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INLEIDING  

 
Voor u ligt het jaarverslag examinering van de school voor Orde en Veiligheid 2019-2020. 

 
De Examencommissie van de school voor Orde en Veiligheid legt met dit jaarverslag verantwoording 
af aan het College van Bestuur over het verloop van de examinering en diplomering; de processen en 
procedures. 

 
Een van de taken van de examencommissie is het opstellen van het jaarverslag examencommissie 
(wetsvoorstel 7.4.5a, lid 6). De examencommissie doet daarin verslag van haar werkzaamheden en de 
examenkwaliteit per opleiding a.d.h.v. de standaarden examenkwaliteit van de inspectie. 

 

Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering, zoals in de Procesarchitectuur 
Examinering van ROC Mondriaan is beschreven. Elke school voert daarnaast een zelfevaluatie uit, ook 
op het gebied van examinering. Mondriaan beschikt daarvoor over een digitaal zelfevaluatie- 
instrument, Yucan. Door middel van deze zelfevaluatie evalueert de school de exameninstrumenten, 
de processen van afname, beoordeling, diplomering, functioneren van de examenorganisatie en 
formuleert naar aanleiding daarvan verbeteracties. 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020 
 

 
1.1 Gegevens examencommissie 

School voor Orde en Veiligheid 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft: 2019-2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

Mevrouw B. Tiryaki 

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 

25407 Beveiliger, oriëntatie jaar Koninklijke Marechaussee BOL 

25407 Beveiliger niveau 2 BOL 

25408 Coördinator Beveiliging N3 BOL 

94810 Handhaver Toezicht & Veiligheid N3 BOL 

25409 Handhaver Toezicht & Veiligheid N3 BOL 

25416 Veiligheid & Vakmanschap Aankomend Medewerker Grondoptreden N2 BOL 

25418 Veiligheid & Vakmanschap Aankomend Medewerker Grondoptreden N3 BOL 

 
1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

 

Naam: Rol/functie: 

B. Tiryaki Voorzitter 
S. Balvers Secretaris 

S. Janzing Lid, docent in team Veva 

R. Gieling Lid, docent in team Beveiliger 

R. Soullie Lid, docent in team HTV 
F. Hagen Extern lid tot 01-01-2020 

 
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de heer Drogt benoemd als lid van de examencommissie. 

In het schooljaar 2019-2020 is een opleiding niveau 4 ontwikkeld waarbij meneer Drogt als 

onderwijskundig medewerker een inhoudelijke rol heeft gepakt. De opleiding is gestart per 1 augustus 

2020. 

De examencommissie heeft een extern lid die steekproefsgewijs als ‘critical friend’ oogrondes houdt 

bij school- en praktijkexamens. Tevens is hij aanwezig bij elke vergadering van de examencommissie 

om kritisch en onafhankelijk mee te denken over diverse onderdelen van het Plan van Toezicht. Per 

januari 2020 heeft de heer Hagen zijn rol als extern lid examencommissie beëindigd. Doordat er vanaf 

half maart 2020 sprake was van Covid-19 is het niet meer gelukt om voor dat schooljaar een nieuw 

extern lid aan te trekken. De gesprekken voor de opvulling van deze stoel vinden momenteel plaats. 
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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. Als de examencommissie eigen extra regels wil opstellen, dan worden deze regels 

opgenomen in het Plan van Toezicht en bij de verantwoording in het jaarverslag examinering. 

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. 

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. 

De deskundigheid van de leden van de examencommissie wordt elke bijeenkomst getoetst aan de 

hand van hun uitgevoerde acties vanuit het Plan van Toezicht. Hun input in landelijke bijeenkomsten 

van de examenleveranciers ExTh, SVPB en SPL wordt daarin meegenomen. 

De examencommissie heeft geen specifiek scholingsplan voor de leden. Scholing is onderdeel van het 

scholingsplan voor de hele school. Na deelname aan de escaperoom examinering door de leden in 

2019-2020, zou worden bepaald welke behoefte aan scholing en deskundigheidsbevordering er is. Dit 

is uitgesteld tot het schooljaar 2020-2021. 

De leden van de examencommissie hebben in 2019-2020 de volgende activiteiten ter bevordering 

van hun deskundigheid gevolgd: 

Alle interne leden hebben deelgenomen aan de escaperoom examinering voor de examencommissie 

ingevuld door de afdeling OOA van ROC Mondriaan. 

Lid team HTV 

Heeft voor de opleiding Coördinator Beveiliging 3 bijeenkomsten (a 5 uur) gehad m.b.t. bijstellingen 

Landelijke examen praktijk COB. Hij heeft met de opleidingsmanager Particuliere beveiliging van het 

ROC Friese poort de landelijke examens COB geschreven en onderhoudt deze ook. 
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Lid 1 team Beveiliger 

- Het nieuwe lid heeft de scholing gevolgd die Mondriaan organiseert voor nieuwe leden 
examencommissies. 

- Corrigeren/beoordelen van examens; 
 

Lid 2 team Beveiliger 
 

- Corrigeren/beoordelen van examens Proactief Beveiligen en examens beoordeeld in opdracht 
van de SVPB. 

 
Lid team VeVa 

 
- Deelgenomen aan de (online) Landelijke VeVa overleggen, waarbij de examinering standaard op 

de agenda staat ter monitoring. 

- Afstemming en overleg gehad met SPL t.b.v. de afname van de nieuwe Kennisexamens (KE-1) 

tijdens Corona tijd 

 

De medewerker van het examenbureau is geen lid van de examencommissie maar woont wel de 
bijeenkomsten bij zodat hij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en die ook kan inbrengen 
vanuit de rol van het examenbureau bij de afname en de planning van de examens. 

 
Er zijn geen aanbevelingen op het gebied van de deskundigheid van de leden. Zij worden op dit 

moment voldoende deskundig geacht. Na deelname aan de escaperoom examinering is wel behoefte 

aan scholing aangegeven. In 2020-2021 wordt bepaald voor welke onderdelen scholing relevant is. 

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. 

Het lid van onze examencommissie dat bij een bijeenkomst aanwezig is geweest, brengt rapport uit 

in de vergadering van de examencommissie. 

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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KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020 

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. 

 

 
De examencommissie Orde en Veiligheid voert daarnaast de volgende taken uit: 

 
g. Informeren van studenten over tijd en plaats van examens. Dit gebeurt via de docent, SLB en het 

rooster. 

h. Afname examens afstemmen met de BPV 

i. Analyseren van examenresultaten en enquêtes. 

 
De examencommissie is verantwoordelijk voor aansturing van het examenbureau. 

De uitvoerende taken hierbij zijn: 

• Jaarplanning maken van afname- en vaststellingsdata en diplomering data; 

• Het laten corrigeren/beoordelen van examens; 

• Het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van kandidaten; 

• Checken van de examendossiers; 

• Aanleveren van correcte documenten en formats; 

 

In hoofdstuk 2 worden de taken aan de hand van de kwaliteitsdoelen en standaarden van de 
inspectie verder uitgewerkt. 

 

 
 

Thema Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 17 Elke nieuwe groep die 

start, krijgt een OER 

met daarin een 

vastgesteld 

examenplan. 

Aantal geconstrueerde examens Geen  

Aantal diploma’s uitgereikt 243  

Aantal certificaten uitgereikt Geen  

Aantal verzoeken tot vrijstelling  Studenten worden 

voorgelicht over de 

criteria voor vrijstelling 

dus dienen alleen een 

verzoek in als zij weten 

dat zij aan die criteria 

voldoen. 

Aantal toegekende vrijstellingen  Het betreft hier 30 

vrijstellingen voor de 

examens Nederlands 

lezen/luisteren, 

spreken en gesprekken 
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  voeren, 13 

vrijstellingen voor het 

landelijk examen 

rekenen en 2 

vrijstellingen voor het 

examen Wettelijke 

kaders. Vrijstellingen 

zijn verleend als de 

student dit examen met 

een voldoende heeft 

behaald op een 

eerdere Mbo 2 

opleiding of op 3F 

niveau heeft behaald 

op het Vmbo. 

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie Geen  

Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de 

examens 

Geen  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen Geen  

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen Geen  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering   

Aantal toegekende aanpassingen examinering 44 Het betreft een keer 

een 2 ER examen 

rekenen, 2 keer 

aanpassingen op 

grond van dyscalculie 

en 41 keer aangepaste 

examenvoorzieningen 

voor studenten met 

dyslexie. 

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen verzoek Geen  

Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek. Geen  
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1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie 
 

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

 
De deskundigheid van de leden van de examencommissie wordt getoetst aan de hand van hun 
inbreng binnen de examencommissie en wijze waarop zij hun deskundigheid blijven borgen. De 
uitgevoerde acties vanuit het Plan van Toezicht geven inzicht in hoeverre er verbeterpunten aan de 
orde zijn als het gaat om het functioneren van de examencommissie. 

 
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt 

Samenstelling examencommissie Voldoende 
Dit blijkt uit: 
- Er was een extern lid actief tot 

januari 2020. 
- Deskundigheid nieuwe lid is door 

voorzitter getoetst. 
 

Nieuw lid toegevoegd voor 2019-2020 
op grond van deskundigheid als 
onderwijskundig medewerker en de 
ontwikkeling van een nieuwe 
opleiding niveau 4. 

Sinds januari 2020 
neemt er geen extern 
lid meer deel aan de 
examencommissie. 
Er wordt momenteel 
een nieuw extern lid 
gezocht. 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende 
Dit blijkt uit: 
- Zie hierboven overzicht scholing 

en deskundigheid. 

Inventariseren en 
organiseren scholing 
n.a.v. deelname en 
escaperoom 
examinering. 

Werkzaamheden 
examencommissie 

Voldoende. Dit blijkt uit: 
- de acties uit het Plan van toezicht 

zijn uitgevoerd. 
- de examencommissie hanteert 

voortdurend de P-D-C-A-cyclus bij 
ingezette verbeteracties. 

De geplande acties in 
het PvT uitvoeren 
conform aangegeven 
frequentie. 
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2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering 

 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Examendossiers zijn op orde en 
gecontroleerd voor diplomering. 

Alle afgegeven diploma’s zijn op de juiste wijze 
tot stand gekomen. 

2. De registratie van het waardepapier 
voldoet aan de gestelde eisen uit het 
handboek examinering 

100% van het vervallen waardepapier wordt 
geregistreerd zoals voorgeschreven. 

3. De kwaliteit van de 
examenproducten van de externe 
examenleveranciers wordt in 
voldoende mate gemonitord. 

De leden die contactpersoon zijn voor de 
examenleveranciers wonen alle regionale en 
landelijke bijeenkomsten bij van de 
examenleveranciers. De leden leveren 
noodzakelijke feedback aan op de 
examenproducten en monitoren wat daarmee 
wordt gedaan door de examenleverancier. 

4. Praktijkexamens worden 
steekproefsgewijs bijgewoond en 
beoordeeld op juistheid afname en 
beoordeling. 

Examens worden afgenomen conform de 
daarvoor gestelde voorwaarden. Beoordeling 
vindt onafhankelijk en op de juiste wijze plaats. 

 De beoordeling van het examen 
Nederlands schrijven vindt plaats 
door een onafhankelijke en 
deskundige beoordelaar. 

De 2e beoordelingen van het examen Nederlands 
schrijven tonen aan dat de beoordelaar 
deskundig en onafhankelijk is. 

 Hogere resultaten examens BOB en 
WKB bij de opleiding Beveiliger en 
hogere resultaten van de examens 
WKPV en BOA bij de opleiding 
Handhaving en toezicht 

Resultaten zijn minimaal gelijk aan landelijke 
resultaten. 

 Goed verlopende examenplanningen. Wijzigingen in de afname momenten van 
examens (afwijkend van het raamleerplan) 
vinden plaats met goedkeuring van de voorzitter 
examencommissie en worden tijdig verwerkt in 
de examenplanning. 

 Teamleden (docenten) zijn voldoende 
deskundig op het gebied van regels 
en processen m.b.t. examinering. 

De leden van de examencommissie die lid zijn 
van het opleidingsteam dragen kennis van 
processen en regels over examinering in 
voldoende mate over aan de teamleden. De 
leden signaleren tijdig naar de examencommissie 
als er hiaten zijn in de kennis van docenten 
waarop acties kunnen worden uitgezet. 

 Examenproducten voldoen aan de 
gestelde eisen 

Alle examenproducten voldoen aan de gestelde 
eisen. De leden die contactpersoon zijn voor de 
examenleveranciers wonen alle regionale en 
landelijke bijeenkomsten bij van de 
examenleveranciers. De leden leveren 
noodzakelijke feedback aan op de 

2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 



13 

Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN 

 

  examenproducten en monitoren wat daarmee 
wordt gedaan door de examenleverancier. 

 Tevredenheid studenten over de 
bekendmaking van examens, de wijze 
waarop de examens worden 
afgenomen en de beoordeling van de 
examens. 

Uit de JOB enquêtes, evaluaties examens en 
panelgesprekken blijkt dat studenten dit 
onderdeel met een voldoende beoordelen. 

 BPV-beoordelingen voldoende aan de 
gestelde eisen. 

Alle BPV-beoordelingen hebben relevante 
beoordelingscriteria voor een beginnend 
beroepsbeoefenaar. 

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 
 
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1 Examendossiers zijn op orde Alle afgegeven Examendossiers zijn op 
 en gecontroleerd voor diploma’s zijn op de orde en gecontroleerd 
 diplomering. juiste wijze tot stand door de 
  gekomen. cijferverantwoordelijke 
   voordat het diploma 
   wordt gemaakt. 

2 De registratie van het 
waardepapier voldoet aan de 
gestelde eisen uit het 
handboek examinering 

100% van het 
vervallen 
waardepapier wordt 
geregistreerd zoals 
voorgeschreven. 

Dit blijkt uit de check 
die is gedaan door het 
lid examencommissie 
en het Rapport van 
bevindingen daarvan 
aan de 
examencommissie. 

3 De kwaliteit van de 
examenproducten van de 
externe examenleveranciers 
wordt in voldoende mate 
gemonitord. 

Door Corona is een 
deel van de landelijke 
bijeenkomsten 
vervallen. 

De contactpersonen 
van de externe 
examenleveranciers 
rapporteren aan de 
examencommissie 
welke feedback zij 
hebben gegeven. Dit 
wordt verwerkt in het 
verslag van de 
examencommissie. 

4 Praktijkexamens worden 
steekproefsgewijs bijgewoond 
en beoordeeld op juistheid 
afname en beoordeling. 

Niet behaald. Door 
het wegvallen van het 
externe lid is er geen 
inzet mogelijk 
geweest voor een 
oogronde bij de 
afname van de 
praktijkexamens. 
De overige leden 
hadden onvoldoende 
ruimte binnen hun 
takenpakket om 
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  hiervoor te worden 
ingezet. 

 

5 De beoordeling van het 
examen Nederlands schrijven 
vindt plaats door een 
onafhankelijke en deskundige 
beoordelaar. 

Deze examens vinden 
vooral plaats tijdens 
de 2e helft van het 
schooljaar. Door 
Corona zijn deze 
examens voor een 
groot deel 
doorgeschoven. 

 

6 Hogere resultaten examens 
BOB en WKB bij de opleiding 
Beveiliger en hogere 
resultaten van de examens 
WKPV en BOA bij de opleiding 
Handhaving en toezicht. 
Resultaten zijn minimaal gelijk 
aan landelijke resultaten 

De resultaten voor 
BOB en WKB liggen 
nog steeds onder het 
landelijke gemiddelde. 

 
 

Met nieuwe aanpak 
op BOA en WKPV1& 
2 zijn stappen gezet 
om een beter 
rendement te krijgen. 

Dit blijkt uit de 
resultatenanalyses die 
zijn ingebracht in de 
examencommissie. 

7 Goed verlopende 
examenplanningen. 

Wijzigingen in de 
afname momenten 
van examens 
(afwijkend van het 
raamleerplan) vinden 
plaats met 
goedkeuring van de 
voorzitter 
examencommissie. 
Wijzigingen in de 
examenplanning 
moeten wel te vaak 
plaatsvinden omdat 
docenten de planning 
onvoldoende hebben 
gehanteerd. Docenten 
missen soms het 
overzicht op de 
examens van 
verschillende klassen. 

Dit blijkt uit de 
ingediende verzoeken 
bij de voorzitter 
examencommissie. 

 
 
 
 

De examenplanning is 
in 2020-2021 zowel 
vast agendapunt bij de 
examencommissie als 
bij de 
teamvergadering. 

8 Teamleden (docenten) zijn 
voldoende deskundig op het 
gebied van regels en 
processen m.b.t. examinering. 

De leden van de 
examencommissie die 
lid zijn van het 
opleidingsteam 
dragen kennis van 
processen en regels 
over examinering in 
voldoende mate over 
aan de teamleden. De 

Teamleden (docenten) 
zijn voldoende 
deskundig op het 
gebied van regels en 
processen m.b.t. 
examinering. 
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  leden signaleren tijdig 
naar de 
examencommissie als 
er hiaten zijn in de 
kennis van docenten 
waarop acties kunnen 
worden uitgezet. 

 

8 Examenproducten voldoen 
aan de gestelde eisen 

Alle examenproducten 
voldoen aan de 
gestelde eisen. De 
leden die 
contactpersoon zijn 
voor de 
examenleveranciers 
wonen alle regionale 
en landelijke 
bijeenkomsten bij van 
de 
examenleveranciers. 
De leden leveren 
noodzakelijke 
feedback aan op de 
examenproducten en 
monitoren wat 
daarmee wordt 
gedaan door de 
examenleverancier. 

Examenproducten 
voldoen aan de 
gestelde eisen 

10 Tevredenheid studenten over 
de bekendmaking van 
examens, de wijze waarop de 
examens worden afgenomen 
en de beoordeling van de 
examens. 

Door Corona zijn de 
reguliere 
panelgesprekken en 
tevredenheids- 
onderzoeken anders 
ingevuld. Voor de 
zomervakantie heeft 
een enquête onder de 
studenten 
plaatsgevonden. 

In het schooljaar 2020- 
2021 wordt de 
tevredenheid 
studenten op het 
gebied van 
examinering weer 
onderzocht. 

11 BPV-beoordelingen voldoende 
aan de gestelde eisen. 

Alle BPV- 
beoordelingen hebben 
relevante 
beoordelingscriteria 
voor een beginnend 
beroepsbeoefenaar. 

BPV-beoordelingen 
voldoende aan de 
gestelde eisen. 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

De school voor Orde en Veiligheid maakt zoveel als mogelijk is gebruik van extern ingekochte en/of af 

te nemen beroepsexamens die ongewijzigd worden ingezet. De examenleveranciers voor de 

beroepsexamens zijn SVPB, ExtH en SPL. Deze examenleveranciers leggen zelfstandig verantwoording 

af en zijn gevalideerd door de Inspectie. De examenleveranciers stellen zelf de betreffende 

examenmatrijzen vast, waarmee de examens voldoen aan de wettelijke vereisten en dekkend zijn 

voor de betreffende kwalificatiedossiers. De school heeft geen inzage in de examens zelf. De 

examens worden na afname zoveel als mogelijk met de studenten geëvalueerd. De feedback wordt 

teruggekoppeld naar de examenleverancier. Met betrekking tot het beroepsexamen praktijk voor de 

opleiding coördinator beveiliging is er in samenwerking met een aantal andere ROC’s nieuwe 

examens ontwikkeld die extern gevalideerd zijn. 

Naast beroepsexamens zijn er ook examens voor de verschillende keuzedelen. Deze examens zijn 

indien dit mogelijk was ingekocht en anders zelf geconstrueerd of uitgeruild met andere ROC’s 

omdat er nog geen examens in te kopen waren. 

Zelf geconstrueerde examens voor Keuzedelen Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken / 

Gezonde leefstijl 

De school is met ingang van cohort 2016 gestart met het onderwijsprogramma en moest zelf 

examens ontwikkelen omdat die nog niet ingekocht konden worden. 

Daardoor zijn er in 2017, 2018 en 2019 zelf ontwikkelde en vastgestelde examens ingezet. 

Zelf geconstrueerde examens voor keuzedeel Gezonde leefstijl (K0219). 

Deze examens worden vanaf cohort 2016 afgenomen en zijn in eerste instantie zelf ontwikkeld 

omdat die nog niet ingekocht konden worden. Tot nu toe blijken de extern ontwikkelde examens 

voor dit keuzedeel niet passend te zijn bij de VeVa doelgroep. 

Daardoor is er in 2017, 2018 en 2019 zelf dit ontwikkelde en vastgestelde examen ingezet. 

Pro actief beveiligen en Cameratoezicht 

De school voor Orde en Veiligheid is initiatiefnemer geweest bij het aanvragen van de keuzedelen 

Cameratoezicht en Proactief beveiligen. De school is met ingang van cohort 2016 gestart met het 

onderwijsprogramma en moest zelf examens ontwikkelen omdat die nog niet ingekocht konden 

worden. 

Daardoor zijn er in 2017 en 2018 zelf ontwikkelde en vastgestelde examens ingezet. 

Er is in 2017 een ontwikkelfonds opgericht voor keuzedelen Veiligheid die onderwijs- en 

examenproducten ontwikkelen, opgericht voor en door de mbo-scholen. De school is aangesloten bij 

dat ontwikkelfonds. De opdrachtnemer/leverancier hierin is Explain. 

Gegeven de investering die is gedaan in de zelf ontwikkelde examens voor deze keuzedelen, is ervoor 

gekozen die niet alsnog extern in te kopen. In 2019 zijn ook de zelfontwikkelde examens ingezet. 

Validering examens generiek : Nederlands, Rekenen, Burgerschap en Loopbaan oriëntatie 

Generiek Nederlands 
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De instellingsexamens Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren, zijn afgenomen door 

middel van door Mondriaan breed ontwikkelde examens die binnen Mondriaan zijn vastgesteld. Deze 

vallen onder route 3. 

Het examen Nederlands schrijven is voor dit schooljaar vervangen door het ingekochte Deviant 

examen. Dit examen valt onder route zie 1. 

De examens Nederlands lezen/luisteren zijn landelijke examens, die door CITO / het college voor 

examens worden afgenomen. CITO valt onder categorie 1. 

Generiek rekenen 

Het generieke examen voor Rekenen is een landelijke examen, dat door CITO / het college voor 

examens worden afgenomen. CITO valt onder categorie 1. 

Voor een overzicht van bovengenoemde examens zie onderstaand. 

Examens School voor Orde & Veiligheid 2019-2020 
 

 

 
Crebonummer 

 

 
Examen 

Extern of 
intern af 
genomen 

(e of i) 

 
Inkoop 

(j/n) 

Validerin 

g volgens 

route 

 
Vastgestel 

d 

25407 Beveiliging van objecten basis e j 1 ja, extern 

25407 Wettelijk kaders basis e j 1 ja, extern 

25407 Waarnemen basis e j 1 ja, extern 

25407 Specifiek rapporteren basis e j 1 ja, extern 

25407 Praktisch handelen basis e j 1 ja, extern 

25408 Beveiliging van gebouwen 3 e j 1 ja, extern 

25408 Wettelijke kaders 3 e j 1 ja, extern 

25408 Veilig werken en Dienstplanning 3 e j 1 ja, extern 

25408 Rapportage e j 1 ja, extern 

25408 Beroepsgericht Engels e j 1 ja, extern 

 
25408 

Opdrachten in de BPV-Verantwoording 

v1.1 
 

i 
 

n 
 

3 

ja, intern + 

extern 

 
25408 

PvB Coördineren van een evenement- 

Verantwoording v2.2 
 

i 
 

n 
 

3 

ja, intern + 

extern 

 
25408 

PvB Personeelsbeleid-Verantwoording 

v2.1 
 

i 
 

n 
 

3 

ja, intern + 

extern 

25409 theorie BOA e j 1 ja, extern 

25409 Wettelijke kaders Publieke Veiligheid I e j 1 ja, extern 

25409 Wettelijke kaders Publieke Veiligheid II e j 1 ja, extern 
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25409 Sanctionerend optreden e j 1 ja, extern 

25409 Dienstverlening en calamiteiten e j 1 ja, extern 

 
25416 

Veiligheid en Vakmanschap Aankomend 

medewerker GROP 2 

 
i / e 

 
j 

 
1 

 
Ja, extern 

 
25418 

Veiligheid en Vakmanschap Aankomend 

onderofficier GROP 3 

 
i /e 

 
j 

 
1 

 
Ja, extern 

 
25599 

Veiligheid en Vakmanschap Aankomend 

medewerker GROP 2 
 

i / e 
 

j 
 

1 
 

Ja, extern 

 
25600 

Veiligheid en Vakmanschap Aankomend 

onderofficier GROP 3 
 

i /e 
 

j 
 

1 
 

Ja, extern 

 Medic First Aid ® Europe i j 1 ja, extern 

 
K0003 

Keuzedeel Arbo, kwaliteitszorg en 

hulpverlening geschikt voor niveau 2 
 

i 
 

j 
 

1 
 

ja, intern 

K0022 Keuzedeel Digitale vaardigheden basis i j 1 ja, intern 

 
K0023 

Keuzedeel Digitale vaardigheden 

gevorderd 
 

i 
 

j 
 

1 
 

ja, intern 

 
K0055 

Keuzedeel Internationaal 1: Bewustzijn 

(interculturele) diversiteit 

 
i 

 
j 

 
1 

 
ja, intern 

K0219 Keuzedeel Gezonde leefstijl i n 2 Ja, intern 

 
K0609 

Keuzedeel Oriëntatie Koninklijke 

Marechaussee 
 

i / e 
 

j 
 

3 
 

Ja, extern 

 
K0610 

Keuzedeel Weerbaarheid voor 

beveiligers en handhavers 
 

i 
 

j ** 
 

2 
 

ja, intern 

K0742 Keuzedeel CCTV i j ** 2 ja, intern 

 
K0744 

 
Keuzedeel proactief beveiligen 

 
i 

 
n 

 
2 

ja, intern 

(centraal) 

 
 

* 

nog gebruikt voor opleiding COB cohort 

2017 

    

** uitruil met ander ROC     

 

Voor keuzedelen geldt verplichte inkoop 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 
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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. 

De invloed van corona 

Conform de handreiking Verantwoord Diplomabesluit (Ministerie OCW, maart 2020) heeft de 

examencommissie een bepaalde mate van coulance ten opzichte van examinering toegepast. 

Aanpassingen die zijn ingezet t.a.v. examinering door COVID-19 en voor de zomervakantie (16 maart 

tot 20 juli jl.) : 

• de examencommissie is in plaats van 1 keer per 6 weken 1 tot 2- wekelijks bij elkaar gekomen 

voor overleg over examinering 

• zodra dit was toegestaan (na de meivakantie) zijn er examens op school georganiseerd conform 

de RIVM richtlijnen. 

• Voor klassen/studenten die niet voor de zomervakantie konden diplomeren, zijn de examens 

verplaatst naar het nieuwe schooljaar. 

 
Om ook de beroepsexamens van de externe examenleverancier op school te kunnen afnemen, is een 

grote ruimte binnen school aangepast aan de eisen van de examenleveranciers (SVPB en ExTh) 

• Om praktijkexamens voor de vakantie af te kunnen nemen, zijn er praktijklessen op school 

georganiseerd voor studenten die nog voor de zomer konden diplomeren. 

• Voor de afname van het instellingsexamen Nederlands gesprekken voeren is gekozen voor een 

afname online waarbij de borging op deskundigheid en examenomstandigheden is gerealiseerd. 

• De landelijke examen Nederlands lezen/luisteren en rekenen zijn in halve groepen conform de 

RIVM richtlijnen gerealiseerd. 

• Voor de afname van het examen weerbaarheid bij het 1-jarige traject KMAR, crebo 25407, is 

gekozen voor het aftekenen van de presentie en inzet van de studenten bij de lessen. 

 
 

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 

25407 
Beveiliger, 
oriëntatie jaar 
Koninklijke 
Marechaussee 
En Beveiliger 

Voldoende. Er vindt 

voldoende 

terugkoppeling plaats 

naar de 

examenleverancier. 

M.i.v. cohort 2021 

komen er examens die 

De examens zijn van 

voldoende kwaliteit. De 

examens zijn zowel 

inhoudelijk als op taalniveau 

van een te hoog niveau voor 

een niveau 2 opleiding. Dit 

blijkt ook landelijk het geval. 

De afname en beoordeling 

verloopt volgens de regels 

en is onafhankelijk. 

De afname van de SVPB en 

ExTH examens heeft mede 

plaatsgevonden in 

aangepaste examenlokalen 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4
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 meer zijn afgestemd Resultaten blijven mede op school. Deze zijn 

op het niveau van de daardoor onvoldoende. goedgekeurd door de 

opleiding. Risico is nog steeds de examenleveranciers. 
 onvoldoende resultaten  

 voor BOB en WKB. De condities doen recht aan 
 Het doel is om de de context van het 
 examenresultaten voor de toekomstig beroep; 
 kernvakken (getoetst door onderdelen van het examen 
 de SVPB), te verbeteren. In vinden in de (reële) 
 2019-2020 zijn de beroepspraktijk plaats. 
 resultaten niet verbeterd. Er Door Covid-19 zijn bepaalde 
 bestaat een werkgroep die praktijkexamens verplaatst 
 de verschillende activiteiten naar het volgende 

 ter verbetering ontwikkelt, schooljaar. 

 monitort en eventueel  

 bijstelt waar nodig. Nieuwe  

 acties voor het 2019-2020 
zijn: : teamdagen met als 

Spreken en gesprekken 
voeren van NL is bij 

 onderwerp vakdidactiek, sommige klassen online 

 het ontwikkelen van de afgenomen. 

 praktijklijn voor BOB en Bij de examens voor de 
 WKB, herzien van het toets keuzedelen Weerbaarheid 
 materiaal en het vergroten 

van het repertoire 
werkvormen (OKM). 

voor HTV en KMAR zijn de 

formatieve toetsen gebruikt 

voor summatieve 

 Covid heeft op dit beoordeling. 

 bovenstaande wel invloed  

 gehad. Teamdagen met het  

 onderwerp vakdidactiek  

 hebben hierdoor  

 onvoldoende plaats kunnen  

 vinden. Er is wel een mooie  

 praktijklijn BOB en WKB,  

 maar door het gebrek aan  

 fysieke lessen hebben  

 docenten hier onvoldoende  

 van uit kunnen voeren.  

 Tevens wordt er gewerkt  

 aan verbetering van de  

 kwaliteit van de  

 diagnostische o.a. het  

 aanbieden van de training  

 toets constructie.  

25408 
Coördinator 
Beveiliging N3 

Voldoende. Er vindt 

voldoende 

terugkoppeling plaats 

naar de 

examenleverancier. 

De examenproducten zijn 

van voldoende kwaliteit. 
De afname en beoordeling 

verloopt volgens de regels 

en is onafhankelijk. 

Door Covid-19 zijn bepaalde 
praktijkexamens verplaatst 
naar het volgende 
schooljaar. 
Grote inzet assessoren bij 
PvB maakt borging 
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   deskundigheid assessoren 
lastig. 

25409 
Handhaver Toezicht 
& Veiligheid N3 

Voldoende. Er vindt 

voldoende 

terugkoppeling plaats 

naar de 

examenleverancier. 

De examenproducten zijn 

van voldoende kwaliteit. 
De afname en beoordeling 

verloopt volgens de regels 

en is onafhankelijk. 

 
 

 

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. 

Voldoende maar slechts 

gedeeltelijk kunnen borgen. 

Zie uitgevoerde acties vanuit het 

Plan van toezicht en resultaat van 

de gestelde indicatoren. 

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

Voldoende Dit blijkt uit de 
tevredenheidsonderzoeken onder 
studenten en de feedback van het 
lid examencommissie. 
De beroepsexamens voor de 
opleiding Beveiliger zijn voor de 
lopende cohorten van een hoger 
niveau dan het opleidingsniveau. 

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

Risico: de grote inzet van 
assessoren die moeten worden 
ingezet bij mondelinge examens 
maakt borging deskundigheid 
assessoren nog onvoldoende. 

 
Vooralsnog geen aanleiding om 
dit als onvoldoende te 
beoordelen. 

 
De inrichting en uitvoering is 
aangepast aan de RIVM richtlijnen 
tijdens de Covid-19 en 
goedgekeurd door externe 
examenleveranciers voor afname 
beroepsexamens. 

Een deel van de mondelingen en 
praktijkexamens moest vanwege 
Covid-19 worden verplaatst naar 
het volgende schooljaren. 
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2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
 
 

Gesignaleerde risico’s: 
 

- Borging deskundigheid assessoren bij inzet mondelinge examens. 

Verbetervoorstel: In het nieuwe schooljaar worden er meer docenten geschoold als 

(taal)assessor. 

 

- Onvoldoende resultaten examens BOB en WKB. 

Verbetervoorstel: Verdere aanscherping en monitoring verbeterplan. 

 

- Door de Covid-19 zijn veel examens verplaatst naar het volgende schooljaar 2020 - 2021. Dit 

betekent een opeenhoping van examens in het nieuwe schooljaar. Het moet blijken of studenten 

dit aan kunnen. 

De examencommissie monitort 4-wekelijks of deze planning haalbaar is. 

 
- In schooljaar 2018-2019 is het diploma-behaald percentage van de KMAR opleiding cohort 2019 

52.2%. Voorheen bestond de KMAR opleiding uit 25 studenten. De slagingspercentages waren 

rond de 90%. Met de komst van de 2e KMAR klas cohort 2019 is dit percentage behoorlijk gezakt 

en van invloed op het algehele jaarrendement. Er is reeds een verbeterplan opgesteld. Er volgt in 

2020-2021 een tussenevaluatie. Er is een interne audit aangevraagd in november 2019. Deze is 

door Corona nog niet uitgevoerd. 


