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INLEIDING  
 

Een van de formele taken van de examencommissie is het opstellen van het jaarverslag examencommissie 
(wetsvoorstel 7.4.5a, lid 6). De examencommissie van de School voor MEI doet verslag van haar 
werkzaamheden en de examenkwaliteit per opleiding a.d.h.v. de standaarden examenkwaliteit.   
 
Met dit jaarverslag legt de examencommissie verantwoording af over alle activiteiten en het beleid rondom 
het proces van examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar.   
 
Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in het Handboek Examinering 
van ROC Mondriaan is beschreven. Elke examencommissie voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. Mondriaan 
beschikt daarvoor over een digitaal zelfevaluatie-instrument, Yucan. Het zelfevaluatie-instrument sluit nauw 
aan op het toezichtkader BVE en de examenstandaarden.  
 
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. Deze evaluatie maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in het digitaal 
Handboek Examinering van ROC Mondriaan is beschreven. Over het functioneren van de 
examenorganisatie en over de realisatie van de verbeteracties verantwoordt de examencommissie zich in 
het jaarverslag examinering (publicatierapport). 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019-2020 
 

1.1 Gegevens examencommissie  
School voor Metaal-, Elektro- en Installatietechniek 
Periode waarop dit verslag betrekking heeft:  Schooljaar 2019-2020 
Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

A. Baak  

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  
25253  BOL  Entree, profiel Assistent installatie- en constructietechniek  
25333  BOL/BBL  Monteur elektrotechnische installaties  
25332 (94281*) BOL/BBL  Eerste monteur elektrotechnische installaties  
25331 BOL/BBL Monteur elektrotechnische installaties 
25263  BOL/BBL  Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit  
25262 BBL Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen 
25350  BOL/BBL  Monteur werktuigkundige installaties  
25349 (94282*)  BOL/BBL  Eerste monteur werktuigkundige installaties woning  
25348  BOL/BBL  Eerste monteur werktuigkundige installaties utiliteit  
25291 BOL/BBL  Constructiewerker  
94292 * BBL  Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties  
94291 * BBL  Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties  
92513 * BBL  Werkvoorbereider installatie  

* in schooljaar 2019-2020 zijn de oude cohorten uit gevaceerd.  
 
1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  
Dhr. A. Baak Voorzitter, schooldirecteur 
Mevr. N. Boers-Avôt Secretaris, werkzaam als docent AVO 
Dhr. F. Herrebout Lid, werkzaam als docent bij het team 

Installatietechniek 
Dhr. R. Lawson Lid, werkzaam als docent bij team Elektrotechniek 
Dhr. A. Ruymgaart * Lid, werkzaam als docent bij team Elektrotechniek 
Mevr. M. Kurt * Lid, werkzaam als docent bij team Entree 
Dhr. F. Pronk Lid, vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven 

 
Mevr. P. Mol Administratieve ondersteuning 

 

Bij de school MEI is de examencommissie per 1 augustus 2019 uitgebreid. Twee nieuwe leden* hebben in 
de examencommissie plaatsgenomen.  
 
* Mevrouw M.Kurt is als lid van de examencommissie MEI tevens vertegenwoordiger voor de 
examencommissie voor de school Entree.   
 
* De heer A. Ruymgaart is als lid benoemd ter vervanging (maart 2021) voor de heer Lawson die met 
pensioen gaat. 
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De Examencommissie MEI bestaat uit een lid uit elk team en een extern lid vanuit het beroepenveld. Deze 
draagt bij aan de onafhankelijkheid van de commissie. 
 
Het CvB vindt het van belang om de integraal verantwoordelijk directeur medeverantwoordelijk te maken, als 
lid van de examencommissie, voor de kwaliteit van de examinering. In het besef dat deze organisatie ook 
een belangenverstrengeling met zich mee kan brengen worden regels afgesproken over de uitvoering van 
het lidmaatschap van de examencommissie van de schooldirecteur. De algemene regels worden 
opgenomen in de procesarchitectuur examinering van ROC Mondriaan. De examencommissie werkt met 
een plan van toezicht ten behoeve van de borging van de kwaliteit van de examinering. Het plan van toezicht 
is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van Onderwijs. 

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. 

De voorzitter van de examencommissie heeft in voorkomende gevallen een sollicitatie- 
/kennismakingsgesprek met een nieuw locatie-lid, die wordt voorgedragen door een schooldirecteur. Hierbij 
heeft de examencommissie besloten dat een nieuw examencommissielid zich minimaal voor drie jaar moet 
willen verplichten aan deze taak. De nieuwe leden worden vervolgens gehoord door de leden van de 
Examenraad voordat benoeming door het CvB plaatsvindt. 

Wanneer een lid benoemd wordt, krijgt hij/zij een starttraining t.b.v. de werkzaamheden van de 
examencommissie. M. Kurt en A. Ruymgaart zijn in 2020 toegetreden en gestart met de basiscursus. 
Vanwege de Covid19-uitbraak is deze cursus nog niet voltooid. 

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 georganiseerd/gevolgd:  

• De deskundigheid van de bij de examinering en diplomering betrokken functionarissen; 
• Corrigeren/beoordelen van examens; 
• Voorlichting voor nieuwe docenten; 
• Themamiddagen voor de teams; 
• Voorlichtingsbijeenkomst voor de BPV; 

 
1. Welke aanbevelingen er zijn op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de 

examencommissie. Beschrijf dit hier, inclusief aanpak en planning.  

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De school MEI bestaat uit 7 leden, 
waaronder een secretaris en een voorzitter.  

De examencommissie heeft 
het introductietraject,  
verzorgd door de Dienst 
Onderwijsondersteuning en 
–Advies van ROC 
Mondriaan, doorlopen. 
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Deskundigheid 
examencommissie 

De deskundigheid van de leden is op niveau Deskundigheid is op 
niveau. De deskundigheid 
wordt bijhouden door 
centrale bijeenkomsten, 
kennisdeling, zelfstudie en 
cursussen.  

Functioneren 
examencommissie 

De examencommissie functioneert naar 
behoren 

Regelmatig bijscholen, voor 
2020 staat scholing 
gepland. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

De examencommissie werkt met een 
jaarplanning met Plan van Toezicht die is 
opgebouwd vanuit de PDCA. 

Zie het plan van toezicht  

 
 
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 volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen: 

1. Examineren met VR (School voor Orde en Veiligheid & OOA) 
2. Advies vrijstellingenbeleid ROC Mondriaan 
3. Examineren tijdens Covid 

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. 

Vergadermomenten examencommissie MEI 
 25-09-2019 06-03-2020 03-07-2020 

 30-10-2019 27-03-2020 online 10-07-2020 

 08-11-2019 24-04-2020 online  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.6a
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 29-11-2019 29-05-2020  

31-01-2020 26-06-2020  

 

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 10  
Aantal geconstrueerde examens (met name keuzedelen!!) 0 Alle examens worden 

ingekocht 
Aantal diploma’s uitgereikt 198  
Aantal certificaten uitgereikt 0  
Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen verzoek 19  
Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek. *1 19  
Aantal verzoeken tot vrijstelling *2 185  
Aantal toegekende vrijstellingen  140 45 vrijstellingen afgewezen 

met gegronde redenen 
Aantal behandelde bezwaren door examencommissie 0  
Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de 
examens 

0  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen *3 23 Zie onder *3 
Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen 0  
Aantal aanvragen aanpassingen examinering 0 Student slechthorend 
Aantal toegekende aanpassingen examinering 0 Student slechthorend 
Aantal studenten met vastgestelde diagnose dyslexie 59  

 
*1: Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek 

Code KZD Naam keuzedeel 

K0984 Engels A1/A2 

K0030 Duurzaamheid in het beroep C 

K0080 Oriëntatie op ondernemerschap  

K0753 Ondernemend vakmanschap 

K0055 Internationaal I ( bewustzijn) 

K0262 Arbo, kwaliteitszorg 

K0225 Inspelen op innovaties 

K0080 Oriëntatie op ondernemerschap 

K0080 Oriëntatie op ondernemerschap 

K0984 Engels A1/A2 

K0071 Nederlands 3F 

K0059 Klantcontact en Verkoop 
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K0034 Engels in beroepscontext A2 

K0984 Engels A1/A2 

K0071 Nederlands 3F 

K0059 Klantcontact en Verkoop 

K0512 Lean en creatief 

K0984 Engels A1/A2 

K0235 Persoonlijk profileren 

 

*2 Aantal verzoeken tot vrijstelling 2019-2020 

Vakgebied Toegekend Afgewezen 
Burgerschap 32 6 
Nederlands 2F 42 7 
Nederlands 3F 5 2 
Rekenen 2F 27 11 
Rekenen 3F 5 2 
Engels B1 0 0 
Keuzedeel 29 17 

 
*3 Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens CE/IE examen 2019-2020: 

Datum: Onregelmatigheid: 
CE  
17-09-2019 1x Inlogprobleem + 2x vastlopende film bij NE 3F 
28-10-2019 3x startprobleem afname RE 2F/ NE3F  
29-10-2019 2x startprobleem afname RE 2F/3F 
30-10-2019 2x startprobleem afname RE 2F 
11-11-2019 4x vastgelopen examen NE 2F direct na start afname NE 2F, herstart andere 

PC 
13-11-2019 1x vastgelopen examen NE 2F, 1 student (TIN) had bezwaar afname op TIN! 

Herstart andere PC. 
25-11-2019 Sessie NE 3F 11.30-13.30 uur. Afgebroken om 12.10 door Facet probleem, 

alle studenten weggestuurd. 
12-12-2019 1x vastgelopen examen NE 2F, herstart op andere PC. 
08-01-2020 3x vastgelopen examen NE 3F, herstart op andere PC. 
09-01-2020 1x vastgelopen examen NE 2F, herstart op andere PC. 
20-01-2020 2x vastgelopen examen RE 2F, herstart op andere PC. 
27-01-2020 3x vastgelopen examen NE2F, herstart op andere PC. 
10-03-2020 1x vastgelopen examen NE 3F, hertstart op andere PC. 
 Vanaf 16-03-2020 zijn alle CE examens afgelast wegens corona. 
 Vanaf 11-05-2020 herstart CE examens in kleinere sessies. 
11-05-2020 Sessie NE 2F 11.00 uur. 12 minuten later gestart wegens ontsmetting Pc’s  
12-05-2020 1x vastgelopen examen NE 2F 08.30 uur, herstart op andere PC. 
12-05-2020 2x vastgelopen examen NE 2F 11.00 uur, herstart op andere PC. 
14-05-2020 1x vastgelopen examen NE 2F, herstart op ander PC 
15-05-2020 1x vastgelopen examen NE 2F, herstart op ander PC 
18-05-2020 1x vastgelopen examen NE 2F 11.30 uur, herstart op ander PC 
18-05-2020 1x vastgelopen examen NE 2F 14.30 uur, herstart op ander PC 
15-06-2020 1x vastgelopen examen RE 2A, verbinding verbroken. Herstart op andere PC 
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16-06-2020 Dyslexie 1 student niet ingevoerd, examen opnieuw aangemeld met 30 min 
extra tijd. 

26-06-2020 Examenlokaal naar gebouw TIH waardoor meer capaciteit. 3 mobiele telefoons 
niet uitgezet RE 2F. 2x dezelfde waarneming 1 student. 1 student bord 14 
verplaatst, examenleider heeft gevraagd of telefoon gebruikt is. Ontkennend 
antwoord gekregen. 

  
  
  

 
 
1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De samenstelling van de Examencommissie 
MEI bestaat uit een lid uit elk team en een 
extern lid vanuit het beroepenveld. Deze 
draagt bij aan de onafhankelijkheid van de 
commissie. Er is voldoende expertise in deze 
examencommissie. 
 

Oriënteren op nieuw lid 
vanuit de afdeling 
Metaaltechniek. 

Deskundigheid 
examencommissie 

De examencommissie is voldoende 
deskundig om een besluit over passende 
examinering van de beroeps specifieke 
onderdelen te kunnen nemen en 
verantwoording te kunnen afleggen over de 
genomen besluiten. De examencommissie 
besluit of de aanpassing in het examen leidt 
tot een hernieuwde vaststelling van het 
exameninstrument.   

 

Blijven bijhouden / 
optimaliseren van de 
deskundigheid door 
centrale bijeenkomsten, 
kennisdeling, zelfstudie en 
cursussen. 

 

2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 
De examencommissie is verantwoordelijk voor: 

• De kwaliteit van het examenplan en de exameninstrumenten binnen de eigen school;  
• De kwaliteit van afname en beoordeling; 
• De kwaliteit van examinering en diplomering; 
• De deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en diplomering;  

 
Passend binnen examenkaders en examenbeleid van ROC Mondriaan. 

Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdtaken: 

De examencommissie stelt jaarlijks een Plan van Toezicht op waarin zij zich verantwoordt hoe het toezicht 
op examinering/diplomering georganiseerd en gemonitord wordt. De aandachts- en verbeterpunten (voor 
zover aan de orde) vanuit het afgelopen jaar en nieuwe ontwikkelingen/prioriteiten vormen de basis hiervan.  

Enkele activiteiten uit het Plan van Toezicht: 
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• Vaststellen en evalueren van de exameninstrumenten; 
• Informeren van studenten over inhoud, tijd en plaats van examens; 
• Afstemmen met de BPV over context/condities; 
• Controleren van afname volgens Plan van Toezicht;   
• Analyseren van examenresultaten en enquêtes; 
• Het toezicht op de examenprocessen; 
• Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering; 
• Behandeling van bezwaren/klachten; 
• Behandeling van vrijstellingen en EVC’s; 
• Controleren en beoordelen van aangeboden examendossiers; 
• Bewaken van de kwaliteit van de leden van de examencommissie en zo nodig bijscholen;  

 
De examencommissie gebruikt hiervoor o.a. de volgende instrumenten: 

• Een examen en toetsenbank waarin alle examens zijn opgeslagen; 
• Geschoolde constructeurs en vaststellers die ieder examen controleren voor opname in de 

examenbank; 
• Een formulier van wijzigingen/verbeteringen die voor de vaststelling nodig blijken in examens; 
• Een meldingsformulier voor incidenten die verband houden met examinering. 

 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van een Examenbureau. Aandachtspunt hierbij is 
om de uniformiteit in handelen te bewaken. Vooral de afstemming over de afnames van theorie-examens is 
van belang om het risico op fraude te voorkomen. 

De uitvoerende taken hierbij zijn:  

• Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 
• Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 
• Checken en archiveren van de examendossiers; 
• Aanleveren van correcte documenten en formats; 
• Aanmaken van diploma’s en verklaringen. 

 
De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van betrokkenen en maakt jaarlijks een scholingsplan. 
Voor het komende jaar staat de volgende scholing op de agenda:  

• De deskundigheid van de bij de vaststelling betrokken functionarissen; 
• De deskundigheid van de bij de beoordeling betrokken functionarissen;  
• De deskundigheid van de constructeurs; 
• Themamiddagen voor de teams; 
• Voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokken bedrijven; 
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2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Alle leden hebben de basiscursus 
Examencommissie gevolgd. 

De twee nieuwe leden hebben begin 2020 de eerste 
trainingsdag gevolgd. Door de Covid19-situatie moet 
hier nog een vervolg aan gegeven worden.  

2. De examendossiers worden volledig 
door  
het Examenbureau beheerd. 

Behaalde examenresultaten worden zo snel mogelijk 
in Magister verwerkt, Magister is leidend! 

3. Examens worden afgenomen met in 
achtneming van het 4-ogenprincipe. 

Bij iedere examenafname zijn er minimaal 2 
assessoren/surveillanten aanwezig. 

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen  
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 
Alle leden hebben de 
basiscursus 
Examencommissie 
gevolgd. 

Is uitgevoerd 
 

75% Twee leden moeten de 
basiscursus nog 
voltooien. 

De examendossiers 
worden volledig door  
het Examenbureau 
beheerd. 

Is uitgevoerd 100% Alle dossiers worden 
centraal opgeslagen. 

Examens worden 
afgenomen met in 
achtneming van het 4-
ogenprincipe. 

Is uitgevoerd 100% Van iedere afname is 
een proces-verbaal 
aanwezig. 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 toelichting 
Beroeps specifiek  X    
Generiek X X*   

 

*De examens Nederlands ‘Spreken’ en ‘Gesprekken’ komen uit de ‘Examenbank Mondriaan’ en vallen om 
die reden in ‘Route 2’. 

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. 
 

T.a.v. de examenkwaliteit van de opleidingen kunnen wij concluderen dat Covid-19 geen invloed heeft 
gehad. Alle examens zijn afgenomen volgens de richtlijnen en er zijn geen concessies gedaan. 

 
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 

25253 
25291 
25332 
25331 
25262 
25263 
25348  
25333 (94271)  
25350 (94272)  
25349 (94282)  
94291 
94292  
92513 
 
 

De examencommissie 
stelt op objectieve en 
deskundige wijze vast 
of een student voldoet 
aan de voorwaarden. 
voor het verkrijgen van 
een diploma, een 
certificaat of een 
instellingsverklaring.  
De examencommissie 
bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteit 
van de 
exameninstrumenten, 
van de afname en 
beoordeling en van de 
diplomering. en ziet in 
voorkomende gevallen 
toe op de 
realisatie van 
verbetermaatregelen. 
De examencommissie 

Het 
exameninstrumentarium 
dekt de eisen van het 
kwalificatiedossier. Dit geldt 
ook voor het 
keuzedeel of de keuzedelen 
van de opleiding.  
De examenvormen passen 
bij de taakcomplexiteit. 
Het instrumentarium maakt 
evenwichtige waardering 
mogelijk en doet recht aan 
de kerntaken, 
werkprocessen en overige 
vereisten uit het 
kwalificatiedossier en die 
van de keuzedelen.  

De afnamecondities en 
beoordelingen zijn voor 
studenten gelijkwaardig.  
De condities doen recht 
aan de context van het 
toekomstig beroep; 
onderdelen van het examen 
vinden in de (reële) 
beroepspraktijk plaats.  
Het beroepenveld is bij de 
examinering betrokken. De 
beoordeling levert 
betrouwbare uitkomsten op, 
vindt deskundig plaats en is 
gericht op een passende 
balans in vereiste kennis, 
houding en vaardigheden.  
De beoordelingswijze is 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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borgt in alle fases van 
de examinering 
de deskundigheid van 
de betrokken 
personen. Het 
beroepenveld is bij de 
examinering 
betrokken. 

De cesuur ligt op het niveau 
waarop de student aan de 
eisen voldoet. Het 
beoordelingsvoorschrift 
maakt objectieve 
beoordeling mogelijk. 

tijdig voor studenten 
beschikbaar en voor alle 
betrokkenen transparant en 
eenduidig. 

 

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. 

100% De examencommissie stelt vast 
of aan de voorwaarden wordt 
voldaan. 
De voorwaarden staan in de OER 
beschreven en worden 
bijgehouden in Magister. 

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

100% Alle gebruikte examens zijn 
extern vastgesteld. De PvB wordt 
zo veel mogelijk in de reële 
beroepscontext uitgevoerd en 
doen recht aan de kerntaken en 
werkprocessen.  

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

100% Het beroepenveld is bij de 
examinering betrokken.  
Beoordelaars uit het 
beroepenveld zijn geschoold in 
het beoordelen. 

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
 

- Metaaltechniek is nog geen onderdeel van de examencommissie 
- Zo snel mogelijk wordt de uitgestelde scholing van de nieuwe commissieleden afgerond 
- Het examenlokaal moet, i.v.m. de capaciteit en ligging,  worden verplaatst. 
- Onderzocht gaat worden of de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 

examencommissieleden niet door elkaar lopen 
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Plan van Toezicht Examencommissie School voor MEI  
 

Indicator  
Toezichtkader 
2017 

Period
e Wat Hoe Wanneer Controle / Eigenaar Opmerkingen 

In agenda 
examencommis
sie 

ED2 
Onderscheid 
tussen 
ontwikkelgerichte 
toetsen en 
examinering 

4 
Vaststellen van de 
examenplannen (en 
eventueel toets plannen)  

M.b.v. 
Vaststelformulier 
Examenplan 

juni - juli Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen - september 

ED2 
Dekking van het 
kwalificatiedossier 

1,2,3,4 

Controle of meer dan 
driekwart van de 
werkprocessen per 
kerntaak - de essentie 
van het beroep 
inbegrepen - wordt 
geëxamineerd 
(gedelegeerd aan de 
vaststellingscommissie.) 

Steekproefsgewijs 
examens 
onderzoeken 

Gedurende het 
gehele schooljaar 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Rapport van 
bevindingen 

- juni 
- december 
Tenzij er eerder 
aanleiding toe is. 

1,3 

Controle of bij iedere 
opleiding de 
exameninstrumenten de 
generieke 
kwalificatievereisten voor 
talen en rekenen 
zodanig afdekken dat 
recht wordt gedaan aan 
het CEF-niveau dan wel 
het referentieniveau. 
(gedelegeerd aan de 
vaststellingscommissie.) 

M.b.v. 
Vaststelformulier +  
evt. 
materiedeskundige 
inschakelen 

september-
oktober 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie  

Verslag 
Vaststellings-
vergadering 

- oktober 
- maart 

1,3 

Controle of er een 
beoordelingsvoorschrift 
aanwezig is, dat voldoet 
aan de gestelde eisen en 
dat de beoordeling wordt 

M.b.v. 
Vaststelformulier +  
evt. 
materiedeskundige 
inschakelen 

september-
oktober 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Verslag 
Vaststellings-
vergadering 

- oktober 
- maart 
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gebaseerd op de 
prestatie-indicatoren uit 
het kwalificatiedossier. 
(gedelegeerd aan de 
vaststellingscommissie.) 

ED3 
Cesuur 1,2,3,4 

Controle of de cesuur in 
overeenstemming met 
de in het portret gestelde 
eisen is opgesteld. 
(gedelegeerd aan de 
vaststellingscommissie) 
Portret: 
- Er is een 

verantwoorde 
procedure gevolgd 
voor het bepalen van 
de cesuur.  

- De cesuur van het 
exameninstrumentari
um ligt op het niveau 
waarop de student 
voldoet aan de 
vereisten die in het 
instrumentarium zijn 
verwerkt.  

- De cesuur is zodanig 
opgesteld dat de 
beoordeling (en 
daarmee de 
waardering van de 
kennis, 
vaardigheden en 
houding van de 
student) in zijn totaal 
niet lager uitpakt dan 
voor de 
vakbekwaamheid 
voor het beroep en 
voor de generieke 

Vaststellingscommis
sie m.b.v. 
Vaststelformulier 

Gedurende het 
gehele schooljaar 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Verslag 
Vaststellings-
vergadering 

- oktober 
- maart 
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eisen voor taal en 
rekenen noodzakelijk 
is.  

- Er is sprake van een 
evenwichtige, niet 
oneigenlijk 
puntentoekenning 
die recht doet aan 
het belang van 
eindtermen, of 
kerntaken en 
werkprocessen.  

- Er is sprake van een 
weging van de 
opdrachten/toetsen 
onderling, die geen 
afbreuk doet aan de 
genoemde cesuur 
 

ED3 
Beoordelingswijze 

1,2,3,4 

Controle of studenten en 
beoordelaars adequaat 
zijn geïnformeerd over 
tijd en plaats van het 
examen alsook over de 
beoordeling. 

Informatie inwinnen 
tijdens examens 

Steekproefsgewij
s/ 
enquête 

Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen 

- December 
- Juni 

1,2,3,4 

Controlemechanisme om 
vast te stellen dat 
beoordelaars vanuit 
school betrokken zijn bij 
de Proeve van 
Bekwaamheid in de 
praktijk 

Bijwonen van 
examens 

Steekproefsgewij
s/ 
enquête 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Rapport van 
bevindingen 

- December 
- Juni 

ED1 
Transparantie 

1,2,3,4 
Organiseren van 
Panelgesprekken met 
studenten 

Koppelen aan 
panelgesprekken 
i.v.m. kwaliteitszorg 

4 x per jaar  Voorzitter 
examencommissie  

Rapport van 
bevindingen 

- Apr 
- Juni 

2 Controle of de OEREN 
zijn verstrekt aan de 

M.b.v. checklist / 
tekenlijst November Teamleiders/leden 

examencommissie 
Ingevulde 
checklist / - December  
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studenten en zijn 
toegelicht. 

tekenlijst 
archiveren 

ED3 
Authentieke 
afname  

      -  

2,4 

Controle van de 
deugdelijkheid van 
afname en beoordeling. 
O.a. door 
steekproefsgewijs 
examens bij te wonen. 

Bijwonen van 
examens 

Steekproefsgewij
s 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Rapport van 
bevindingen 

- December 
- Juni 

ED1 
Betrouwbaarheid 

4 Bijwonen 
praktijkexamens 

Lid 
examencommissie 
is 2e beoordelaar bij 
examens 

2x per lid 
examencommiss
ie: inplannen in 
periode mrt-juni 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Rapport van 
bevindingen - Juni 

4 

Steekproefsgewijs 
inzetten van 2e 
beoordelaar bij 
generieke vakken 

10% van de uren op 
jaartaak 

10% van alle 
beoordelingen; 
verdeeld over 
alle examens 
van alle niveaus 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Rapport van 
bevindingen - Juni 

1,2,3,4 

Organiseren APK’s. Het 
bijwonen van examens 
in de praktijk om te 
controleren of de 
beoordeling volgens de 
voorschriften plaats vindt 
(controle door BPV 
coördinator)  

Planning laten 
maken door 
examenbureau 

Afhankelijk van 
examenmomente
n 

Voorzitter 
vaststellingscommis
sie 

Rapport van 
bevindingen 
(Levert 
relevante 
informatie op 
die leidt tot 
verbeteractie
s) 

- December 
- Juli 

3 Audit examendossiers OOA ondersteunt  1x per  jaar OOA vragen Rapport van 
bevindingen - Na audit 

1,2,3,4 Bijwonen diploma 
vaststelling vergadering 

1 Lid 
examencommissie 
is aanwezig 
(Steekproefsgewijs) 

Gedurende het 
gehele 
schooljaar 

Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen - Juli 
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1,2,3,4 
Controle de diploma’s op 
juiste gronden worden 
afgegeven 

Procedure 
diplomavaststelling 

Gedurende het 
gehele schooljaar 

Secretaris 
examencommissie 

Formulier 
vaststelling 
uitslag 

- Hele 
schooljaar 

ED1 
Verantwoordelijkh
eid examen 
commissie 

1 

Opdracht geven aan de 
teams om de PvB’s 
t.b.v. de simulatie 
examens te construeren 
en voor te leggen aan 
de 
vaststellingscommissie 

Via de teamleiders 
de constructeurs 
activeren. 

September Secretaris 
examencommissie 

Formulier 
opdracht 
construeren 
PvB 

- September 

4 
Analyse 
examenresultaten (bv 
COE) 

Bestuderen 
checklist 
examendossiers per 
opleiding en cohort, 
per kerntaak 

Juni Secretaris 
examencommissie 

Verslag met 
bevindingen 
en 
aanbevelinge
n 

- September  

4 

Opdracht geven aan de 
teams om de OEREN 
aan het nieuwe cohort 
aan te passen   

Via de teamleiders 
de teams activeren. Mei-Juni Teamleiders/leden 

examencommissie  - Mei 

4 

Analyse evaluaties door 
studenten 
Analyse evaluaties door 
beoordelaars (school / 
praktijk) 

Verwerken door 
OOA Juni/juli Secretaris 

examencommissie 

Verslag met 
bevindingen 
en 
aanbevelinge
n / 
verbeterpunt
en 

- September  

1 Evaluatie JOB-enquête: 
examineringsitems 

Gegevens 
bespreken in 
examencommissie 

Zodra gegevens 
bekend zijn; 
oktober 

Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen - Oktober 

3 
Actualiseren 
tevredenheidsverklaring
en werkveld  

Jaarlijks nagaan 
welke verklaringen 
ouder zijn dan 2 
jaar en welke 
nieuwe bedrijven 
gevraagd moeten 
worden. 

Februari  Secretaris 
examencommissie 

Rapport van 
bevindingen - Februari 



   
 

 Jaarverslag examinering 2018-2019 | ROC MONDRIAAN                 

Toezicht Examencommissie MEI in PDCA cyclus. 
 
1. Plan 

1.1. Operationele uitgangspunten voor de examinering van de opleiding naar concrete acties en producten in de examinering vertalen. 

1.1.1. Het examenplan uitwerken (of het uit laten werken)en vaststellen examenplan. 

1.1.2. De externe ontwikkelingen in kaart brengen die de eigen kwalificatiedossiers betreffen. 

1.1.3. De evaluatiegegevens en verbetervoorstellen uit een eerdere examenronde meenemen in de bijstelling van de examenuitvoering. 

1.1.4. Tijd, plaats, middelen en mankracht bepalen voor de examineringsprocessen. 

1.1.5. Een draaiboek opstellen voor de uitvoering van de examineringsprocessen. 

1.1.6. Een heldere en werkbare verdeling maken van taken, rollen en verantwoordelijkheden onder personen binnen de opleidingen (op basis van 
deskundigheid van medewerkers). 

 
2. Do 

2.1. De examenorganisatie aansturen. 

2.1.1. De examencyclus vormgeven voor de eigen opleidingen volgens het handboek examinering (binnen algemene kaders). 

2.1.2. Formats, checklists, en dergelijke gebruiken voor examineringsprocessen en rapportages. 

2.1.3. Het proces van constructie van examens of inkoop van examens aansturen. 

2.1.4. Structurele contacten met het beroepenveld organiseren en documenteren. 

2.1.5. Op individueel en teamniveau afspraken maken over deskundigheidsbevordering gekoppeld aan inzet in de examenorganisatie. 

2.1.6. Scholingsbijeenkomsten organiseren voor examenpersoneel (intern en extern). 

2.1.7. De administratieve ondersteuning van de examenprocessen organiseren. 

2.1.8. De archivering van examenproducten en examenresultaten organiseren. 

2.2. In de examenorganisatie participeren. 

2.2.1. De examens vaststellen of besluiten tot aanpassing (naar aanleiding van een vaststellingsadvies). 
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2.2.2. Opdracht geven tot aanpassing van examens (naar aanleiding van een vaststellingsadvies). 

2.2.3. Over aanvragen tot examinering voor uitzonderingsgevallen besluiten. 

2.2.4. Over aanvragen van individuele studietrajecten besluiten. 

2.2.5. De vastgestelde uitslagregeling correct hanteren. 

2.3. Verantwoording afleggen over de examinering en de resultaten. 

2.3.1. Over de examenresultaten rapporteren aan de Examenraad . 

2.3.2. Over de kwaliteit van de examens en examenprocessen rapporteren aan de Examenraad. 
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3. Check  

3.1. Op de toepassing van de voor de opleiding geldende kwalificatiedossiers in de examinering toezien. 

3.1.1. Gebruik van de voor het cohort en crebonummer geldende kwalificatiedossiers bij alle stappen in de examencyclus controleren. 

3.1.2. Controleren van de mate waarin het examenplan de kwalificatiedossiers dekt. 

3.1.3. Borging in het examenplan van de examinering van de essentie van het beroep controleren. 

3.2. Op verantwoord ontwerp, ontwikkeling, inzet en gebruik van een beoordelingsinstrumentarium toezien. 

3.2.1. De kwaliteit van de examens controleren. 

3.2.2. De kwaliteit van de afname (setting en beoordeling) controleren. 

3.2.3. Transparantie en correctheid van de procedure beoordelen om te komen tot een cesuur. 

3.2.4. Bij een kandidaat controleren of deze voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. 

3.3. De kwaliteit van de examenprocessen, resultaten en deskundigheid van het examenpersoneel evalueren. 

3.3.1. Nakoming van de afspraken voor in- en externe examenprocessen nagaan. 

3.3.2. Verbetersuggesties voor procedures inventariseren bij de betrokkenen. 

3.3.3. De mening van betrokkenen uit het beroepenveld en de eigen organisatie over de kwaliteit van de resultaten documenteren. 
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3.3.4. De deskundigheid van het eigen examenpersoneel onderzoeken (of dit laten doen). 

3.4. De resultaten en bevindingen aan de examenraad rapporteren. 

3.4.1. De examenresultaten analyseren en verantwoording afleggen over deze resultaten. 

3.4.2. De (resultaten van) deskundigheid(bevordering) van examenpersoneel evalueren. 

3.4.3. Klachten en meningen over de examinering (in- en extern) inventariseren. 

3.4.4. Bevindingen documenteren en rapporteren aan de examenraad. 

 
4. Act 

4.1. Over de verbetering van de uitvoering adviseren. 

4.1.1. De examenraad adviseren over de operationele uitgangspunten van de examinering. 

4.1.2. Verbetervoorstellen formuleren voor de aansturing van de eigen examenorganisatie. 

4.1.3. Voorstellen formuleren voor de noodzakelijke deskundigheidsbevordering van het eigen personeel. 

4.2. De eigen uitvoering bijstellen naar aanleiding van feedback/klachten, rapportages, evaluatie en onderzoek. 

4.2.1. Verbeteringen formuleren voor het eigen functioneren. 

4.2.2. Stappen ondernemen voor deskundigheidsbevordering en deze verantwoorden aan de leidinggevende. 
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