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INLEIDING  
 

De Examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging stelt ieder jaar een verslag over de 
examinering en diplomering op. Met dit jaarverslag legt de examencommissie verantwoording af 
over alle activiteiten en het beleid rondom het proces van examinering en diplomering in het 
afgelopen schooljaar. 
 
Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de PDCA-cyclus Examinering en in het kader daarvan voert 
de examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging jaarlijks een zelfevaluatie uit. 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. 
 

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. 

Vanaf maart heeft het onderwijs en de examinering te maken gekregen met de Corona maatregelen. 

Dit heeft effect gehad op het onderwijs en de examinering. De examencommissie heeft voor 

besluiten betreffende aanpassingen examinering de servicedocumenten van het Ministerie van OCW 

gebruikt, zoals Verantwoord Diplomabesluit. De besluiten zijn vastgelegd. Hierbij is de 

diplomawaarde behouden gebleven. We zijn er trots op dat we met inzet van medewerkers, 

leerbedrijven en studenten 146 diploma’s hebben kunnen uitreiken.   

Namens de examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging 

V.D.B. van Eijck (voorzitter)  
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1. ORGANISATORISCHE TERUGBLIK 2019 - 2020

1.1 Gegevens examencommissie 

School voor Uiterlijke verzorging 

Periode waarop dit verslag betrekking heeft: 2019-2020 

Verantwoordelijke voor het verslag (voorzitter 
examencommissie): 

Dhr. V.D.B. van Eijck 

Status van het verslag: Defintitief 

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

examinering en diplomering van de onderstaande opleidingen.   

Crebo Leerweg Opleiding 

25404 BOL Schoonheidsspecialist 

25403 BOL Allround Schoonheidsspecialist 

25400 BOL Kapper 

25400 BBL Kapper 

25399 BOL Allround Kapper 

25399 BBL Allround Kapper 

25401 BOL Salonmanager 

25401 BBL Salonmanager 

95745 BOL Allround schoonheidsspecialist 

95746 BOL Schoonheidsspecialist 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam: Rol/functie: 

V. van Eijck Voorzitter 

D. Springhetti Examensecretaris 

F. Kramer Lid 

A. Delnoy Lid 

A. van der Maaten – van Heiningen Lid 

L. van Ast Lid 

Nancy de Graaf Extern lid (gestopt per september 2019) 

Reena Rambaratsingh Extern lid (beoogd vanaf maart en door corona nog niet 
benoemd). 

Samenstelling: 

In vergelijking met het vorige schooljaar heeft zich in de samenstelling van de examencommissie  een 

wijziging voorgedaan. Er is een nieuw extern lid geworven. De samenstelling van de 

examencommissie van de School voor Uiterlijke verzorging voldoet aan de wettelijke eisen. Zo kent 

de examencommissie één lid van buiten de eigen opleidingen, zijn er meerdere docenten vanuit de 

opleiding lid van de examencommissie en is er één lid vanuit de beroepspraktijk. Omdat de directeur 

van de School voor Uiterlijke verzorging ook voorzitter van de examencommissie is, zijn er regels 
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opgesteld en in een document vastgelegd om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. 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. 

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 
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.   

Deskundigheid  
De examencommissie onderhoudt de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering en maakt 
jaarlijks een scholingsplan. Het scholingsplan heeft wegens COVID-19 en de bijbehorende extra 
werkzaamheden niet de prioriteit gekregen.  
 

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

• Volgen van Webinars georganiseerd door het CINOP en Kennisnet MBO onderwijs en 
examinering 

• Bijwonen van de centrale examencommissiebijeenkomsten  

• Lezen en delen van relevante informatie  vanuit het Kennispunt MBO onderwijs en 
examinering 

• Lezen en delen van relevante informatie vanuit de servicedocumenten MBO Raad 

• De masterclass keuzedelen 
 
Aanbevelingen 

Om de deskundigheid van de examencommissie nog meer te bevorderen wil de examencommissie in 

schooljaar 2020-2021 het opgestelde scholingsplan hervatten. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk 

van COVID-19 en de scholingsmogelijkheden.  

Op het scholingsplan 2020-2021 van de examencommissie staan de volgende scholingen beschreven: 

• Volgen van Webinars van o.a. het CINOP en het kennisnet MBO Onderwijs en examinering 

• Escaperoom “The Mondriaan Mystery” 

• De nieuwe wetregelgevingen blijven volgen op het gebied van Onderwijs en examinering 
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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. Door COVID-19 ziet de structuur van de 

centrale examencommissiebijeenkomsten er anders uit. De dienst Onderwijsondersteuning en- 

advies bieden de examencommissies een open spreekuur aan. Alle informatie wat betreft 

examinering en onderwijs is in de Teams-omgeving “Examencommissies ROC Mondriaan” terug te 

vinden.  

 

1.4 Taken van de examencommissie 

  
De examencommissie werkt met een jaarwerkplan, in dit jaarwerkplan staan alle taken beschreven. 

De examencommissie evalueert jaarlijks of de examencommissie hieraan heeft voldaan, eventuele 

wijzigingen en/-of toevoegingen worden aangebracht. Onderstaande taken conform Artikel 7.4.5a. 

van de wet educatie en Beroepsonderwijs zijn hierin opgenomen.  

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 8  

Aantal geconstrueerde examens 0 Alle examens worden 

ingekocht  

Aantal diploma’s uitgereikt 146  

Aantal verzoeken tot vrijstelling 72 Voor een of meerdere 

generieke examens  

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 toegekende vrijstellingen 71 Er is 1 aanvraag niet 

toegekend omdat de 

aanvraag niet voldeed 

aan de vastgestelde 

vrijstellingscriteria. 

niet toegekend omdat  

Aantal behandelde bezwaren door examencommissie 4 Klacht met betrekking 

op examinering. 

Klachten worden door 

de examensecretaris 

gearchiveerd. 

Aantal beroepszaken bij Commissie van Beroep voor de 

examens 

1 Klacht met betrekking 

op examinering in 

COVID-19 periode. 

Klachten worden door 

de examensecretaris 

gearchiveerd.  

Aantal meldingen onregelmatigheden tijdens examen 0  

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen 0  

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 14 Aanpassingen die 

nodig zijn bij passend 

onderwijs; dyslexie en 

dyscalculie  

Aantal toegekende aanpassingen examinering 14 Aanpassingen die 

nodig zijn bij passend 

onderwijs; dyslexie en 

dyscalculie 

Aantal verzoeken tot keuzedelen op eigen verzoek  31 Doorstroom naar 

hoger niveau. 

Aantal toegekende keuzedelen op eigen verzoek  31 Doorstroom naar 

hoger niveau. 



   
 

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling examencommissie o De samenstelling van de examencommissie voldoet 
o Alle leden van de examencommissie zijn geschoold 
 
 

o Door het samengaan van de School voor 
Mode en de School voor UV komt er één 
examencommissie in schooljaar 2020-
2021. Een voorstel tot samenvoeging is 
door beide commissies goedgekeurd en 
wordt uitgevoerd. 

o De scholing voor de nieuwe leden moet 
in schooljaar 2020-2021 plaatsvinden. 

Deskundigheid examencommissie o De deskundigheid van de examencommissie voldoet 
o De taken en verantwoordelijkheden bij de rollen binnen de 

examencommissie zijn beschreven (lid, extern lid, secretaris) 
o De deskundigheid van de leden van de examencommissie wordt, mede op 

basis van de omschrijvingen,  jaarlijks geëvalueerd 
o Op basis van deze evaluatie worden eventuele scholingsactiviteiten 

ingepland 
o Alle centrale bijeenkomsten van de examencommissies die ingepland 

stonden zijn gevolgd. Het Teams kanaal “Examencommissies ROC 
Mondriaan” wordt structureel bezocht.  

 

o Het bijhouden van wet- en regelgeving 
en de consequenties daarvan, moet 
structureel worden bijgehouden door de 
Examensecretaris.  
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

Voor het schooljaar 2019 – 2020 waren onderstaande kwaliteitsdoelen gesteld, met de daarbij behorende criteria (verbeteracties). In de laatste kolom is 

aangegeven of de kwaliteitsdoelen zijn behaald.  

 

 Kwaliteitsdoel 2019-2020 Indicatoren Behaald 

1.  De examenvisie is bekend bij de 
betrokkenen van het examineringsproces. 

o De visie is tijdens een teambijeenkomst (of studiedag) 
met de teams gecommuniceerd (jan/feb 2020). 

o Is gedeeld tijdens de teamvergaderingen 
 

2.  De Procesarchitectuur Examinering (PE) is 
bekend bij de betrokkenen van het 
examineringsproces. 

o Relevante delen van het Procesarchitectuur 
Examinering zijn tijdens een teambijeenkomst (of 
studiedag) met de teams gecommuniceerd (jan/feb 
2020). 

o Is gedeeld tijdens de teamvergaderingen  

3.  Het beoordelingsformulier wordt volledig 
en foutloos ingevuld. 

o Het belang van het volledig en foutloos invullen 
wordt tijdens een teambijeenkomst (of studiedag) 
met de teams gecommuniceerd (jan/feb 2020). 

o Het volledig en foutloos invullen wordt door 
medewerkers van het Examenbureau gecontroleerd. 

o Het Examenbureau rapporteert hierover aan de 
examencommissie.   

o Het belang is gedeeld tijdens de teamvergaderingen. 
o Er is een verbetering in het volledig en foutloos 

invullen van het beoordelingsformulier. Er is 
geconstateerd dat dit niet 100% behaald is.  

o Het Examenbureau heeft dit gerapporteerd aan de 
examencommissie.  

 

4.  De examencommissie checkt 
steekproefsgewijs de kwaliteit van de 
afname en doet hiervan verslag. 

o Er is een ‘bezoekplan’ op basis van een risicoanalyse 
(jan/feb 2020). 

o Alle geplande bezoeken zijn afgelegd en er is verslag 
van gedaan. 

o N.a.v. de verslagen worden verbeteracties gepland. 

o Er zijn enkele observatiebezoeken afgelegd, waarvan 
een verslaglegging aanwezig is. 

o Door de covid problematiek konden niet alle 
geplande bezoeken worden afgelegd. 

o In schooljaar 2020-2021 blijft dit een aandachtspunt 
voor de examencommissie.  

5.  De aanvraag van herkansingen en 
vrijstelling verloopt via de daarvoor 
geldende procedures. 

o Er is een duidelijke procedure herkansingen en 
vrijstellingen (okt/nov 2019). 

o De procedure is duidelijk gecommuniceerd. 

o De procedures staan gepubliceerd op het 
examenportaal.  

o Door middel van een flyer zijn de studenten en 
docenten geïnformeerd.  

6.  Externe beoordelaars uit de beroepspraktijk 
worden ingezet op basis van een jaarplan  

o Er is een jaarplan inzet externe beoordelaars (feb/mrt 
2020). 

o De examenplanners hebben de inzet van externe 
beoordelaars in de planning opgenomen. Dit is ook zo 
uitgevoerd? 
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o Uitgangspunt hierbij zijn de servicedocumenten van 
de brancheverenigingen (bij welke examens wordt 
een externe beoordelaar ingezet). 

7.  Nagegaan is wat de uitkomst is van de 
geplande verbeteracties. 

o Er heeft een evaluatie plaatsgevonden (jul 2020). 
o De resultaten van de verbeteracties zijn in kaart 

gebracht. 
o Daar waar nodig worden de verbeteracties herhaald 

en/of bijgesteld. 

o Evaluatie heeft plaatsgevonden in september 2020  
o De verbeteracties zijn in kaart gebracht en worden 

indien nodig bijgesteld. welke 

8.  Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de 
verbeterplannen die er liggen. 

o De verbeterplannen zijn tijdens een teambijeenkomst 
(of studiedag) met de teams gecommuniceerd 
(jan/feb 2020). 

o Is gedeeld tijdens de teamvergaderingen 

9.  De examencommissie werkt vanuit een 
jaarplan. 

o Er is een jaarplan dat dient als leidraad voor de 
activiteiten van de examencommissie (okt/nov 2019). 

o De examensecretaris heeft het jaarplan verzorgd en 
zorgt dat het jaarplan en de activiteiten tijdig worden 
besproken in de examencommissiebijeenkomsten.  

 

 



   
 

2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
 

De School voor Uiterlijke verzorging koopt al haar examens in bij gecertificeerde examenleveranciers. 

Soort examens Route 1 Route 2 Route 3 toelichting 

Beroepsspecifiek X    

Generiek X    

Keuzedelen instellingsexamens ? 

2.4 Overzicht van  de kwaliteit van examinering – per opleiding - 

 

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 

Opleiding 
Haarverzorging  
(2bc307, 3bc307 en 
4bc307) 

De examencommissie 
bewaakt, monitort en 
analyseert de 
kwaliteitsborging bij 
de opleiding HV door 
consequent te 
werken vanuit de 
PDCA-cyclus. Dit 
gebeurt met name 
door gebruik te 
maken van het 
instrument ‘Een check 
op processen’. 
 

 

 

 

 

De examencommissie 
bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteit van 
de exameninstrumenten bij 
de opleiding HV door 
alleen gebruik te  maken 
van ingekochte examens. 
Deze examens worden 
ongewijzigd ingezet. De 
examens worden nogmaals 
door de opleiding 
vastgesteld. Verder is de 
opleiding betrokken bij de 
constructie van de 
beroepsgerichte examens, 
wordt de kwaliteit van de 
examens geëvalueerd en 
worden 
evaluatiebijeenkomsten 
van de examenleverancier 
altijd bezocht. 

De examencommissie 
bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteit van 
de afname en beoordeling  
bij de opleiding HV door 
examens bij te wonen en 
de kwaliteit van afname en 
beoordeling te analyseren. 
Dit wordt in een verslag 
vastgelegd en gedeeld 
binnen de 
examencommissie. 
Speciaal voor deze 
bezoeken is een formulier 
ontwikkeld om de analyse 
en beoordeling eenduidig 
uit te voeren.  
 
 

 COVID-19  
Om de examinering in deze periode door te laten gaan, heeft de 
examencommissie besloten om de examinering gewijzigd in te zetten. De 
opleiding is in dit proces uitvoerig betrokken. Zo zijn o.a. de modeleisen 
aangepast, heeft er online examinering plaatsgevonden bij de generieke vakken, 
zijn de keuzedelen d.m.v. een portfolio geëxamineerd, etc. De examencommissie 
is er van overtuigd dat de examinering, ondanks enige aanpassingen, van 
voldoende kwaliteit is. De opleiding heeft alle wijzigingen gedetailleerd genoteerd. 

Opleiding 
Schoonheidsverzorging 
(3bc189 en 4bc189)  

De examencommissie 
bewaakt, monitort en 
analyseert de 
kwaliteitsborging  bij 
de opleiding SV door 
consequent te 
werken vanuit de 
PDCA-cyclus. Dit 

De examencommissie 
bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteit van 
de exameninstrumenten bij 
de opleiding SV door alleen 
gebruik te  maken van 
ingekochte examens. Deze 
examens worden 

De examencommissie 

bewaakt, monitort en 

analyseert de kwaliteit van 

de afname en beoordeling 

bij de opleiding SV door 

examens bij te wonen en 

de kwaliteit van afname en 
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gebeurt met name 
door gebruik te 
maken van het 
instrument ‘Een check 
op processen’. 

 

 

 

ongewijzigd ingezet. De 
examens worden nogmaals 
door de opleiding 
vastgesteld. Verder is de 
opleiding betrokken bij de 
constructie van de 
beroepsgerichte examens, 
wordt de kwaliteit van de 
examens geëvalueerd en 
worden 
evaluatiebijeenkomsten 
van de examenleverancier 
altijd bezocht. 

beoordeling te analyseren. 

Dit wordt in een verslag 

vastgelegd en gedeeld 

binnen de 

examencommissie. 

Speciaal voor deze 

bezoeken is een formulier 

ontwikkeld om de analyse 

en beoordeling eenduidig 

uit te voeren. 

 

 

 COVID-19  
Om de examinering in deze periode door te laten gaan, heeft de 
examencommissie besloten om de examinering gewijzigd in te zetten. De 
opleiding is in dit proces uitvoerig betrokken. Zo zijn o.a. de modeleisen 
aangepast, heeft er online examinering plaatsgevonden bij de generieke vakken, 
zijn de keuzedelen d.m.v. een portfolio geëxamineerd, etc. De examencommissie 
is er van overtuigd dat de examinering, ondanks enige aanpassingen, van 
voldoende kwaliteit is. De opleiding heeft alle wijzigingen gedetailleerd genoteerd.  

  

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 bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteitsborging door 
consequent te werken vanuit de PDCA-
cyclus. Dit gebeurt met name door gebruik 
te maken van het instrument ‘Een check op 

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

Behaald De examencommissie bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteit van de 
exameninstrumenten door alleen gebruik te  
maken van ingekochte examens. Deze 
examens worden ongewijzigd ingezet. De 
examens worden nogmaals door de 
opleiding vastgesteld. Verder is de School 
voor Uiterlijke verzorging betrokken bij de 
constructie van de beroepsgerichte 
examens, wordt de kwaliteit van de 
examens geëvalueerd en worden 
evaluatiebijeenkomsten van de 
examenleverancier altijd bezocht.  

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

Deels behaald  De examencommissie bewaakt, monitort en 
analyseert de kwaliteit van de afname en 
beoordeling door examens bij te wonen en 
de kwaliteit van afname en beoordeling te 
analyseren. Dit wordt in een verslag 
vastgelegd en gedeeld binnen de 
examencommissie. Speciaal voor deze 
bezoeken is een formulier ontwikkeld om 
de analyse en beoordeling eenduidig uit te 
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voeren. Door COVID-19 zijn niet alle 
observatiebezoeken zoals opgenomen in de 
planning uitgevoerd.  

  

 

2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

Naar aanleiding van de evaluatie van de examencommissie zijn er voor onderstaande items 

verbeteracties benoemd. 

 

 Kwaliteitsdoel 2020-2021 Indicatoren 

1 De kwaliteit van de ingekochte examens 
wordt geëvalueerd met de examencommissie 
en wordt gebruikt bij evaluatiegesprekken 
met de examenleverancier 

o Het belang van evalueren na afname van een 
nieuw/gewijzigd examen is bekend bij de 
beoordelaars en wordt tijdens een 
teamvergadering gecommuniceerd 

o De examencommissie bespreekt met de 
beoordelaars de kwaliteit van de ingekochte 
examens en koppelt dit terug aan de 
examenleverancier 

2 Het beoordelingsformulier wordt volledig en 
foutloos ingevuld. 

o Het belang van het volledig en foutloos invullen 
wordt tijdens een teambijeenkomst 
gecommuniceerd 

o Het volledig en foutloos invullen wordt door het 
Examenbureau gecontroleerd 

o Het Examenbureau rapporteert hierover 
(periodiek) aan de examencommissie, waarna zo 
nodig actie wordt ondernomen naar de 
medewerkers  

3 De Procesarchitectuur Examinering (PE) is 
bekend bij de betrokkenen van het 
examineringsproces. 

o Relevante delen uit de Procesarchitectuur 
Examinering (PE) zijn tijdens een teambijeenkomst 
(of studiedag) met de teams gecommuniceerd. 

4 De student krijgt binnen de afgesproken en 
vastgelegde tijd informatie over het 
examenresultaat. 

o Het Examenbureau controleert of de student 
binnen de vastgestelde termijn feedback ontvangt 
wat betreft het examenresultaat  

o Het Examenbureau rapporteert hierover 
(periodiek) aan de examencommissie en neemt zo 
nodig contact op met betrokkenen 

5 De examencommissie checkt 
steekproefsgewijs de kwaliteit van de afname 
van examens en doet hiervan verslag 

o Er is een bezoekplan op basis van de risicoanalyse  
o Alle geplande bezoeken worden vastgelegd en er is 

een verslag van gedaan 
o Naar aanleiding van de verslagen worden 

verbeteracties gepland of intervisie vindt plaats 

6 Hervatten van het scholingsplan 
examencommissie  

o Er is een scholingsplan aanwezig op basis van de 
leerbehoefte van de examencommissie  

o De examencommissie houdt scherp de 
maatregelingen i.v.m. COVID-19 in de gaten en 
gaat na wat de consequenties zijn voor de 
scholingen.  

 

 

 


