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INLEIDING  
 

Een van de formele taken van de examencommissie is het opstellen van het jaarverslag examencommissie 

(wet 7.4.5a, lid 6). De examencommissie doet daarin verslag van haar werkzaamheden en de 

examenkwaliteit per opleiding aan de hand van de standaarden examenkwaliteit MBO 2017 (versie juli 

2019).  

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

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

Bestuur af te leggen.  

De Examencommissie Verzorgende-IG legt met dit jaarverslag verantwoording af over het verloop van de 

examinering en diplomering in het afgelopen schooljaar van de opleiding Verzorgende-IG/Medewerker 

Maatschappelijke zorg (VIGMZ3) uitgevoerd op vijf scholen binnen ROC Mondriaan. 

 

Per oktober 2019 is het voorzitterschap van de examencommissie overgenomen door Marco Boeren, 

schooldirecteur van de school voor Zorg en Welzijn Delft. Dit jaarverslag valt onder zijn 

verantwoordelijkheid. 

 

Op het Leeghwaterplein leiding waren in het verslagjaar geen diplomaklassen actief, alleen tweedejaars 

MZ3-klassen en er was nog één verlenger van de opleiding VIG. 

Op de Brasserskade startte in 2019-2020 de nieuwe opleiding Vitaliteitsbegeleider. Omdat in het eerste 

leerjaar geen examens worden afgenomen, komen vermeldingen over de opleiding - anders dan de 

vaststelling van het examenplan - dan ook niet of nauwelijks voor. 

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

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

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

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

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

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

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

hoofdstuk 2.5. 

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

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

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

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

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

1.1 Gegevens examencommissie  

School voor School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende Den Haag 
School voor Zorg en Welzijn Delft 
School voor Dienstverlening Den Haag 
School voor Zorg en Welzijn Leiden 
School voor Zorg en Welzijn Westland 

Verslagjaar  2019-2020 

Verantwoordelijke voor het verslag  M.C. Boeren (voorzitter examencommissie) 

Status van het verslag: Definitief 

 

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

examinering en diplomering van de onderstaande opleidingen.   

Crebo Opleiding APL BRA EUR LWP VON 

25491 Verzorgende-IG (VIG) BOL/BBL BOL/BBL BOL -- BOL/BBL 

95530 Verzorgende-IG (VIG) BOL/BBL BOL/BBL BOL BOL BOL/BBL 

25475 Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ)  BOL/BBL BOL/BBL BOL BOL BOL/BBL 

25476 Begeleider Specifieke doelgroepen (BSD) BOL/BBL BOL/BBL BOL BOL BOL/BBL 

92650 Medewerker Maatschappelijke zorg (MMZ)  BOL/BBL -- BOL BOL BOL/BBL 

26011 Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn -- BOL -- -- -- 

C0027 Mbo-certificaat Regievoering in de zorg X -- -- -- -- 

K0118 
Mbo-certificaat Keuzedeel Verpleeg-
technische handelingen 

X -- -- -- X 

 

De opleiding Vitaliteitsbegeleider startte voor het eerst met een 1e leerjaar. Daarin zijn geen examens 

afgenomen. In het jaarverslag komt deze opleiding dan ook nauwelijks voor. 

 

1.2 Samenstelling examencommissie 
De examencommissie bestaat uit de volgende leden: 

Naam:  Rol/functie:  

Mevrouw T. van den Dries/Dhr. M.C. Boeren voorzitter 
Mevrouw E. Boer secretaris 
Mevrouw A. Lammerts/Mevr. F. Oedai notulist 
Mevrouw M. Eversteijn lid namens opleiding VIGMZ3 Den Haag Leeghwaterplein 
Dhr. M. Tempelaars lid namens opleiding MMZ-VIG Naaldwijk 
Mevrouw M. Eilers/Dhr. A. Stierman lid namens opleiding VIGMZ3 Delft 

Mevrouw S. Dolkemade/Mevr. M. v. Beuzekom lid namens opleiding VIGMZ3 Aspasialaan Den Haag 
De heer M. den Heijer lid namens opleiding VIGMZ3 Leiden 
Mevrouw N. van Steveninck lid namens locatie Leiden 

Mevrouw L. Vleugel/Mevr. P. Pierik lid namens werkveld zorg vanuit Marente/ werkveld 
gehandicaptenzorg ‘s Heeren Loo 

 

Wijzigingen ten opzichte van 2018-2019 

• De heer Boeren heeft per oktober 2019 het voorzitterschap overgenomen van mevrouw Van den 
Dries.  

• Mevrouw Oedai heeft als notuliste de taak overgenomen van mevrouw Lammerts. 
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• Naar aanleiding van de bevindingen van de examencommissie omtrent borging van m.n. het diploma-
besluit is, in overleg met de schooldirecteur van de School voor Zorg en Welzijn Westland, besloten 
om per september 2019 de heer Tempelaars het lidmaatschap over te laten nemen namens de locatie 
EUR. Dhr. Tempelaars is tevens hoofd examenbureau is voor de locatie EUR. Hij was al vanaf mei 2019 
al aanwezig als toehoorder. 

• Dhr. Stierman vervangt per april mevr. Eilers i.v.m. uitdiensttreding. 

• Mevr. Van Beuzekom vervangt mevr. Dolkemade per april wegens een verandering van takenpakket.  

• Mevrouw Vleugel legt als werkveldlid haar taak neer wegens organisatorische veranderingen. Zij is per 
april vervangen door mevrouw Pierik. 

 

De samenstelling van de examencommissie voldoet aan de wettelijke eisen door: een extern lid vanuit het 

werkveld en minimaal een docent-lid vanuit elke uitvoeringslocatie. 

De voorzitter is schooldirecteur van één van de vijf uitvoerende scholen en dus onafhankelijk voorzitter 

voor de overige vier. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn onderstaande regels opgenomen in 

de procesarchitectuur examinering van ROC Mondriaan over het lidmaatschap van schooldirecteuren 

binnen examencommissies.  

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

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

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

gediplomeerde studenten. 

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

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

instellingsverklaring. 

 

Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te waarborgen zijn in examencommissie VIGMZ de 

volgende afspraken gemaakt: 

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

− besluitvormingsprocedures worden afgestemd met andere examencommissievoorzitters in de 

examenmanagement commissie Zorg en Welzijn (EMC). 

  

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

betrokken personen. 

Benoeming van nieuwe leden  

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

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

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

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

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

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

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

Een verbeterpunt van 2018-2019 was om bij ledenwisseling aandacht te besteden aan overdracht van 

lopende afspraken/verwachtingen en het inwerken van nieuwe leden, zodat de PDCA doorgang vindt. 

Mevr. Oedai, dhr. Stierman en mevr. Van Beuzekom hebben daarom al voor vertrek van hun voorganger 

enige keren als toehoorder de vergadering bijgewoond en zo mogelijk de scholing van de 

examencommissie in februari 2020.  
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Evaluatie deskundigheid examencommissie  

De eigen deskundigheid staat jaarlijks op de agenda van de commissie. Deze is geëvalueerd en hieruit zijn 

geen bijzonderheden naar voren gekomen. Op grond van een aanbeveling in het jaarverslag 2018-2019 is 

er een examineringsoverleg gestart op de School voor Zorg en Welzijn Leiden, om alle bij 

examinering/diplomering betrokken taakhouders op dezelfde manier te informeren. Dit is positief 

geëvalueerd. 

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

jaarlijks een scholingsplan.  

Scholingen 

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

a. Scholingsdag examencommissies Zorg (27 januari 2020; 2 dagdelen) samen met examencommissie 
Zorg niveau 4. Onderwerpen: Presentatie over digitale beoordeling Consortiumexamens; 
Vrijstellingenbeleid; Diplomabesluit (enkel) gebaseerd op praktijkexamens; Inventarisatie kwesties die 
(meer) aan de orde zouden moeten komen in de examencommissie. 

b. Scholing voorzitters examencommissie schooldirecteuren (19 februari 2020): 1 dagdeel. 
Onderwerpen: Wettelijke kaders; borging examinering/diplomering; Vrijstellingen; Diploma’s/ 
certificaten/instellingsverklaring; Praktijkexamens: wat gebeurt er écht; Casuïstiek. 

c. Beoordelaarstraining voor de gekwalificeerd Beoordelaars in de BPV: de trainingen ‘Beoordelen van 
praktijkexamens Consortium’ zijn verzorgd voor 72 praktijkbegeleiders.  

d. Overleg Onderwijskundig medewerkers met schooldirecteur (wekelijks); in het OKM-overleg is 

examinering een terugkerend onderwerp, indien nodig schuiven andere deskundigen aan 

(vaststellers, constructeurs); besproken onderwerpen: o.a. nieuwe praktijkexamens voor cohort 

2016 e.v.; controleren examendossiers door SLB. 

e. Werkveldoverleg met instellingen vanuit werkveld waarin partijen uitwisselen over begeleiding 
(onderwijs) en beoordelen (examinering).  

f. Examencommissieleden trainen de SLB’ers “on-the-job” bij het controleren van de Consortium-
examens in de examendossiers; tijdens teamoverleggen informeren zij docenten.  

g. Werkveldevaluatie van de examens: deze is door de coronamaatregelen verschoven naar 2020-

2021.  

h. Externe bijeenkomsten: diverse leden hebben deelgenomen aan kennisdelingsbijeenkomst van 

Consortium (bijv. over doorontwikkeling digitale beoordeling praktijkexamens), Kennispunt 

Examinering mbo (bijv. aangaande Vrijstellingen 5 maart 2020). 

 

Centrale examencommissiebijeenkomsten 

De centrale examencommissiebijeenkomsten worden georganiseerd door de dienst Onderwijsonder-

steuning en- advies. Tijdens deze centrale bijeenkomsten worden de examencommissies op de hoogte 

gesteld van veranderende wet- en regelgeving en actualiteiten ten aanzien van examinering, certificering 

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

de centrale bijeenkomsten bijgewoond.  

Door covid-19 konden de eerste drie van de geplande vijf bijeenkomsten doorgaan: 17-10-19: Kaders en 

richtlijnen Mondriaan; 18-12-19: Special over inzet van Virtual Reality bij examinering; 13-2-20: LLO en 

Introductie Mbo-certificaten. 
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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 Voor cohort 2019:  

- Verzorgende-IG (VIG; 25491)  

- Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ; 25475)  

- Begeleider Specifieke Doelgroepen (BSD; 25476) 

- Vitaliteitsbegeleider (VIT; 26011),  

- Mbo-certificaat Regievoering en vakontwikkeling in de zorg (C0027) 

- Mbo-certificaat Keuzedeel Verpleegtechnische handelingen (K0118) 

Aantal geconstrueerde examens 0  

Aantal diploma’s uitgereikt 610 − Verzorgende-IG: 291 (APL: 78; BRA: 33; EUR: 12; LWP: 1; VON: 167) 

− Begeleider gehandicaptenzorg: 109 (APL: 1; BRA: 9; EUR: 4; VON: 95) 

− Begeleider Speciale doelgroepen: 207 (APL: 72; BRA: 27; EUR: 8; VON: 100) 

− Medewerker Maatschappelijke Zorg: 3 (APL: 1; VON: 1). Dit betreft afstroom 

van MZ4 

Aantal certificaten uitgereikt 67 − 49 x Regievoering en vakontwikkeling in de zorg C0027 (APL) 

− 18 x Keuzedeel Verpleegtechnische handelingen K0118 (BRA: 8; VON: 10) 

Aantal verzoeken tot vrijstelling  120  Betreft 110 studenten die vrijstelling vroegen voor 1 of meer vakken: 

− 66 t.b.v. Keuzedeel op eigen verzoek (APL: 56; BRA: 2; EUR: 1; LWP: 6; VON: 1) 

− 40 Burgerschap (APL: 34; BRA: 3; VON: 3) 

− 8 Nederlands (APL: 2; BRA: 3; EUR: 3) 

− 5 rekenen (APL: 1; BRA: 3; EUR: 1) 

− 1 Medisch rekenen (APL) 

Aantal toegekende vrijstellingen  109 Dit betreft 109 studenten die vrijstelling kregen voor 1 of meer vakken: 

− 65 t.b.v. Keuzedeel op eigen verzoek (APL: 55; BRA: 2; EUR: 1; LWP: 6; VON: 1) 

− 40 Burgerschap (APL: 34; BRA: 3; VON: 3) 

− 2 Nederlands (APL; BRA) 

− 1 rekenen (EUR) 

− 1 Medisch rekenen (APL) 

Aantal verzoeken tot 

keuzedelen op eigen verzoek 

66 APL: 56; BRA: 2; EUR: 1; LWP: 6; VON: 1 

Aantal toegekende keuzedelen 
op eigen verzoek 

65 APL: 55; BRA: 2; EUR: 1; LWP: 6; VON: 1 

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 behandelde bezwaren 

door examencommissie 

3 − 1 x tegen mondelinge afname van een taalexamen wegens covid-19. 

Bezwaar loste op toen examens weer op school konden plaatsvinden vanaf 

1-6-2020 (APL) 

− 1 x tegen veranderde inhoud van examen. Reden: inhoud van lessenreeks 

was gewijzigd met instemming van het werkveld. Student heeft uitleg 

geaccepteerd (APL) 

− 1 x tegen cancelen van afname examen door BPV. Na overleg voorzitter 

examencommissie met BPV kon examen alsnog doorgaan (APL) 

Aantal beroepszaken bij 

Commissie van Beroep voor de 

examens 

0  

Aantal meldingen onregelmatig- 

heden e.a. meldingen tijdens/ 

met betrekking tot examinering 

15 Diplomering (ED1) 

− 2 x fout Magister in berekening eindcijfer Nederlands. Na handmatige 

correctie werden cijfers alsnog geaccepteerd door BRON. Functioneel beheer 

+ OOA zijn zoektocht naar achterliggende reden gestart 

− 2 x vermissing examen(s): 1 x mist een examendossier (na overstap naar 

andere locatie. 1 x mist examen bij diplomavaststelling. Na zoektocht is in 

alternatief bewijs voor alle behaalde cijfers gevonden. Er is een procedure 

vastgesteld voor controle van examendossiers bij overstappende studenten 

− 1 melding dat cijferinvoer in Magister onmogelijk was. Is opgelost door 

functioneel beheer  

− 1 x manco ongeldig examenresultaat van keuzedelen (cijfer 1 gegeven aan 

studenten die geen examenwerk aanleverden). Fout is hersteld; inspanning is 

alsnog geleverd + docent aangesproken 

− 1 x blooper verkeerd diplomaformat zonder BIG-tekst gebruikt. Is hersteld 

voor diploma-uitgifte 

Instrument (ED2) 

− 1 x fout in ingekocht examen gevonden. Is gemeld bij Consortium en hersteld 

− 1 x fout in zelf-geconstrueerd examen gevonden. Examen was al gecorrigeerd 

Beoordeling (ED3) 

− 1 x blooper beoordeling; er blijkt type-ex gebruikt te zijn in examenwerk 

student. Examen is geldig verklaard wegens afname twee jaar eerder 

Afname (ED3) 

− 1 x exameninstrument doorgestuurd aan div. studenten. Examen is van 

examenbank Mondriaan gehaald door OOA 

− 1 x cancelt BPV-instelling een tweedejaars examen in begin van covid-19. 

Situatie is later hersteld. 

− 1 x kan examen niet worden afgenomen tijdens BPV. Is in simulatie 

geëxamineerd 

− 1 blooper dubbele afname van hetzelfde examen bij een student door 

verwarring in begin van covid-19. Besluit: hoogste cijfer telt. 

− 1 aanvraag examinering op hoger niveau. Is toegestaan. 

Aantal deelnemers dat via EVC is 

toegelaten tot examen 

0  

Aantal aanvragen aanpassingen 

examinering 

14 − APL: 5 (2 wegens dyslexie; 1 < 6 jaar Ned. onderwijs; 1 autisme; 1 taal/spraak-

ontwikkeling) 

− VON: 9 wegens dyslexie 

Aantal toegekende aanpassingen 

examinering 

14 − APL: 5 x extra tijd toegekend + 1 x gebruik woordenboek 

− VON: 9 x extra tijd toegekend + 4 x vergrote tekst 

 
  



 Boer, E.J. | ROC MONDRIAAN                VIG-MZ3 9 

 

Aantal diploma’s 
 

VIGMZ3 SD/APL ZD/BRA ZH/LWP ZL/VON ZW/EUR Totaal 

VIG; 95530 6   1 1   8 

VIG; 25491 72 33   166 12 283 

Subtotaal VIG 78 33 1 167 12 291 

MZ3 GHZ 25475 1 9   95 4 109 

MZ3 SD 25476 72 27   100 8 207 

MZ3 Medewerker 
Maatsch. Zorg 92650 

2     1   3 

Subtotaal MZ3 75 36 1 196 12 319 

  153 69 1 363 24 610 

 

 

1.5 Conclusie en verbetervoorstellen organisatieaspecten examencommissie  
De belangrijkste conclusies over de organisatieaspecten van de examencommissie en de actiepunten/ 

verbetermogelijkheden die daaruit voortvloeien zijn hieronder vermeld. 

Kwaliteitsaspect In hoeverre van voldoende kwaliteit? Verbetervoorstel/ actiepunt  

Samenstelling 
examencommissie 

Kwaliteit was voldoende: er zitten docenten in 
+ 1 werkveldlid + de voorzitter is onafhankelijk 
(niet de schooldirecteur) voor 4 van de 5 
locaties.  
Beslissingen worden bij meerderheid van 
stemmen genomen, om de onafhankelijkheid 
van de besluiten te garanderen. 
 

Na 7 jaar operationeel zijn als 
commissie vond een relatief grote 
ledenwisseling plaats (5 nieuwe leden). 
Daardoor is de voorwaarde gesteld dat 
nieuwe leden in principe minimaal 3 
jaar lid moeten willen blijven. 
 

Deskundigheid 
examencommissie 

Deze heeft de examencommissie als 
voldoende beoordeeld op 9-11-20 blijkens:  
- realisatie jaaragenda 
- uitvoeren en evalueren van het plan van 

toezicht + de kwaliteitsdoelen (zie bij 
hoofdstuk 2) 

- scholingsdag examencommissie (8-2-20) 
samen met examencommissie VP-AG 

- deelname aan centrale bijeenkomsten van 
OOA ter informatie/deskundigheids-
bevordering (vóór Covid-maatregelen) 

- deelname div. leden aan scholing door 
Consortium 

- In oktober 2019 is een enquête uitgezet 
onder alle collega’s om de 
examencommissie te beoordelen op 
deskundigheid en functioneren. Er zijn door 
collega’s geen evidente manco’s gemeld. 
 

Aandacht voor (bij)scholing van de 
nieuwe leden op examinerings-proces, 
Procesarchitectuur Mondriaan, wet- en 
regelgeving en (reeds langer geleden) 
vastgestelde) procedures.  
 
Dit is/wordt gerealiseerd door 
regelmatige agendering van  
procedure-afspraken en Mondriaan-
procedures (PE) tijdens de vergadering 
+ hulp & vraagbaakfunctie van 
secretaris aan nieuwe leden. 
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2. TERUGBLIK KWALITEITSBORGING 
 

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

2019-2020. 

 

Kwaliteitsdoelen 2019-2020 o.b.v. gesignaleerd risico’s Indicatoren 

Alle opleidingen 

1.  Monitoren van de zeggenschap van de BPV over het 
diploma-besluit (beroepsexamens uitsluitend in BPV) 

Inbreng van school op diplomabesluit nader verantwoorden 

2.  Vaststelling Consortiumexamens  Invullen hulpdocument voor de vaststelling Consortium-
examens van (beroeps- en keuzedeelexamens). 

3.  ‘Maatwerktrajecten’, certificaten en andere nieuwe 
opleidingen per locatie melden in examencommissie 

Meldingen in verslag examencommissie 

APL 

4.  De geïmplementeerde (verbeterde) werkwijzen 
verder consolideren in BOL-team (C en A in PDCA) 

Meldingen in verslag examencommissie 
 

5.  SLB’s blijven coachen op verbeterde controle 
examendossiers tijdens de opleiding (ter 
voorbereiding diplomavaststelling) 

Meldingen in verslag examencommissie na diplomavaststelling  

6.  Zicht houden op niet-onafhankelijke BPV-
beoordelaars bij praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor bij praktijkexamens  

BRA 

7.  Voldoende steekproeven inplannen conform PvT Rapport van bevindingen van gerealiseerde steekproeven 

8.  Zicht houden op afname theorie-examens  - Steekproeven afname theorie-examens/2e correctie IE Ne 
- Examenevaluatie door studenten inzetten 

EUR 

 Kwaliteitsafspraken PDCA en procedures conform 
afspraken in examencommissie breed implemente-
ren in het team (overdracht vanuit lid examen-
commissie naar team): 

 

9.  o kennis van examenprocedures  Correcte examendossiers bij diplomering 

10.  o gezamenlijke verantwoordelijkheid rond 

examinering (aanspreekcultuur) 

Melding in examencommissie na diplomavaststelling  

11.  Voldoende steekproeven inplannen conform PvT Rapport van bevindingen van gerealiseerde steekproeven 

12.  Zicht houden op niet-onafhankelijke BPV- 

beoordelaars bij praktijkexamens 

- Steekproeven afname theorie-examens/2e correctie IE Ne 
- Examenevaluatie door studenten inzetten 

LWP 

13.  Kennis van examenprocedures MZ3 consolideren in 

het docententeam door examencommissielid 

- Melding in examencommissie na diplomavaststelling  
- Correcte examendossiers bij diplomering 

14.  Voldoende steekproeven inplannen conform PvT Rapport van bevindingen van gerealiseerde steekproeven 

15.  Zicht houden op niet-onafhankelijke BPV- 

beoordelaars bij praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor bij praktijkexamens  

16.  Zicht houden op afname theorie-examens - Steekproeven afname theorie-examens/2e correctie IE Ne 
- Examenevaluatie door studenten inzetten 

VON 

17.  Zicht houden op niet-onafhankelijke BPV- 

beoordelaars bij praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor bij praktijkexamens  

18.  Zicht houden op afname theorie-examens - Steekproeven afname theorie-examens/2e correctie IE Ne 
- Examenevaluatie door studenten inzetten 
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2.2 Conclusies ten aanzien van de kwaliteitsdoelen   
De examencommissie heeft in haar laatste vergadering van het verslagjaar op 29 juni 2020 de stand besproken 

van de realisatie van de kwaliteitsdoelen en van de steekproeven van het Plan van Toezicht.  

Kwaliteitsdoelen 2019-2020 
(o.b.v. gesignaleerd risico) 

Indicatoren Realisatie per 29-06-2020 

Alle opleidingen 

1.  Monitoren van de zeggenschap 
van de BPV over het diploma-
besluit (beroepsexamens 
uitsluitend in BPV) 

Inbreng van school op 
diplomabesluit nader 
verantwoorden 

Nee; Is vertraagd i.v.m. Covid-19 

2.  Vaststelling 
Consortiumexamens  

Invullen hulpdocument voor 
de vaststelling Consortium-
examens van (beroeps- en 
keuzedeelexamens). 

Ja voor VIG 29-6-20.  

3.  ‘Maatwerk-trajecten’, 
certificaten en andere nieuwe 
opleidingen per locatie melden 
in examencommissie 

Meldingen in verslag 
examencommissie 

Ja; toegevoegd aan standaardagenda is de 
melding van “Lopende certificaat-groepen” 

APL 

4.  De geïmplementeerde 
(verbeterde) werkwijzen verder 
consolideren in BOL-team (C en 
A in PDCA) 

Meldingen in verslag 
examencommissie 
 

Loopt. Verbeterpunt 2019-20: kortsluiten met 
BBL-team door examencommissielid (uit het 
BOL-team) is behaald 

5.  SLB’s blijven coachen op 
verbeterde controle 
examendossiers tijdens de 
opleiding (ter voorbereiding 
diplomavaststelling) 

Meldingen in verslag 
examencommissie na 
diplomavaststelling 

Loopt. Actie voortzetten in 2020-21 

6.  Zicht houden op niet-
onafhankelijke BPV-beoordelaars 
bij praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor 
bij praktijkexamens 
gerealiseerd 

Deels; samenwerking met externe 2e assessor is 
gestart (door Covid vertraagd); van het aantal 
dat benodigd is om statistisch betrouwbaar te 
zijn is een kwart gerealiseerd (5 van 20) 

BRA 

7.  Voldoende steekproeven 
inplannen conform PvT 

Rapport van bevindingen 
van gerealiseerde 
steekproeven 

- Nee; over het geheel genomen te weinig 
steekproeven gerealiseerd. Actie blijft staan. 

- 2e assessor: deels bemoeilijkt door covid-19; 
deels niet voldoende gepland vóór covid 

8.  Zicht houden op afname 
theorie-examens  

- Steekproeven afname 
theorie-examens/2e 
correctie IE Nederlands 

- Examenevaluatie door 
studenten inzetten 

- Deels. Steekproeven afname theorie-
examens gerealiseerd; 2e correctie blijft 
staan voor 2020-21 

- Examenevaluatie zijn niet uitgezet in 2019-
20.  Wordt in 2020-21 opgenomen in online 
enquête 

EUR 

 Kwaliteitsafspraken PDCA en procedures conform afspraken in 
examencommissie breed implementeren in het team 
(overdracht vanuit lid examen-commissie naar team) over: 

 

9.  - kennis van examen-
procedures  

Correcte examendossiers bij 
diplomering 

Controle examendossiers juli 2020 is vertraagd 

door Covid-19; Actie staat gepland op 9-11-20 

10.  - gezamenlijke verantwoor-
delijkheid rond examinering 
(aanspreekcultuur) 

Verslag aan examencom-
missie na diplomavaststelling  

Ja, verslag aangeleverd  
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Kwaliteitsdoelen 2019-2020 
(o.b.v. gesignaleerd risico) 

Indicatoren Realisatie per 29-06-2020 

11.  Voldoende steekproeven 

inplannen conform PvT 

Rapport van bevindingen van 
gerealiseerde: 
- Steekproeven afname 

theorie-examens/2e 
correctie IE Nederlands 

 
Nee, geen steekproeven Afname theorie-
examens/2e correctie (mede vertraagd door 
Covid). Actie blijft staan voor 2020-21. 

- Examenevaluatie door 
studenten inzetten 

Ja, Examenevaluatie is door locatie uitgezet 

12.  Zicht houden op niet-onafhan-

kelijke BPV-beoordelaars bij 

praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor 
bij afname praktijkexamens 
gerealiseerd 

Ja, steekproeven 2e assessor zijn op gang 
geweest tot Covid-maatregelen (4 van 13 
benodigd om statisch betrouwbaar te zijn) 

LWP 

13.  Kennis van examenprocedures 

MZ3 consolideren in het 

docententeam door 

examencommissielid 

- Melding in 
examencommissie na 
diplomavaststelling 

Ja, er wordt door examencommissielid met 
regelmaat  navraag gedaan over procedures in 
de examencommissie + verslag gedaan aan 
team. 

- Correcte examendossiers 
bij diplomering 

Nee, bij doorstroom HZW -> MZ3 geen controle/ 
vastlegging of studenten voldeden aan 
doorstroomeisen. Actie voortzetten in 2020-21. 
Er zijn nog geen diploma-klassen MZ3 geweest. 

14.  Voldoende steekproeven 

inplannen conform PvT 

Rapport van bevindingen 
van gerealiseerde 
steekproeven 

Nee, geen steekproeven gedaan in 2019-20, 
deels door Covid-19. Actie blijft staan voor 2020-
21 

15.  Zicht houden op niet-onafhan-

kelijke BPV-beoordelaars bij 

praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor 
bij praktijkexamens  Nee, zie hiervoor. Actie blijft staan voor 2020-21 

16.  Zicht houden op afname theorie-

examens 

- Steekproeven afname 
theorie-examens/2e 
correctie IE Nederlands 

- Examenevaluatie door 
studenten inzetten 

- Nee, ondanks afnames REN-examens. Actie 
blijft staan voor 2020-21 
 

- Nee, Examenevaluatie is niet uitgezet door 
examencommissie in 2019-20 

VON 

17.  Zicht houden op niet-

onafhankelijke BPV- 

beoordelaars bij praktijkexamens 

Steekproeven 2e assessor 
bij praktijkexamens  

- Ja, steekproeven 2e assessor zijn op schema 
(vóór Covid): VIG 70% van benodigde aantal 
om statisch betrouwbaar te zijn; MZ3 meer 
dan nodig was) 

18.  Zicht houden op afname theorie-

examens 

- Steekproeven afname 
theorie-examens/2e 
correctie IE Nederlands 

- Examenevaluatie door 
studenten inzetten 

- Niet bij VIGMZ, wel bij MZ3. Actie blijft staan 
voor 2020-21 
 

- Nee, Examenevaluatie is niet uitgezet door 
examencommissie in 2019-20. 
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2.3 Valideringsverantwoording exameninstrumentarium 
De examencommissie gebruikte in 2019-2020 onderstaande ingekochte examens (route 1).  
 

Ingekochte examens – Route 1  
 Naam examen  Uitgever Vastgesteld  

Beroeps-
specifiek 

Praktijkexamens voor alle 
werkprocessen van de KD’s VIG en MZ3 

Consortium 
Via hulpdocument voor de 
vaststelling Consortium voor VIG  

Digitale examenbank van Leerstation 
Zorg 

Noordhoff 
Health 

Zie toelichting 

Keuzedeel Keuzedeelexamens Consortium 
Via hulpdocument voor de 
vaststelling Consortium voor VIG 

Generiek Schrijven 2F Nederlands ICE - TOA 16-05-2017; OOA 

 
Toelichting 

• De digitale examenbank van Leerstation Zorg is niet vast te stellen d.m.v. een vaststelformulier. 

De examencommissie heeft vertrouwen in de kwaliteit ervan o.b.v. de matrijzen die zij heeft laten 

opstellen + de check van de examenvragen door de eigen constructeurs. Ook de feedback van 

vakdocenten is verwerkt. 

 
Verbeterpunt voor 2019-2020 was: 

• Aanvullen van het “Hulpdocument bij de vaststelling van Consortium” voor VIG en MZ3 door de 

examencommissie. Het hulpdocument VIG is aangevuld en op 29-06-20 vastgesteld door de 

examencommissie. De omschreven verantwoordingen zijn ook geldig voor de examens van MZ3. 

 

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

Zelfgeconstrueerde examens – Route 2  

 Opleiding  Naam examen Vastgesteld  

Beroeps- 
   specifiek 

VIG + MZ3 Medisch rekenen (theorie-examen) 12-05-2017 

Generiek VIG + MZ3 
Spreken en Gesprekken Nederlands 2F (centrale 
examenbank Nederlands OOA) 

20-01-2019; OOA 

Keuzedeel VIG + MZ3 Ondernemend Gedrag BOL 12-05-2019 

 

Toelichting 

• Voor Medisch rekenen zijn geen Consortiumexamens beschikbaar. 

• De instellingsexamens Spreken en Gesprekken Nederlands zijn door OOA vastgesteld.  

• Voor keuzedeel Ondernemend Gedrag zijn de in te kopen examens niet geschikt voor de BOL, 

omdat zij het examen niet in de BPV uitvoeren (Consortium) en het examen van Codename Future 

vergt een disproportioneel grote tijdsbesteding.  

 

Route 3 

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

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

zijn de interscolaire normen van de Mbo-raad verwerkt. 

 

 



 Boer, E.J. | ROC MONDRIAAN                VIG-MZ3 14 

 

2.4 Overzicht van de kwaliteit van examinering – per opleiding 
In artikel 7.4.5a lid 6 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat : 

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

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

bevoegd gezag van de instelling of de exameninstelling. 

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

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

die de examencommissie verzameld heeft en de realisatie van het plan van toezicht. 

 

Crebo 
VIGMZ 

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

ED1: 
Kwaliteitsborging en diplomering 

ED2: 
Exameninstrumentarium 

ED3: 
Afname en beoordeling 

APL Kwaliteitsborging:  

Informeren/scholen van docenten-

teams BOL en BBL over examen-

procedures loopt. Het blijft een 

aandachtspunt voor 2020-21 door 

de vele nieuwe BOL-docenten + 

nieuw examencommissielid. 

 

Risico = locatie houdt achterstand 

op gebied van steekproeven 2e 

assessor.  

 

Diplomering:  

Geen risico blijkens steekproeven 

examendossiers + verslaglegging 

van diplomavaststelling. 

 

Geen risico’s geconstateerd of 

gemeld. 

 

 

 

Er is geen risico geconstateerd op 

afname/beoordeling van praktijk-

examens bij 5 steekproeven 2e assessor. 

Dit aantal is echter te klein om statistisch 

gezien een uitspraak op te kunnen 

baseren 

 

Geen risico geconstateerd bij afname 

van theorie-examens (LSZ).  

 

Aandachtspunt 2020-2021:  

(Meer) rust en ervaring in de inlog-

procedure creëren van digitale examens.  

BRA Kwaliteitsborging: Locatie neemt niet 

altijd voldoende acties in kader van 

plan van toezicht. Bij gerealiseerde 

steekproeven is soms risico 

geconstateerd. 

 

Risico = locatie houdt achterstand 

op gebied van steekproeven 2e 

assessor. Aandachtspunt: 

voldoende steekproeven realiseren.  

 

Diplomering: Mogelijk risico = 

verkeerd cijfer bepaald bij praktijk-

examens (omzettabel). Geen risico op 

diplomabesluit; wel op incorrect 

kerntaakcijfer. 

Verbeterpunt voor 2020-2021: cijfer-

controle van praktijkexamens 

intensiveren 

 

Geen risico’s geconstateerd of 

gemeld. 

 

Er is 1 fout in praktijkexamen 

gemeld aan + verbeterd door 

Consortium. 

 

Onbekend of er risico is bij afname/ 
beoordeling van praktijkexamens 
wegens onvoldoende steekproeven. Dit 
aantal is te klein om statistisch gezien 
een uitspraak op te kunnen baseren. 

 

Risico bij afname theorie-examens: 

docenten volgen surveillanceregels niet 

 

Verbeterpunt voor 2020-2021: 

• Regelmatig overleg van examen-

commissielid met 2e assessor om 

steekproeven te realiseren 

• Surveillanceregels onder aandacht 

brengen bij (vele nieuwe) docenten 

• voldoende steekproeven realiseren 

op Afname en Beoordeling conform 

PvT. 

  

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


 Boer, E.J. | ROC MONDRIAAN                VIG-MZ3 15 

 

 ED1: 

Kwaliteitsborging en diplomering 

ED2: 

Exameninstrumentarium 

ED3: 

Afname en beoordeling 

EUR Kwaliteitsborging 

Hierop is actie genomen door hoofd 

examenbureau te benoemen als lid 

examencommissie.  

 

Risico = locatie houdt achterstand 

op gebied van steekproeven 2e 

assessor.  

 

Diplomering  

Geen risico blijkens steekproeven 

examendossiers + verslaglegging 

van diplomavaststelling. 

 

Geen risico’s geconstateerd of 

gemeld. 

 

• Praktijkexamens: (mogelijk) risico 

= niet gemonitord dmv 

steekproeven.  

• Theorie-examens: geen risico 

geconstateerd op afname  

• Ook geen risico geconstateerd via 

examenevaluaties met studenten 

 

Verbeterpunt voor 2020-2021: 

Regelmatig overleg van examen-

commissielid met schooldirecteur om 

steekproeven te realiseren 

 

LWP 
 

Kwaliteitsborging: Over examinering/ 

diplomering geen uitspraak; opleiding 

omvatte in verslagjaar geen diploma-

klassen MZ31 en één VIG-kandidaat. 

 

Het examencommissielid vergroot 

stelselmatig eigen kennis en 

deskundigheid op gebied van 

examenprocedures en afspraken. 

  

Geen risico’s geconstateerd of 

gemeld. 

 

Afname en Beoordeling van praktijk- 

en theorie-examens is niet gemonitord 

dmv steekproeven, omdat er geen 

diplomaklassen waren. De actie blijft 

staan voor 2019-2020. 
 

Verbeterpunt 2020-2021: voldoende 

steekproeven realiseren op Afname en 

Beoordeling conform PvT. 

VON Kwaliteitsborging: Locatie neemt 

voldoende acties in kader van plan 

van toezicht:  

Voldoende steekproeven 2e 

assessor bij praktijkexamens om 

kwaliteit van afname en 

beoordeling te borgen ondanks 

covid-19. Hierbij is (bijna) geen 

risico geconstateerd.  

Er wordt aantoonbaar actie 

genomen bij mogelijk risico (C + A 

van de PDCA zijn geborgd). 

 

Diplomering:  

Mogelijk risico =  geen steekproeven 

op examendossiers bij VIGMZ of MZ3 

gedaan. Actie blijft staan voor 2020-

2021. 

Risico op diplomabesluit bij MZ3: 

becijfering van keuzedeelexamen met 

onvoldoende, omdat examen niet 

was ingeleverd. Verbeteractie is 

genomen door de examencommissie. 

 

Geen risico’s geconstateerd of 

gemeld. 

 

• Mogelijk risico bij praktijk-

examens: enkele BPV-beoordelaars 

waren niet-onafhankelijk. Hierop is 

steeds actie genomen in contact 

met de instellingen. 

• Geen risico bij afname theorie-

examens MZ3. 

• Geen steekproeven gedaan bij 

theorie-examens VIG. 

 

Aandachtspunt 2020-2021: voldoende 

steekproeven realiseren op Afname 

theorie-examens bij VIG.  
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Invloed van Covid-19 op de kwaliteit van de examinering 

Wegens covid-19 is een aantal maatregelen genomen om de examenprocessen aan te passen aan de 

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

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

worden indien geen onafhankelijke beoordelaar toegelaten wordt; daarna wordt een CGI 

afgenomen o.b.v. een verantwoordingsverslag. Indien geen beoordelaar aanwezig kan zijn, wordt 

een CGI afgenomen o.b.v. een verantwoordingsverslag 

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

Teams 

• Een tijdelijke uitbreiding van het aantal stagedagen van 24 uur naar 32 uur vindt plaats wegens de 

vermindering van het aantal lessen op school/online 

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

maatregelen in de periode maart t/m juli 

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

liggen wegens de covid-maatregelend en de belasting van extra digitale lessen voor docenten 

• De examencommissie heeft twee keer via teams vergaderd (in april en mei) 

• Op 1 locatie hebben de coronamaatregelent geleid tot twee klachten: 
- 1 student wilde geen digitale afname van een mondeling taalexamen; dit werd opgelost 

doordat examinering op school vanaf juni 2020 weer werd toegestaan 
- 1 tweedejaars-student meldde dat de BPV-instelling geen prioriteit meer wilde geven aan 

afname van tweedejaars-examens. De beslissing is teruggedraaid na een gesprek van de 

voorzitter met de instelling. 

 

2.5 Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering – totaal  
Hieronder staan de algemene conclusies ten aanzien van de kwaliteit van examinering per 

examenstandaard. 

Kwaliteitsaspect Is kwaliteitsaspect voldoende behaald? Waar blijkt dit uit? 

ED1. Kwaliteitsborging examinering/diplomering: De examencommissie borgt 
deugdelijke examinering en diplomering. Dit blijkt uit: 

A. Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering is behaald bij 

langer zittende leden examencommissie, docenten, examen-

bureaumedewerkers en administraties. 

 

Aandachtspunt 2020-2021: 

• Nieuwe examencommissieleden blijven scholen/inwerken als 

deskundigheidsbevordering 

• Nieuwe docenten, medewerkers van examenbureaus en 

administraties informeren over afspraken aangaande examinering 

en diplomering 

• Aandacht besteden aan werkbegeleiders met taak als beoordelaar 

van praktijkexamens  

• Lopende trajecten voor mbo-certificaten en andere ‘maatwerk-

trajecten’ melden in de examencommissie i.v.m. toezicht 

• Vaststellen examenplannen mbo-certificaten voorafgaand aan start 

van de activiteit 

• Commerciële trajecten (v.h. Menskracht 7) waar nodig opnemen in 

examinerings- en diplomeringsprocedures 

 

- Scholingsactiviteiten van de 

examencommissie (zie 1.3) 

- Verslagen examencommissie 

- Nauwelijks fouten in examinering 

of diplomering gemeten door 

meldingen en/of steekproeven 

gedurende 2019-2020 

- (Snelheid van) het oplossen van 

alle gemelde (vrijstellings-) 

aanvragen en andere bijzonder-

heden zoals gedocumenteerd in 

het meldingsoverzicht van de 

examencommissie 
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Kwaliteitsaspect Is kwaliteitsaspect voldoende behaald? Waar blijkt dit uit? 

B. Kwaliteit van diplomering is behaald. 

Algemeen risico =Incidentele foute eindcijfers Nederlands door 

Magister (BRA, EUR, VON). Door OOA en Functioneel beheer is een 

controlerapport in voorbereiding 

 

Aandachtspunt 2020-21 

- Controle uitvoeren op eindcijfer Nederlands vóór diploma-uitgifte 

- Verbeterde inzet op realisatie van steekproeven uit PvT ter 

borging en controle; aangepast aan covid-19 
 

Geen foute diplomabesluiten 
geconstateerd bij steekproefsgewijze 
controle examendossiers op 9-11-20. 

ED2. Exameninstrumentarium: Het exameninstrumentarium sluit aan op de 

uitstroom-eisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Dit blijkt uit: 

Behaald. De grote meerderheid van de examens is ingekocht (route 1). 
Slechts vier examens zijn zelfgeconstrueerd (route 2). Alle examens waren 
vastgesteld. 
 
Aandachtspunt 2020-2021: 
- Kennismaken inhoudelijk met Serie 2020 van Consortiumexamens 
- De BPV-instellingen tijdig op de hoogte stellen van de nieuwe examens 

en wijzigingen t.o.v. Serie 2018 
- BPV-beoordelaars incl. werkbegeleiders blijven scholen over afname/ 

beoordeling praktijkexamens wegens snelle wisseling en veelvuldig 
inzetten van werkbegeleiders op examenbeoordeling. 

 

- Geen (fout)meldingen ontvangen 
over inhoud van Consortium-, 
LSZ- of instellingsexamens door 
studenten/BPV /docenten 

- Een bezwaar tegen de gewijzigde 
inhoud van examen Medisch 
rekenen was opgelost door uitleg 
over reden (gewijzigde lesinhoud 
op verzoek van het werkveld) 

- Een gemelde fout in een versie 
Medisch rekenen was al gecorri-
geerd in een nieuwe versie 

 

ED3. Afname en beoordeling: De inrichting en uitvoering van het examenproces 

van afname en beoordeling zijn deugdelijk. Dit blijkt uit: 

Aspect is behaald  
 
Aandachtspunt 2020-2021: 
- BPV heeft als enige zeggenschap over diploma-besluit 

(beroepsexamens zijn uitsluitend in de praktijk) 
- Werkbegeleiders scholen op afname en beoordeling van 

praktijkexamens (wegens veelvuldige inzet op deze taak) 
- Meer initiatief van examencommissielid om steekproeven 2e assessor 

en afname theorie-examens te (laten) realiseren 
 

- Steekproeven 2e assessor bij 
praktijkexamens  

- er zijn geen klachten/bezwaren 
over examenafname gemeld bij de 
examencommissie, m.u.v. 2 
gerelateerd aan de covid-
maatregelen 

- er zijn geen bezwaren ontvangen 
over enige examenbeoordeling 
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2.6 Verbetervoorstellen voor de kwaliteit van examinering 

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

de kwaliteit van examinering. 

  Kwaliteitsdoelen 2020-2021 o.b.v. gesignaleerd risico Indicatoren 

ED1 Deskundigheid - algemeen  

1.  Nieuwe examencommissieleden blijven scholen/ 

informeren (deskundigheidsbevordering) 

- Scholingsactiviteiten van de examencommissie; 

- Agenderen van bestaande procedures in vergaderingen 

2.  Nieuwe docenten, medewerkers van examenbureaus en 

administraties informeren over afspraken aangaande 

examinering en diplomering  

- Actiepunten in de verslagen van de examencommissie 

3.  Aandacht besteden aan werkbegeleiders als beoordelaars 

van praktijkexamens 

- BPV-beoordelingstraining ook voor werkbegeleiders 

beschikbaar maken 

4.  Mbo-certificaten en andere ‘maatwerktrajecten’:  

− groepen melden in de examencommissie 

− vaststellen examenplannen mbo-certificaten 
voorafgaand aan start van de activiteit 

- Examenplannen van alle certificaten vaststellen in de 

examencommissie vóór de start van het traject 

- Deze aanleveren als input voor de Magisterexamenboom 

5.  Commerciële trajecten (v.h. Menskracht 7) waar nodig 

opnemen in examinerings- en diplomeringsprocedures 
 

- Verslagen van sub-examencommissie voor commerciële 

trajecten + vermelding van certificaat-trajecten op de 

agenda zetten van de examencommissie 

6.  Inzet op realisatie van steekproeven uit PvT ter borging en 

controle; aangepast aan covid-19 

- Rapportage in de examencommissie 

ED1 Diplomering - algemeen  

7.  Monitoren van de zeggenschap van de BPV over het 

diploma-besluit (beroepsexamens uitsluitend in BPV) 

- Inbreng van school op diplomabesluit in de OER 
vastleggen (d.m.v. afrondende portfolio-opdrachten) 

8.  Implementeren controle eindcijfer Nederlands vóór 

uitgifte diploma’s 

- Examencommissie neemt werkend besluit i.s.m. school-
directeuren wie deze controle doet vóór diplomering 

ED2 Exameninstrument - algemeen  

9.  Inhoudelijk kennismaken met Serie 2020 van 
Consortiumexamens alvorens ingebruikname 

- Examencommissie bekijkt de verschillen met Serie 2018; 
incl. de docenten die de BPV-beoordelaarstrainingen 
verzorgen 

- Servicedocument voor BPV-beoordelaars van de  
praktijkexamens aanpassen aan Serie 2020 

ED3 Afname en beoordeling - algemeen  

10.  De BPV-instellingen tijdig op de hoogte stellen van de 
nieuwe examens en wijzigingen t.o.v. Serie 2018 

- De examencommissie bedenkt een introductiewijze 
passend bij covid-maatregelen 

11.  BPV-beoordelaars incl. werkbegeleiders blijven scholen 
over afname/ beoordeling praktijkexamens wegens 
snelle wisseling en veelvuldig inzetten van 
werkbegeleiders op examenbeoordeling. 

- Aandacht vragen bij werkveld voor de (veelvuldige) inzet 
van werkbegeleiders als BPV-beoordelaars + voor het 
inwerken van nieuwe medewerkers op deze taak 

- Controleren of schooldirecteuren een online BPV-
beoordelaarstraining beschikbaar stellen 

APL-specifiek  

12.  Voortzetting van informatieoverdracht over examen-
procedures aan (de vele nieuwe docenten van de) 
teams BOL en BBL  

− Verslaglegging door examencommissielid, die deelneemt 
aan de teamvergaderingen van de BOL en de BBL 

13.  SLB’s blijven coachen op verbeterde controle 
examendossiers tijdens de opleiding (ter voorbereiding 
diplomavaststelling) 

− Verslag van vaststelvergadering door 
cijferverantwoordelijke 

14.  Kwaliteit van Afname & beoordeling praktijkexamens 
monitoren  

− Steekproeven 2e assessor laten uitvoeren door actieve 2e 
assessor + realisatie laten monitoren door examen-
commissielid 

15.  Rust creëren in de inlog-procedure van digitale examens - Docenten trainen op de inlog-procedure van digitale 

examens LSZ en TOA 
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  Kwaliteitsdoelen 2020-2021 o.b.v. gesignaleerd risico Indicatoren 

BRA-specifiek  

16.  Meer steekproeven 2e assessor realiseren - Realisatie door 2e assessor laten monitoren door 
examencommissielid 

17.  Cijfercontrole van praktijkexamens door de 

cijferverantwoordelijke vóór het diplomabesluit 

intensiveren a.h.v. de omzettingstabel  

- Bij steekproef examendossiers worden geen foute cijfers 
gevonden 

18.  Scholen en informeren van de (vele nieuwe) docenten  

over examenprocedures   

- Verslaglegging in de examencommissie 
- (Minder) meldingen van incidenten in de 

examencommissie 

19.  Voldoende steekproeven realiseren op Afname en 
Beoordeling conform PvT. 

- Rapporten van gerealiseerde steekproeven in de 
examencommissie bespreken 

EUR- specifiek  

20.  Meer steekproeven 2e assessor realiseren − Regelmatig overleg van examencommissielid met 

schooldirecteur over de realisatie van de steekproeven  

LWP-specifiek  

21.  Voldoende steekproeven realiseren op Afname en 

Beoordeling conform PvT. 

- Regelmatig overleg van examencommissielid met 
schooldirecteur over de realisatie van de steekproeven 

- Rapporten van gerealiseerde steekproeven in de 
examencommissie bespreken 

22.  Kennis van examenprocedures MZ3 consolideren in het 

docententeam door examencommissielid 

- Verslaglegging in de examencommissie 
- (Minder) meldingen van incidenten in de 

examencommissie 

VON-specifiek  

23.  Voldoende steekproeven realiseren op Afname theorie-

examens bij VIG 

- Rapporten van gerealiseerde steekproeven in de 
examencommissie bespreken 
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Bijlage 1 – Aangepaste examinering door corona 
 

Aangepast examen ivm 
corona 

Aanpassing bestaat uit van toepassing op 

Coulanceregeling Coulanceregeling praktijkexamens april – juli 2020 
Praktijkexamen kan door eigen werkbegeleider beoordeeld worden indien geen onafhankelijke 
beoordelaar toegelaten wordt; daarna wordt een CGI afgenomen o.b.v. een verantwoordingsverslag. 
Indien geen beoordelaar aanwezig kan zijn, wordt een CGI afgenomen o.b.v. een verantwoordings-
verslag 
 

Alle diplomaklassen 
(3e leerjaar) 

Exameneenheid E De 3 laatste werkprocessen worden door de BOL in BPV gedaan, indien BPV instemt.  
Reden: het lukt door Corona niet op school, zoals gepland. BOL-groepen zouden in september de 
introductie in de les op school krijgen. Voorstel van de OKM’s: de 3 wp’s (dus gehele examen) in de 
praktijk afnemen. Besluit = 

• Examen E vindt geheel in de praktijk plaats.  

• De examencommissie laat bpv-oefenopdrachten maken bij de 3 wp’s. 

Alle diplomaklassen 
(3e leerjaar) 

Taalexamens Ne + En 
 

Het Mondriaan-brede protocol Afname mondeling examens op afstand wordt gehanteerd t.b.v. online 
afname mondelinge examens Spreken Gesprekken 
 
 

Klein aantal 
herkansingen (de 
meerderheid van 
examens was al 
behaald) 

Nederlands/Engels: één locatie gaat over tot online afname van TOA Schrijven (alleen VON) tot 1 juni, 
daarna vindt afname weer op school plaats 

Enkele klassen 

Medisch rekenen Online afname Medisch rekenen (alleen BRA): als pilot is een enkel examen online 1 op 1 afgenomen. 
Dit bleek te arbeidsintensief om herhaald te worden ingezet. 

Enkele studenten 

 

 


