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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).  

De examencommissie Technologie en Engineering legt met dit jaarverslag verantwoording af aan het 

College van Bestuur van ROC Mondriaan over het verloop van de examinering en diplomering. 

Het heeft als doel intern verantwoording van de kwaliteit van examinering en diplomering. 

Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA – cyclus Examinering, zoals in de procesarchitectuur 

van ROC Mondriaan is beschreven. Door middel van deze cyclus 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 Technologie en Engineering 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft:  2019-2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

Dhr. A.S.P. Klapper 

Status van het verslag: januari 2021 

 

De examencommissie draagt de verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit van de 

examinering en diplomering van de onderstaande opleidingen.   

Crebo Leerweg Opleiding  

25342 BOL Monteur Mechatronica 

25339 BBL Eerste Monteur Elektrotechnische Systemen 

25340 BOL Eerste Monteur Mechatronica 

   

25344 BOL Technicus Mechatronica Systemen 

25296 BOL Commercieel Technicus 

25297 BOL Technicus Engineering 

   

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Klapper, Guus Examencommissie lid / Voorzitter 

Kaay, van der Diana Examencommissie lid / Examensecretaris 

Braber, Caroline Examencommissie lid / Talen 

Venema, Chris Examencommissie lid / BPV 

Bui, Tom Examencommissie lid / Externe 

 

Er zijn geen wijzigingen geweest in de samenstelling examencommissie voor het schooljaar 2019-

2020. 

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.  
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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. 

Er zijn geen wijzigingen geweest in het schooljaar 2019 -2020, alle leden van de commissie zijn 

recentelijk, ten tijde van oprichting zelfstandig examencommissie school voor T&E in 2018 getraind 

op diverse examengebieden. De examencommissie heeft hierdoor in schooljaar 2019 -2020 ten 

opzichte van 2018-2019 minder scholing gevolgd. 

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

jaarlijks een scholingsplan.  

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

• Afvaardiging examencommissieleden voorlichtingsbijeenkomst voor de BPV 

• Afvaardiging examencommissieleden voorlichting en training pilot instellingsexamens 
examinering Engels 

• Afvaardiging examencommissieleden bijeenkomsten centrale examencommissie 

• Afvaardiging examencommissieleden thema bijeenkomsten examinering OOA 

• Afvaardiging examencommissieleden bijwonen vergaderingen examencommissie collega 
scholen 

• Afvaardiging examencommissieleden informeren docententeams stand van zaken en online 
deskundigheid sessies corona maatregelen, toekomst activiteiten examencommissie tijdens 
teambijeenkomsten 

• Training beginnend examencommissielid voor extern lid (sept 2019) 

• Studie bijeenkomsten examinering voor docenten tijdens themaweken 

november 2019 escape room examinering verzorgd door OOA kwaliteit 
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De examencommissie heeft voor 2020-2021 de volgende deskundigheidsbevorderingsactiviteiten 
gepland: 

• Intervisie voor examencommissieleden 

• Docenten teamdeskundigheid op het gebied van uitvoering – afname examens tijdens 

teamvergaderingen 

• Scholing assessoren beroepsgericht en taal assessoren 

 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 

De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst 

Onderwijsondersteuning en- advies. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de 

examencommissies op de hoogte gesteld van veranderende wet- en regelgeving en actualiteiten ten 

aanzien van examinering, certificering en diplomering.  

 

1.4 Taken van de examencommissie 

  
In Artikel 7.4.5a. van  de wet educatie en Beroepsonderwijs zijn de volgende taken van de  

examencommissie genoemd: 

a. het borgen van de kwaliteit van de examinering en van de instellingsexamens, 

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om instellingsexamens te beoordelen en vast te 
stellen, 

c. het vaststellen van de instellingsexamens, 

d. het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden 
voor het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring als bedoeld in artikel 
7.4.6a alsmede het uitreiken of afgeven daarvan, 

e. het verlenen van vrijstelling van een instellingsexamen of een centraal examen en 

f. het bij de uitslag betrekken van een keuzedeel waarin de deelnemer in het kader van een eerder 
door hem gevolgde beroepsopleiding examen heeft afgelegd maar dat niet met goed gevolg door 
hem is afgesloten. 

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

KWANTITATIEVE GEGEVENS WERKZAAMHEDEN EXAMENCOMMISSIE 2019-2020 

 
 Thema  Aantal Opmerking 

Aantal vastgestelde examenplannen 6  

Aantal geconstrueerde examens 17 Ingekochte examens 

Aantal diploma’s uitgereikt 97  

Aantal certificaten uitgereikt 0  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 0  

Aantal toegekende vrijstellingen 0  

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie 0  

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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Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de 

examens 

0  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen 0  

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen 0  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 0  

Aantal toegekende aanpassingen examinering 0  

 

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

In het afgelopen jaar is er een duidelijke verbetering in de organisatie van de examencommissie 

waarneembaar.  

• Het examenbureau is uitgebreid en de procedures zijn aangepast en verbeterd met name in 

de afstemming tussen examenbureau en de examensecretaris 

• Het toezicht op examinering is verbeterd door vooraf inzichtelijk te maken wie wanneer welk 

examen doet. 

• De samenstelling van de examencommissie was compleet inclusief extern deskundige. 

Voor het volgende jaar is met name de organisatie van de keuzedelen een speerpunt om registratie 

van deelname en examinering eerder te kunnen monitoren. 

Het scholen van meer assessoren en meer vaststellers leidt tot meer deskundigheid en minder 

kwetsbaarheid bij de organisatie van de examinering.  

 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Voldoende geen 

Deskundigheid 
examencommissie 

Voldoende Opzetten intervisie voor 
examencommissie 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

De kwaliteitsdoelen en indicatoren zijn uit het jaarverslag 2018-2019 zijn opgenomen in plan van 

toezicht 2019-2020.  

 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Deskundigheidbevordering 
examencommissie Docenten Team 

Opzetten intervisie bijeenkomsten. Scholing 
vaststellers en assessoren. Bekend en bewust 
maken van de PA structuur 

2. OERen oude cohorten uptodate 
Oeren samen ontwikkelen met de 
docententeams 

Bijhouden van wijzigingen oeren na.v. check 
Foutloze OERen 

3. Communicatie verbeterslag Studenten zijn op tijd geïnformeerd afname 
examen en beoordeling van het examen 

4. Optimaal functionerend 
examenbureau 

Examenbureau bestaat uit meerdere 
medewerkers  
Alle examenresultaten worden in magister 
verwerkt na vaststelling examencommissie 

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
 

Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

1 
Deskundigheidbevordering 

Intervisiebijeenkomsten. 

Scholing vaststellers 

assessoren. Beken en 

bewust PE structuur 

80% Intervisie en scholing 

assessoren eind 2020 

ingezet. Bewustwording 

PA is in bijeenkomsten 

besproken 

gepresenteerd. 

2 
Oeren up to date ism 
docenten 

Bijhouden wijzigingen 
oeren nav check en 
foutloze oeren 

80% Bijhouden van Oeren 
gaat prima.  
Foutloosheid kan nog 
beter. 

3 
Communicatie 
verbeterslag 

Studenten op tijd 
geïnformeerd van 
afname en beoordeling  

80% In een groot deel van de 
gevallen gaat dit goed, 
maar in een aantal 
gevallen blijkt dit een 
leerpunt… 

4  
Optimaal functionerend 
examenbureau 

Examenbureau bestaat 
uit meerdere 
medewerkers  

100% Samenwerking met 
examenbureau van de 
school voor de MEI. 
Resultaten worden 
direct verwerkt in 
Magister. 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 toelichting 

Beroepsspecifiek X   Is van toepassing 

voor alle 

opleidingen 

Generiek X   Is van toepassing 
voor alle 
opleidingen 

Keuzedelen 
 
 

X   Is van toepassing 
opleidingen vanaf 
cohort 2016 

 

Voor keuzedelen gelden de externe valideringsroutes nog niet. De examencommissie dient de 

examens voor de keuzedelen wel vast te stellen. 

Route 1 = inkopen bij gecertificeerde leverancier 

Route 2 = zelf construeren (onder voorwaarden) 

Route 3 = zelf construeren en extern valideren 

 

2.4 Overzicht van  de kwaliteit van examinering – per opleiding - 
 

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

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

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

aan het bevoegd gezag van de instelling of de exameninstelling. 

 

Crebo  In hoeverre van voldoende kwaliteit? Zijn er risico’s gesignaleerd? Wat is de 
invloed van Covid-19 hierop geweest? 

ED1: 
 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 
 

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
 
Afname en beoordeling 

Monteur 
Mechatronica  

voldoende  voldoende  voldoende  

Eerste Monteur 
Mechatronica  

voldoende  voldoende  voldoende  

Commercieel 
Technicus  

voldoende  voldoende  voldoende  

Technicus 
Engineering  

voldoende  voldoende  voldoende  

  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf1_Artikel7.4.4


   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 

10 

2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal - 

 

 De algemene conclusies zijn ten aanzien van de kwaliteit van examinering per examenstandaard als 

volgt. 

De examencommissie is van mening dat de kwaliteitsborging examinering diplomering en 

exameninstrumentarium beide kwaliteitsaspecten voor het schooljaar 2019-2020 voldoende zijn 

behaald. Kwaliteitsaspect afname en beoordeling is in de conclusie uitgekomen op een voldoende. 

De beoordeling van de proeve van bekwaamheid is ten opzichte van voorgaand jaar verbeterd. Met 

name de accuratesse van beoordelaars en de omschrijving is verbeterd.  

De vaststelling van examendossiers is verbeterd doordat alle dossiers op tijd en compleet waren 

afgerond, waardoor vaststelling soepel verlopen is.  

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de ”Handreiking Verantwoord Diplomabesluit” bij 

het vaststellen van de deelname aan keuzedelen cohort 2016.  

 

Kwaliteitsaspect In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

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

100% Zelfs ten tijd van Corona zijn er 

geen calamiteiten en/of 

ongeregeldheden geconstateerd 

tijdens afname van de proeve van 

bekwaamheid; centraal examen 

en instellingsexamens. 

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

100% De gevalideerde 
exameninstrumenten voldoen aan 
de uitstroomeisen van de 
opleidingen.  

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

80% Uit steekproeven blijkt dat de 
examendossiers eenduidig zijn 
ondertekend, nog wel summier 
beargumenteerd, maar wel 
voorzien van uitslagprotocollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 

11 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 
 

De examencommissie heeft ten aanzien kwaliteit van examinering de volgende risico’s gesignaleerd 

en verbetervoorstellen opgenomen in plan van toezicht 2020-2021. 

• Scholing van assessoren en vaststellers 

• Organisatie keuzedelen  

• Intervisie examencommissie  

• Onderzoek mogelijkheden examenmix 

Samenvatting kwaliteitsdoelen voor 2020-2021 

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Scholing van assessoren en vaststellers 

 

Het vergroten van het aantal assessoren 
Het bijscholen van de bestaande 
assessoren 
Opzetten intervisie bijeenkomsten 
Scholing vaststellers en assessoren 
Bekend en bewust maken van de PE 
structuur 

2. Organisatie keuzedelen  

 

Het eerder vaststellen van de keuze die 
studenten maken. 
Het plannen van de examinering van 
keuzedelen ten tijde van de opleiding 

3. Intervisie examencommissie  

 

Kritisch zelfreflectief vermogen 
vergroten 
Uitwisseling met andere 
examencommissies 

4. Onderzoek mogelijkheden examenmix 

 

Welke andere examenvormen 
Welke andere instrumenten 
Welke andere aanbieders van 
instrumenten 

 


