROC 
Mondriaan voor 1 
dag per week. Met 
gevolg dat hij niet 
meer aan de 
criteria voldeed 
geldende voor 
externe leden van 
de 
examencommissie. 

Arjan Verburg is 
voorgedragen. Echter, in 
dezelfde periode heeft 
hij een contract 
aangeboden gekregen 
en geaccepteerd om te 
werken bij ROC 
Mondriaan. Daardoor 
voldeed hij niet meer 
aan de criteria die aan 
een extern lid gesteld 
worden. 

Er is een duidelijke 
omschrijving van de 
taken en het mandaat 

Taken, leden en 
mandaat omschrijven 
en vaststellen in de 

Is behaald Er is een omschrijving 
van de taken en het 



16 

Jaarverslag examinering 2019-2020 ROC MONDRAAN 

 

van de kleine 
commissie 

examencommissie voor 
1 december 2020 

 mandaat van de kleine 
commissie 

Schooljaar 2020-2021 
wordt de zgn. 
examenkluis ingevoerd 

Informeren, volgen, 
monitoren, 
vergewissen en 
verdiepen in de 
examenkluis 

Er hebben een 
tweetal 
informerende 
bijeenkomsten 
plaatsgevonden 
inzake de 
examenkluis. 

Besluitvorming en 
implementatie moet 
nog plaatsvinden in 
2020-2021 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 Toelichting 
Beroeps Alle examens Indien de vaststeller Examen B1-K2 Dit examen is 

(noodgedwongen) 
zelf 
geconstrueerd, 
vastgesteld en 
aangeboden aan 
de 
examenleverancier 
(Examenwerk), het 
MEC en het OOA. 
Reden: Door de 
Covid-19 
pandemie was het 
examen niet 
uitvoerbaar in een 
praktijkomgeving 

specifiek worden en de  
 ingekocht. kerntaakcoördinator  
  vaststellen dat er  
  aanpassingen  
  noodzakelijk zijn,  
  worden deze  
  aanpassingen  
  gedeeld met de  
  leverancier. Deze  
  past de examens  
  aan. Indien deze  
  aanpassingen niet op  
  tijd gereed zijn voor  
  afname, dan wordt  
  route 2 gevolgd. Het  
  examen wordt met  
  toestemming van de  
  examencommissie  
  aangepast door  
  experts van school  
  (vakdocenten en  
  kerntaakcoördinator)  

Generiek Alle examens 
worden 
ingekocht 

Idem  Worden 
vastgesteld 

Keuzedelen Alle Idem  Worden 
 keuzedelen  vastgesteld 
 examens   
 worden   
 ingekocht   

Route 1 = inkopen bij gecertificeerde leverancier 

Route 2 = zelf construeren (onder voorwaarden) 

Route 3 = zelf construeren en extern valideren 

Vaststellen 
Aan het begin van het schooljaar (eind september 2019) is er door de vaststellers een jaarplanning 
gemaakt voor het vaststellen van de examens. Deze planning is aangeleverd bij het examenbureau 
en vastgesteld door de contactpersoon vanuit de examencommissie. 

Om examens vast te stellen is er gebruik gemaakt van verschillende documenten. Voor reguliere 
examens was dat de vaststellingslijst examen V3.47 van het kennispunt mbo. Voor examens met een 
beperkt risico (o.a. TOA, LinguaSkills en SDEN-examens) maakten we gebruik van de vaststellingslijst 
examens beperkt risico vanuit het servicepunt examinering mbo. 
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De standaardprocedure voor het vaststellen van de examens was als volgt; ongeveer 8 weken 
voordat het examen moest worden afgenomen werd het examen door het examenbureau 
aangeleverd aan de interne vaststellers (M.A. Rog en M.S. Gunneweg). Eventuele feedback/ 
verzoeken om aanpassingen werden door de interne vaststellers teruggekoppeld aan de betreffende 
kerntaakcoördinator en minimaal 6 weken voor afname van het examen werd het betreffende 
examen definitief vastgesteld. 

Tot maart 2020 hebben we de bovengenoemde procedure netjes kunnen volgen, zodoende zijn er 
tot die tijd ongeveer 14 examens vastgesteld. Vanwege de beperkingen waar we door de 
gedeeltelijke lockdown i.v.m. COVID-19 mee te maken kregen, hebben we vanaf die tijd soms van de 
standaardprocedure moeten afwijken. Een examen moest bijvoorbeeld helemaal herschreven 
worden, deze is kort voor de afnamedatum vastgesteld. 

Als verbeterpunten voor komend schooljaar nemen we mee dat de examens voortaan digitaal door 
het examenbureau worden aangeleverd. Dit vergemakkelijkt het proces en bovendien zijn we dan 
flexibeler i.v.m. het thuiswerken. Verder gaan de vaststellers direct met de betreffende 
kerntaakcoördinatoren communiceren over eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden. 
Ook dit zal het proces efficiënter maken. 

 
 

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. 

 

Overzicht van de examenkwaliteit: 
 

Crebo  

ED1: 
 

Kwaliteitsborging en 
diplomering 

ED2: 
 

Exameninstrumentarium 

ED3: 
 

Afname en beoordeling 

25184 
25185 
90301 
90303 

De kwaliteit wordt 
geborgd door 
steekproeven van de 
examendossiers en 

Alle examens worden 
ingekocht en vastgesteld 

De kwaliteit van 
afnamecondities wordt 
gewaarborgd door 
steekproeven en bij de 

 het vooraf  praktijkexamens wordt 
 vaststellen van de  vooraf de context 
 examens  gecontroleerd. Tijdens de 
   praktijkexamens is een 2e 
   assessor aanwezig. Bij alle 
   examens worden zo min 
   mogelijk examens 
   beoordeeld door de eigen 
   docent en worden 
   steekproefsgewijs 2 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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   examens beoordeeld 
door een 2e corrector. 

Examinering na 15 maart (Invloed van Covid 19) 
25184 De kwaliteit wordt Alle examens worden Voor diverse cohorten 
25185 geborgd door ingekocht en vastgesteld zijn de examendata 
90301 steekproeven van de behalve het examen B1K2 aangepast. 
90303 examendossiers en Leidinggeven is *(zie aanpassingen per opleiding en 

 het vooraf herschreven omdat het cohort) 

 vaststellen van de niet in de praktijk Tevens is de manier van 
 examens uitvoerbaar was (cohort afname van een aantal 
  16-20 MOH + cohort 17- examens 
  20 MHO) (panelgesprekken, 
   pitches, mondelingen) 
   online via Teams gegaan. 
   Al deze 
   mondelinge/online 
   examens zijn digitaal 
   opgenomen en als bewijs 
   opgeslagen door het 
   examenbureau. 

 
*(aanpassingen per opleiding en cohort) 

 

Manager Ondernemer Horeca (MOH) Crebo 25184 
 

Cohort 16-20 
Examen B1-K1 
De afnameperiode is niet veranderd. Een deel van de lessen naar het examen toe en de begeleiding 
bij het examen hebben online plaatsgevonden. De pitch en het panelgesprek, welke onderdeel zijn 
van dit examen, hebben online plaatsgevonden. Dit is geborgd door er digitale opnames van te 
maken. 
Examen NE 
Het onderdeel “Schrijven” is verplaatst van maart naar juni. 
De onderdelen “Spreken en Gesprekken” voeren, zijn online afgenomen via teams. 
Dit is geborgd door hier digitale opnames van te maken 
Examen B1-K2 
Het examen kon niet op de geplande momenten doorgang vinden. Het is een examen dat binnen 
onze praktijkcontexten op school wordt afgenomen. Door de sluiting van de school en de sluiting van 
de restaurants en overige praktijkcontexten, is er besloten een alternatief examen aan te bieden. 
Het originele examen is herschreven naar een schriftelijke/mondelinge variant. Het examen is 
vastgesteld en aangeboden aan de examenleverancier (Examenwerk). Het schriftelijke deel is digitaal 
ingeleverd en de twee bijbehorende mondelinge examens zijn digitaal via Teams afgenomen. 
De mondelinge examens zijn verder geborgd door er digitale opnames van te maken. 
CE-examens 
De examens die gepland stonden in de periode dat de school gesloten was, zijn in overleg met de 
organisator van deze examens, gepland afgenomen op het moment dat dit weer mogelijk was. 
Examen keuzedeel Spa 
Verplaatst van maart naar juni 
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Cohort 17-21 
Examen B1-K1 
Het examen B1-K1 is afgenomen in de periode mei/juni 2020. Dit examen zou normaal gesproken 
worden afgenomen in maart 2021. De studenten, die net 4 weken voor de lockdown waren 
begonnen aan hun 40 weken BPV, zijn allemaal noodgedwongen gestopt met deze stage. Een groot 
deel moest terugkeren uit het buitenland. (Er geldt een verplichting van minimaal 5 maanden BPV in 
het buitenland). 
De lessen naar het examen toe en de begeleiding bij het examen hebben online plaatsgevonden. De 
pitch en het panelgesprek, welke onderdeel zijn van dit examen, hebben online plaatsgevonden. Dit 
is geborgd door hier digitale opnames van te maken. 
MVT-examens 
De examens “Lezen en Luisteren” van de moderne vreemde talen zijn eerder afgenomen dan 
gepland. 
Deze examens worden normaal afgenomen na de BPV in het 4e leerjaar. Door de al eerdergenoemde 
reden van het noodgedwongen moeten afbreken van de BPV is ervoor gekozen om de examens 
“Lezen en Luisteren” van de MVT naar voren te halen. Deze examens zijn afgenomen in juni 2020, 
mede om ruimte creëren in het 4e jaar om alsnog aan de BPV-eisen te kunnen voldoen. 
Overige examens 
Voor dit cohort is een nieuwe planning gemaakt voor de overige examens. Alle overige examens 
worden dubbel gepland in schooljaar 20-21, omdat de studenten in 2 groepen op 2 verschillende 
momenten op stage gaan. Voor de 1e groep vinden examens plaats aan begin van het schooljaar, zij 
gaan uiterlijk in januari op stage. Er vinden examens plaats voor de 2e groep aan het eind van het 
schooljaar. Zij gaan direct na de zomervakantie op stage. 

 
Cohort 18-22 
Examen P2-K1 
Dit praktijkexamen is door de lockdown en tijdelijke sluiting van de school verplaatst van april naar 
juni 2020. 

 
Manager Ondernemer Horeca (MOH) Crebo 90303 
Geen aanpassingen 

Meewerkend Horeca Ondernemer (MHO) Crebo 25185 
 

Cohort 17-20 
Examen B1-K1 
De afnameperiode is niet veranderd. Een aantal lessen naar het examen toe en de begeleiding bij het 
examen hebben online plaatsgevonden. De pitch en het panelgesprek dat onderdeel uitmaakt van 
dit examen, heeft online plaatsgevonden. Dit is geborgd door er digitale opnames van te maken. 
Examen NE 
Het onderdeel “Schrijven” is verplaatst van maart naar juni. 
De onderdelen “Spreken en gesprekken voeren” zijn online afgenomen via Teams. 
Dit is geborgd door er digitale opnames van te maken 
CE-examen 
De examens die gepland stonden in de periode dat de school gesloten was, zijn in overleg met de 
organisator van deze examens, gepland afgenomen op het moment dat dit weer mogelijk was. 
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BPV 
Door de sluiting van de horeca konden een aantal studenten niet voldoen aan de urennorm. Een 
aantal studenten hebben daarom een vervangende opdracht gemaakt. Dit is vooraf in de 
examencommissie besproken en vastgelegd. 

 
 

Overige examens 
Alle schriftelijke examens zijn uitgesteld geweest totdat er een mogelijkheid was om dit fysiek op 
school af te nemen. Dit geldt voor Centrale examens, examens Nederlands, MVT en Keuzedeel- 
examens 

 
Cohort 18-21 
Examen P3-K1 
Dit praktijkexamen is door de lockdown en tijdelijke sluiting van de school verplaatst van mei naar 
juni 2020. 

 
Meewerkend Horeca Ondernemer (MHO) Crebo 90301 
Geen aanpassingen. 

 
Alle bovengenoemde aanpassingen zijn vooraf binnen de examencommissie besproken en 
geaccordeerd. Bij alle beslissingen in deze is geen enkele afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de 
examinering en heeft het belang van de student een belangrijke rol gespeeld. 
De studenten zijn van al deze aanpassingen tijdig op de hoogte gebracht en geïnformeerd. 
Verder zijn alle aanpassingen in de examinering, voor zover noodzakelijk, als addenda opgenomen in 
de voor het betreffende cohort en opleiding geldende onderwijs en examenregeling (OER). 
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2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal - 
In onderstaande tabel de algemen conclusies kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1), 
exameninstrumentarium (ED2) en afname en beoordeling (ED3). 

 

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

Behaald Per opleiding zijn 5 % van de 
dossiers onderworpen aan een 
steekproef. Alle dossiers zijn in 
orde bevonden 

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

Behaald Alle examens worden 
ingekocht bij gecertificeerde 
leveranciers, deze worden 
vastgesteld volgens de 
geldende landelijke norm. 

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

Behaald Ondanks alle aanpassingen 
i.v.m. Covid-19, zijn studenten 
tevreden over de examinering. 
De diplomawaarde is 
behouden. Er zijn geen 
significante verschillen 
gevonden bij 2e correcties. Alle 
examens zijn afgenomen door 
geschoolde assessoren. De 
context van de examens was 
voor alle studenten gelijk. 

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
Verbeteracties voor het schooljaar 2020-2021 
- Extern lid benoemen in de examencommissie. 
- Samenstelling examencommissie tegen het licht houden. 
- Examenplanning en daarmee de examens Covid-19 proef maken. Dus af te nemen op de gewenste 

data en binnen de afgesproken context. 
- Onderzoeken of een extra vertegenwoordiger vanuit het BPV-team gewenst is, i.v.m. de vele 

veranderingen op dit gebied veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. 
- Plan B, eind schooljaar 19-20 gemaakt voor de BPV, monitoren en indien nodig bijstellen. 

*(zie bijlage hieronder) 
- Wetgeving en servicedocumenten betreffende diplomering van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap blijven monitoren en vanuit deze documenten de mogelijk- en 
onmogelijkheden 

voor de IHMS onderzoeken. 
- Examen B1-K2 laten vaststellen door Examenwerk en laten toevoegen aan de examenbank. 
- Assessoren, de 2e groep waarvan de scholing niet is doorgegaan, scholen. 
- Digitaal beoordelen verder implementeren. 
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*(bijlage plan B voor de BPV) 
Informatie BPV schooljaar 2020 – 2021 ROC Mondriaan MOH 
De stage in dit schooljaar verloopt totaal anders dan normaal. Hieronder zie je een opsomming van 
de stages voor de verschillende cohorten met in achtneming dat het een momentopname betreft 
i.v.m. Covid-19. 

 
Cohort 2020 – 2024 
Gedurende het 1e jaar wordt er van de 1e jaars studenten verwacht dat zij een stageplaats vinden 
voor 160 uur. Zij zijn hiervoor één dag in de week lesvrij geroosterd. Ze mogen er ook voor kiezen 
om, in overleg met het bedrijf, een weekend, dag en/of vakanties hiervoor te gebruiken in plaats van 
de vrij geroosterde weekdag. De startdatum was uiterlijk 26 oktober 2020. Gezien het sluiten van de 
Horeca op 14 oktober, is deze datum natuurlijk erg onder druk komen te staan. Heel veel studenten 
hebben nog geen stageplaats gevonden en dit zal ook zeker erg moeilijk worden om een stageplaats 
in de komende tijd te vinden. Zodoende zal de einddatum worden aangepast. Dit was 31 mei 2021, 
staat nu op 30 juni, maar de BPV-periode kan nog verder worden verlengd tot 1 oktober 2021. 
Cohort 2020 – 2022 
De studenten van de Fasttrack (studenten die HAVO hebben afgerond) zijn vanaf week 44, twee 
dagen per week op stage in verschillende bedrijven. In deze bedrijven doen ze zowel F&B als RDM- 
ervaring op tot 31 mei 2021. In hun 2e leerjaar, in het schooljaar 2021-2022 zullen zij nog de overige 
20 weken stage moeten doen. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit in het buitenland mogelijk is. 
Deze stage van 20 weken zal plaatsvinden in de periode januari - juni 2022. Dan is de kans dat deze 
studenten naar het buitenland kunnen, het grootst. De stagevoorlichting zal plaatsvinden in de 1e 
week van september 2021. 

 
Cohort 2020 – 2023 
De Leidinggevende International Hospitality (LIH) studenten hebben een stageperiode van 26 
oktober 2020 t/m 31 januari 2021 (96 uur). Daarna volgt het restaurant-praktijkexamen op school. 
Omdat de stages nu grotendeels gestopt zijn, wordt er gezocht naar een aanvullende 
praktijkmogelijkheid op school. 

 
Cohort 2019 – 2021 
De 2e jaars studenten van de Fasttrack hebben tijdens schooljaar 2019 -2020 hun praktijkervaring 
opgedaan. Hierin hebben ze zowel F&B als RDM gerelateerde stages gelopen Helaas hebben zij dit 
niet volledig kunnen afronden vanwege de lockdown in maart. In het schooljaar 2020-2021 zullen zij 
nog een 20 weken aansluitende stage moeten doorlopen in een bedrijf in Nederland. (Normaal zou 
dit in een buitenlands bedrijf plaatsvinden, maar i.v.m. Covid-19 kunnen we dit nu niet realiseren.) 
Deze 20 weekse stage zal plaatsvinden in de periode 1 februari – 21 juni 2021. Wij verwachten 43 
studenten van de Fasttrack te moeten plaatsen. 

 
Cohort 2018 – 2022 
De huidige 3e jaars gaan normaal gesproken twee perioden van 20 weken op stage. We hebben 
besloten dat voor deze groep studenten de verplichte buitenlandstage komt te vervallen. De eerste 
periode zal in ieder geval in Nederland plaatsvinden. Voor de tweede periode zullen we proberen om 
die studenten in het buitenland te plaatsen die dit ook echt willen. Natuurlijk is dit helemaal 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19. Deze informatie is op 29 oktober per mail bekend 
gemaakt aan de studenten. 
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De betreffende perioden zijn als volgt: 
• 1e periode 3 mei – 20 september 2021. 
• 2e periode 8 november 2021 – 28 maart 2022. 
• Of één periode van 40 weken van 3 mei 2021 – 7 februari 2022 

Het betreft hier momenteel 159 studenten. De voorlichting hiervan zal plaatsvinden in de week van 
11 januari voor de 1e periode en in de week van 8 maart voor de 2e periode. 

 
Cohort 2017 – 2021 
De huidige 4e jaars studenten zijn op 16 maart jl. teruggekomen van hun stage. De meeste studenten 
hadden pas 6 weken stage gevolgd en moesten toen plotseling hun stage afbreken i.v.m. Covid-19. 
Na terugkomst van de stage, zijn deze studenten z.s.m. lessen en examens online aangeboden. De 
hervatting van de stage (die is teruggebracht van 40 weken naar 30 weken) is in 2 groepen verdeeld. 
De 1e groep (81) is inmiddels gestart en zal op 22 maart 2021 terugkomen op school voor de 
resterende examens. De tweede groep bestaat uit 82 studenten. De start van deze resterende 24 
weken stage zal plaatsvinden tussen 26 oktober en 28 december. De reden dat het startmoment 
flexibel is gekozen ligt in het feit dat de huidige tijd dit van ons eist. Van de 82 studenten heeft de 
helft reeds een stagebedrijf gevonden. Dit houdt in dat we nog voor 41 studenten een goede 
stageplek moeten vinden, zij mogen ook zelf een leerbedrijf aandragen. Uiterlijk 20 juni 2021 moet 
deze groep terug zijn op school. 
Naar aanleiding van de aangescherpte regels en de huidige sluiting van de horeca tot medio 
december zijn er een groot aantal studenten die nu minder uren draaien dan verwacht. Ter 
compensatie proberen we een alternatief te bedenken in de vorm van opdrachten. De startdatum 
van 26 oktober is bij de restaurantbedrijven uitgesteld, hiervoor zullen opnieuw contracten worden 
opgemaakt zodra er zekerheid is over de heropening van de horeca. 

 
Natuurlijk is bovenstaande een momentopname want in deze onzekere tijd is het heel lastig plannen. 
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