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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 augustus 2020). 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.  

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

van ROC Mondriaan is beschreven. 

 

Het was een bijzonder schooljaar, waarbij de examinering in de tweede helft van het schooljaar 

ernstig is beïnvloed door de COVID-19 crisis. 

Een uitdaging voor de examencommissie om ook in deze crisistijd de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van de afname en beoordeling van de examens te waarborgen. In dit jaarverslag is beschreven hoe 

de examencommissie hier, met het servicedocument verantwoord diplomabesluit in de hand, 

invulling aan heeft gegeven. 

 

De examencommissie is trots dat, ondanks de beperkingen tijdens de crisis en de bijbehorende 

maatregelen, de studenten zonder studievertraging een volwaardig diploma hebben behaald. 

 

Namens de examencommissie Toerisme en Recreatie, 

 

Marco Fontijn 

Voorzitter examencommissie 
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020

1.1 Gegevens examencommissie 

School voor Toerisme en Recreatie 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft: Cursusjaar 2019 - 2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

Marco Fontijn 

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 

25351 BOL Leidinggevend Leisure & Hospitality 

25352 BOL Leidinggevend Travel & Hospitality 

25353 BOL Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality 

25354 BOL Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam: Rol/functie: 

Dhr. M.F.M. Fontijn Voorzitter examencommissie 

Dhr. G.W. de Graaf Examensecretaris 

Mevr. J.T. Jonkergouw Lid examencommissie 

Mevr. J de Graaf Extern lid examencommissie * 

Dhr. J.J.P. Kerkvliet Lid examencommissie 

Dhr. R. Orré Lid examencommissie 

Dhr. R.H. Rond Lid examencommissie 

* Werkzaam als Personnel & Training Manager bij Carlton Beach te Scheveningen/ The Hague.

Gedurende het cursusjaar 2019 – 2010 hebben er zich geen wijzigingen in de samenstelling van de 

examencommissie voorgedaan. Vanaf september om de drie weken en vanaf maart is er iedere week 

overleg geweest. 

De examencommissie is samengesteld uit de schooldirecteur, de examensecretaris, enkele docenten 

en een extern lid en voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. 

De schooldirecteur maakt deel uit van de examencommissie. Om belangenverstrengeling te 

voorkomen bestaan er duidelijke regels over de uitvoering van het lidmaatschap van de 

schooldirecteur. Deze algemene regels zijn opgenomen in de procesarchitectuur examinering van 

ROC Mondriaan.  

Algemene regels: 

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

van financiële middelen gehanteerd, waardoor een individuele schooldirecteur als voorzitter

of lid van de examencommissie de eigen school niet kan bevoordelen op grond van het

aantal gediplomeerde studenten.
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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 onderwijsdirecteur, waar de School voor 

Toerisme en Recreatie onder valt, voordat benoeming door het CvB plaatsvindt. Wanneer leden 

benoemd worden krijgen ze een training beginnend examencommissielid.   

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: 

• Bijwonen van landelijke bijeenkomsten van Examenwerk. 

• Bijwonen van landelijke bijeenkomsten op het gebied van examinering. 

• Masterclass keuzedelen 

• Scholingsbijeenkomsten OOA 

Vanwege de COVID-19 crisis zijn geplande scholingsactiviteiten in het voorjaar van 2020 geannuleerd 

en uitgesteld naar het voorjaar van 2021. 

De examencommissie heeft in 2018-2019 de volgende scholingsactiviteiten georganiseerd: 

• Bij de plenaire docentenvergaderingen (4x per jaar) is examinering een vast agendapunt, 

waardoor alle docenten op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van 

examinering, de procedures rond examinering en andere relevante onderwerpen. 

• E-learning voor het voeren van een criteriumgericht interview (CGI), in het kader van 

aanpassingen in de examinering vanwege COVID-19. 

De aanbeveling op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de examencommissie ligt vooral 

op kennisdeling met andere examencommissies binnen ROC Mondriaan. Tijdens de centrale 

examencommissiebijeenkomsten spreken we leden van andere examencommissies, maar het 

streven is om in 2020-2021 een sessie voor kennisdeling te organiseren met examencommissies uit 

de scholengroep. Dit is niet alleen van belang voor kennisdeling, maar ook omdat de school met de 

School voor Horeca & Facilitaire dienstverlening een cross-over kwalificatie gaan starten. Dit vraagt 

ook om samenwerking van de betrokken examencommissies. 

 

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 
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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 4  

Aantal geconstrueerde examens 4 Van de werkprocessen 

P3/P4-K1, P3/P4-K2-W2, 

P3/P4-K2-W3 en P3/P4-K2-

W4 zijn examens 

ontwikkeld 

Voor deze examens waren 

geen geschikte versies 

aanwezig Bij Examenwerk 

Aantal diploma’s uitgereikt 180  

Aantal certificaten uitgereikt -  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 42 Gediplomeerde 

doorstroom van N3 naar 

N4 

Aantal toegekende vrijstellingen 42  

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie   

Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de examens   

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen   

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen   

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 aanvragen aanpassingen examinering 15 Vanwege Corona: 

profielkerntaak Leisure 

Aantal toegekende aanpassingen examinering 15  

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen verzoek 55 Gediplomeerde 

doorstroom van N3 naar 

N4 En keuzedelen die 

gekoppeld zijn aan N3 en 

niet aan N4. 

Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek 55  

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ 
actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

De examencommissie is samengesteld uit 
de schooldirecteur, de examensecretaris, 
enkele docenten en een lid uit het 
bedrijfsleven 

N.v.t. 

Deskundigheid 
examencommissie 

De deskundigheid van de commissie 
wordt op peil gehouden door scholing en 
het bijwonen van diverse bijeenkomsten 
betreffende examinering 

In het scholingsplan 2020 
is opgenomen dat de 
examencommissie een 
scholing gaat volgen op 
het functioneren als 
team. Door het 
coronavirus heeft deze 
scholing nog niet 
plaatsgevonden, maar 
staat nu gepland in 2021 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

2.1 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering  

Kwaliteitsdoel Indicatoren 

1. Kennisdeling en samenwerking met 

de examencommissie van Horeca en 

Facilitaire dienstverlening (ook met 

het oog op de samenwerking op het 

gebied van de cross-over 

kwalificatie). 

In 2019-2020 een kennisdelingsbijeenkomst met 
de examencommissies van de scholengroep. 
 
In 2019-2020 wonen de voorzitters van de 
examencommissies van KO en TO een 
vergadering van de andere examencommissie 
bij. 
 

2. Organisatie van praktijkexamens 

tijdens de stage, zodat de 

betrouwbaarheid van de afname en 

beoordeling van de examens geborgd 

is. 

Het plan van aanpak voor examinering in de 
praktijk is uitgevoerd. 

3. Scholing van assessoren. De bij examens betrokken assessoren volgen een 
training in 2019-2020. 
 

 

Vanwege de COVID-19 crisis heeft de examencommissie de doelen voor 2019-2020 moeten 

bijstellen. Vanaf februari 2020 is de volledige focus van de examencommissie gericht op het 

waarborgen van betrouwbare afname en beoordeling van de examens binnen de kaders van COVID-

maatregelen, zodat de studenten zonder studievertraging een volwaardig diploma konden behalen. 

Terugblikkend kan dit als het belangrijkste doel van 2019-2020 worden beschouwd. In het vervolg 

van dit jaarverslag wordt dit kwaliteitsdoel dan ook opgenomen in het overzicht van de 

kwaliteitsdoelen.  

 

2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen 

   
Kwaliteitsdoel Indicatoren In hoeverre behaald? Waar blijkt dit uit? 

Het waarborgen van 
betrouwbare afname en 
beoordeling van de 
examens binnen de 
kaders van COVID-
maatregelen, zodat de 
studenten zonder 
studievertraging een 
volwaardig diploma 
kunnen behalen 

- Uit de steekproeven bij 
de examens blijkt dat de 
afname en beoordeling 
van de examens 
betrouwbaar is 
- Uit de steekproeven bij 
de examens blijkt dat de 
afname en beoordeling 
binnen de kaders van 
COVID-maatregelen 
plaatsvindt 
- Uit de 
vaststellingsvergadering 
van de examenresultaten 

Volledig behaald - Steekproeven bij 
examens 
- Uitkomsten 
vaststellingsvergadering 
van examenresultaten 
- Aanpassingen in 
examenplannen zijn 
vastgelegd in OER 
- Aanpassingen in 
examens zijn vastgelegd 
door de 
examencommissie 



   
 

 Jaarverslag examinering 2019-2020 | ROC MONDRIAAN                 

9 

blijkt dat de studenten 
zonder studievertraging 
een volwaardig diploma 
hebben behaald 

Kennisdeling en 
samenwerking met de 
examencommissie van 
Horeca en Facilitaire 
dienstverlening (ook 
met het oog op de 
samenwerking op het 
gebied van de cross-over 
kwalificatie). 

- In 2019-2020 een 
kennisdelingsbijeenkomst 
met de 
examencommissies van 
de scholengroep. 
- In 2019-2020 wonen de 
voorzitters van de 
examencommissies van 
KO en TO een 
vergadering van de 
andere 
examencommissie bij. 
 

Vanwege de COVID-19 
crisis niet gerealiseerd. 
De activiteiten zijn 
doorgeschoven naar 
2020-2021. 

N.v.t. 

Scholing van assessoren De bij examens 
betrokken assessoren 
volgen een training in 
2019-2020 

Vanwege de COVID-19 
crisis deels gerealiseerd. 
De scholingsactiviteiten 
zijn doorgeschoven naar 
2020-2021. 

Assessoren hebben de e-
learning CGI gevolgd 
t.b.v. betrouwbare 
afname en beoordeling 
van aangepaste 
praktijkexamens 

Organisatie van 
praktijkexamens tijdens 
de stage, zodat de 
betrouwbaarheid van de 
afname en beoordeling 
van de examens geborgd 
is 

Het plan van aanpak voor 
examinering in de 
praktijk is uitgevoerd 

Vanwege de COVID-19 
crisis deels gerealiseerd. 
Vanwege de COVID-19 
crisis is de situatie 
anders gelopen dan 
voorzien. 

Studenten van cohort 
2018, opleiding Travel & 
Hospitality examineren 
de basiskerntaken in de 
praktijk. 

 

 

2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 Toelichting 

Beroepsspecifiek x x  Van de werkprocessen 

P3/P4-K1, P3/P4-K2-W2, 

P3/P4-K2-W3 en P3/P4-

K2-W4 zijn examens 

ontwikkeld. Deze zijn 

vastgesteld door de 

examencommissie. 

Tevens zijn in een enkel 

geval casussen 

toegevoegd aan de 

examens. Deze zijn ook 

vastgesteld. 

Generiek x   Alle examens zijn 
ingekocht bij 
gecertificeerde 
leveranciers 
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Voor keuzedelen gelden de externe valideringsroutes nog niet. De examencommissie dient de 

examens voor de keuzedelen wel vast te stellen. Deze examens worden ingekocht.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 ED1: 
 
Kwaliteitsborging en 
diplomering 
 

ED2: 
 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
 
Afname en 
beoordeling 

25351  
Leidinggevende 
Leisure & Hospitality 

De examens worden 

vooraf gecontroleerd 

door de 

vaststellingscommissie 

en het advies wordt 

gegeven om de examens 

vast te stellen in de 

examencommissie. 

 

Per student is er een 

examendossier 

aanwezig. In dit dossier 

worden alle resultaten 

van examens bewaard. 

Om tot diplomering te 

komen worden de 

examendossiers 

gecheckt en vastgesteld. 

De registratie van de 

resultaten vindt plaats in 

Magister 

 

Invloed van COVID-19 

De frequentie van 

vergaderingen van de 

examencommissie is 

vanaf februari 2020 

opgevoerd, zodat 

adequaat toezicht 

De exameninstrumenten 

worden ingekocht bij 

gecertificeerde leveranciers 

en intern vastgesteld. Van de 

kerntaken moeten alle 

werkprocessen met minimaal 

een voldoende zijn afgerond. 

 

Voor de Crebo’s 25351 en 

25352 geldt: 

Van de eindcijfers van de 

onderdelen Nederlands en 

generiek Engels mag er één 

onvoldoende zijn (niet lager 

dan een 5), het andere cijfer 

moet ten minste een 6 zijn. 

Voor Engels beroeps-

specifiek, Duits en Spaans 

geldt als gemiddelde cijfer 

minimaal een 5,5.  

 

Voor de Crebo’s 25353 en 

25354 geldt: 

Het eindcijfer van Nederlands 

moet minimaal een 5 zijn.  

Voor Engels beroeps-

specifiek, Duits en Spaans 

geldt als gemiddelde cijfer 

een 5,5. 

Om de kwaliteit te 

borgen wordt van 30% 

van de examens een 

steekproef afgenomen. 

Dit geldt voor zowel de 

examens op school  als 

de examens in de 

praktijk.  

Van de examens in de 

praktijk waar de 

praktijkopleider ook de 

praktijkbeoordelaar is, 

wordt altijd een 

steekproef genomen.  

 

Invloed van COVID-19 

-de norm van 30% 

steekproeven is niet 

gehaald.  

-Een aantal studenten 

die normaliter in de 

praktijk zouden 

examineren, hebben 

hun examen op school in 

simulatie afgerond. 

-de afname van de 

examens van maart en 

april 2020 zijn verplaatst 

naar mei 2020 

25352 
Leidinggevende 
Travel & Hospitality 

25353  
Zelfstandig 
medewerker Leisure 
& Hospitality 
25354 
Zelfstandig 
medewerker Travel 
& Hospitality 

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

op de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de 

afname en beoordeling 

van de examens 

 

Invloed van COVID-19 

Het examen voor de 

profielkerntaak van de Leisure 

opleidingen is aangepast. Het 

onderwijsteam heeft een 

voorstel gedaan voor 

aanpassing en het voorstel is 

getoetst door de 

examencommissie aan het 

servicedocument 

verantwoord diplomabesluit. 

Studenten zijn tijdig 

geïnformeerd  

  

 

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. 

Behaald De examencommissie houdt 

toezicht op de kwaliteit van 

examinering en diplomering. In 

het plan van toezicht is 

beschreven welke activiteiten 

worden uitgevoerd om het 

toezicht te borgen. Uit de 

uitkomsten van deze activiteiten 

kan worden geconcludeerd dat de 

examinering en diplomering 

deugdelijk plaatsvindt. 

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

Behaald De examens worden ingekocht bij 
gecertificeerde examen 
leveranciers, deze worden 
vastgesteld volgens de hiertoe 
vastgestelde normen.   

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

Behaald Bij de examens worden 
steekproeven uitgevoerd waarbij 
de afname en beoordeling 
worden gecontroleerd. 
De studenten vullen na afloop 
steekproefsgewijs een evaluatie 
van het examen in, zodat de 
tevredenheid van studenten over 
de afname en de examencondities 
worden gemeten. 
De examenperiodes worden door 
de examencommissie en de 
organisatoren van de examens 
geëvalueerd. 
Uit de uitkomsten van deze 
activiteiten kan worden 
geconcludeerd dat de afname en 
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beoordeling deugdelijk 
plaatsvindt. 

 

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

 

De examencommissie is tevreden over de kwaliteit en betrouwbaarheid van examinering en 

diplomering. De activiteiten uit het plan van toezicht 2019-2020 zijn uitgevoerd. 

De kwaliteitsdoelen voor 2019-2020 zijn gedeeltelijk gerealiseerd. De in 2019 gestelde doelen zijn 

deels gerealiseerd. Vanwege de COVID-19 crisis heeft de examencommissie de doelen voor 2019-

2020 moeten bijstellen. Vanaf februari 2020 is de volledige focus van de examencommissie gericht 

op het waarborgen van betrouwbare afname en beoordeling van de examens binnen de kaders van 

COVID-maatregelen, zodat de studenten zonder studievertraging een volwaardig diploma konden 

behalen. Terugblikkend kan dit als het belangrijkste doel van 2019-2020 worden beschouwd. Dit 

kwaliteitsdoel is volledig gerealiseerd. De examencommissie is trots op het realiseren hiervan. 

De in 2019 gestelde doelen zijn nog altijd actueel en worden dan doorgezet naar 2020-2021. 

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het belangrijkste kwaliteitsdoel van 2019-2020: het waarborgen 

van betrouwbare afname en beoordeling van de examens binnen de kaders van COVID-maatregelen, 

zodat de studenten zonder studievertraging een volwaardig diploma kunnen behalen. 

Vanwege mutaties in de samenstelling van de examencommissie in 2020-2021 zal scholing van de 

examencommissie ook een belangrijk kwaliteitsdoel zijn in 2020-2021. 

Concluderend worden als kwaliteitsdoelen voor 2020-2021 gesteld: 

• Het waarborgen van betrouwbare afname en beoordeling van de examens binnen de kaders 

van COVID-maatregelen, zodat de studenten zonder studievertraging een volwaardig 

diploma kunnen behalen 

• Scholing van assessoren en examencommissie 

• Nauwere samenwerking en kennisdeling met de examencommissies van Horeca en Facilitaire 

dienstverlening  en de Internationale Hotel & Managementschool 

• Organisatie van de praktijkexamens voor de opleidingen 25351 Leidinggevende Leisure & 

Hospitality en 25353 Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality tijdens de stage. Het gaat 

hier om de kerntaak P1/P3-K1 “Organiseert en voert activiteiten uit”. 

Met deze kwaliteitsdoelen is de examencommissie goed toegerust op de uitdagingen voor de 

komende jaren. De examencommissie blijft de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 

volgen en afhankelijk van de ontwikkelingen zal de examencommissie mogelijk gedwongen zijn 

om de kwaliteitsdoelen bij te stellen.  

 

 


