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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 juli 

2019).  

Het jaarverslag examencommissie wordt opgeleverd aan het College van Bestuur van ROC Mondriaan. Het 

heeft als doel intern verantwoording van de kwaliteit van examinering en diplomering aan het College van 

Bestuur af te leggen.  

De Examencommissie Maatschappelijke zorg – Artiest legt met dit jaarverslag verantwoording af over het 

verloop van de examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar van de volgende opleidingen: 

− Maatschappelijke zorg: Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) 

− Afstroom Maatschappelijke zorg niveau 3 (MZ3) voor studenten die niveau 4 niet behalen konden 

− Artiesten: Musicalperformer (DAPA). 

Dit is het eerste jaarverslag van examencommissie Maatschappelijke zorg – Artiest. De opleiding MZ4 viel 

tot en met schooljaar 2018-2019 onder een andere examencommissie. Door een herindeling van de 

opleidingen/examencommissies is vanaf 2019-2020 dus feitelijk een nieuwe examencommissie gevormd. 

Dit betekent dat 2019-2020 het eerste jaar was dat de examencommissie in deze nieuwe samenstelling 

functioneerde. De commissie is ontstaan uit (een deel van de) leden van twee andere examencommissies. 

Dat heeft ervoor gezorgd dat 2019-2020 in het teken heeft gestaan van twee belangrijke ontwikkelingen: 

- Ten eerste de onderlinge afstemming van examenprocedures en afspraken die werden meegenomen 

uit de voorgaande examencommissies. Zo zijn de kwaliteitsdoelen van 2018-2019 overgenomen uit de 

twee jaarverslagen van het voorgaande verslagjaar. Het betekent ook, dat een aantal nieuwe 

speerpunten zijn gevonden/langsgekomen wegens de nieuwe samenstelling van de commissie. 

- Ten tweede de invloed van de coronamaatregelen. 

De uitbraak van Covid-19 eind februari 2020 heeft een flinke impact gehad. De examencommissie werd 

geconfronteerd met landelijke maatregelen die de examenprocessen hebben beïnvloed. Gestreefd is naar 

een zo goed mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk 

continuïteit van de reguliere examinering. Het college van bestuur van ROC Mondriaan heeft hiertoe 

beleid uitgezet volgens de richtlijnen van de Inspectie van het Ministerie van onderwijs. Dit beleid, 

voortkomend uit de bijzondere omstandigheden, heeft geresulteerd in een op enkele punten aangepaste 

examinering voor een aantal studenten. In het jaarverslag wordt hier verder op in gegaan m.n. bij 

hoofdstuk 2.5. 

Ondanks de Covid-19 crisis is het gelukt door de inspanning van docenten, studenten, werkveld en andere 

bij de examinering betrokkenen de examinering, aangepast of op normale wijze, doorgang te laten vinden 

met een goed resultaat. Dankzij het feit dat vrijwel alle BPV-instellingen voor BOL-studenten de stages 

besloten voort te zetten, konden vrijwel alle geplande examens worden afgenomen. Alle beoogde 

diploma-kandidaten, op een enkeling na, zijn volgens planning geslaagd. 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
 

1.1 Gegevens examencommissie  

School voor School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende (APL; BRO) 
School voor Zorg en Welzijn Leiden (VON) 

Verslagjaar  2019-2020 

Verantwoordelijke voor het verslag  M.J. Bonarius/M. Pool (voorzitter examencommissie) 

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 Opleiding APL BRO VON 

23181 Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) BOL  BBL 

25478 Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen (PBSD) BOL  -- 

25477 Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ)  --  BBL 

25474 
Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg 
(AMGGZ) 

BOL  -- 

25475 Begeleider Specifieke Doelgroepen (N3; afstroom) BOL  BBL 

25476 Begeleider Gehandicaptenzorg (N3; afstroom) BOL  BBL 

25496 Musicalperformer (DAPA)   BOL  

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Dhr. M.J. Bonarius Voorzitter  

Dhr. H. Kroesen Vice-voorzitter 

Mevr. E.J. Boer Secretaris 

Mevr. T. Boeren Lid namens opleiding MZ4 Den Haag 

Mevr. M. Vink Lid namens opleiding MZ4 Den Haag 

Mevr. P. op ‘t Root Lid namens opleiding MZ4 Den Haag 

Mevr. N. van Steveninck  Lid namens opleiding PBGZ Leiden 

Mevr. P. Helleman Lid namens werkveld Maatschappelijke zorg 

Mevr. L. Gresnigt Lid namens opleiding Artiesten 

Dhr. J.W. Hoekstra Lid namens werkveld Artiesten; NME Foundation 

 

Wijzigingen ten opzichte van 2018-2019 

Door een herindeling van de opleidingen/examencommissies is vanaf 2019-2020 deze examencommissie 

gevormd. De opleidingen MZ4 en Artiest viel tot en met schooljaar 2018-2019 elk onder een andere 

examencommissie. De samenstelling van de examencommissie MZ4-Artiest was dus nieuw in 2019-2020, 

zij het ontstaan uit (een deel van de) leden van twee andere examencommissies.  

De dames Gresnigt en Vink waren in het verslag jaar voor het eerst lid. Mevrouw Vink is aan het eind van 

het verslagjaar met pensioen gegaan, net als mevrouw Van Steveninck. Haar taak wordt per 2020-2021 

overgenomen door mevrouw Pool. 

De samenstelling van de examencommissie voldoet aan de wettelijke eisen van externe leden; zowel 

vanuit het werkveld Maatschappelijke zorg als vanuit het werkveld Artiesten zit er een lid in de commissie. 
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De voorzitter van de examencommissie was tevens schooldirecteur van de school SD, dus ook van de 

opleiding MZ4 en Artiest van die locatie. 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.  

1. Er wordt binnen ROC Mondriaan geen output financiering op diploma’s binnen de allocatie van 

financiële middelen gehanteerd, waardoor een individuele schooldirecteur als voorzitter of lid van 

de examencommissie de eigen school niet kan bevoordelen op grond van het aantal 

gediplomeerde studenten. 

2. De schooldirecteur als lid of voorzitter heeft geen invloed bij het vaststellen of een student 

voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, certificaat of 

instellingsverklaring. 

 

Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te waarborgen zijn verder de volgende afspraken 

gemaakt: 

− besluitvorming vindt door de leden van de examencommissie in gezamenlijkheid plaats 

− besluitvormingsprocedures worden afgestemd met andere examencommissievoorzitters in de 

examenmanagement commissie Zorg en Welzijn (EMC). 

  

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

betrokken personen. 

Benoeming van nieuwe leden  

Toetsing van de deskundigheid van nieuwe leden, raadplegen van examencommissie voorafgaand aan 

benoeming en benoeming door het bevoegd gezag (zie wet 7.4.5, lid 4,5) vindt als volgt plaats. 

Nieuwe leden worden voorgedragen door de schooldirecteur. De voorzitter van de examencommissie 

heeft aan de hand van de voordracht een kennismakingsgesprek met een nieuw lid. Een nieuw 

examencommissielid moet zich minimaal voor drie jaar willen verplichten aan de taak. De nieuwe leden 

worden vervolgens gehoord door de leden van de Examenraad voordat benoeming door het CvB 

plaatsvindt. Wanneer leden benoemd worden krijgen ze een training beginnend examencommissielid.   

Evaluatie deskundigheid examencommissie  

De eigen deskundigheid staat jaarlijks op de agenda van de commissie. Door de coronacrisis, de twee 

vergaderingen die noodgedwongen via Teams plaatsvonden en alle agendapunten rond aangepaste 

examinering, is dit punt niet besproken in juni 2020 conform de jaaragenda. Het punt blijft staan voor 

2020-2021.  

De aanbeveling vanuit 2018-2019 door examencommissie PW-Artiest om een vertegenwoordiger vanuit 

het examenbureau aan de examencommissie toe te voegen, is niet overgenomen in de nieuwgevormde 

commissie. Daarvoor in de plaats is een examineringsoverleg gestart van de adjunct-directeur, 

examencommissieleden, onderwijskundig medewerkers, examenbureau en administratie. 

De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt 

jaarlijks een scholingsplan.  

Scholingen 

De examencommissie heeft in 2019-2020 de volgende scholingsactiviteiten georganiseerd.  

a. Scholingsdag voor de examencommissies Welzijn samen met examencommissie GPM-OA-SW. Door de 
coronacrisis moest de jaarlijkse scholingsdag verschoven worden van 17 maart naar 24 september 
2020. Onderwerpen:  
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- Zorgen/borgen en de collectieve afspraken 
- Praktijkexamens: wat gebeurt er nu echt? Speciaal ten tijde van corona 
- Digitale Praktijkexamens Consortium: de praktijk 
- Casuïstiek praktijkexamens: voldoet het praktijkexamen aan de criteria?  

b. Scholing voor alle docententeams: docenten zijn geïnformeerd door de examencommissieleden in het 
teamoverleg. Hierbij is in het verslagjaar m.n. ingezet op de rol van de SLB bij het innemen en 
controleren van de praktijkexamens.  
DAPA: omdat de beroepspraktijkexamens van de opleiding Musicalperformer plaatsvinden in 
simulatie op school en worden beoordeeld door docenten, wordt met alle docenten jaarlijks het 
‘Beoordelen van praktijkexamens’ doorgesproken door het lid examencommissie. Verder wordt in elk 
teamoverleg het onderwerp Examinering geagendeerd. De leden praten het team bij over alles wat er 
speelt op het vlak van Examinering incl. de taakverdeling rond diplomering tussen SLB en cijferverant-
woordelijke zoals vastgesteld door de Examencommissie richting. 

c. Beoordelaarstraining voor het werkveld op beroepsgerichte examens:  
- DAPA: De externe beoordelaars die mede worden ingezet, hebben de beoordelaarstraining 

gevolgd. Voor het keuzedeel Opzetten eigen lespraktijk konden de externe beoordelaars niet 
getraind worden. Daar zijn geschoolde docenten als beoordelaar ingezet. 

- MZ4 APL: Beoordelaarstraining voor het werkveld op: 1 oktober en 9 oktober 2019 Middin 17 
personen en 6 febr 2020; GGZ Delfland 4 personen. 

- PBGZ VON: Beoordelaarstraining voor het werkveld op 11-2-2020; 19 deelnemers. 
d. Examineringsoverleg APL: Overleg door de directie met examencommissieleden, onderwijskundig 

medewerkers, examenbureau en administratie.; 4 keer per jaar over praktische zaken die afstemming 
vragen tussen onderwijsteams, administratie en examenbureau, bijvoorbeeld over inlevermomenten 
praktijkexamens bij het examenbureau, deadline voor koppeling van keuzedelen aan studenten in 
Magister door de backoffice, etc.  

e. Scholing nieuwe leden van de examencommissie. Deze centraal door OOA georganiseerde scholing is 
bijgewoond door beide nieuwe leden Liesbeth Gresnigt en Margriet Vink. 

f. Bijeenkomsten Examenmanagementcommissie (EMC) van de onderwijsdirecteur, voorzitters en 
secretarissen van de examencommissies Zorg en Welzijn samen met de andere schooldirecteuren ten 
behoeven van kennisdeling en afstemming. In verband met de coronacrisis zijn 2 van de 5 
bijeenkomsten doorgegaan. De onderwijsdirecteuren, directeuren en secretarissen hebben tijdens de 
coronacrisis wel intensief contact gehad over de examinering en diplomering.  

 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 

De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst 

Onderwijsondersteuning en- advies. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de examencommissies 

op de hoogte gesteld van veranderende wet- en regelgeving en actualiteiten ten aanzien van examinering, 

certificering en diplomering. De voorzitter, secretaris en afwisselend de verschillende examencommissie-

leden hebben de centrale bijeenkomsten bijgewoond. 

 

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  

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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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. 

 

KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020    

 Thema  Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 7 - MZ4: PBGZ (25477), PBSD (25478), AMGGZ (25474), 

          TB (25479) 

- MZ3: BSD (25475); BGZ (25476) 

- DAPA (25496) 

Aantal geconstrueerde examens 10 2 wegens corona; 2 omdat er geen (keuzedeel) 

examens voor in te kopen zijn. Zie verder 2.3 

Aantal diploma’s uitgereikt 201 - PBGZ: 133 (APL: 47; VON: 86) 

- PBSD: 35 (APL) 

- AMGGZ: 5 (APL) 

- DAPA: 28 

Aantal certificaten uitgereikt 0  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 116 Betreft 46 studenten die vrijstelling vroegen voor 1 

of meer vakken: 

− 38 Nederlands (APL: 7; DAPA: 22; VON: 9) 

− 37 Engels (APL: 7; DAPA: 22; VON: 8) 

− 32 rekenen (APL: 6; DAPA: 20; VON: 6) 

− 7 Burgerschap (APL: 3; VON: 4) 

− 2 voor 2 Keuzedelen op eigen verzoek (APL: 1; DAPA: 1) 

Aantal toegekende vrijstellingen 87 Dit betreft 38 studenten die vrijstelling kregen voor 

1 of meer vakken: 

− 33 Nederlands (APL: 6; DAPA: 20; VON: 7) 

− 28 Engels (APL: 6; DAPA: 18; VON: 4) 

− 18 rekenen (APL: 4; DAPA: 13; VON: 1) 

− 6 Burgerschap (APL: 3; VON: 3) 

− 2 voor 2 Keuzedelen op eigen verzoek (APL: 1; DAPA: 1) 

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen 

verzoek 

4 2 verzoeken voor 2 keuzedelen op eigen verzoek 

(APL: 1; DAPA: 1) 

Aantal toegekende keuzedelen op eigen 
verzoek 

4 idem 

Aantal behandelde bezwaren door 

examencommissie 

0 Er zijn geen bezwaren ingediend 

Aantal beroepszaken bij Commissie van 

Beroep voor de examens 

0  

Aantal meldingen onregelmatigheden e.a. 

meldingen tijdens/ met betrekking tot 

examinering 

14 Diplomering (ED1) 

− 1 x verzoek 2e herkansing (toegekend) 

− 2 x manco: examenbureau meldt dat geen keuzedeel-

resultaat nodig is om te diplomeren (examenwerk is 

alsnog ingeleverd); SLB kan beoordeeld examenwerk 

niet vinden (examencommissie stelt o.b.v. bewijs 

besluit missend examenwerk op incl. cijfer)  

− 1 x BPVO ongeldig door fraude stageinstelling/student 

(na onderzoek verklaart examencommissie de 

behaalde examenresultaten geldig) 
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Instrument (ED2) 

− 2 x Consortium-examen niet gebruikt, maar zelf 

geconstrueerde (oude) versie. (resultaat is geldig 

verklaard) 

− 1 x is ivm overstap naar nieuwe examenleverancier 

een alternatieve opdracht gebruikt (instemming/ 

vaststelling door de examencommissie) 

− 1 x ivm corona is door 2 klassen 1 van de twee 

onderdelen van keuzedeel examen niet gedaan (eind-

resultaat is bepaald door cijfer van 1 onderdeel). 

Beoordeling (ED3) 

− 1 x geluidshinder tijdens centraal examen (voor 

volgend CE is rustiger plek voor student aangevraagd) 

− 3 x ivm corona: studenten ondertekenen niet zelf het 

examen (verklaring door examencommissie 

opgesteld); opname storing tijdens online mondeling 

examen (geen nadere actie nodig); door stoppen stage 

is alternatieve examenopdracht ingezet. 

Afname (ED3) 

− 1 x examen op verkeerde niveau beoordeeld (examen 

is overgedaan) 

− 1 x BPV wil examenbeoordeling niet meedelen door 

het besluit om leer-arbeidsovereenkomst te 

beëindigen. Na gesprek m. schooldirectie opgelost. 

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten  

tot examen 

0  

Aantal aanvragen aanpassingen 

examinering 

15 − APL: 7 (4 wegens dyslexie; 2 dyscalculie; 2 moeilijk 

lerend) 

− DAPA: 8 (5 wegens dyslexie; 2 dyscalculie; 1 ADD) 

Aantal toegekende aanpassingen 

examinering 

15 − APL: 6 x extra tijd + 2 x vergrote tekst + 2 x gebruik 

rekenmachine; 1 x gebruik laptop 

− DAPA: 8 x extra tijd + 1 x vergrote tekst + 1 x verklan-

king + 2 x gebruik rekenmachine + 1 x gebruik laptop + 

1 x extra uitleg 
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1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
De belangrijkste conclusies over de organisatieaspecten van de examencommissie en de actiepunten/ 

verbetermogelijkheden die daaruit voortvloeien zijn hieronder vermeld. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Kwaliteit was voldoende: er zitten docenten in 
+ 2 werkveldleden + er zijn afspraken gemaakt 
om te voorkomen dat de voorzitter als school-
directeur van twee van de drie opleidingen 
oneigenlijke invloed op de besluitvorming zou 
hebben.  
 

Op de locatie APL voor MZ4 één 
examencommissielid in elk team 
benoemen zodat docenten in hun 
midden een vraagbaak dichtbij 
hebben.  

Deskundigheid 
examencommissie 

De examencommissie heeft de volgende acties 
genomen op gebied van deskundigheid:  
- realisatie jaaragenda voor zover door de 

coronacrisis mogelijk en uitvoerbaar 
- uitvoeren en evalueren van het plan van 

toezicht + de kwaliteitsdoelen uit het 
jaarverslag van 2018-2019 (zie bij 
hoofdstuk 2) 

- scholingsdag examencommissie samen 
met examencommissie GPM-OA-SW  
(24-09-20; uitgesteld door corona) 

- deelname aan centrale bijeenkomsten van 
OOA ter informatie/deskundigheids-
bevordering 

- deelname door 2 nieuwe leden aan 
scholing door OOA 

- hulp & vraagbaakfunctie van secretaris 
voor (nieuwe) leden 

 
Door de coronacrisis heeft de examen-
commissie haar deskundigheid niet apart 
beoordeeld in de vergadering van 18-06-2020, 
zoals gepland. Dit blijft staan voor 2020-21. 
 

Aandacht voor (bij)scholing van de 
nieuwe leden op examinerings-
proces, Procesarchitectuur 
Mondriaan, wet- en regelgeving.  
 
Hiertoe regelmatige agendering van  
procedure-afspraken en Mondriaan-
procedures (PE) tijdens de 
vergadering. 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  
De volgende doelen zijn in het vorige jaarverslag benoemd door de examencommissie voor het schooljaar 

2019-2020. 

 

Kwaliteitsdoelen 2019-2020  Indicatoren 

Alle opleidingen 

1.  Docententeams blijven scholen in proces-
architectuur examinering met bijbehorende 
spelregels 

Scholingsplan per team in verslaglegging van examen-
commissie 

2.  Vaststelling keuzedeelexamens  Steekproefsgewijs vaststelformulier van enkele 
Consortium keuzedeelexamens in examencommissie 

3.  Procedure aanvragen verhoging cijfer/niveau 
monitoren 

Vernieuwde formulieren conform procedure sturen aan 
coördinator CE 

4.  Mogelijkheid onderzoeken tot beoordeling 
van instellingsexamens Nederlands en Engels 
door een onafhankelijke docent   

Melding en verslaglegging schooldirecteur in EMC 

Kwaliteitsdoel 2019-2020  -  MZ4 Indicatoren 

APL Geschoolde praktijkbeoordelaars en 
geschoolde docent-beoordelaars 

- Scholingen verzorgd door de onderwijskundig 
medewerker. 

APL Afname correcte versie 
Consortiumexamens  

- Structureel overleg studieloopbaanbegeleiders en 
docent beoordelaars over examinering; 

- Scholing docenten. 

APL Nakijken en beoordelen Consortium-
examens binnen 10 werkdagen 

- Lid examencommissie monitort proces; 
- Kalibreersessies beoordeling. 

APL Consortiumexamens na beoordeling correct 
ingevuld en op tijd in examendossiers 

- Studieloopbaanbegeleiders, cijferverantwoordelijke 
en medewerker examenbureau controleren dit. 

APL Ingevuld proces-verbaal herkansing bij 
examen 

- Studieloopbaanbegeleider controleert het ingevulde 
examen. 

APL Juiste examenboom Magister - Correct examenplan;  
- Check door examencommissie. 

APL Aanvragen vrijstellingen  - Studieloopbaanbegeleiders inventariseren de 
aanvragen; 

- Examencommissie beoordeelt de verzoeken. 

APL Organisatie examinering door directeur en 
team 

- Beleid voortzetten. 

APL Afname praktijkexamens, instellings-
examens en examens keuzedelen, 1e en 
kans en herkansingen volgens planning 

- Examenplanning voor 1 oktober zichtbaar voor 
betrokkenen.  

APL Afname en beoordeling REN examens - Juiste voorbereiding door docent, beoordelaar en 
student. 

- Inzetten van een 2e beoordelaar; 
- Bijwonen afname; 
- Monitoring aanvragen extra kansen. 
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Kwaliteitsdoel 2019-2020  -  PBGZ Indicatoren 

VON Monitoring aanvragen extra kansen  - Lid examencommissie ziet erop toe dat aanvragen 
verwerkt zijn. 

VON Afstemming met MZ4 APL - Structureel overleg onderwijskundig medewerker en 
leden examencommissie VON met bij examinering 
betrokkenen van de APL. 

VON Aanvragen vrijstellingen - Studieloopbaanbegeleiders inventariseren de 
aanvragen; 

- Examencommissie beoordeelt de verzoeken. 

Kwaliteitsdoelen 2019-2020 - Artiest  Indicatoren 

DAPA Kwaliteitsafspraken PDCA en procedures 
volgens afspraken in examencommissie 
breder implementeren met aandacht voor 
alle steekproeven PvT 

- Alle steekproeven uit PvT opgenomen in 
jaarplanning van het team 

- Verslaglegging van diplomavaststelvergaderingen 
volgens procedure aan examencommissie 

DAPA Vaststellen van de beroepsexamens van 
StECI 

- Vaststelformulieren in examencommissie agenderen 
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2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
De examencommissie heeft op 12 maart 2020 de tussenstand besproken. In de laatste vergadering is de realisatie van de steekproeven van het Plan van Toezicht 

besproken tot en met de eind van het schooljaar. Hieronder staat de realisatie per kwaliteitsdoel. 

Kwaliteitsdoelen 2019-2020  Indicatoren Realisatie per 15-10-2020 

Alle opleidingen  

1.  Docententeams blijven scholen in 
proces-architectuur examinering met 
bijbehorende spelregels 

Scholingsplan per team in verslaglegging 
van examen-commissie 

Loopt. Docententeams worden door examencommissielid geïnformeerd. Blijft 
aandachtspunt voor 2020-21 

2.  Vaststelling keuzedeelexamens  Steekproefsgewijs vaststelformulier van 
enkele Consortium keuzedeelexamens in 
examencommissie 

Gerealiseerd voor 3 zelfgemaakte keuzedeel examens; niet voor Consortium-
examens 

3.  Procedure aanvragen verhoging 
cijfer/niveau monitoren 

Vernieuwde formulieren conform 
procedure sturen aan coördinator CE 

Loopt bij MZ4 goed. Bij andere locaties n.v.t. 

4.  Mogelijkheid onderzoeken tot 
beoordeling van instellingsexamens 
Nederlands en Engels door een 
onafhankelijke docent   

Melding en verslaglegging 
schooldirecteur in EMC 

Niet gerealiseerd. Er zijn veel wisselingen van docenten + bezetting taallessen 
is een punt. 2e correctie loopt wél.  
Verbeterpunt voor 2020-21: uitspraak doen over wenselijkheid van onafhan-
kelijke docent als beoordelaar bij taalexamens 

 

Kwaliteitsdoel 2019-2020  -  MZ4 Indicatoren Realisatie per 15-10-2020 

APL Geschoolde praktijkbeoordelaars en 
geschoolde docent-beoordelaars 

- Scholingen verzorgd door de 
onderwijskundig medewerker. 

- Niet gerealiseerd 
- Er is een vacature voor Onafhankelijke beoordelaarstraining.  
- Verbeterpunt 2020-21: Ook alle nieuwe docenten moeten getraind worden. 

Mogelijk is oud-examencommissielid na pensionering in te zetten. 
- Actie: Tamara gaat met Petra meelopen, om zelf ook trainingen te kunnen 

geven.  

APL Afname correcte versie 
Consortiumexamens  

- Structureel overleg 
studieloopbaanbegeleiders en docent 
beoordelaars over examinering; 

- Scholing docenten. 

-  Is opgelost. Loopt via examenbureau. 
 

- Via werkoverleg duidelijk 
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Kwaliteitsdoel 2019-2020  -  MZ4 Indicatoren Realisatie per 15-10-2020 

APL Nakijken en beoordelen Consortium-
examens binnen 10 werkdagen 

- Lid examencommissie monitort 
proces; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kalibreersessies beoordeling 

- Door corona heeft schooldirectie het inleveren van examens vanaf maart 
2020 gemonitord en aangestuurd dmv vaste inlevermomenten. Dat heeft 
geholpen. 

- Verbeterpunten 2020-21:  

• deadlines van inlevering (student) + nakijken docent opnieuw 
inkaderen.  

• een inleverplanning op papier zetten 

• in teamvergaderingen bij docenten benadrukken; 

• team bewust maken dat de examencommissie besluit over afwijking 
van examenplanning in OER. 

• docenten studenten “bewust laten maken”.  
- Niet behaald 

APL Consortiumexamens na beoordeling 
correct ingevuld en op tijd in 
examendossiers 

- Studieloopbaanbegeleiders, 
cijferverantwoordelijke en 
medewerker examenbureau 
controleren dit. 

- Zie boven 

APL Ingevuld proces-verbaal herkansing 
bij examen 

- Studieloopbaanbegeleider controleert 
het ingevulde examen. 

- Loopt. Er is een nieuw proces-verbaal gemaakt voor bij praktijk-examens. 
- Examencommissie heeft tijdens scholingsdag 24-9-20 aandacht besteed aan 

de inhoudelijke (juistheid van de) onderbouwing van Goed/Onvoldoende in 
Consortiumexamens  

- Verbeterpunt 2020-21: examendossiers checken op aanwezigheid proces-
verbaal (door directie/examencommissie) 

APL Juiste examenboom Magister - Correct examenplan;  
- Check door examencommissie. 

- Probleem = studenten staan dikwijls niet op het juiste profiel ingeschreven. 
Dit komt voor door ruis in de communicatie over het profiel dat van 
toepassing is. Deze ontstaat als van een BPV-plaats de erkenning voor een 
bepaald profiel als bekend was verondersteld, waarna blijkt dat er een ander 
profiel van toepassing is op die stageplaats voor die student. Blijft een 
verbeterpunt voor 2020-21 

APL Aanvragen vrijstellingen  - Studieloopbaanbegeleiders 
inventariseren de aanvragen; 

- Examencommissie beoordeelt de 
verzoeken. 

- Gerealiseerd; examencommissielid checkt aanvraag + ondertekent. 
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Kwaliteitsdoel 2019-2020  -  MZ4 Indicatoren Realisatie per 15-10-2020 

APL Organisatie examinering door 
directeur en team 

- Beleid voortzetten. - Loopt 

APL Afname praktijkexamens, instellings-
examens en examens keuzedelen, 1e 
en kans en herkansingen volgens 
planning 

- Examenplanning voor 1 oktober 
zichtbaar voor betrokkenen.  

- Niet behaald. De examenplanning voor 2020-2021 gaan in april al gemaakt 
worden. 

APL Afname en beoordeling REN 
examens 

- Juiste voorbereiding door docent, 
beoordelaar en student. 

- Inzetten van een 2e beoordelaar; 
- Bijwonen afname; 
- Monitoring aanvragen extra kansen. 

-  Gaat via het PvT gecontroleerd worden. 
 

- Nog niet behaald; moet nog ingepland worden  
- Moet nog ingepland worden  
- Nog geen speciale actie. 

Kwaliteitsdoel 2019-2020  -  PBGZ Indicatoren Realisatie per 15-10-2020 

VON Monitoring aanvragen extra kansen  - Lid examencommissie ziet erop toe 
dat aanvragen verwerkt zijn. 

- Loopt 

VON Afstemming met MZ4 APL - Structureel overleg onderwijskundig 
medewerker en leden 
examencommissie VON met bij 
examinering betrokkenen van de APL. 

- Examineringoverleg VON is ingesteld. 

VON Aanvragen vrijstellingen - Studieloopbaanbegeleiders 
inventariseren de aanvragen; 

- Examencommissie beoordeelt de 
verzoeken. 

-  Loopt 
 

- Gerealiseerd; Alise checkt de aanvraag + ondertekent/bereid voor ter 
ondertekening door Margriet 

Kwaliteitsdoelen 2019-2020 - Artiest  Indicatoren Realisatie per 15-10-2020 

DAPA Kwaliteitsafspraken PDCA en 
procedures volgens afspraken in 
examencommissie breder 
implementeren met aandacht voor 
alle steekproeven PvT 

- Alle steekproeven uit PvT opgenomen 
in jaarplanning van het team 

- Verslaglegging van diplomavaststel-
vergaderingen volgens procedure aan 
examencommissie 

- Loopt; gerealiseerd is de planning  
 

- Juli 2020 gerealiseerd 

 

DAPA Vaststellen van de beroepsexamens 
van StECI 

- Vaststelformulieren in 
examencommissie agenderen 

Gerealiseerd. Niet alles is positief vastgesteld.  

StECI heeft inmiddels examens aangepast o.b.v. onze verbeterpunten/fouten 
analyse. Verbeterpunten gaan via StECI’s adviescommissie. Bijstelling wordt 
verwacht in 2020-2021. Actiepunt 2020-21: vaststelling monitoren 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
De examencommissie gebruikte in 2019-2020 onderstaande ingekochte examens (route 1).  
 

Ingekochte examens – Route 1  
 Naam examen  Uitgever - opleiding Vastgesteld  

B
er

o
ep

ss
p

e
ci

fi
ek

 

Praktijkexamens MZ4, PBGZ Consortium -- 

Workshop Artiest (B1-K2-W1)  ICE- Musicalperformer 11-12-2017; L. v. Gaalen 

Examen Musical (P1-K1) ICE- Musicalperformer 11-12-2017; L. v. Gaalen 

Cultureel Ondernemen; gesprek (B1-K2-W3) ICE- Musicalperformer 11-12-2017; L. v. Gaalen 

Artistiek profiel (B1-K1-W1; B1-K2-W1; K2-W3) ICE- Musicalperformer 11-12-2017; L. v. Gaalen 

Bewijs Ontwikkeling en Reflectie (1-K1-W2) ICE- Musicalperformer 11-12-2017; L. v. Gaalen 

Workshop educatieve activiteit B1-K2-W4 StECI - Musicalperformer 09-10-19; K. Blankwaardt 

Ondernemerschap (B1-K2-W3) StECI - Musicalperformer (bij de vaststeller) 

Professioneel Portfolio (B1-K1-W1/W2; B1-K2-
W1/W2) 

StECI - Musicalperformer (bij de vaststeller) 

Profiel Musicalperformer (B1-K1-W1;  P2-K1- 
W1 t/m W4) 

StECI - Musicalperformer (bij de vaststeller) 

Acquisitie en administratie StECI - Musicalperformer 04-11-20; K. Blankwaardt 

K
eu

ze

-d
ee

l Keuzedeelexamens MZ4, PBGZ, DAPA Consortium -- 

Keuzedeelexamen Internationaal II, werken in 
het buitenland K0202; DAPA 

Consortium -- 

G
en

e-

ri
ek

 Schrijven 3F Nederlands ICE - TOA 12-12-2018; OOA 

Schrijven A2, B1, B2 Engels ICE - TOA 12-12-2018; OOA 

 
Toelichting 
Per 2019-2020 is de opleiding Musicalperformer overgegaan op beroepsexamens van StECI, die door de 

examencommissie voor advies naar de vaststeller worden gestuurd, zodra ze zijn gepubliceerd. In 2019-

2020 zijn enkele studenten nog afgestudeerd met de examens van ICE. Van de StECI-examens zijn in het 

verslagjaar gebruikt: Workshop educatieve activiteit, Ondernemerschap, Professioneel Portfolio en Profiel 

Musicalperformer. Omdat ze aanzienlijk beter aansluiten bij de beroepspraktijk dan de ICE-examens, zijn 

de StECI-examens meteen in gebruik genomen. Aangezien de uitgever vlak na uitgave een versie 2 

aankondigde, besloot de examencommissie de tweede, aangepaste versie voor advies naar de vaststeller 

te sturen. Dit is gebeurd vanaf september/oktober 2020.   

 

De examencommissie gebruikte in 2019-2020 onderstaande zelfgeconstrueerde examens (route 2).  

Zelfgeconstrueerde examens – Route 2  
 Opleiding  Naam examen Vastgesteld  

Beroeps 
  specifiek 

Musicalperformer Herkansing kennisexamen Cultureel ondernemen 
voor Musicalperformer  

28-03-18; L. van Gaalen 

  Keuze-   
  deel 

Musicalperformer Keuzedeelexamen Creatief Makerschap (K0492) 13-02-20; L. van Gaalen 

Musicalperformer Keuzedeelexamen Opzet eigen lespraktijk  20-11-17; L. van Gaalen 

MZ4 Keuzedeel Voorbereiding Hbo-aanpassing wegens 
corona 

25-03-20; L. van Gaalen 

MZ4 Ondernemend Gedrag niveau 3,4 (K0072) -- negatief advies L. van Gaalen 
30-09-20 

  Generiek 

alle Spreken en Gesprekken 3F Nederlands 12-12-2018; OOA 

MZ4, DAPA Gesprekken Engels A2 - Hotelreceptie  
22-01-2018; A. Meppelink/S. 
Renes 

MZ4, DAPA Gesprekken Engels A2 - Safari in Spanje  
22-01-2018; A. Meppelink/S. 
Renes 

MZ4, DAPA 
Engels Spreken B1 - B2 - Presentatie over een 
onderwerp uit de praktijk 

16-03-2017; S. Renes 
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Verbeterpunt: voor keuzedeel Ondernemend Gedrag (K0072) is besloten om vanaf 2020-21 voor de BOL 

een ingekocht examen te gebruiken van Codename Future, of Consortiumexamen. 

Route 3 

Er zijn geen examens in Route 3 gebruikt. Dit was niet nodig, omdat de zelfgeconstrueerde examens zijn 

ontwikkeld en vastgesteld volgens formats en procedures van de Mondriaan procesarchitectuur. Hierin 

zijn de interscolaire normen van de Mbo-raad gevolgd. 
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2.4 Overzicht van de kwaliteit van examinering – per opleiding 
In artikel 7.4.5a lid 6 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat: 

De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over de examenkwaliteit per opleiding, aan de hand 

van de standaarden, bedoeld in artikel 7.4.4, en haar werkzaamheden en verstrekt dit verslag aan het 

bevoegd gezag van de instelling of de exameninstelling. 

Hieronder is per opleiding vermeld in hoeverre de inspectiestandaarden van voldoende kwaliteit zijn en 

welke risico’s eventueel zijn gesignaleerd. Bron: realisatie van de kwaliteitsdoelen (§ 2.2) en de meldingen 

die de examencommissie verzameld heeft. 

 

 
 
Opl. 

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

ED1: Kwaliteitsborging en 
diplomering 

ED2: 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
Afname en beoordeling 

MZ4 
APL 

Kwaliteitsborging: Mogelijk risico; 

planning en sturing van examen-

processen in de teams blijkt 

regelmatig niet gerealiseerd te 

worden conform de beschrijving/ 

afspraak in de examencommissie.  

 

Diplomering: Geen risico blijkens 

steekproeven examendossiers. 

 

 

Verbeteractie 2020-21: 

PDCA-cyclus op diplomering/ 

examinering versterken in de 

school/teams. 

Risico op keuzedeelexamens: 

(vastgestelde examens worden 

niet gebruikt; examen wordt niet 

volledig afgenomen).  

 

Verbeteractie 2020-21:  

- Check of keuzedeelexamens 

(incl. lessen) in jaarplanning 

school zijn opgenomen 

- docenten informeren en 

monitoren op gebruik van 

juiste examens 

- controle op feitelijk gebruikte 

keuzedeelexamens in 

examendossiers 

- vaststellen evt. aangepaste 

versies 

Afname:  

- Geen risico bij CE  

- Mogelijk risico bij praktijk-

examens (geen steekproeven 2e 

assessor) 

 

Beoordeling:  

Mogelijk risico bij praktijkexamens 

en Instellingsexamens (geen 2e 

correcties gedaan). 

 

Verbeteractie 2020-21: 

Steekproeven op afname/ 

beoordeling uitvoeren conform 

PvT. 

PBGZ 
VON 

Kwaliteitsborging: Team neemt 

voldoende acties in kader van plan 

van toezicht. Hierbij is (bijna) geen 

risico geconstateerd. 

 

Diplomering: Geen risico blijkens 

steekproeven examendossiers + 

verslag diplomavaststelvergadering. 

 

Geen risico gesignaleerd. 

Examens voldoen aan 

kwaliteitseisen. Manco m.b.t. 

examineringseis keuzedelen is 

gerepareerd vóór diplomering 

Geen risico bij praktijkexamens 

blijkens steekproeven  

Mogelijk risico bij instellings-

examens (geen steekproeven).  

 

Verbeteractie 2020-21: 

Steekproeven uitvoeren conform 

PvT. 

DAPA 
 

Kwaliteitsborging: Team neemt 

voldoende acties in kader van plan 

van toezicht. Hierbij is (bijna) geen 

risico geconstateerd 

 

Diplomering: Geen risico blijkens 

steekproeven examendossiers. 

 

Geen risico gesignaleerd. 

 

 

 

Aandachtspunt 2020-21: 

vaststelling van de nieuwe StECI- 

examens. 

Geen risico bij praktijkexamens en  

instellingsexamens (d.m.v. 

steekproeven conform PvT).  

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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Invloed van Corona op de kwaliteit van de examinering 

Wegens corona is een aantal maatregelen genomen om de examenprocessen aan te passen aan de 

landelijke maatregelen. Deze zijn in bijlage 1 verder toegelicht. Het gaat om: 

• Coulanceregeling praktijkexamens; er kan tijdelijk door de eigen werkbegeleider beoordeeld worden 

indien geen onafhankelijke beoordelaar toegelaten wordt; daarna wordt een CGI afgenomen o.b.v. 

een verantwoordingsverslag. Indien geen beoordelaar aanwezig kan zijn, wordt een CGI afgenomen 

o.b.v. een verantwoordingsverslag 

• Regeling mondeling taalexamens op afstand (Spreken/Gesprekken Nederlands en Engels) via Teams 

• Wegens het stoppen van vele BOL-stages is per praktijkexamen een aangepaste afname -

mogelijkheden beschreven in een document. De examencommissie heeft deze documenten 

vastgesteld in haar vergadering (zie bijlage 1) 

• De steekproeven 2e assessor bij praktijkexamens zijn stil komen te liggen wegens de corona-

maatregelen in de periode maart t/m juli 

• Overige steekproeven (afname theorie-examens, controle examendossiers) zijn stil komen te liggen 

wegens de corona-maatregelen en de belasting van extra digitale lessen voor docenten 

• De examencommissie heeft één keer via teams vergaderd (in april) 

• De coronamaatregelen hebben geleid tot twee meldingen; de examencommissie heeft de examens 

ondanks dat geldig verklaard: 
- Op de APL zijn de keuzedeel-examens niet ondertekend door de student. Om het aantal reis-

bewegingen te beperken, zijn studenten hiervoor niet teruggeroepen naar school. 
- Bij de afname van een mondeling examen Nederlands was de opname tijdelijk gestopt.  
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2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal  
Hieronder staan de algemene conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering per 

examenstandaard. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

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

Deskundigheid alle betrokkenen: Is in opbouw bij: 

- de relatief nieuwe leden 

- de relatief nieuwe examencommissie 

- de docenten van MZ4 APL. 

 

Borging diplomering 

- Geen risico op diplomabesluit blijkens melding 

aan examencommissie 

- Mogelijk risico bij MZ4 APL op  

o (tijdig) inleveren van examens door 

studenten  

o sturing én controle daarvan door SLB’s 

 

Aandachtspunten 2020-2021:  

- Aandacht in de examencommissie besteden aan 

goed doorspreken van procedures, 

uitvoerbaarheid + contoleren ervan 

- SLB’s blijven coachen bij controle examendossiers 

t.b.v. diplomavaststelling 

- agendapunten + verslagen  

- MZ4: vooruitgang op 6 van 10 

verbeterpunten voor 2019-20  

- meldingen aan examencommissie 

- vragen aan examencommissie 

 

- Steekproeven op examendossiers  

van alle opleidingen 

- Meldingen van leden + examen-

bureau aan examencommissie 

ED2. 
Exameninstrumentarium  
Het exameninstrumen-
tarium sluit aan op de 
uitstroomeisen en voldoet 
aan de toetstechnische 
eisen. 

Behaald, maar aandacht is vereist. 
 
Aandachtspunten 2020-2021: 

• Beter zicht krijgen voor MZ4 APL op inplanning 
keuzedelen + gebruik van vastgestelde 
keuzedeelexamens 

• Vaststelling Consortiumexamens a.h.v. het 
‘Hulpdocument voor vaststelling’ 

• Voor keuzedelen ook de wegens corona 
aangepaste examens vaststellen. 
 

- Meerderheid van de examens is 
ingekocht.  

- Waar dat niet kon (DAPA), zijn 
zelfgeconstrueerde examens 
ingezet. Deze zijn vastgesteld vlg. 
de normen van de gezamenlijke 
scholen/MBO-raad (route 2). 

- De Consortiumexamens zijn niet 
expliciet vastgesteld door de 
examencommissie 
 

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

Afname behaald bij: 
- Praktijkexamens van PBGZ VON, DAPA 
- Centrale examens van MZ4 APL, DAPA  
Beoordeling behaald bij: 
- DAPA (2e correctie instellingsexamens 

+ praktijkexamen) 
 

Aandachtspunten 2020-2021: 

• Praktijkexamens bezoeken door 2e assessor van 
MZ4 APL 

• Afname theorie-examens bezoeken door PBGZ 
VON 

• Besluit nemen over wenselijkheid beoordeling 
instellingsexamens door onafhankelijke docent 

• 2e correctie instellingsexamens MZ4 APL, PBGZ 
VON 

Steekproeven tijdig inplannen en 
uitvoeren op APL en VON: 

- 2e assessor bij praktijkexamens 
op APL;  

- 2e correctie Instellingsexamens 
op APL + VON;  

- afname CE op VON 
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2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

Op basis van de vorige hoofdstukken ziet de examencommissie ruimte voor verbetering er is ten aanzien 

van de kwaliteit van examinering. 

Kwaliteitsdoelen 2020-2021  Indicatoren 

Alle opleidingen 

1.  Docententeams blijven scholen in 
proces-architectuur examinering met 
bijbehorende spelregels 

- verslaglegging in examencommissie door leden 
- meldingen in meldingsoverzicht examencommissie 

2.  Mogelijkheid onderzoeken tot 
beoordeling van instellingsexamens 
Nederlands en Engels door een 
onafhankelijke docent   

- uitspraak van examencommissie over wenselijkheid van 
onafhankelijke docent als beoordelaar bij taalexamens 

3.  Alle examens van route 2 nagaan incl. 
instellings- + keuzedeel examens 

- Rapportage in examencommissie 

MZ4 Indicatoren 

APL Vaststelling keuzedeelexamens - Vaststelformulieren in examencommissie 

APL Geschoolde praktijkbeoordelaars en 
geschoolde docent-beoordelaars 

- Vacature voor scholing beoordelaarstraining is vervuld 
- Scholing is ook gevolgd door helft van de docenten 
- Dit blijkt uit deelnemerslijsten aan examencommissie 

APL Afname correcte versie 
Consortiumexamens  

- Structureel blijven informeren studieloopbaanbegeleiders 
over correcte examen ruim vóór examendatum 

- Door examencommissielid d.m.v. teamoverleg 

APL Aanvulling examencommissie  - Er is een lid per team 

APL Afname examens volgens planning (1e 
en kans en herkansingen)  

- Examenplanning voor 1 oktober zichtbaar voor studenten/ 
docenten) incl. keuzedelen, instellingsexamen 

APL Nakijken en beoordelen Consortium-
examens binnen 10 werkdagen 

- inleverdata examens door studenten op papier zetten 
- deadlines van inlevering (student) + nakijken docent 

opnieuw inkaderen.  
- keuzedeelexamens (incl. lessen) opnemen in jaarplanning  
- in teamvergaderingen bij docenten benadrukken 
- periodieke melding voortgang inleveren door 

schooldirectie in examencommissie  

APL Consortiumexamens na beoordeling 
correct ingevuld en op tijd in 
examendossiers (niet in kasten van 
SLB’s laten zitten) 

- Rol Studieloopbaanbegeleiders hierbij benadrukken door 
directie/voorzitter examencommissie 

- Rapportage van cijferverantwoordelijken en medewerker 
examenbureau aan examencommissie 

APL Studenten op juist profiel zetten in 
Magister 

- Bespreking in examencommissie van de procedure 
‘profielkeuze’ (in hoeverre de BPV het profiel vóór student 
bepaalt) 

APL Ingevuld proces-verbaal herkansing 
bij examen 

- Studieloopbaanbegeleider controleert het ingevulde 
examen. 

APL Afname en beoordeling REN examens - Juiste voorbereiding door docent, beoordelaar en student. 
- Inzetten van een 2e beoordelaar; 
- Bijwonen afname; 
- Monitoring aanvragen extra kansen. 
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PBGZ Indicatoren 

VON Afstemming met MZ4 APL  - Structureel overleg onderwijskundig medewerker en leden 
examencommissie van VON met die van APL. 

Artiest Indicatoren 

DAPA Vaststellen van alle beroepsexamens 
van StECI 

- Vaststelformulieren in examencommissie agenderen 

DAPA Geschoolde praktijkbeoordelaars en 
geschoolde docent-beoordelaars 

- Voor ieder examen waar meerdere beoordelaars aan zijn 
verbonden een instructie/scholings-/afstemmingsmoment 
plannen voorafgaand aan afnameperiode 
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Bijlage 1 – Aangepaste examinering door corona 
 

Wegens corona is een aantal maatregelen genomen om de examenprocessen aan te passen aan de landelijke maatregelen. Het gaat om de volgende aanpassingen: 

Aangepast examen ivm corona Aanpassing bestaat uit van toepassing 
op (aantal stud.) 

MZ4 Examens Basis en profiel B en 
C van alle crebo’s MZ4  

2b aanpassingen 

examens B en C_.docx
 

 
Waaronder werkproces 
Begeleidt nieuwe collega's, 
stagiaires en/of vrijwilligers 
dat middels simulatie met een 
acteur kan worden 
afgenomen + met CGI 
afgesloten (zie hieronder) 

Per werkproces en per uitstroomprofiel is voor onderstaande situaties een alternatieve examenvorm benoemd: 
 

 Actie: 
 

1. Het examen van een werkproces is volledig 
uitgevoerd, beoordeeld en met een voldoende 
beoordeeld. 
 

Examen van werkproces is behaald en kan toegevoegd 
aan het examen dossier. 
 

2. Het examen is niet of onvolledig gemaakt en de 
praktijktoets van dit werkproces is op eind niveau 
uitgevoerd en positief beoordeeld. 
 

Optie 1: Het werkproces is behaald. De uitwerking van 
de praktijktoets, beoordeling en opgave kan 
toegevoegd aan het examen dossier. 
Optie 2: Als aanvulling schrijft de student een 
reflectieverslag volgens de instructie en vindt de 
beoordeling plaats door CGI -gesprek m.b.v. de 
resultaten van de praktijktoets en het gemaakte 
reflectieverslag. Verslag en beoordeling na gesprek 
worden aan het examen dossier toegevoegd 
(zie bij werkprocessen welke optie van toepassing is) 
 

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

De student vult de examen aan door het schrijven van 
een reflectieverslag volgens de instructie. De 
beoordeling vindt plaats door een CGI -gesprek m.b.v.  
de resultaten van het examen en het reflectieverslag. 
Verslag en beoordeling na gesprek worden aan het 
examen dossier toegevoegd 
 

4. Het examen is niet gemaakt en de praktijktoets 
van dit werkproces is niet gemaakt of niet 
behaald.  

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

 

Geen; alle 
gediplomeerden 
juli 2020 hebben 
het praktijkexamen 
gewoon kunnen 
doen. 
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Aangepast examen ivm corona Aanpassing bestaat uit van toepassing 
op (aantal stud.) 

MZ4 Examen Begeleiden stagiaires

2e begeleiden 

stagiaires 10juni20.docx
 

Werkprocesexamen Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers middels simulatie met een acteur + met 
afsluitend een CGI beoordelen 

7 

MZ4 Examen 3 Proeve van 
bekwaamheid PWJ 

1c Aanpassing 

proeve van bekwaamheid PWJ.pdf
 

Idem als Examen Basis en Profiel MZ4 (hierboven) Geen; alle 
gediplomeerden 
juli 2020 hebben 
het praktijkexamen 
gewoon kunnen 
doen. 

MZ4 Keuzedeel Ondernemend 
Gedrag 

5c 

Examendocument Ondernemend Gedrag-1.docx
 

Praktijkexamen met gedragsobservatie is vervangen door gedrag tijdens de lessen (challenges) op school + 
beoordeling van reflexieverslagen 
 

 

MZ4 Keuzedeel Jeugd- en 
Opvoedhulp

2a Besluit 

keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp K0159 zonder verslag d. corona.docx
 

Het eindresultaat van Consortium praktijkexamen is gebaseerd op gedragsobservatie tijdens een themagesprek in 
de BPV (opdracht 1). Opdracht 2 (verantwoordingsverslag) is vervallen. 

23 

DAPA Examen 4A Repetitie en 4B 
Uitvoering Musical 
voorstelling

2f Alternatief 

examen 4A- repetitie en 4B Uitvoering MP 200504.docx

2g Alternatief 

examen 4B Uitvoering 200504.docx
 

CGI o.b.v. deelname aan een uitvoering tijdens (de formatieve periode) in de BPV Alle diploma-
kandidaten juli 
2020 

Ne + En Online afname mondelinge 
examens Spreken Gesprekken 

3c Protocol Afname 

mondelinge examens online docenten 31-3-20.pdf
 

Gering aantal 
herkansingen 
(meerderheid was 
al behaald) 

 


