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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag examinering 2019-2020 van de examencommissies van het ROC Kop van
Noord-Holland.
In dit jaarverslag beschrijft de centrale examencommissie hoe er in het examenjaar 2019-2020 gewerkt
is aan de wettelijke taken en de kwaliteit van de examinering en met welk resultaat. Het was een
bewogen examenjaar: De COVID-19-crisis/coronapandemie leidde tot een situatie die niemand ooit
voorzien had en die de examencommissie en de examenorganisatie noopte tot creatieve en
onorthodoxe maatregelen om de examinering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden binnen de, van
overheidswege aangepaste, kaders. Daarnaast was het een examenjaar waarin de Inspectie van het
Onderwijs haar vierjaarlijks onderzoek deed en dit onderzoek gedurende de uitvoering moest
aanpassen vanwege de coronamaatregelen.
De centrale examencommissie is er trots op dat het onderzoeksgebied examinering en diplomering
een voldoende heeft gekregen van de Inspectie. In hoofdstuk 4 is een samenvatting opgenomen van het
oordeel van de Inspectie.
Dit jaarverslag bevat verder een terugblik op de kernactiviteiten en werkzaamheden rondom
kwaliteitsborging van de centrale examencommissie en de clusterexamencommissies.
Evaluaties van de branches/opleidingen zijn te vinden in de bijlagen. In het laatste hoofdstuk kijkt de
centrale examencommissie vooruit naar 2020/2021 en formuleert zij doelstellingen voor dit
examenjaar.
Dit jaarverslag betreft de mbo-opleidingen van ROC Kop van Noord-Holland. Voor de Vavoopleidingen is een apart jaarverslag beschikbaar.

Bijlagen:
1.
Tellijsten van gediplomeerden per afdeling en per crebo.
2.
Evaluaties per branche.
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1.

DE EXAMENORGANISATIE VAN HET ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND
EN DE POSITIE VAN DE EXAMENCOMMISSIES DAARIN

1.1

Het ROC Kop van Noord-Holland

1.2

a.

De onderwijsafdelingen:
Het ROC Kop van Noord-Holland kende in het examenjaar 2019-2020 acht
onderwijsafdelingen:
1. Vavo en Educatie
2. Economie
3. ICT, Autotechniek, Bouw
4. Nautisch College
5. Techniek
6. Leisure, Sport, Toezicht, Veiligheid
7. Welzijn
8. Entree, Gezondheidszorg, Kappen
Elke afdeling wordt geleid door een opleidingsmanager.

b.

De onderwijsdirectie:
De onderwijsdirectie bestaat uit twee onderwijsdirecteuren, zij sturen de
onderwijsafdelingen aan. Er is sprake van een portefeuilleverdeling op basis van
competenties en collegiale samenwerking.

c.

Ondersteunende bureaus:
Naast de acht onderwijsafdelingen zijn er onderwijsondersteunende bureaus die ROCbreed functioneren:
• Stagebureau
• Onderwijsbureau (onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg, loopbaancentrum en
examenbureau)
• Roosterbureau
Deze bureaus vallen onder verantwoordelijkheid van de onderwijsdirectie.

De examencommissies van het ROC Kop van Noord-Holland

ROC Kop van Noord-Holland werkt met een centrale examencommissie en een viertal
clusterexamencommissies waarin afdelingen samenwerken op het gebied van examinering. De
taakverdeling tussen centrale examencommissie en clusterexamencommissies en de wijze waarin de
commissies met elkaar samenwerken staat beschreven in het reglement examencommissies dat als
bijlage bij het examenreglement jaarlijks wordt gepubliceerd.
Voor het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (Vavo) is een aparte clusterexamencommissie
ingericht. De clusterexamencommissie Vavo draagt zorg voor een eigen verantwoordingsdocument en
is niet vertegenwoordigd in dit jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs.
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Organogram Examenorganisatie

College van
Bestuur

Centrale
examencommissie

Onderwijsdirectie
Commissie van
Beroep

Onderwijsteam/
afdeling
Examenbureau

CLEC Z&W

CVC

CLEC EI

Onderwijsbureau/
beleid en
kwaliteitszorg

CLEC NTS

Onderwijsbureaukwaliteitszorg

CLEC VAVO

Legenda:
CvB

= college van bestuur

CEC

= centrale examencommissie

CLEC

= cluster examencommissie

CVC

= centrale vaststellingscommissie

OT

= onderwijsteam
= aanstelling
= aansturing examinering

= aansturing overig
= advies geven
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1.3

De samenstelling van de centrale examencommissie

In het examenjaar 2019-2020 bestond de centrale examencommissie uit de volgende leden:
Voorzitter
de heer ir. H. C.W. Slot
Niet verbonden aan het ROC
Secretaris
de heer G. Bergmans
Eerst verantwoordelijke examenbureau
Lid
mevrouw M. A. Kraak
Secretaris clusterexamencommissies
Lid
de heer M. O’Niel
Opleidingsmanager
Lid
mevrouw P. Roorda
Opleidingsmanager
Lid
de heer E. Koopmans
Opleidingsmanager
Lid
Lid
Lid
Lid

mevrouw D. Paauwe
Opleidingsmanager Vavo*
mevrouw A. J.M. Vlot-Baart Examendeskundige
mevrouw K. van Loon-de
Voorzitter centrale vaststellingscommissie
Jong
mevrouw P.J. Puit-Buisman
Docent
*aanwezig op basis van agenda-inhoud (Vavo)

Voor ieder lid-opleidingsmanager is er een vervangend lid, namelijk een andere opleidingsmanager
uit hetzelfde cluster.
De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door het lid - examendeskundige. De voorzitter vraagt
bij zijn afwezigheid één van de leden om hem tijdens de vergadering te vervangen.
De vergaderfrequentie van de centrale examencommissie is eenmaal per maand.
De centrale examencommissie wordt administratief ondersteund door een medewerker van het
examenbureau.
1.4

Vergadermomenten centrale examencommissie

De centrale examencommissie is in het examenjaar 2019-2020 op de volgende data bijeen geweest:
2019
2020
28 augustus
22 januari
25 september
26 februari
30 oktober
25 maart
4 december
22 april
27 mei
24 juni
De vergaderingen vanaf maart 2020 zijn online gehouden in verband met de maatregelen vanwege de
COVID 19-crisis.
1.5

Onafhankelijk functioneren examencommissies

ROC Kop van Noord-Holland is een relatief kleine organisatie waarin meerdere mensen meerdere
‘petten op hebben’. Voor de samenstelling van de examencommissies levert dit in de praktijk geen
problemen, eerder voordelen. In de examencommissies zijn zowel managementleden als docenten als
andere functionarissen en externen vertegenwoordigd. In 2013, toen de examenorganisatie zoals die
nu bestaat, werd opgezet, is er bewust voor gekozen managementleden op te nemen in de
examencommissies: Managementleden blijven zo betrokken bij examinering, vergroten hun eigen
deskundigheid en zetten hun managementcompetenties in om overzicht te houden en de kwaliteit van
de uitvoering en borging van de examinering te bewaken en te verbeteren. Tot nu toe heeft deze keuze
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haar waarde bewezen. De organisatie is slagvaardig, lijnen zijn kort en acties worden in onderling
overleg uitgezet op de hiervoor geschikte plek in de organisatie. De aanwezigheid van een onafhankelijk
voorzitter van de centrale examencommissie en leden uit het beroepenveld in de
clusterexamencommissies helpt ook mee de onafhankelijkheid van de examencommissies te borgen.
Om de onafhankelijkheid nog beter te borgen, bestaat het voornemen om op termijn het aantal
managers in de examencommissies te verminderen, dit is in lijn met de opmerkingen die de Inspectie
hierover heeft gemaakt. Vanaf het examenjaar 2019-2020 heeft de onderwijsdirectie geen zitting meer
in de centrale examencommissie. De opengevallen plaats is ingenomen door een docent. In 2020-2021
staat optimalisering van de onafhankelijkheid van de examencommissies op de agenda.
1.6

Deskundigheid leden examencommissies

Toetsing van deskundigheid bij de benoeming
Binnen het ROC Kop van Noord-Holland gebeurt de benoeming van nieuwe leden van
examencommissies via een aantal stappen. Deze stappen zijn afgeleid uit de voor examencommissies
geldende regelgeving, die op 1 augustus 2017 van kracht is geworden. De procedure is opgenomen in
het handboek examinering. De examencommissie geeft aan welke vacature er is en welke
deskundigheid een wenselijke aanvulling is op de aanwezige deskundigheid bij de zittende leden van de
examencommissie. Vervolgens doet de examencommissie een voordracht voor een nieuw lid aan het
bevoegd gezag.
De kandidaat toont deskundigheid aan op het gebied van de opleidingen en op het gebied van
examinering. Indien het een interne kandidaat betreft, gebeurt dit op basis van een voordracht van de
betreffende (cluster)examencommissie. Indien het een externe kandidaat betreft, gebeurt dit op basis
van een cv, een aanbeveling van een opleidingsmanager en/of door de kandidaat verstrekte
referenties. Het bevoegd gezag toetst tot slot de deskundigheid van de kandidaat.
Eisen aan deskundigheid
In paragraaf 4.2.4 van het handboek examinering staan de vereiste kennis en vaardigheden van leden
van (cluster)examencommissies omschreven.
Overzicht van deskundigheid:
Er is een overzicht van gevolgde scholingen per lid van de examencommissies dat jaarlijks wordt
bijgehouden.
Evaluatie van de deskundigheid
De centrale examencommissie waarborgt de deskundigheid van de leden van de examencommissies
door een jaarlijkse toetsing/evaluatie. In elke examencommissie vormt dit een onderdeel van de
zelfevaluatie. In paragraaf 3.5 is inzichtelijk gemaakt wat de leden van de examencommissies in
schooljaar 2019-2020 aan deskundigheidsbevordering hebben gedaan.
1.7

Samenstelling clusterexamencommissies

Clusterexamencommissie Economie/ICT
Voorzitter
de heer E. Koopman
Secretaris
mevrouw M. A. Kraak
Lid
de heer J. Marbus
Lid
de heer M. Snippe

Opleidingsmanager ICT, Bouw, Autotechniek
Examendeskundige/lid centrale examencommissie
Examendeskundige/coördinator en docent ICT
Opleidingsmanager Economie
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Lid
de heer A. de Haan
Examendeskundige/docent ICT
Lid
mevrouw G. Barelds
Examendeskundige/docent Economie
Lid
de heer V. van Dortmont
Examendeskundige/docent Detailhandel
Extern lid
mevrouw F. Dust*
Deskundige vanuit de beroepspraktijk
*Gestopt in juli 2020, wegens vertrek naar een andere werkgever
Clusterexamencommissie Vavo
Voorzitter
mevrouw D. Paauwe
Secretaris
mevrouw M. A. Kraak
Lid
de heer L. Vink

Opleidingsmanager Basis
Examendeskundige/lid centrale examencommissie
Examendeskundige Vavo

Clusterexamencommissie Nautisch College/Sport, Toezicht, Veiligheid/Techniek
Voorzitter
de heer M. O’Niel
Opleidingsmanager STV/lid centrale
examencommissie
Secretaris
mevrouw M. A. Kraak
Examendeskundige/lid centrale examencommissie
Lid
mevrouw G. Knufman
Opleidingsmanager Nautisch College
Lid
de heer P. Kamminga
Opleidingsmanager Techniek
Lid
de heer M. Oppelaar
Examendeskundige/coördinator en docent
Nautisch College
Lid
mevrouw J. Schoon
Examendeskundige/coördinator en docent STV
Lid
de heer R. Bregman
Examendeskundige/coördinator en docent
Techniek
Extern lid
de heer R. Baauw
Deskundige vanuit de beroepspraktijk Tetrix
Techniek
Clusterexamencommissie Zorg en Welzijn
Voorzitter mevrouw. P. Roorda
secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

mevrouw. M.A. Kraak
mevrouw. M. KramerMallie
De heer. A. Kloosterman
mevrouw. P. de Puit*
mevrouw. L. Annema

Opleidingsmanager Welzijn/lid centrale
examencommissie
Examendeskundige/lid centrale examencommissie
Opleidingsmanager Zorg

Examendeskundige/docent Zorg
Examendeskundige/docent Zorg
Examendeskundige/docent Welzijn/lid centrale
vaststellingscommissie
Lid
mevrouw. M. Vreugdenhil
Examendeskundige/coördinator en docent Welzijn
Lid
mevrouw. H. Beverdam
Examendeskundige/coördinator en docent Entree
Extern lid
mevrouw. E. Dorsman**
Extern examendeskundige /vertegenwoordiger
beroepspraktijk
Extern lid
mevrouw J. Maubach*
Extern examendeskundige /vertegenwoordiger
beroepspraktijk
*Beiden zijn gedurende het schooljaar benoemd door het bevoegd gezag.
**Gedurende het schooljaar uit de CLEC getreden als extern lid vanwege een benoeming aan het ROC.
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1.8

Vergadermomenten clusterexamencommissies

De clusterexamencommissie Economie/ICT is op de volgende data bijeen geweest:
2019
2020
24 september
7 februari
5 november
27 februari
15 april
2 juni
Extra bijeenkomsten van de clusterexamencommissie Economie/ICT:
Subcommissies van de clusterexamencommissie zijn op meerdere momenten bijeengekomen voor de
vaststelling van examenplannen (digitaal in Afas).
Fraude en onregelmatigheden
De clusterexamencommissie heeft in 2019-2020 één geval van fraude afgehandeld en één
onregelmatigheid. Zie ook paragraaf 3.7 en de branchebijlagen.
Bijzonderheden
De afdeling ICT heeft in januari 2020 een verzoek ingediend bij de centrale examencommissie tot
verlenging van de beoordelingstijd voor een aantal examens conform artikel 1.8 in het
examenreglement. Dit verzoek is gehonoreerd.
De clusterexamencommissie Nautisch/STV/Techniek is op de volgende data bijeen geweest:
2019
2020
17 september
4 februari
29 oktober
27 februari
7 april
23 juni
Extra bijeenkomsten van de clusterexamencommissie Nautisch/STV/Techniek:
Subcommissies van de clusterexamencommissie zijn op diverse momenten bijeengekomen voor het
vaststellen van examenplannen.
Fraude en onregelmatigheden
De clusterexamencommissie heeft drie gevallen van (vermeende) fraude afgehandeld. Zie ook paragraaf
3.6 en de branchebijlagen.

De clusterexamencommissie Zorg en Welzijn is op de volgende data bijeen geweest:
2019
2020
6 november
26 februari
5 november
27 februari
11 maart
4 april
16 april
3 juni
1 juli
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Extra bijeenkomsten van de clusterexamencommissie Zorg en Welzijn
Subcommissies van de clusterexamencommissie zijn op diverse momenten bijeengekomen voor het
vaststellen van examenplannen.
Fraude en onregelmatigheden
De clusterexamencommissie heeft één geval van (vermeende) fraude afgehandeld. Zie ook paragraaf
3.6 en de branchebijlagen.

1.9

Centrale vaststellingscommissie

De centrale vaststellingscommissie bestond in 2019-2020 uit de volgende leden:
Naam
Vanuit cluster/afdeling
mevrouw K. van Loon-de Jong (voorzitter) Onderwijskundige, lid centrale examencommissie
mevrouw G. Barelds
Economie, ICT
mevrouw P. Vos-Okel
NC, STV, Techniek
mevrouw L. Annema
Zorg en Welzijn
De centrale vaststellingscommissie komt iedere woensdagochtend bijeen.
Vavo heeft eigen vaststellers die formeel behoren tot de centrale vaststellingscommissie. Informatie
over de vaststelling bij Vavo is te vinden in het eigen verantwoordingsdocument (jaarverslag) van Vavo.
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2.

INFORMATIE VANUIT HET EXAMENBUREAU

Het examenbureau ondersteunt de centrale examencommissie bij administratieve taken op het gebied
van verzoeken, vrijstellingen en diplomering. Het examenbureau organiseert tevens de centrale
examens taal en rekenen.
2.1

Behandelde verzoeken

Verzoeken om vrijstellingen van examenonderdelen:
In totaal zijn er 660 aanvragen ingediend, waarbij vaak voor meerdere examenonderdelen tegelijk (bv.
kerntaken, taal, rekenen, etc.) vrijstelling werd gevraagd door één student. In 489 gevallen is vrijstelling
verleend, alleen voor die examenonderdelen waarvoor bewijsstukken overlegd werden.
Verzoeken om vrijstellingen voor keuzedelen:
In totaal zijn er 315 aanvragen ingediend, in 22 gevallen is geen vrijstelling verleend en bij 102 aanvragen
betrof het een aanvraag voor een vrijstelling van een niet-gekoppeld keuzedeel.
Verzoeken om een niet-gekoppeld keuzedeel te mogen volgen:
51 studenten hebben een aanvraag ingediend voor een eerste opleiding, dus niet als onderdeel van een
vrijstellingsaanvraag. Alle 51 zijn goedgekeurd na controle op overlap.
Verzoeken om aangepaste examinering:
157 studenten hebben een aanvraag ingediend voor een aangepaste wijze van examineren, waarbij drie
aanvragen niet toegekend zijn omdat de student geen geldige deskundigenverklaring kon overleggen.
Alle andere studenten hebben, als het dyslexie of dyscalculie betrof, een geldige deskundigenverklaring
overlegd waarna aangepaste examinering is toegekend.
Verzoeken om afwijkend referentieniveau examinering:
98 studenten hebben een aanvraag ingediend om op een afwijkend referentieniveau te mogen
examineren, één aanvraag is niet toegekend. Het betreft hier examineren op een hoger
referentieniveau dan het kwalificatiedossier vereist of een afwijkend examen (ER, 2A of 2A-ER) in
verband met een ernstig rekenprobleem en/of dyscalculie.
Diplomering naar aanleiding van een EVC-rapport:
De examencommissie heeft geen verzoek tot verzilvering in behandeling genomen.
De secretaris van de centrale examencommissie, tevens hoofd examenbureau, bracht tijdens iedere
vergadering van de centrale examencommissie de adviezen inzake ingediende verzoeken in waarna
tijdens de vergadering de besluitvorming plaatsvond.

2.2

Ingediende klachten

Er zijn in het examenjaar 2019-2020 geen klachten ingediend bij de centrale examencommissie.
2.3

Generieke examinering taal en rekenen

Het examenbureau organiseert de centrale examinering taal en rekenen. Vanwege de
coronamaatregelen is deze examinering anders verlopen dan in voorgaande jaren. Er zijn
afnamemomenten uitgevallen, maar er zijn ook nieuwe momenten bijgekomen vanuit het College voor
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Toetsen en Examens. Studenten die in 2019-2020 zouden gaan diplomeren, kregen voorrang bij de
centrale examens. Uiteindelijk hebben alle studenten die in de planning stonden om in 2019-2020 een
centraal examen taal en/of rekenen te doen hiervoor de gelegenheid gehad.
2.4

Gediplomeerden per cluster

Aantallen gediplomeerde mbo-studenten, periode 01-08-2019 tot 01-08-2020:
Cluster
Economie & ICT, Autotechniek en Bouw
Administratie
23
Detailhandel
60
Financieel en Juridisch
37
Horeca
65
ICT
85
Autotechniek
21
Bouw
7
Mobiele werktuigen
20
Totaal
318
Cluster
Nautisch College & Leisure, Sport, Toezicht, Veiligheid & Techniek
Maritiem
25
Veiligheid en vakmanschap maritiem
54
Leisure & hospitality
Logistiek
61
Sport en bewegen
39
Toezicht en veiligheid
52
Veiligheid en vakmanschap
51
grondoptreden
Mechatronica
66
Middenkader techniek
60
Totaal
408
Cluster
Welzijn & Entree, Gezondheidszorg, Kappen
Entree
84
Welzijn
144
Gezondheidszorg
167
Kappen
9
Totaal
404

Totaal
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Ter vergelijking: Het totaal aantal uitgegeven diploma’s in examenjaar 2018-2019 was 1202 en in
examenjaar 2017-2018 was het 1244. Een lijst met aantallen geslaagden per afdeling en per
crebonummer treft u aan als bijlage bij dit jaarverslag.
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3.

TERUGBLIK KERNACTIVITEITEN EXAMENJAAR 2019-2020

In deze terugblik worden de activiteiten van de examencommissies in 2019-2020 nader belicht. Het
examenjaar verliep anders dan de meeste examenjaren: ten eerste was er de voorbereiding op het
inspectiebezoek in februari/maart 2020, ten tweede leidde de coronamaatregelen tot aanpassing van
examens met als doel zoveel mogelijk studenten op verantwoorde wijze op de geplande einddatum
te diplomeren. In de paragrafen hierna beschrijven de examencommissies de belangrijkste
activiteiten in het examenjaar en verantwoorden zij daar waar dat van toepassing is de genomen
besluiten.
3.1

Startbijeenkomst examencommissies en bevoegd gezag

Op 1 oktober 2019 vond een startbijeenkomst plaats voor leden van de centrale examencommissie,
de clusterexamencommissies, het bevoegd gezag en de onderwijsdirectie. De bijeenkomst vormde de
formele aftrap van het examenjaar 2019-2020. Doel van de bijeenkomst was het delen van de huidige
gang van zaken binnen de examencommissies en het vaststellen van een aantal speerpunten voor het
komende jaar. Alle geledingen hielden een korte presentatie. De examencommissies gaven hun
sterktes en uitdagingen/aandachtspunten weer. De onderwijsdirectie gaf aan dat de werkverdeling
tussen onderwijs(directie) en examencommissies in het kader van ‘Van zorgen naar borgen’ meer
aanscherping nodig heeft, mede in het kader van het naderende inspectiebezoek. Het college van
bestuur gaf de centrale examencommissie het advies om goed te prioriteren.
Opbrengsten van de bijeenkomst:
Het voornemen om de samenwerking tussen clusters te verbeteren, zodat men van elkaar kan
leren (good practices en ervaringen);
De voorzitter van de centrale examencommissie en de secretaris van de
clusterexamencommissies voeren na iedere bijeenkomst van de centrale examencommissie
structureel overleg met de onderwijsdirectie. Dit overleg is bedoeld om de samenwerking op
het gebied van zorgen en borgen goed af te stemmen, elkaar op de hoogte te houden en
afspraken te maken.
3.2

Activiteiten in het kader van ‘van zorgen naar borgen’

Zoals in paragraaf 3.1 is beschreven verdiende de transitie ‘Van zorgen naar borgen’ meer
aanscherping met betrekking tot de werkverdeling tussen onderwijsdirectie en examencommissies.
Daartoe is in 2019-2020 een aantal acties genomen, de belangrijkste:
•
Het handboek examinering is opnieuw gepubliceerd als coproductie van onderwijsdirectie en
centrale examencommissie: medewerkers van het onderwijsbureau en examenbureau hebben
het handboek geactualiseerd en het heeft een nieuwe, meer logische, indeling gekregen en
overlap is eruit gehaald. Bovendien is gecheckt of de informatie in het handboek in lijn is met
het gestelde in het examenreglement.
•
Er is een routing afgesproken en vastgelegd voor het signaleren van risico’s en problemen:
deze kunnen zowel door examencommissies als door onderwijsdirectie als door medewerkers
van de verschillende diensten (onderwijsbureau/examenbureau) worden gesignaleerd. Doel van
de routing is dat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is, wie geïnformeerd moet worden
door wie en waar de acties worden genomen, gemonitord en vastgelegd.
3.3

Activiteiten ten gevolge van de COVID-19-crisis

De maatregelen die van overheidswege vanaf 15 maart 2020 werden afgekondigd om het coronavirus
in te dammen, hebben een grote impact gehad op het onderwijs en de examinering. Van maandag 16
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maart tot en met maandag 6 april 2020 (deze periode is later verlengd tot juni) mochten mboscholen geen onderwijs meer verzorgen op de locaties van de scholen. Tegelijkertijd of recent daarna
ging een aantal sectoren op slot, waaronder de Horeca, kappers, sportscholen. Verpleeghuizen
mochten geen bezoekers meer ontvangen. Deze maatregelen hadden gevolgen voor studenten die in
die sectoren en ook wel in andere sectoren stage liepen of werkten. Een groot deel van de studenten
kon geen praktijkervaring meer opdoen en geplande examens in de beroepspraktijk konden niet
worden afgenomen. Er kwamen richtlijnen van de overheid, opgesteld in samenwerking met de mboraad en de onderwijsinspectie:
Voor studenten die in het studiejaar 2019-2020 zouden diplomeren, werd de examinering zoveel
mogelijk doorgezet. De opdracht was om dit op een veilige en verantwoorde wijze te doen,
schoolbesturen bepaalden zelf de wijze waarop, daarbij gebruikmakend van de Handreiking
verantwoord diplomabesluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse
servicedocumenten van dit Ministerie in samenwerking met de mbo-raad en Inspectie van het
Onderwijs.
Onderwijsdirectie en centrale examencommissie hebben voor de examinering binnen het ROC
vervolgens op basis van deze documenten een werkwijze bepaald om de validiteit, betrouwbaarheid
en uitvoerbaarheid van examens in coronatijd zoveel mogelijk te waarborgen: Opleidingen konden
een aanvraag indienen om aangepast te examineren. Voor deze aanvragen werd een
aanvraagprocedure ontwikkeld, de aanvragen werden door een subcommissie van de centrale
examencommissie en een deskundige van het onderwijsbureau beoordeeld. De beoordeling richtte
zich op de validiteit, betrouwbaarheid en dekkingsgraad van het examen na aanpassing.
In totaal zijn 207 aanvragen ingediend voor beroepsgerichte examens, hiervan zijn er 187
goedgekeurd en 20 afgekeurd.
Voor keuzedelen en mondelinge taalexamens zijn 69 aanvragen ingediend, hiervan zijn er 67
goedgekeurd en 2 afgekeurd.
Een deel van de aanvragen is in tweede instantie goedgekeurd, omdat de aanvraag bij eerste indiening
niet compleet of onduidelijk was.
De meest gevraagde en meestal goedgekeurde aanpassing:
Een mondeling examen via Skype mogen afnemen: Het betrof hier vrijwel steeds de
onderdelen gesprekken voeren/spreken voor de talen of een criteriumgericht interview ter
afsluiting van een keuzedeel. Voor de afname van examens via Skype was een protocol
beschikbaar waaraan de examinatoren zich moesten houden.
De belangrijkste redenen voor afkeuring:
Het examen bevatte vaardigheden die getoond moeten worden en die niet mondeling of
schriftelijk kunnen worden afgetoetst: in deze gevallen past de aangevraagde examenvorm niet
bij de inhoud van het examen;
Een te groot deel van het examen of de essentiële onderdelen van het examen zouden komen
te vervallen, waardoor het examen niet meer representatief was;
Er werd een aanpassing aangevraagd voor studenten/groepen die niet in 2019-2020 zouden
diplomeren.
In de branchebijlagen vindt u meer informatie over aangepaste examinering vanwege de
coronamaatregelen.
3.4

Examenbezoeken leden examencommissies

Leden van de examencommissies leggen jaarlijks een aantal examenbezoeken af. Tijdens deze
examenbezoeken staan de volgende vragen centraal.
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•
Wordt het examen uitgevoerd zoals afgesproken en vastgelegd in het exameninstrument?
•
Is de beoordeling van het examen betrouwbaar?
Commissieleden observeren (een deel van) de afname van het examen en spreken daarna met een
aantal beoordelaars en kandidaten. Voor de examenbezoeken gebruikt de examencommissie een
format op basis van de examenstandaarden. Van ieder examenbezoek maken de bezoekende
commissieleden een rapport dat wordt besproken in de centrale examencommissie en de
clusterexamencommissies. Aanbevelingen naar aanleiding van de examenbezoeken worden in de
clusterexamencommissies gemonitord op basis van voortgangsrapportages.
Voor het examenjaar 2019-2020 waren vijftien examenbezoeken gepland, uit te voeren door duo’s
samengesteld uit een lid van de centrale examencommissie en een lid van een clusterexamencommissie.
Het zwaartepunt van de examenbezoeken ligt logischerwijs in de examenperiode april-juni. Vanwege
de coronamaatregelen zijn er noodgedwongen minder examenbezoeken afgelegd.
De volgende bezoeken hebben wel plaatsgevonden:
Datum

16
december
2019

Opleiding waar het
examenbezoek
plaatsvond + soort
examen
Handhaver toezicht en
veiligheid

Leden van de
examencommissies
die het bezoek
gedaan hebben
M. Kraak

Exameninstelling Toezicht
en Handhaving (ExTH),
Amersfoort
Praktijkexamen
Dienstverlening en
calamiteiten

Korte conclusie

Het examen werd zeer zorgvuldig
afgenomen en naar alle
waarschijnlijkheid ook zorgvuldig
beoordeeld (hier was het commissielid
niet bij).
Kandidaten werden van tevoren ruim
voldoende geïnformeerd.
ExTH steekt veel tijd in de organisatie
van dit examen en de afname zelf vraagt
grote personele inzet.
Het beroepenveld is goed
vertegenwoordigd, onafhankelijke
beoordeling is geborgd.
NB:
De examinering bij en door ExTH blijkt
buiten de verantwoordelijkheid van de
examencommissies van de scholen te
vallen. ExTH is door de Minister van
Justitie en Veiligheid aangewezen om de
wettelijke beroepsvereisten te
examineren en deze vereisten bevatten
het grootste deel van de kwalificatie.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: definitief

pagina 17 van 106
december 2020

30 januari
2020

MBO-verpleegkundige
Praktijkexamen ‘Uitvoeren
verpleegtechnische
handelingen’
Een deel van de
verpleegtechnische
handelingen wordt in de
beroepspraktijk
geëxamineerd, een deel in
een gesimuleerde
omgeving op school. Het
examenbezoek vond
plaats op school.

R. Bregman en
G. Bergmans

De commissieleden hebben de
beoordelaars na afloop een aantal tips
gegeven waaronder:
- Een gezamenlijke start met
welkom en instructie voor alle
kandidaten.
- Niet meteen de uitslag geven,
maar eerst even afstemmen als
beoordelaars onderling.
- De afname zelf evalueren
(conform het handboek
examinering)
- De vaagheid van de
examenomschrijving bespreken
met de examenleverancier.
Tip met betrekking tot het deel van het
examen dat plaatsvindt in de
beroepspraktijk:
Het aftekenen van verpleegtechnische
handelingen in de beroepspraktijk is
fraudegevoelig m.b.t. de handtekening
van de beoordelaar. Misschien is een
stempel van het ROC door de
handtekening een extra veiligheid.

Examens ingekocht bij
Prove2Move

3 en 10
februari
2020

Medewerker Marketing en
Communicatie/

Het examen werd zorgvuldig conform
het exameninstrument afgenomen;
Kandidaten waren van tevoren goed op
de hoogte van wat van hen verwacht
wordt;
De beoordelaars zijn deskundig en op
elkaar ingespeeld;
De beoordeling vond zorgvuldig plaats.

M. Oppelaar en A.
Vlot-Baart

Beroepsgericht examen
vier werkprocessen,
simulatie op school.

Het examen was strak georganiseerd en
werd conform de voorschriften
uitgevoerd. De beide beoordelaars
werkten goed samen, de sfeer tijdens
het examen was serieus en respectvol.
Het examen is erg arbeidsintensief (acht
uur verdeeld over twee dagen exclusief
voorbereiding en beoordeling).

Leverancier SPL

Te verbeteren:
Vertegenwoordigers uit de
beroepspraktijk betrekken bij afname en
beoordeling;
Het examen evalueren met kandidaten.
25
februari
2020

ICT-beheerder/
Engels gesprekken voeren
A2

G. Bergmans en A.
Vlot-Baart

Leverancier ICE/TOA
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De beoordelaars waren deskundig en
goed op elkaar ingespeeld (eigen docent
plus een collegadocent Engels)
Objectiviteit was goed geborgd.
Te verbeteren:
Structurele evaluatie met kandidaten;
Aanbieden van examens op een hoger
niveau voor kandidaten die dat
aankunnen.
11 mei
2020

Verkoopspecialist/
Theorie-examen
berekeningen maken
Leverancier ESS

K. van Loon
Dit examen werd
afgenomen met
inachtneming van de
RIVM-maatregelen
vanwege COVID-19.

Kandidaten waren goed op de hoogte
van hoe afname en beoordeling
verlopen.
De afdeling heeft goede maatregelen
genomen om een betrouwbare
beoordeling te kunnen garanderen.
Het examen past bij het niveau van de
opleiding.
Te verbeteren:
Structurele evaluatie met kandidaten.

14 mei
2020

Monteur mechatronica/
Examenproject kerntaak 1
Het grootste deel van het
examen is praktisch van
aard.

H. Slot en G. Knufman
Er zijn aanpassingen
gedaan in de
praktijkruimte om de
RIVM-maatregelen te
kunnen naleven.

Leverancier Stichting MEI

Beide beoordelaars maakten een
professionele indruk en kwamen
enthousiast over;
Het examen was strak georganiseerd en
conform de voorschriften uitgevoerd en
beoordeeld (voor zover de commissie
hierbij aanwezig was en dit heeft kunnen
zien);
Het examen is erg arbeidsintensief (24
uur verdeeld over vier dagen,
voorbereiding en beoordeling niet
meegerekend).
Te verbeteren:
Betrekken van de beroepspraktijk bij
afname en beoordeling (dit is wel het
gebruik maar heeft bij dit examen niet
plaatsgevonden);
Zorgen dat het examen op tijd
beschikbaar is zodat de logistieke
voorbereiding op tijd gedaan kan
worden;
Het examen evalueren met de
kandidaten.

19 mei
2020

Dienstverlening (niveau 2)/
Nederlands spreken 2F

Leverancier ICE/TOA

A. Vlot-Baart
In verband met
COVID-19 is dit
examen afgenomen via
Skype. Hiervoor heeft
de centrale
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examencommissie
toestemming verleend.

het risico hiervan, de examens werden
opgenomen om steekproefsgewijs
door een tweede beoordelaar te
worden nagekeken.
Skype voldoet als middel om dit soort
examens af te nemen.
Te verbeteren:
Een tweede beoordelaar erbij of een
beoordelaar die niet de docent van de
kandidaten is.

3.5

Activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering voor leden van examencommissies
Datum
23-09-2019
30-09-2019
01-10-2019

23-01-2020
06-02-2020
04-02-2020
04-02-2020
07-02-2020
07-02-2020
17-04-2020
22-10-2020

Examencommissielid/-leden
Margreet Kraak
Margreet Kraak
Alle leden van de cluster- en
centrale examencommissies
René Bregman
Judy Schoon
Marloes Vreugdenhil
Jeroen Marbus
Margreet Kraak
Karen van Loon-de Jong
Scholing coördinatoren
René Bregman
Margreet Kraak
Karen van Loon-de Jong
Hetty Beverdam
Hetty Beverdam
CLEC Zorg & Welzijn
CLEC STN
CLEC EI
Centrale examencommissie
Erik Koopmans
Erik Koopmans

23-06-2020

Erik Koopmans

Diverse

Centrale Vaststellingscommissie

04-11-2019

12-11-2019
06-11-2019
29-11-2019

Bijzonderheden
Assessorenscholing door Bureau Lente, deel 1
Assessorenscholing door Bureau Lente, deel 2
Plenaire startbijeenkomst met directie en
bevoegd gezag
Scholing verzorgd door medewerkers van het
onderwijsbureau. Onderwerp: examenreglement
en handboek examinering
Work-bijeenkomst rondom thema examinering,
verzorgd door OCW en Exsamen
Examinering intern
Beoordelen met het examenmateriaal van ESMEI,
verzorgd door ESMEI
Assessorenscholing door Bureau Lente, deel 1
Assessorenscholing door Bureau Lente, deel 2
Training verzorgd door Toeter Consultancy
Training verzorgd door Toeter Consultancy
Training verzorgd door Toeter Consultancy
Training verzorgd door Toeter Consultancy
Bijeenkomst SPL, examineren in Corona-tijd
Landelijke bijeenkomst bij ROC MiddenNederland: examinering ICT
Opleidingsbedrijven Bouw, afname en
beoordeling beroepsgerichte examens
Voorlichting door verschillende
examenleveranciers over de procedure van
construeren en vaststellen
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ROC-brede scholing voor assessoren
Bureau Lente heeft gedurende het schooljaar 2019-2020 zes groepen assessoren geschoold. De
groepen bestonden uit minimaal acht en maximaal twaalf assessoren. Het betrof zowel ROCpersoneel als vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die studenten beoordelen (op school in de
gesimuleerde omgeving, of tijdens de proeve in de praktijk).
Na afloop hebben alle kandidaten een certificaat ontvangen waarop vermeld staat op welke
onderdelen zij getraind zijn.
Periode, data
24 en 30 september 2019
3 februari 2020
13 januari 2020
16 januari en 3 februari 2020
20 januari en 6 februari 2020
23 januari en 6 februari 2020

Team
Horeca
Sport & Bewegen
Logistiek
Zorg en Welzijn
Financieel Juridisch en
Administratie
Entree

In juni 2020 heeft Bureau ICE een studiedag voor taalassessoren verzorgd. Twee groepen met
docenten Nederlands en een groep met docenten Engels is getraind op het werken met het nieuwe
beoordelingsmodel van het exameninstrument. Ook is er een kallibreersessie gehouden.
Deskundigheidsbevordering voor brancheteams of andere specifieke groepen staan vermeld in de
branchespecifieke bijlagen van het jaarverslag.

3.6

Behandeling van ingediende klachten

De centrale examencommissie behandelt examenklachten, in 2019-2020 zijn er geen klachten
ingediend.
3.7

Behandeling van (vermeende) fraudezaken en onregelmatigheden

De clusterexamencommissies behandelen (vermeende) fraude en onregelmatigheden. Als een
melding van vermeende fraude of onregelmatigheid bij de clusterexamencommissie binnenkomt, stelt
zij een subcommissie samen die de melding onderzoekt. Indien fraude door studenten bewezen is,
legt de opleidingsmanager een maatregel of een combinatie van maatregelen op conform het
examenreglement. De subcommissie stelt een rapport op dat wordt besproken in de
clusterexamencommissie en ook in de centrale examencommissie.
Hieronder volgt per clusterexamencommissie een overzicht. Indien de afhandeling van de fraude of
onregelmatigheid heeft geleid tot verbeteracties, dan zijn de bijzonderheden hierover opgenomen in
de betreffende branchebijlage.
Clusterexamencommissie Economie/ICT
Februari 2020

Onregelmatigheid:
Vermissing van examenmateriaal (usb-stick) bij een examen van de branche
ICT. Het examenmateriaal is niet teruggevonden.

Mei 2020

Vermeende fraude:
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Spieken bij een examenproject bij de branche Administratie. Het examen is
voor alle kandidaten ongeldig verklaard. Studenten konden gebruik maken
van de tweede aanbieding van dit examen. Besloten is verbetermaatregelen
voor de afname van deze examens te treffen.
Clusterexamencommissie NC/LSTV/Techniek
Februari 2020

Vermeende fraude:
De fraude van twee studenten van het Nautisch College is bewezen geacht
en er zijn maatregelen genomen richting de studenten.

Vermeende fraude:
Het betrof fraude met de beoordelingsformulieren van een proeve van
bekwaamheid bij de branche Sport en bewegen. De fraude is bewezen geacht
en er zijn maatregelen genomen.
Juni 2020
Vermeende fraude:
Het betrof fraude met gemaakt werk voor een keuzedeel bij de afdeling
Techniek. De fraude is bewezen geacht en er zijn maatregelen genomen
richting de betrokken studenten.
Clusterexamencommissie Gezondheidszorg en Welzijn
Mei 2020

Januari 2020

Fraude:
Een student van de afdeling Gezondheidszorg heeft geprobeerd te frauderen
bij het centraal examen rekenen en werd op heterdaad betrapt door de
surveillant. De fraude is bewezen en er zijn maatregelen genomen richting de
student. Omdat het een centraal examen betrof is ook het College voor
Toetsen en Examens op de hoogte gesteld.

3.8

Terugblik clusterexamencommissies

3.8.1

Cluster Economie en ICT

Bronnen voor de evaluatie:
1.
Notulen en andere stukken van de clusterexamencommissie uit het examenjaar 2019-2020
2.
Teamplannen
3.
Jaarverslag examinering 2018-2019
4.
Indien van toepassing: rapporten van interne of externe kwaliteitsonderzoeken examinering
steekproeven en andere rapportages die betrekking hebben op de examenkwaliteit
5.
Examentaken zoals vastgelegd in het handboek examinering.
Samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden en behandelde onderwerpen in het examenjaar:
De clusterexamencommissie heeft examenplannen vastgesteld, de afdelingen van het cluster
geadviseerd op het gebied van examinering, fraudegevallen en onregelmatigheden behandeld en
toegezien op de afname en beoordeling en op de studentexamendossiers. Verder heeft de
clusterexamencommissie, op advies van de afdeling bepaald, welke exameninstrumenten in de
steekproef van de centrale vaststellingscommissie zijn gekomen.
Er is wederom een belangrijke stap gezet in de professionalisering van het vaststellen van de
examenplannen. Alle examenplannen voor opleidingen worden vastgesteld via Afas en vervolgens
gepubliceerd in Afas examenbank. De vaststellers werken in tweetallen.
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De clusterexamencommissie heeft vanuit verschillende onderzoeken informatie gekregen over de
kwaliteit rondom examinering en diplomering in het cluster.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kwaliteitsonderzoek bij de branche Financieel juridisch, mei 2019
Kwaliteitsonderzoek bij de branche Autotechniek, januari 2019
Steekproef examendossiers bij ICT, december 2019
Steekproef examendossiers bij Financieel-Juridisch, april 2020
Onderzoek naar fraude bij de branche Administratie, juni 2020
Onderzoek na het inzetten van foutieve examens Engels bij Detailhandel, juni 2020
Rapport Inspectie van het Onderwijs n.a.v. vierjaarlijks onderzoek, 2020
Examenbezoek bij Engels Gesprekken voeren bij ICT-beheerder, februari 2020
Examenbezoek examenproject bij Medewerker marketing en communicatie, februari 2020
Examenbezoek theorie-examen Verkoopspecialist, mei 2020

De monitorgesprekken voor de twee kwaliteitsonderzoeken staan gepland voor de eerste helft van
2020-2021. De clusterexamencommissie heeft de verbetertrajecten gemonitord.
Er zijn geen verbeteracties noodzakelijk v.w.b. de examendossiers bij ICT, de dossiers waren op orde.
Dat geldt ook voor de dossiers in de steekproef bij Financieel-Juridisch.
De directie heeft de branches Administratie en Detailhandel de opdracht gegeven om verbeteracties
te formuleren naar aanleiding van beide rapportages (punt 5 en 6). De clusterexamencommissie
monitort de voortgang van beide trajecten. ROC-breed wordt, n.a.v. punt 6, in de eerste helft van
2020-2021, onderzocht of de inzet van de juiste beroepsgerichte examens Engels voldoende is geborgd.
De clusterexamencommissie monitort ook dit traject.
In de tweede helft van 2019-2020 heeft de Inspectie de opleiding Medewerker ICT onderzocht. De
ROC-brede aandachtspunten v.w.b. borging komen elders in het jaarverslag aan bod. De
verbeteractie voor team ICT staat vermeld in het branchespecifieke deel van het jaarverslag. De
clusterexamencommissie monitort ook dit verbeterpunt.
Aanbevelingen uit de rapportages van de examenbezoeken zijn, omgezet in concrete acties, terug te
vinden in de branchespecifieke delen van dit jaarverslag.
Onderstaande thema’s zijn, naast bovenstaande, aan de orde gekomen tijdens de bijeenkomsten:
•
Voorbereidingen op het bezoek van de Inspectie;
•
Maatregelen m.b.t de COVID-19-crisis, aangestuurd door de centrale examencommissie;
•
Deskundigheidsbevordering voor betrokkenen bij examinering, bewaken kwaliteit;
•
Nieuws vanuit de centrale vaststellingscommissie;
•
Nieuws vanuit de centrale examencommissie;
•
Wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen voor het cluster;
•
Wijzigingen in het examenreglement t.o.v. vorig schooljaar;
•
Vervolgimplementatie examenloketten en Afas Examinering;
•
Examinering van de instellingsexamens Nederlands en Engels met TOA;
•
Examinering van de keuzedelen (van examenplan tot en met vastgesteld exameninstrument);
•
Mogelijkheden voor representatief examineren (SPL gaat hier ook mee aan de slag);
•
Certificering van examenleveranciers;
•
(Interne) onderzoeken en de stand van zaken rondom de verbeteracties daaromtrent;
•
Evaluatie uitslagvergaderingen.
Samenvatting van hoe de examinering in het cluster verlopen is:
De examinering is over het algemeen verlopen als gepland. Er is één melding gedaan van fraude met
een examen en er is één onregelmatigheid geconstateerd (zie paragraaf 3.7).
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De COVID-19-crisis heeft voor veel hoofdbrekers gezorgd. Desondanks kon deugdelijke examinering
en diplomering geborgd worden. Teams dienden aanvragen voor afwijkend examineren in bij de
centrale examencommissie. Afhandeling verliep volgens een standaard procedure, alle afwijkingen op
examenplannen werden zo vastgelegd en geborgd. Kwaliteit van diplomering stond voorop. De
clusterexamencommissieleden adviseerden de teams gedurende deze periode.
Meer informatie over afwijkend examineren (aantallen, opleidingen) is terug te vinden in de
branchespecifieke delen van dit jaarverslag.
Het functioneren van de clusterexamencommissie:
De clusterexamencommissie functioneert naar behoren. Ook voor komend schooljaar zal de
clusterexamencommissie voor uitdagingen komen te staan, mede vanwege de COVID-19-crisis. Het is
zaak om deugdelijke afname en beoordeling te blijven realiseren en de kwaliteit van diplomering te
blijven borgen.
Het tijdig vaststellen van de examenplannen blijft een aandachtspunt, met name voor de keuzedelen.
Helaas bleek het, voor de geplande bijeenkomsten, niet altijd haalbaar om bijeen te komen met de
voltallige examencommissie. Dit had een enkele keer tot gevolg dat agendapunten doorgeschoven
moesten worden naar een volgende bijeenkomst. Over de opkomst moeten nieuwe afspraken gemaakt
worden voor schooljaar 2020-2021. Vanwege het vertrek van de vertegenwoordiger uit het
bedrijfsleven moet de clusterexamencommissie op zoek naar een nieuw, extern lid. Om de kwaliteit
van examinering van de opleidingen Mobiele werktuigen nog beter te borgen treedt een
vertegenwoordiger van de betreffende opleidingen toe tot de clusterexamencommissie.
Informatie over de betrokkenheid van het werkveld bij de examinering:
Op de afdelingen is het werkveld op diverse fronten vertegenwoordigd:
•
Bij de beoordelingen van proeves van bekwaamheid in de praktijk;
•
Bij de beoordelingen van examenprojecten op school;
•
Bij constructie en vaststelling van de exameninstrumenten (bij de leveranciers);
•
Als lid in de clusterexamencommissie;
•
Als examendeskundige in de clusterexamencommissie;
•
Als lid in de bedrijfsadviescommissies.

3.8.2

Cluster Nautisch College, STV, Techniek

Bronnen voor de evaluatie:
1.
Notulen en andere stukken van de clusterexamencommissie uit het examenjaar 2019-2020
2.
Teamplannen
3.
Jaarverslag examinering 2018-2019
4.
Indien van toepassing: rapporten van interne of externe kwaliteitsonderzoeken examinering
steekproeven en andere rapportages die betrekking hebben op de examenkwaliteit
5.
Examentaken zoals vastgelegd in het handboek examinering.
Samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden en behandelde onderwerpen in het examenjaar:
De clusterexamencommissie heeft examenplannen vastgesteld, de afdelingen van het cluster
geadviseerd op het gebied van examinering, fraudegevallen en onregelmatigheden behandeld en
toegezien op de afname en beoordeling en op de studentexamendossiers. Verder heeft de
clusterexamencommissie, op advies van de afdeling bepaald, welke exameninstrumenten in de
steekproef van de centrale vaststellingscommissie zijn gekomen.
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Er is wederom een belangrijke stap gezet in de professionalisering van het vaststellen van de
examenplannen. Alle examenplannen voor opleidingen worden vastgesteld via Afas en vervolgens
gepubliceerd in Afas examenbank. De vaststellers werken in tweetallen.
De clusterexamencommissie heeft vanuit verschillende onderzoeken informatie gekregen over de
kwaliteit rondom examinering en diplomering in het cluster.
•
Intern kwaliteitsonderzoek Coördinator Sport- & Bewegingsagogie (januari 2019);
•
Intern kwaliteitsonderzoek Middenkader Engineering (monitorgesprek in juni 2019);
•
Aankomend medewerker Maritiem, monitorgesprek in juli 2019;
•
Steekproef examendossiers Eerste Monteur Mechatronica, januari 2020;
•
Steekproeven examendossiers Coördinator sport, bewegen en gezondheid, juni 2020;
•
Rapport Inspectie van het Onderwijs n.a.v. vierjaarlijks onderzoek, 2020;
•
Examenbezoek proeve van bekwaamheid Monteur mechatronica, mei 2020;
•
Examenbezoek praktijkexamen Handhaver Toezicht en Veiligheid (EXTH), december 2019;
•
Fraude met een keuzedeel bij Techniek, juni 2020;
•
Fraude bij een proeve van Sport en Bewegen, mei 2020.
Formeel is het kwaliteitsonderzoek bij Techniek afgerond. Het monitorgesprek heeft in juni 2019 een
positief oordeel opgeleverd. Er zijn echter nog verbeterpunten die moeten worden opgepakt door het
team. Datzelfde geldt voor Aankomend medewerker Maritiem. De clusterexamencommissie monitort
de voortgang op de verbeteracties. Voor december 2020 staat het monitorgesprek gepland bij de
opleiding Coördinator Sport- & Bewegingsagogie.
De steekproeven bij Techniek en Sport en bewegen hebben geleid tot een aantal verbeteracties, die
worden toegelicht in het branchespecifieke deel van dit jaarverslag.
In de tweede helft van 2019-2020 heeft de Inspectie de opleiding Eerste Monteur Mechatronica
onderzocht. De ROC-brede aandachtspunten v.w.b. borging komen elders in het jaarverslag aan bod.
De Inspectie heeft in haar rapport geen verbeteracties geformuleerd specifiek voor de branche
Techniek.
Aanbevelingen uit de rapportages van de examenbezoeken zijn, omgezet in concrete acties, terug te
vinden in de branchespecifieke delen van dit jaarverslag.
ROC-breed wordt in de eerste helft van 2020-2021 onderzocht of de inzet van de juiste
beroepsgerichte examens Engels voldoende is geborgd. Dit naar aanleiding van een geconstateerde
fout bij de branche Detailhandel. De clusterexamencommissie monitort ook dit traject.
De afhandeling van de fraudegevallen hebben geen risico’s aan het licht gebracht v.w.b. afname en
beoordeling en de veiligheid daaromtrent.
Onderstaande thema’s zijn, naast bovenstaande, aan de orde gekomen tijdens de bijeenkomsten:
•
Voorbereiding bezoek van de Inspectie;
•
Nieuws vanuit de centrale vaststellingscommissie;
•
Nieuws vanuit de centrale examencommissie;
•
‘Van zorgen naar borgen’, gevolgen voor de clusterexamencommissie;
•
Wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen voor het cluster;
•
Vervolgimplementatie Afas Examinering;
•
Examinering van de instellingsexamens Nederlands en Engels met TOA;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borging deskundigheid medewerkers betrokken bij examinering;
Maatregelen m.b.t de COVID-19-crisis, aangestuurd door de centrale examencommissie;
Stand van zaken ‘Veilige routing van examen tot en met diplomering’ (pilot bij Techniek);
Examinering van de keuzedelen (van examenplan tot en met vastgesteld exameninstrument);
Examinering Mobiele werktuigen, uitgevoerd bij het Clusius College (borging;)
Borging afname en beoordeling van examinering bij EXTH en SVPB;
Certificering van examenleverancier Estel;
Kwaliteit van de beroepsgerichte examens Engels bij het Nautisch College;
Nieuw examendekkingsoverzichten voor kwalificatiedossier Veva Grop en Veva Maritiem.

Samenvatting van hoe de examinering in het cluster verlopen is:
De COVID-19-crisis heeft voor veel hoofdbrekers gezorgd. Desondanks kon deugdelijke examinering
en diplomering geborgd worden. Teams dienden aanvragen voor afwijkend examineren in bij de
centrale examencommissie. Afhandeling verliep volgens een standaardprocedure, alle afwijkingen op
examenplannen werden zo vastgelegd en geborgd. Kwaliteit van diplomering stond voorop. De
clusterexamencommissieleden adviseerden de teams gedurende deze periode.
Meer informatie over afwijkend examineren (aantallen, opleidingen) is terug te vinden in de
branchespecifieke delen van dit jaarverslag.
Het functioneren van de clusterexamencommissie:
De clusterexamencommissie functioneert naar behoren. Ook voor komend schooljaar zal de
clusterexamencommissie voor uitdagingen komen te staan, vanwege de voortdurende
coronapandemie. Het is zaak om deugdelijke afname en beoordeling te blijven realiseren en de kwaliteit
van diplomering te blijven borgen.
Het tijdig vaststellen van de examenplannen blijft een aandachtspunt, met name voor de keuzedelen.
Helaas bleek het, voor de geplande bijeenkomsten, niet altijd haalbaar om bijeen te komen met de
voltallige examencommissie. Bovendien waren er wisselingen in de bezetting. Ook voor de
clusterexamencommissie dient er aandacht te zijn voor deskundigheidsbevordering in 2020-2021.
In schooljaar 2019-2020 heeft de focus qua borgingsactiviteiten vooral gelegen bij Techniek en in
mindere mate bij LSTV. Het Nautisch College is nauwelijks belicht. Het is van belang om daar voor
schooljaar 2020-2021 verandering in te brengen door ook voor die afdeling steekproeven uit te voeren
en examenbezoeken af te leggen.
Informatie over de betrokkenheid van het werkveld bij de examinering:
Op de afdelingen is het werkveld op diverse fronten vertegenwoordigd.
•
Bij de beoordelingen van proeves in de praktijk;
•
Bij de beoordelingen bij examenprojecten en CGI’s op school;
•
Bij constructie en vaststelling van de exameninstrumenten (bij de leveranciers);
•
Bij het bepalen van de examenopdrachten voor bij de vastgestelde proeves (bijvoorbeeld de
Koninklijke Marine bij de opleiding Aankomend Medewerker Maritiem);
•
Als lid in de clusterexamencommissie;
•
Als lid in de bedrijfsadviescommissies.
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3.8.3

Cluster Zorg en Welzijn

Bronnen voor de evaluatie:
1.
Notulen en andere stukken van de clusterexamencommissie uit het examenjaar 2019-2020
2.
Teamplannen
3.
Jaarverslag examinering 2018-2019
4.
Indien van toepassing: rapporten van interne of externe kwaliteitsonderzoeken examinering
steekproeven en andere rapportages die betrekking hebben op de examenkwaliteit
5.
Examentaken zoals vastgelegd in het handboek examinering.
Samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden en behandelde onderwerpen in het examenjaar:
De clusterexamencommissie heeft examenplannen vastgesteld, de afdelingen van het cluster
geadviseerd op het gebied van examinering, fraudegevallen en onregelmatigheden behandeld en
toegezien op de afname en beoordeling en op de studentexamendossiers. Verder heeft de
clusterexamencommissie, op advies van de afdeling, bepaald welke exameninstrumenten in de
steekproef van de centrale vaststellingscommissie zijn gekomen.
Meer informatie over afwijkend examineren (aantallen, opleidingen) is terug te vinden in de
branchespecifieke delen van dit jaarverslag.
Er is wederom een belangrijke stap gezet in de professionalisering van het vaststellen van de
examenplannen. Alle examenplannen voor opleidingen worden vastgesteld via Afas en vervolgens
gepubliceerd in Afas examenbank. De vaststellers werken in tweetallen.
De clusterexamencommissie heeft vanuit verschillende onderzoeken informatie gekregen over de
kwaliteit rondom examinering en diplomering in het cluster.
•
•
•
•
•

Examenbezoek Nederlands spreken 2F, opleiding Dienstverlening, mei 2020;
Steekproef examendossiers Onderwijsassistent, december 2020;
Rapport Inspectie, 2020 (onderzoek Welzijn gecanceld);
Fraude bij een rekenexamen, student van Zorg, januari 2020;
Kwaliteitsonderzoek Junior kapper, monitorgesprek in maart 2019.

De resultaten van de steekproef op de examendossiers gaven aanleiding tot een aantal verbeteracties
bij Welzijn. De clusterexamencommissie monitort de voortgang en communiceert hierover met het
team en de directie onderwijs.
Formeel is het onderzoek bij de branche Haarverzorging afgerond. Het monitorgesprek heeft in maart
2019 een positief oordeel opgeleverd. Er zijn echter nog verbeterpunten die moeten worden opgepakt
door het team. De clusterexamencommissie monitort de voortgang hierop.
ROC-breed wordt in de eerste helft van 2020-2021 onderzocht of de inzet van de juiste
beroepsgerichte examens Engels voldoende is geborgd. Dit naar aanleiding van een fout bij
Detailhandel. De clusterexamencommissie monitort ook dit traject.
Vanwege de COVID-19-crisis heeft de Inspectie het onderzoek bij Welzijn moeten staken. Het
eindoordeel is gebaseerd op de onderzoeken bij Techniek en ICT. De voorbereidingen op het
onderzoek hebben de clusterexamencommissie veel nuttige informatie opgeleverd over de kwaliteit
van examinering bij Welzijn. Ook is de clusterexamencommissie geschoold in de voorbereiding op het
bezoek.
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Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
•
Voorbereiding op het bezoek van de Inspectie;
•
COVID-19-crisis en de mogelijke risico’s rondom afname en beoordeling;
•
Werkwijze van de vaststellingscommissie;
•
Nieuws vanuit de centrale vaststellingscommissie;
•
‘Van zorgen naar borgen’, gevolgen voor de clusterexamencommissie;
•
Wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen voor het cluster;
•
Vervolgimplementatie Afas Examinering;
•
Borging deskundigheid medewerkers betrokken bij examinering;
•
Stand van zaken ‘Veilige routing van examen tot en met diplomering’ (examenloket);
•
Examinering van de keuzedelen (van examenplan tot en met vastgesteld exameninstrument);
•
Mogelijkheden voor representatief examineren;
•
Examendossiervorming.
Samenvatting van hoe de examinering in het cluster verlopen is:
De COVID-19-crisis heeft voor veel hoofdbrekers gezorgd. Desondanks kon deugdelijke examinering
en diplomering geborgd worden. Bij de beoordelingen van proeves in de praktijk konden niet altijd
twee beoordelaars ingezet worden vanwege de crisis. Hiervan is melding gemaakt bij de
clusterexamencommissie en er zijn borgende maatregelen getroffen.
Het functioneren van de clusterexamencommissie:
De clusterexamencommissie functioneert naar behoren. Bewustwording met betrekking tot het gehele
examineringsproces is verder gegroeid en de samenwerking zoals in het vaststellen van examenplannen
gaat steeds vlotter en professioneler. De bezetting van de CLEC is zeer stabiel, daardoor voeren de
clusterexamencommissieleden steeds meer taken zelfstandig uit. Ook kan zeer inhoudelijk vergaderd
worden, omdat de kennis van de leden van de CLEC op peil is. Examencommissieleden vormen
daarnaast een bron van kennis voor hun teamleden. Bij Welzijn is er bovendien een duidelijke link naar
een goed functionerende werkgroep examinering.
Ook voor komend schooljaar zal de clusterexamencommissie voor uitdagingen komen te staan,
vanwege de voortdurende coronapandemie. Het is zaak om deugdelijke afname en beoordeling te
blijven realiseren en de kwaliteit van diplomering te blijven borgen. Teams dienden aanvragen voor
afwijkend examineren in bij de centrale examencommissie. Afhandeling verliep volgens een standaard
procedure, alle afwijkingen op examenplannen werden zo vastgelegd en geborgd. Kwaliteit van
diplomering stond voorop. De clusterexamencommissieleden adviseerden de teams gedurende deze
periode.
Het tijdig vaststellen van de examenplannen blijft een aandachtspunt, met name voor de keuzedelen.
Informatie over de betrokkenheid van het werkveld bij de examinering:
Op de afdelingen is het werkveld op diverse fronten vertegenwoordigd:
•
Bij de beoordelingen van proeves in de praktijk;
•
Bij de beoordelingen bij proeves en CGI’s op school;
•
Bij constructie en vaststelling van de exameninstrumenten (bij de leveranciers);
•
Als lid in de clusterexamencommissie;
•
Als lid in de bedrijfsadviescommissie.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: definitief

pagina 28 van 106
december 2020

3.9

Centrale vaststellingscommissie

Terugblik over 2019-2020:
De centrale vaststellingscommissie is gedurende het examenjaar iedere woensdagochtend bijeen
geweest tot maart, door de coronacrisis zijn er daarna geen fysieke bijeenkomsten meer geweest. De
vaststellingscommissie beoordeelt vooral ingekochte exameninstrumenten aangezien het ROC
nauwelijks zelf examens construeert. De voorzitter van de vaststellingscommissie heeft als lid van de
centrale examencommissie de gedelegeerde taak om de goedgekeurde producten namens de centrale
examencommissie vast te stellen. Zij koppelt structureel terug aan de centrale examencommissie.
In totaal zijn er in examenjaar 2019-2020 achttien examens beoordeeld, waarvan er zestien werden
vastgesteld, een aantal na aanvullingen. De meeste examens die niet (in eerste instantie) zijn vastgesteld,
missen documenten zodat vaststellen niet mogelijk is. Vaak zijn dit een examenmatrijs of examenplan.
Van de negen keuzedelen die zijn aangeboden aan de centrale vaststellingscommissie zijn er vier
vastgesteld en vijf niet. Ook hier mist belangrijke informatie, voornamelijk de examenmatrijs en/of het
examenplan. Het digitaal vaststellen werkt prettig, tevens kan het hele proces beter geborgd worden
in het digitale archief van de vaststellingscommissie. In verband met langdurige ziekte van twee leden
van de commissie en de coronacrisis zijn er dit jaar minder examens beoordeeld dan beoogd.
Als examenproducten worden afgekeurd, geeft de vaststellingscommissie de afdelingen die de examens
hebben aangeboden vaak het advies contact op te nemen met de examenleverancier. Indien gewenst
kan een lid van de vaststellingscommissie de afdeling hierbij ondersteunen.
Afas-examenbank voldoet goed voor het vaststellen van examenplannen, dit proces blijft ongewijzigd.
Met betrekking tot het opslaan van exameninstrumenten in Afas constateert de vaststellingscommissie
een aantal knelpunten. Ten eerste kan het gebeuren dat er een versie van het examen wordt geüpload
in Afas ter vaststelling maar dat daarna (maar wel voor afname van het examen) de leverancier een
nieuwe versie publiceert op zijn portaal. Ten tweede kost het downloaden in Afas van alle
exameninstrumenten vanuit de portalen van de leveranciers en het vaststellen ervan (inhoudelijk of op
hoofdlijnen) veel tijd. Het examenloket downloadt de examens vóór gebruik door de afdeling vanuit
Afas. Dit proces kost veel tijd. Voor het nieuwe examenjaar is inmiddels een andere werkwijze
ontwikkeld.

3.10

Commissie van Beroep voor de Examens

De Commissie van Beroep voor de Examens van het Clusius College en het ROC Kop van NoordHolland heeft in maart 2020 haar jaarverslag over 2019 opgeleverd.
Met de Commissie van Beroep voor de Examens die in 2008 door de Colleges van Bestuur van het
Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland is geïnstalleerd, willen beide besturen zorgdragen
voor een professionele en objectieve behandeling van beroepszaken betreffende examens. De
commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. De voorzitter is niet verbonden aan
een van de organisaties. Vanuit de beide organisaties is er een lid en een plaatsvervangend lid. Per
beroepszaak wordt de commissie zo samengesteld dat twee van de drie commissieleden niet
verbonden zijn aan de instelling waar het beroep speelt.
De commissie bestond in 2019 uit de volgende leden:
Voorzitter
de heer F. T. Broersen
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Lid

de heer A. S. Brandt

ROC Kop van Noord-Holland

Lid

mevrouw L. Hoogland

Clusius College

Plaatsvervangend voorzitter

mevrouw E. van der Werf Clusius College

Plaatsvervangend lid

de heer R. Jacobs

ROC Kop van Noord-Holland

Plaatsvervangend lid

mevrouw E. Sikking

Clusius College

Terugblik Commissie van Beroep:
De commissie is in 2019 bijeen geweest op 12 februari, 12 maart en 20 mei. Tijdens deze bijeenkomsten
hebben de commissieleden de recente ontwikkelingen binnen de twee organisaties besproken, is het
rooster van aftreden geactualiseerd en is het bindend studieadvies (BSA) en de impact ervan op beide
organisaties alsmede op de commissie van beroep voor de examens besproken.
Er is in 2019 één beroepszaak bij de commissie ingediend. Dit betrof een bezwaar tegen een besluit
van de vestigingsexamencommissie Clusius College Castricum ingediend op 5 maart 2019. Het betrof
een sanctie van de vestigingsexamencommissie op een geconstateerde onregelmatigheid tijdens een
schoolexamen Engels. In de vergadering van 12 maart 2019 heeft de commissie het beroepsschrift
ontvankelijk verklaard en het bezwaar in behandeling genomen. Op formele gronden werd het bezwaar
gegrond geacht en werd het besluit van de vestigingsexamencommissie vernietigd.
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4.

TERUGBLIK KWALITEITSBORGING VAN DE EXAMINERING

4.1

Tevredenheid studenten

De centrale examencommissie gebruikt een aantal bronnen om zich op de hoogte te stellen van de
mate van tevredenheid van studenten over examinering. Dit zijn:
•
De studentenenquêtes: in 2019 was dat de ROC-studentenenquête en in 2020 de landelijke JOBmonitor. Beide enquêtes worden in het eerste kwartaal van een kalenderjaar afgenomen;
•
Het aantal ingediende klachten;
•
Vraaggesprekken met studenten tijdens de examenbezoeken en kwaliteitsonderzoeken
examinering.
Uit deze bronnen blijkt:
•
Het onderwerp toetsing en examinering scoort in beide enquêtes op het ROC-ambitieniveau
(ROC-enquête 3,6 en JOB-monitor 3,5 op een vijfpuntschaal) hierbij moet worden aangetekend
dat de JOB-monitor is vernieuwd en dat daarin nog slechts één vraag gesteld wordt over toetsing
(Wat vind je van hoe goed toetsen aansluiten bij wat je hebt geleerd?).
•
In 2019-2020 zijn geen klachten ingediend bij de centrale examencommissie.
•
Kwaliteitsonderzoeken examinering zijn in 2019-2020 niet gehouden vanwege onderbezetting in
de onderwijsdirectie en het onderwijsbureau.
•
Vanuit de gesprekken tijdens de examenbezoeken blijkt dat studenten zich goed geïnformeerd
en voorbereid voelen. Evaluatie van het examen met kandidaten gebeurt nog steeds niet
structureel.

4.2

Betrokkenheid en tevredenheid werkveld

De centrale examencommissie laat zich periodiek informeren over de betrokkenheid van het werkveld
bij de examinering door de opleidingsmanagers die zitting hebben in de centrale examencommissie.
Ook de examenbezoeken van leden van de examencommissie geven een beeld van deze betrokkenheid.
Tevredenheid van het werkveld over het ROC
wordt bevraagd in de tweejaarlijkse
leerbedrijvenenquête. In het voorjaar van 2019 kreeg het ROC van de leerbedrijven een gemiddeld
rapportcijfer van 7.3. De enquête stelt geen expliciete vragen over betrokkenheid van het werkveld bij
de examinering, het rapportcijfer is een indicatie voor de algemene tevredenheid. Bij de
examenleveranciers is het beroepenveld altijd betrokken bij de constructie van de examens. Vanuit de
afdelingen worden activiteiten geïnitieerd om vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk bij de
examinering te betrekken, met name bij de beoordeling, maar ook bij scholing en interpretatie van
exameninstrumenten. Van sommige opleidingen zijn personeelsleden van het ROC nauw betrokken bij
de constructie van examens bij de examenleverancier. Zie hiervoor de zelfevaluatie van de branches in
de bijlagen. Bij veel opleidingen vinden examenonderdelen in de beroepspraktijk plaats, maar niet bij
alle. De centrale examencommissie constateert dat het voor sommige opleidingsrichtingen lastig is om
de beroepspraktijk voldoende te betrekken bij de examinering en ook om vertegenwoordigers uit de
beroepspraktijk aanwezig te laten zijn bij scholingsbijeenkomsten. Het is wel gelukt om voor alle
clusterexamencommissies een lid uit de beroepspraktijk te benoemen.
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Examinering in de beroepspraktijk
Of er geëxamineerd wordt in de beroepspraktijk of in een gesimuleerde omgeving, hangt af van de
voorschriften en mogelijkheden die de ingekochte exameninstrumenten hiervoor bieden en van de
mogelijkheden die de beroepspraktijk hiervoor biedt, dat verschilt per branche. In de branchebijlagen
is meer informatie opgenomen over de examinering in de beroepspraktijk.
Het ROC-beleid omtrent examinering in de beroepspraktijk is in 2019 herzien en aangepast aan het
feit dat inmiddels de meeste exameninstrumenten worden ingekocht, bij de keuze van een
examenlocatie is het exameninstrument leidend. Steekproeven op beoordelingen ten behoeve van de
borging zijn zodanig beregeld dat opleidingen meer ruimte hebben deze steekproeven zelf in te richten.
Het beleid is opgenomen in het handboek examinering.
De COVID-19-crisis heeft ertoe geleid dat een aantal examens dat in de beroepspraktijk zou worden
afgenomen, daar niet meer kon plaatsvinden. Voor zover dat mogelijk was hebben afdelingen gezocht
naar een oplossing en een aanvraag tot wijziging van de afname ingediend bij de examencommissie. Zie
hiervoor paragraaf 3.3.
4.3

Tevredenheid Inspectie

De Inspectie heeft van 4 maart tot en met 10 juni 2020 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Zo’n
onderzoek richt zich op bestuursniveau en op opleidingsniveau. Met betrekking tot examinering
onderzoekt de Inspectie de standaard examinering en diplomering bij de opleidingen die voor het
onderzoek zijn aangewezen. De Inspectie heeft deze standaard bij alle onderzochte opleidingen met
een voldoende beoordeeld: De examencommissie borgt een deugdelijke examinering en diplomering
en het besluit tot diplomering wordt deskundig genomen.
Vanwege de schoolsluiting op 16 maart 2020 ten gevolge van de COVID-19-crisis heeft de Inspectie
haar onderzoeksopzet aangepast. Twee onderzoeken op opleidingsniveau waren al afgerond, de rest
van het onderzoek heeft de Inspectie op instellingsniveau op afstand uitgevoerd.
In de paragraaf ‘Wat kan beter’ zegt de Inspectie het volgende:
Het bestuur kan ervoor zorgen dat de examencommissies wat onafhankelijker gaan werken. Nu is het zo dat
degene die verantwoordelijk is voor de resultaten van de opleiding, ook een controlerende rol heeft bij de
examinering en diplomering. Het zou beter zijn als iemand anders die rol heeft.
De Inspectie doelt hier op het feit dat opleidingsmanagers lid zijn van de centrale examencommissie
en de clusterexamencommissies. De Inspectie vermeldt dat het ROC hier bewust voor gekozen
heeft en dat het slagkracht heeft opgeleverd in de versterking van de positie van de
examencommissie, maar zij ziet het ook als potentieel risico voor de objectiviteit van de
examencommissie en vindt daarom dat de samenstelling van de examencommissie beter kan en
aandacht verdient.
Resultaten onderzoek bij de opleiding Medewerker ICT met betrekking tot de standaard examinering
en diplomering:
De kwaliteitsborging examinering en diplomering is voldoende, want de examencommissie borgt een
deugdelijke examinering en diplomering. Het besluit tot diplomering wordt deskundig genomen, de kwaliteit
van de exameninstrumenten wordt voldoende in de gaten gehouden, net als de deskundigheid van de
personen die betrokken zijn bij de examinering.
Aandachtspunten:
De rol van de opleidingsmanager in de clusterexamencommissie, deze controleert de examendossiers
van zijn eigen opleidingen. Hierdoor kan de objectiviteit in het geding komen;
Betrokkenheid beroepenveld: er is op dit moment weinig tot geen betrokkenheid van externe
beroepsbeoefenaars bij de afname en beoordeling van de praktijkexamens. De
clusterexamencommissie had zelf al geconstateerd dat dit beter moet.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: definitief

pagina 32 van 106
december 2020

Resultaten onderzoek bij de opleiding Eerste monteur mechatronica met betrekking tot de standaard
examinering en diplomering:
De kwaliteitsborging examinering en diplomering is voldoende, want de examencommissie borgt een
deugdelijke examinering en diplomering. Het besluit tot diplomering wordt deskundig genomen en de kwaliteit
van de exameninstrumenten, de afname en beoordeling en de deskundigheid van betrokkenen worden
voldoende bewaakt.
Aandachtspunt:
Onafhankelijkheid: leden van de clusterexamencommissie voeren namelijk de dossiercontrole uit op de
dossiers van de studenten van de eigen opleidingen. Het is positief dat de clusterexamencommissie
eerder al een aantal acties heeft ingezet rondom onafhankelijkheid. Zo vinden bijwoningen van
examens niet plaats binnen de eigen opleiding en worden examenplannen niet vastgesteld door de
manager van de eigen opleiding.
4.4 Interne kwaliteitsonderzoeken examenkwaliteit en steekproeven examendossiers
Een vaste onderzoekscommissie onderzoekt ieder jaar drie onderwijsafdelingen op het kwaliteitsgebied
‘examinering en diplomering’. Dit is geen activiteit van de examencommissies maar zij gebruiken de
uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken in het kader van de kwaliteitsborging.
In 2019-2020 zijn geen kwaliteitsonderzoeken examinering gehouden vanwege onderbezetting in de
onderwijsdirectie en het onderwijsbureau. De onderzoeken uit de planning 2019-2020 zullen de
komende twee schooljaren alsnog plaatsvinden.
Medewerkers van het onderwijsbureau en examenbureau doen jaarlijks steekproeven op
examendossiers in opdracht van de onderwijsdirectie. De clusterexamencommissies en centrale
examencommissie worden geïnformeerd over de resultaten ervan (zie ook paragraaf 3.8 en de
branchebijlagen). Zij gebruiken de uitkomsten van de steekproeven in het kader van de
kwaliteitsborging.
4.5

Borging van de kwaliteit van aangepaste examens ten gevolge van COVID-19

De centrale examencommissie en de onderwijsdirectie zijn bij aanvang van de COVID-19-crisis direct
samen opgetrokken om ervoor te zorgen dat de examinering vanaf half maart tot einde schooljaar
zoveel mogelijk doorgang kon vinden. De strenge aanvraagprocedure met betrekking tot het aanpassen
van examens (zie ook paragraaf 3.3) heeft ervoor gezorgd dat er steeds zicht was op de kwaliteit van
de examinering in deze coronatijd. Aanpassingen die leidden tot onvoldoende betrouwbare,
authentieke en valide examens, werden niet toegestaan. Commissieleden hebben in enkele gevallen
een aangepast examen (online) bijgewoond, maar het beoordelen van de aanvragen kostte zoveel tijd
dat online-examenbezoeken niet op grotere schaal konden plaatsvinden, fysieke examenbezoeken ook
niet vanwege de beperkende maatregelen. De centrale examencommissie is van oordeel dat de
kwaliteit van de examinering tijdens de COVID-19-maatregelen steeds voldoende is geweest en dat
dankzij de aanpassingen de meeste studenten volgens plan op of rondom de geplande datum zijn
gediplomeerd.
4.6

Check op inkoop

Bij het vaststellen van examenplannen in de clusterexamencommissies vindt altijd een check plaats op
de certificering van de leverancier van de in het examenplan genoemde exameninstrumenten. Voor de
beroepsspecifieke en generieke examens worden alle examens ingekocht bij gecertificeerde
leveranciers. Voor de meeste keuzedelen worden de examens ook ingekocht. Enkele keuzedelen zijn
zelf ontwikkeld en deze zijn door de vaststellingscommissie beoordeeld en voor vaststelling
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aangeboden aan de centrale examencommissie. Meer informatie over inkoop is te vinden in de
zelfevaluaties van de branches (bijlagen).
De vaststellingscommissie heeft voor 2020-2021 afspraken geagendeerd met leveranciers. Getoetst zal
worden hoe de leverancier werkt, hoe het vaststellingsproces verloopt, wat de leverancier doet met
opmerkingen van gebruikers enzovoort. Hiermee wordt een extra slag gemaakt met de borging van de
kwaliteit van het exameninstrumentarium.
4.7

Terugblik doelstellingen examenjaar 2019-2020

Hieronder staan de resultaten beschreven van de doelstellingen van de examencommissies die in het
vorige jaarverslag voor het examenjaar 2019-2020 waren geformuleerd:
De doelstellingen/verbeteracties voor de branches zijn opgenomen in de bijlagen. Hieronder volgen
de ROC-brede doelstellingen van de centrale examencommissie voor 2019-2020.
Onderwerp

Actie

Doelstelling

Stand van zaken
juli 2020

Borging van de
achterkant van
het
examineringsproces.
Startbijeenkomst

- Afronden

Het verbeterplan is in november
2019 conform afspraak
gerealiseerd.

Gerealiseerd
november 2019

- Plannen en uitvoeren
startbijeenkomst
examencommissies,
bevoegd gezag en
onderwijsdirectie in
september 2019.
- Opschroeven aantal
examenbezoeken;
minimaal 10
examenbezoeken in
2019-2020;
- Koppels maken van lid
centrale
examencommissie en
lid
clusterexamencommis
sie;
- Rapporteren conform
het format uit het
handboek.

De startbijeenkomst levert een
gezamenlijk kader en concrete
afspraken met betrekking tot
verantwoordelijkheden en
samenwerking.

Gerealiseerd
Zie paragraaf 3.1

De centrale examencommissie
maakt aan het einde van het
examenjaar een analyse op basis
van de afgelegde examenbezoeken
en komt met een verbetervoorstel.

Deels gerealiseerd.
I.v.m. de COVID-19crisis zijn veel
examenbezoeken
geannuleerd. Er zijn zes
bezoeken gedaan,
waarvan één online.
Het maken van een
analyse is i.v.m. het
gering aantal bezoeken
niet zinvol.

Examenbezoeken en
evaluatie naar
aanleiding
hiervan.
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Onderwerp

Actie

Doelstelling

Stand van zaken
juli 2020

Analyses op
basis van
afgesproken
evaluaties.

Binnen de
examenorganisatie zijn
afspraken gemaakt over:

De centrale examencommissie
bestudeert de beschikbare
resultaten van de evaluaties en
komt aan het einde van het
examenjaar 2019-2020 en/of aan
het begin van 2020-2021 met
adviezen c.q. verbetervoorstellen.

Deels gerealiseerd. De
COVID-19-crisis heeft
geleid tot een
aanpassing in de
prioriteiten, met name
vanwege aangepast
examineren.

-

-

-

-

-

Structureel
overleg centrale
examencommissie met
onderwijsdirectie/
bevoegd gezag.

Zelfevaluatie
examinering
afdelingen/teams

-

Het uitvoeren van
steekproeven op
beoordelingen
van instellingsexamens taal;
Het uitvoeren van
steekproeven op
examens
uitgevoerd in de
beroepspraktijk;
De analyse van de
kwaliteit van
individuele
examenopdrachten;
De evaluatie van
afname en
beoordeling;
De analyse van
examendossiers.

Er is wel een aantal
steekproeven gedaan
en op basis hiervan zijn
indien nodig
verbeteracties
geformuleerd. Deze
zijn opgenomen in de
branchebijlagen.
Docenten Nederlands
hebben een
kalibreersessie
gehouden op de
beoordelingen van de
instellingsexamens.

Opnemen in
jaaragenda van de
betrokkenen.
Acties vanuit het
overleg opnemen
in de agenda
centrale
examencommissie.

Overleg leidt tot besluitvorming en
acties met betrekking tot
kwaliteitsverbetering van de
examinering, rekening houdend
met de wettelijke taken van de
examencommissies.

Adviseren aan
onderwijsdirectie om
zelfevaluatie examinering
op te nemen in de
jaaragenda van de teams
(reden: omdat de
zelfevaluatie examinering
geen vast onderdeel meer
is van het teamplan, dreigt
deze over het hoofd
gezien te worden).

Zelfevaluaties examinering per
branche zijn aan het einde van een
examenjaar beschikbaar voor de
examencommissies voor borgingsen analysedoeleinden ten behoeve
van het jaarverslag.

-
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Gerealiseerd.
Na iedere bijeenkomst
centrale
examencommissie is er
overleg met
onderwijsdirectie,
tweemaal per jaar
overleg voorzitter
centrale
examencommissie met
bevoegd gezag.
Gerealiseerd.
De secretaris van de
clusterexamencommissies heeft hierin
een coördinerende rol
gespeeld.
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5.

CONCLUSIES 2019-2020

5.1

Conclusies ten aanzien van het functioneren van de examencommissies

De Inspectie voor het onderwijs heeft tijdens haar onderzoek in het voorjaar van 2020 de standaard
kwaliteitsborging examinering en diplomering met een voldoende beoordeeld. Haar conclusie met
betrekking tot het functioneren van de examencommissies:
De examencommissie borgt een deugdelijke examinering en diplomering. Het besluit tot diplomering wordt
deskundig genomen, de kwaliteit van de exameninstrumenten wordt voldoende in de gaten gehouden, net als
de deskundigheid van de personen die betrokken zijn bij de examinering.
De centrale examencommissie sluit zich van harte aan bij dit oordeel: Net als voorgaande jaren zijn
we tevreden over de wijze waarop clusterexamencommissies, centrale examencommissie en
onderwijsteams gezamenlijk de kwaliteit van de examinering monitoren en borgen. We zijn ook
tevreden over de samenwerking met het bevoegd gezag en de onderwijsdirectie. Hoe waardevol
deze samenwerking is, blijkt uit de wijze waarop we gezamenlijk gereageerd hebben op de
consequenties van de COVID-19-crisis/coronapandemie voor de examinering. In allerijl heeft de
centrale examencommissie, met personele inzet ondersteund door de onderwijsdirectie, in maart
2020 een systeem ingericht om aanvragen voor afwijkend examineren te kunnen beoordelen en
vastleggen. De gehele examenorganisatie heeft hard gewerkt om vrijwel alle studenten die daar
onder normale omstandigheden voor in aanmerking zouden komen, ondanks de COVID-crisis, op
tijd hun diploma te verstrekken. Hier mogen we met elkaar trots op zijn.
Het is onvermijdelijk dat een aantal zaken is blijven liggen en aangezien de COVID-crisis voortduurt
in het nieuwe schooljaar is het zaak om in 2020-2021 alert te blijven op alle veranderingen, hierop
goed in te spelen en tegelijkertijd zoveel mogelijk op te pakken wat we al van plan waren om op te
pakken. Een onderwerp als structurele evaluatie van examens blijft jaar in jaar uit achter bij wat we
erover hebben afgesproken.
De Inspectie heeft zich kritisch getoond met betrekking tot de rol van de opleidingsmanager in de
examencommissies. De centrale examencommissie zal zich in 2020-2021 buigen over een advies aan
het bevoegd gezag om de objectiviteit van de examencommissies te verbeteren.
5.2

Conclusies ten aanzien van de kwaliteit van de examinering

De centrale examencommissie is van oordeel dat de basiskwaliteit van de examinering op orde is. Zij
voelt zich in haar oordeel gesteund door de Inspectie die de standaard Examinering en Diplomering
met een voldoende heeft beoordeeld.
Uit de branche-evaluaties blijkt dat de kwaliteit van de ingekochte exameninstrumenten op orde is,
maar dat de uitvoerbaarheid ervan en de tijdsinvestering die nodig is, afdelingen regelmatig de nodige
hoofdbrekers kost. In gesprek gaan en in gesprek blijven met examenleveranciers om de
exameninstrumenten goed inzetbaar te maken of te houden is dan ook van groot belang. Op het gebied
van evaluatie van exameninstrumenten en evaluatie van afname en beoordeling is nog veel te winnen.
Hiervoor waren voor het examenjaar 2019-2020 doelstellingen geformuleerd die niet behaald zijn.
Voor een deel is dit toe te schrijven aan de COVID-19-crisis, maar het is ook zo dat evaluatie van
examenafnames met kandidaten en beoordelaars al een aantal jaren op de agenda staat terwijl deze
evaluaties tot nu toe slechts beperkt worden uitgevoerd. De centrale examencommissie formuleert
hiervoor opnieuw doelstellingen voor 2020-2021, maar zij realiseert zich ook dat de COVID-19-crisis
voortduurt en dat voor het in goede banen leiden van de examinering gedurende deze crisis veel
mankracht nodig is.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: definitief

pagina 36 van 106
december 2020

6.

VOORUITKIJKEN; UITDAGINGEN EN DOELSTELLINGEN VOOR 2020-2021

6.1

Uitdagingen

Voor 2020-2021 staat één grote uitdaging op de agenda van de examencommissies:
Het inspelen op veranderingen die worden ingegeven door de voortdurende COVID-19crisis: Het feit dat studenten van een aantal branches niet of nauwelijks praktijkervaring kunnen
opdoen en dat examens in een aantal branches niet meer in de beroepspraktijk kunnen plaatsvinden,
legt een grote druk op de kwaliteit van de examinering. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om op
een alternatieve maar verantwoorde manier onze studenten te examineren waarbij we geen concessies
doen aan de kwaliteit ervan. Hierbij ligt een grote taak in het zoeken naar mogelijkheden, het vertalen
naar onze situatie en het verspreiden en implementeren van de COVID-richtlijnen vanuit het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
6.2

Doelstellingen voor examenjaar 2020-2021

Onderwerp

Actie

Evaluatie afname
en beoordeling

- Iedere afdeling evalueert ten minste één
examen per opleiding conform het
handboek met kandidaten en
beoordelaars en levert hiervan een
rapport op. Voor deze evaluatie komen
digitale formulieren beschikbaar.
- In december 2020 doen leden van de
examencommissie een voorstel voor
digitaal evalueren.
- De examencommissies doen in
tweetallen examenbezoeken conform
de planning (15 in totaal) en leveren
hiervan rapporten op.
- Een kalibreersessie instellingsexamens
Nederlands en mogelijk ook Engels staat
gepland voor de talenstudiedag in juni
2021.
- Docenten van de werkgroep Nederlands
doen in 2020-2021 een steekproef op
de beoordelingen van de
instellingsexamens Nederlands.
- Stappenplan maken om de objectiviteit
van de examencommissies te versterken
naar aanleiding van de opmerkingen van
de Inspectie. Het stappenplan kent een
tijdspad waarmee de deskundigheid
binnen de examencommissies geborgd
blijft.
- In verband met het voortduren van de
COVID-19-crisis zullen maatregelen
genomen moeten worden om de
kwaliteit van de examinering en de
waarde van het diploma te borgen. Bij

Objectiviteit
examencommissies

COVID-19
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Doelstelling
-

-

-

-

-

Aan het einde van het
schooljaar 2020-2021 levert
iedere opleiding tenminste één
evaluatierapport op van een
afgenomen examen.
De centrale examencommissie
analyseert de gegevens uit de
aangeleverde rapporten voor
borgingsdoeleinden en de
pdca-cyclus aan het einde van
examenjaar 2020-2021 of het
begin van examenjaar 20212022
De kalibreersessies en
steekproeven bij de
instellingsexamens leiden tot
een eenduidige interpretatie en
toepassing van de
beoordelingsvoorschriften van
de examenleverancier ROCbreed.
In 2020-2021 is aantoonbaar
een begin gemaakt met het
stappenplan.

Examinering en diplomering van
studenten gaat zoveel mogelijk
door binnen de kaders van de
COVID-richtlijnen en
mogelijkheden.
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Onderwerp

Actie
het schrijven van dit jaarverslag is nog
niet te overzien welke impact de crisis
zal hebben op de examinering en
diplomering en welke concrete acties er
genomen moeten worden.
- Op de voet volgen van de
overheidsrichtlijnen en deze vertalen
naar de eigen organisatie en zorgdragen
voor naleving ervan heeft prioriteit.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: definitief

Doelstelling
-

-

Waar nodig leveren we
maatwerk op het gebied van
examinering en diplomering.
De kwaliteit van examinering en
diplomering staat niet ter
discussie.
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Vaststellingspagina met handtekening
Vaststelling
Datum:
Door:

17 december 2020
Ir. H.C.W. Slot
Voorzitter centrale examencommissie
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Bijlage 1: Geslaagden 2019-2020
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Bijlage 2: Zelfevaluaties branches
Branches uit het cluster Economie, ICT
ECONOMIE - DETAILHANDEL
1. Zelfevaluatie team Detailhandel
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt
zorg voor vaststelling, conform haar wettelijke taak.
De procedures voor afname en beoordeling van beroepsgerichte
examens zijn op orde. Het team constateert echter dat de
uitvoering verbeterd kan worden. Er zijn acties geformuleerd (zie 4),
die worden opgenomen in het teamplan voor 2020-2022.
Het team onderschrijft de risico’s v.w.b. de beroepsgerichte
examens Engels (zie 2). Hiervoor zijn verbeteracties geformuleerd
die worden opgenomen in het teamplan.

*Het team heeft negen aanvragen voor afwijkend examineren gedaan bij de examencommissie tijdens de coronaperiode. In één geval ging het om het
afnemen van een CGI voor een keuzedeel via Skype. In één geval ging het om een beroepsgericht examen (afname conform het voorstel van de
examenleverancier) en zeven aanvragen betroffen mondelinge examens voor talen die via Skype zijn afgenomen.
2. Extern/intern oordeel en signalering risico’s
Er zijn in 2019-2020 geen externe of interne kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd m.b.t. examinering bij de branche Detailhandel. Wel is er een examenbezoek
afgelegd door een lid van de examencommissie. Ook is er een risico gesignaleerd door de examencommissie.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2018-2019
Status: definitief
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a. Examenbezoek
Op 11 mei 2020 woonde een lid van de centrale examencommissie (geen tweetal vanwege corona) een examen bij. Het betrof het theorie-examen
Verkoopcijfers van de opleiding Verkoopspecialist (25155), afgenomen op de locatie Hofstraat. Het examen werd afgenomen door twee docenten vanuit het
team, een derde collega was beoordelaar. Het betrof vijf kandidaten, een halve groep, i.v.m. het volgen van de RIVM richtlijnen betreffende het coronavirus.
Afname en beoordeling van het betreffende examen verliepen goed, concludeert het bezoekende examencommissielid.
Als het gaat om de evaluatie van afname en beoordeling volgt het team de richtlijnen niet: Examens worden niet structureel geëvalueerd met kandidaten.
Betrokkenen waren ook niet goed op de hoogte van de geldende richtlijnen hieromtrent. Wat de afdeling wel doet is een procesevaluatie; tijdens
teamoverleg worden onregelmatigheden en bijzonderheden met elkaar gedeeld. De aanbevelingen die volgen uit deze bevindingen, staan vermeld bij punt 4,
de verbeteracties voor schooljaar 2020-2021.
b. Gesignaleerd risico
De examencommissie heeft een risico gesignaleerd v.w.b. de borging van afname van valide beroepsgerichte examens Engels bij de branche Detailhandel.
Docenten bleken foutieve examens te hebben ingezet voor de beroepsgerichte examens. In opdracht van de directie onderwijs is de situatie onderzocht en
zijn verbeteracties geformuleerd voor het team en voorgelegd aan de examencommissie. Deze acties zijn vermeld bij punt 4, verbeteracties voor 2020-2021.
De fout heeft geen consequenties voor de studenten; de examencommissie heeft geconcludeerd dat zij zijn terecht gediplomeerd is.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Detailhandel
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
-

Verantwoording
-

Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
-

Verantwoording
-

Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020

Voortgang in 2019-2020
-

Voortgang in 2019-2020

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verantwoording
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De scheiding begeleiding-beoordeling blijft een
belangrijk aandachtspunt bij alle examinering in de
beroepspraktijk. Het team formuleert hiervoor
een concreet actiepunt in het teamplan.

Deels gerealiseerd.

De procedures voor afname en beoordeling van
beroepsgerichte examens zijn op orde.
Alle theorie-examens worden afgenomen gedurende
de afrondende weken, waardoor de beoordelaars
volledig kunnen focussen op hun taak. Er is een vaste
procedure v.w.b. de uitvoering van tweede
beoordelingen.
Voor de beroepsgerichte examens is sprake van
degelijk versiebeheer.

De kwaliteit van de beoordeling nog beter
borgen door de aanlevering van bewijsstukken en
een tweede examinator.

Uitgevoerd.

Het team heeft een Praktijkopleidersbijeenkomst
gehouden, waarin beoordelaars uit de praktijk zijn
voorgelicht. Helaas was de opkomst klein.
De examen-/BPV-map is aangepast. De eisen v.w.b.
de beoordeling in de praktijk zijn nu concreet
beschreven. Het document is bedoeld voor de
student en de beoordelaar in de praktijk.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Detailhandel
Examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

ED2 Exameninstrumentarium

Verbeteractie 2020-2021
Examens worden vanaf schooljaar 2020-2021 structureel geëvalueerd. De eerste periode maakt het
team hiervoor gebruik van de papieren evaluatieformulieren in het handboek examinering. Zodra
het, nog te ontwikkelen, digitale evaluatiemateriaal beschikbaar is, gaat het team daar mee aan de
slag.
De examencommissie heeft een risico gesignaleerd v.w.b. de borging van afname van valide
beroepsgerichte examens Engels bij de branche Detailhandel. Uit te voeren acties:
- De secretaris van de clusterexamencommissie gaat het gesprek aan met de coördinator en
de opleidingsmanager van de branche Detailhandel om de risico’s te bespreken bij de
branche Detailhandel.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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-

ED3 Afname en beoordeling

Coördinator en taaldocenten Detailhandel hebben concrete afspraken gemaakt over hoe
geborgd kan worden dat de juiste examens worden afgenomen:
- Met ingang van schooljaar 2020-2021 beheert de coördinator van de branche de examens
beroepsgericht Engels. Hij downloadt de examens bij de examenleverancier, voorafgaand
aan de examenweken en zorgt voor verspreiding onder de docenten. Werkwijze is hiermee
gelijk aan die bij de andere beroepsgerichte examens.
- Na afname en beoordeling leveren de beoordelaars het gemaakte werk in bij de
coördinator. Voor archivering checkt hij of de juiste examens zijn ingezet.
- Het team koppelt de voortgang, via de manager, terug aan de directie onderwijs en aan de
clusterexamencommissie.
- De clusterexamencommissie monitort het traject en communiceert over de voortgang met
de centrale examencommissie.
Taaldocenten Nederlands en Engels zijn in 2018-2019 en in 2019-2020 door een externe partij
geschoold op het gebied van afname en beoordeling. Dat geldt niet voor de beoordelaars van
beroepsgerichte examens. Het team constateert dat de kwaliteit van de in de praktijk uitgevoerde
beoordelingen verbeterd kan worden. Voor december 2020 wordt een scholing georganiseerd voor
de docenten die verantwoordingsgesprekken uitvoeren die onderdeel uitmaken van de
beroepsgerichte examens (actie voor de coördinator en de secretaris van de
clusterexamencommissie).
Voor beoordelaars uit de praktijk organiseert het team opnieuw een scholingsbijeenkomst.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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ECONOMIE - HORECA
1. Zelfevaluatie team Horeca
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet. * De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
De (merendeel) ervaren docenten en externe beoordelaars
handelen volgens de voorschriften en een aantal is geschoold in
2019-2020.

*De examencommissie heeft voor de branche Horeca 36 aanvragen van afwijkend examineren behandeld tijdens de corona-periode. De aanvragen zijn
ingediend en afgehandeld conform de binnen het ROC Kop van Noord-Holland geldende procedures en richtlijnen hiervoor (zie hoofdstuk 3, terugblik
examencommissies). In zestien aanvragen ging het om aanpassingen in de afname en/of beoordeling van beroepsgerichte examens. Bij de overige aanvragen
ging het om mondelinge examens voor Nederlands, Duits en Engels die via Skype in plaats van fysiek in een lokaal werden afgenomen.
2. Extern/intern oordeel en signalering risico’s
In het examenjaar 2019-2020 heeft geen extern of intern onderzoek plaatsgevonden bij de opleidingen Horeca. Het laatste inspectieonderzoek was in januari
2017 bij de opleiding Zelfstandig werkend kok (95420). Alle examenstandaarden werden toen met een voldoende beoordeeld. Er is geen examenbezoek
afgelegd, fraudegeval gemeld en/of risico gesignaleerd door de examencommissie. Voor schooljaar 2020-2021 staat een intern kwaliteitsonderzoek gepland
bij de branche.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Horeca
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Verdere uitvoering van het beleid op de
Deze actie is uitgevoerd.
examendossiers.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verantwoording
Bij de totstandkoming van de dossiers is gebruik
gemaakt van de algemene richtlijnen in het handboek
examinering. Voorafgaand aan de voordracht voor
diplomering (aan de clusterexamencommissie) heeft
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de coördinator alle examendossiers gecontroleerd
op volledigheid en juistheid.
Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
Op verzoek van studenten en beoordelaars
worden samenvattingen gemaakt van de
instructies voor beoordelaars en studenten.
Deze zijn niet ter vervanging van de originele
documenten, maar worden gebruikt bij de
voorlichting van assessoren en studenten. Alle
betrokkenen ontvangen ook de volledige
documenten.
Standaard 3: Diplomering
Actie gepland voor 2019-2020
Voor september 2019 staat een
assessorenscholing scholing gepland, een
kalibreersessie is een onderdeel hiervan.
De coördinator gaat nog meer sturen op
een tijdige controle van de materialenlijsten
bij de praktijkexamens.

Voortgang in 2019-2020
Deels uitgevoerd.

Voortgang in 2019-2020
De tweedaagse scholing voor assessoren is
uitgevoerd op 24 en 30 september 2019. Docenten
en externe beoordelaars namen deel aan de
scholing, verzorgd door Bureau Lente.
Deze actie is niet uitgevoerd, vanwege de
coronaperikelen.

Verantwoording
Het team heeft hier een start mee gemaakt. Door de
coronaperikelen is aangepast geëxamineerd vanaf
maart 2020. De geplande actie dient om die reden
een vervolg te krijgen in 2020-2021.

Verantwoording
De deelnemers hebben het behaalde certificaat
toegevoegd aan hun bekwaamheidsdossiers.
De geplande actie dient een vervolg te krijgen in
2020-2021.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Horeca
Examenstandaard
Verbeteractie 2020-2021
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering
ED2 Exameninstrumentarium

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Op verzoek van studenten en beoordelaars worden samenvattingen gemaakt van de
instructies voor beoordelaars en studenten. Deze zijn niet ter vervanging van de
originele documenten, maar worden gebruikt bij de voorlichting van assessoren en
studenten. Alle betrokkenen ontvangen ook de volledige documenten.
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ED3 Afname en beoordeling

De coördinator gaat nog meer sturen op een tijdige controle van de materialenlijsten bij
de praktijkexamens.
ECONOMIE – FINANCIEEL EN JURIDISCH

1. Zelfevaluatie team Financieel & Juridische dienstverlening
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Examendossiers zijn op orde bevonden door de examencommissie.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet. * De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
Voor deze standaard zijn, mede n.a.v. het interne
kwaliteitsonderzoek diverse verbeteracties uitgevoerd in schooljaar
2019-2020 (zie punt 4).
Taaldocenten zijn geschoold door Bureau ICE.

*De examencommissie heeft voor de branche Financieel-Juridisch negen aanvragen van afwijkend examineren behandeld tijdens de corona-periode. De
aanvragen zijn ingediend en afgehandeld conform de binnen het ROC Kop van Noord-Holland geldende procedures en richtlijnen hiervoor (zie hoofdstuk 3,
terugblik examencommissies). In zes gevallen ging het om examens voor keuzedelen, in één geval om aanpassingen in de afname en/of beoordeling van een
beroepsgericht examen. Bij één aanvraag ging het om mondelinge examens voor Duits die via Skype in plaats van fysiek in een lokaal werden afgenomen. In
één geval ging het om beroepsgerichte examinering (Wft-examen).
2. Extern/intern oordeel en signalering risico’s
Er is in schooljaar 2019-2020 geen examenbezoek afgelegd, fraudegeval gemeld en/of risico gesignaleerd door de examencommissie.
a. Intern kwaliteitsonderzoek
Er is in 2018-2019 een intern kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener (mei 2019). De onderzoekcommissie
oordeelde dat de standaard examinering en diplomering op orde is.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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ED
ED1
ED2
ED3

Examinering en diplomering
Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Exameninstrumentarium
Afname en beoordeling

Oordeel
V
V
V

Wel waren er verbeterpunten/aanbevelingen, deze zijn opgenomen in een verbeterplan, waarvan de clusterexamencommissie de voortgang monitort. De
verbeteracties zijn tevens opgenomen bij punt 4. Door de COVID-19-crisis is het monitorgesprek uitgesteld tot de eerste helft van schooljaar 2020-2021.
b. Steekproef examendossiers
Op 23 april 2020 is een steekproef uitgevoerd op de examendossiers van de opleiding Klantmedewerker bancaire diensten en Klantmedewerker
Schadeverzekeringen (één groep, twee uitstroomrichtingen binnen één kwalificatiedossier), cohort 2017. De steekproef vond plaats in het kader van
paragraaf 8.3.2 uit het handboek. Geconcludeerd werd dat de examendossiers volledig op orde waren, er waren geen vervolgacties noodzakelijk.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Financieel & Juridische dienstverlening
De aanbevelingen uit het interne kwaliteitsonderzoek en het examenbezoek (beide schooljaar 2018-2019) zijn hieronder opgenomen. Per aanbeveling is de
voortgang weergegeven.
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Cijfers al inleveren binnen de gestelde periode.
Grotendeels behaald.
Vastgestelde examenresultaten worden
aangeleverd bij de coördinator. Deze laat de
resultaten daarna direct verwerken in EduArte.

Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
De bevindingen van de externe deskundige m.b.t.
de ingekochte exameninstrumenten voor de
opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener
worden besproken met de leverancier, SPL.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verantwoording
Examens worden door twee assessoren beoordeeld
binnen de in het examenreglement gestelde termijn.
Resultaten worden schriftelijk met de student
gecommuniceerd. Door de coronaperikelen is het
invoeren van resultaten voor eerste- en tweedejaars
iets vertraagd.
Verantwoording
De centrale vaststellingscommissie heeft op 11
december 2019 een gesprek gevoerd met
vertegenwoordigers van SPL en vastgesteld dat de
leverancier voldoet.
SPL is gecertificeerd tot 21 juli 2021.
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Actie gepland voor 2019-2020
De informatie rondom loopbaan en burgerschap
is niet eenduidig en moet worden aangepast bij
de opleiding Juridisch Administratief
Dienstverlener.
Er wordt een examenplanning opgesteld voor het
schooljaar 2019-2020.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd.

Voorafgaand aan de diplomering worden alle
dossiers nogmaals gecontroleerd op juistheid en
volledigheid.

Dit is gebeurd.

Uitgevoerd.

Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Volgens het waarderingskader is het de taak van
Uitgevoerd.
de examencommissie dat zij de deskundigheid
borgt van de betrokken personen in alle fasen van
examinering. De auditcommissie is niet geheel
overtuigd geraakt van de borging van de
deskundigheid van de praktijkbeoordelaars. Ook
intern kan de deskundigheid op het gebied van
examinering nog wel iets verbeterd worden. Zo
zijn de OER en het examenplan niet bij alle
docenten en coaches bekend.
Informatievoorziening over de examens, aan
Uitgevoerd.
studenten, kan worden geoptimaliseerd.
Voorafgaand aan de examens moeten concrete
afspraken gemaakt worden over de wijze van
beoordelen, dat kan in de vorm van
kalibreersessies. Hiermee wordt geborgd dat in
gelijke gevallen gelijke geoordeeld wordt door de
assessoren.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verantwoording
Voor burgerschap hanteert het team de ROC-brede
leerlijn. Voor Loopbaan heeft het team het
programma voor alle opleidingsrichtingen gelijk
gemaakt. Coaches zijn hierover geïnformeerd.
Door de corona-perikelen kon de planning helaas
niet volledig worden uitgevoerd. Studenten zijn tijdig
geïnformeerd over wijzigingen. Voor 2020-2021 stelt
het team een nieuwe planning op.
Tijdens de steekproef (uitgevoerd einde 2019-2020)
is ook geconcludeerd dat de examendossiers op
orde zijn.
Verantwoording
In 2019-2020 zijn diverse docenten geschoold, zowel
op school door Bureau Lente, als extern bij SPL.
De coördinator heeft medewerkers geïnformeerd
over de geldende regelgevingen (examenplan,
handboek en examenreglement).
De coördinator heeft op 6 november 2020 de
interne scholing voor coördinatoren bijgewoond
(handboek en examenreglement).
Voor alle theorie-examens is een tweede
beoordeling doorgevoerd.
Voor een aantal examenprojecten is een
kallibreersessie gehouden. Voor 2020-2021 wordt
hieraan een vervolg gegeven.
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Bij examens, langer dan drie klokuren, wordt een
pauze opgenomen in het programma.

Er is een pilot uitgevoerd.

Bij rollenspelen in examens wordt gestreefd naar
een beoordelaar uit de praktijk en één van
school.

Uitgevoerd tot corona (maart 2020).

Op het examenplan staat vermeld hoe de
beoordeling van de kerntaak tot stand komt en
wanneer een student mag herkansen. Dit is
overgenomen van het advies van de
examenleverancier, Stichting Praktijkleren. In de
praktijk wordt hier van afgeweken, zonder dat
hiervan melding is gemaakt bij de (cluster)
examencommissie. Dit is een aandachtspunt.
Assessoren moeten worden geschoold.

Afgehandeld.

Een aandachtspunt is de betrouwbaarheid van de
beoordeling van sommige onderdelen in de
examens bij Juridisch Administratief
Dienstverlener.

Afgehandeld.

Uitgevoerd.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Tijdens de examens beoordelen assessoren
onafhankelijk van elkaar, waarna zij samen tot een
eindoordeel komen.
Bij de richting Finance & Control is een
examenproject verdeeld over twee dagen. Evaluatie
leert dat dit bijdraagt aan betere resultaten voor de
studenten. Voor 2020-2021 bepaalt het team welke
examens ook kunnen worden gesplitst.
Bij de examens is een externe beoordelaar
gekoppeld aan een beoordelaar van school; de
ervaringen zijn positief. Organisatorisch vraagt deze
actie veel van het team.
De secretaris van de clusterexamencommissie heeft
over dit onderwerp navraag gedaan bij SPL. De
leverancier geeft aan dat het aan de school is op
welk moment studenten herkansen. De formulering
in de adviescesuur is multi-interpretabel. SPL heeft
toegezegd het document aan te passen.
Een tweedaagse scholing voor assessoren is, door
Bureau Lente, uitgevoerd op 20 januari en 6 februari.
In februari hebben drie docenten vanuit het team
een scholing gevolgd bij SPL.
Bij de examens is een externe beoordelaar gekoppeld aan een beoordelaar van school. Tijdens de
examens beoordelen assessoren onafhankelijk van
elkaar, waarna zij samen tot een eindoordeel komen.
Voor een aantal examenprojecten is een
kallibreersessie gehouden. Voor 2020-2021 wordt
hieraan een vervolg gegeven.
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Zaken m.b.t. de beoordeling van de BPV moeten
beter worden vastgelegd, conform de
aanbevelingen in de rapportage van de
onderzoekscommissie.
1. De rol van de school blijkt onvoldoende
uit de documentatie, de praktijkopleider
beoordeelt de BPV.
2. De stageperiodes in de handleidingen zijn
niet in overeenstemming met de
onderwijsplanning in de OER (die van
2015 is). Volgens deze OER wordt in
leerjaar 2 en leerjaar 3 het hele jaar stage
gelopen. Dat is kennelijk veranderd.
3. In het examenplan staat dat er op het
diploma komt te staan dat de BPV is
behaald. Dit is niet correct.
4. De informatie in het examenplan en de
stagehandleidingen komen niet overeen.
5. Het is niet duidelijk waarop het
stageverslag wordt beoordeeld.
6. De wijze waarop per kerntaak het
oordeel voor de BPV tot stand komt is
onvoldoende transparant.

Deels uitgevoerd.

Voor schooljaar 2020-2021 worden de
stagehandleidingen aangepast; punt 1, 2, 4 en 5
worden hiermee aangepakt.
3. De examenplannen voor de lopende cohorten zijn
hierop aangepast.
6. De coördinator heeft hier in 2019-2020 concrete
afspraken over gemaakt met de secretaris van de
clusterexamencommissie. Door de coronaperikelen
heeft de uitvoering vertraging opgelopen.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021
Examenstandaard

Verbeteractie 2020-2021

ED2 Exameninstrumentarium

-

ED3 Afname en beoordeling

De kallibreersessie voor de assessoren krijgen een vervolg.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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Examenstandaard

Verbeteractie 2020-2021

ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

De laatste zaken m.b.t. de beoordeling van de BPV moeten beter worden vastgelegd,
conform de aanbevelingen in de rapportage van de onderzoekscommissie. Het team
voert een controle en verbeteracties uit op alle stageboeken voor de opleidingen
binnen de branche.
-

ECONOMIE – ADMINISTRATIE
1. Zelfevaluatie team Administratie
ED

Examinering en diplomering

Oordeel van het team

ED1

V

ED2

Kwaliteitsborging examinering en
diplomering
Exameninstrumentarium

ED3

Afname en beoordeling

V

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet. * De examencommissie draagt
zorg voor vaststelling, conform haar wettelijke taak.
Een aantal beoordelaars is geschoold in 2019-2020.

*Tijdens de corona-periode zijn door de examencommissie zeventien aanvragen van afwijkend examinering goedgekeurd door de examencommissie. Het
betrof tienmaal een examen voor een keuzedeel, acht generieke examens en twee beroepsgerichte examens. In één geval ging het echt om aangepast
examineren. In de andere gevallen betrof het de uitvoering van een (eind)gesprek, dat via Skype verliep in plaats van op school, in een lokaal.
2. Extern/intern oordeel en signalering risico’s
In 2019-2020 heeft er geen intern of extern onderzoek plaatsgevonden bij de branche. Wel is er een examen bezocht door leden van de examencommissies.
Tot slot heeft de examencommissie een risico gesignaleerd tijdens de afhandeling van een vermeende fraude.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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a. Examenbezoek
Twee leden van de examencommissies hebben op 3 en 10 februari een examenbezoek afgelegd bij het examenproject voor kerntaak 1 (werkproces 1 t/m 4)
van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie, crebo 25148, cohort 2017, bol.
Conclusie van de commissie
• Het examen is strak georganiseerd en wordt conform de voorschriften in het exameninstrument uitgevoerd en beoordeeld. De beide beoordelaars
werken goed samen en de sfeer tijdens het examen is serieus en respectvol.
• Het examen is erg arbeidsintensief (duurt 8 uur, verdeeld over twee dagen).
De aanbevelingen van de commissie staan vermeld bij punt 4, verbeteracties voor 2020-2021.
b. Gesignaleerd risico n.a.v. afhandeling fraude
Medio mei 2020 heeft de clusterexamencommissie Economie & ICT een vermeende fraude afgehandeld. De clusterexamencommissie constateerde dat de
studenten ervaarden dat het eenvoudig was om te frauderen bij dit examen (op meerdere manieren). Dit is een risico, dat niet alleen te wijten is aan de
geldende corona-maatregelen.
De centrale examencommissie signaleert een risico v.w.b. afname van dit examen en vermoedt een risico bij andere examens die worden uitgevoerd bij de
branche en heeft dit gemeld bij de directie onderwijs. De directie onderwijs onderkent het risico en stelt – op advies van het onderwijsbureau – de
onderstaande verbeteracties in. Deze staan vermeld bij punt 4, verbeteracties voor schooljaar 2020-2021.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Administratie
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Geen actiepunten geformuleerd in het
jaarverslag.
Standaard 2: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020
Scholing van de assessoren, die werken met
het examenmateriaal van SPL.

Voortgang in 2019-2020
Een tweedaagse scholing voor assessoren is, door
Bureau Lente, uitgevoerd op 20 januari en 6
februari.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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Verantwoording
-

Verantwoording
De deelnemers hebben het behaalde certificaat
toegevoegd aan hun bekwaamheidsdossiers.
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Actie gepland voor 2019-2020
Implementeren van examenprojecten bij de
opleiding marketing, communicatie en
evenementen.
Beter borgen/vastleggen van
maatwerktrajecten rondom examinering.
Standaard 3: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
Nog niet voor alle keuzedelen zijn er
vastgestelde examenplannen. Dit is een
verbeterpunt voor 2019-2020.

Voortgang in 2019-2020
Dit is gebeurd.
Voor studenten in lopende cohorten zijn de
afspraken vastgelegd.

Voortgang in 2019-2020
Schooljaar 2019-2020 zijn examenplannen
vastgesteld (voorbeeld internationaal 1), voor
komend schooljaar wordt het aanbod bekeken.
Daarna worden de ontbrekende examenplannen
voor 2020-2021 vastgesteld.

Verantwoording
Voor evenementen is het een proeve van
bekwaamheid in de stage, voor marketing zijn het
examenprojecten op school.
Dit is terug te vinden in EduArte.

Verantwoording
De documenten zijn gepubliceerd op het portaal.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Administratie
Examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verbeteractie 2020-2021
Examens worden vanaf schooljaar 2020-2021 na iedere examenweek geëvalueerd. De
eerste periode maakt het team hiervoor gebruik van de (papieren) evaluatieformulieren
in het handboek examinering. Zodra het, nog te ontwikkelen, digitale evaluatiemateriaal
beschikbaar is, gaat het team daar mee aan de slag.
De directie onderwijs plant een intern kwaliteitsonderzoek examinering in bij de
branche, in schooljaar 2021-2022.
Voor de hele afdeling Economie worden, met ingang van 2020-2021 drie toetsweken
per jaar geprogrammeerd. In die weken wordt alleen getoetst en geëxamineerd.
Volledige focus van student en docent ligt dan bij examinering.
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Omvangrijke examens worden verdeeld over meerdere dagen, waardoor studenten en
surveillanten minder uren aaneengesloten in de examenlokalen aanwezig zijn en minder
pauzes (die risico’s meebrengen) noodzakelijk zijn.
Surveillanten krijgen voorafgaand aan de examenweken een gedegen instructie. De
coördinator legt de instructie vast op papier. Het voorbeeld uit het handboek
examinering vormt het uitgangspunt hierbij.
De examenlokalen dienen (conform het systeem in het studiecentrum) te worden
uitgerust met een pc, waarmee alle beeldschermen van examenkandidaten kunnen
worden gecontroleerd (overview).
Bij een deel van de examens is al een vertegenwoordiger van de beroepspraktijk bij de
afname en beoordeling als rolspeler en/of tweede beoordelaar. Doel is om dit vanaf
2020-2021 structureel in te bedden.

ICT – AUTOTECHNIEK
1. Zelfevaluatie team Autotechniek
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
In het kader van deze standaard zijn de afgelopen anderhalf jaar
diverse verbeteracties uitgevoerd.
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*De examencommissie heeft positief geoordeeld over zes aanvragen van afwijkende examinering ten tijde van corona. Het betrof twee beroepsgerichte
examens die op school zijn afgenomen in plaats van bij IBKI. Bij de andere examens ging het om gesprekken die via Skype werden afgenomen in plaats van
fysiek in een lokaal.
2. Extern/intern oordeel en signalering risico’s
Er zijn in 2019-2020 geen externe of interne kwaliteitsonderzoeken, examenbezoeken en/of steekproeven uitgevoerd m.b.t. examinering bij de branche
Autotechniek.
3. Extern/intern oordeel:
In oktober 2018 is, in opdracht van de directie, een intern kwaliteitsonderzoek examinering uitgevoerd bij de opleiding Autotechnicus. De commissie stelde
dat de kwaliteit op twee van de drie standaarden voldoende was.
ED
ED1
ED2
ED3

Examinering en diplomering
Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Exameninstrumentarium
Afname en beoordeling

Oordeel
O
V
V

Het team heeft, n.a.v. de resultaten van het onderzoek, een verbeterrapportage (met meerdere updates) opgesteld. Een groot deel van de acties is
uitgevoerd in schooljaar 2018-2019 (zie het betreffende jaarverslag), de resterende acties waren gepland voor 2019-2020. Door het uitvallen van de
coördinator en corona is een klein deel van de acties uitgesteld tot de eerste helft van schooljaar 2020-2021 (zie 4). Door de corona-maatregelen kon het
monitorgesprek niet worden uitgevoerd in 2019-2020. Om die reden staat het gesprek gepland voor november 2020.
4. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Autotechniek
ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Verbeterpunt voor 2019-2020
Alle teamleden wonen, begin schooljaar 20192020, één van de voorlichtingsbijeenkomsten van
IBKI bij. Deelnemers worden geïnformeerd over
het materiaal van STEM en de werkwijze van en bij
IBKI.

Voortgang
Deels uitgevoerd,
vervolgactie noodzakelijk.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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Verantwoording
Er is een nieuwe coördinator die een bijeenkomst heeft
bijgewoond in de eerste helft van het schooljaar. Vanwege
de corona-maatregelen en wisselingen in het team is dit voor
de andere teamleden nog niet gelukt.
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De afdeling voert (conform het ROC-beleid op
examineren in de praktijk) steekproeven uit op de
beoordeling. Dit betekent concreet dat bij 25% van
de beoordelingen in de praktijk een beoordelaar
van school aanwezig zal zijn. Hiermee is gestart in
de tweede helft van schooljaar 2019-2020, vanaf
2019-2020 is dit structureel ingebed.

Niet volledig uitgevoerd.

Door het vertrek van de coördinator en de komst van een
vervanger én de maatregelen rondom corona is dit niet
gelukt. Deze actie krijgt een vervolg in 2020-2021.

ED2 Exameninstrumentarium
Verbeterpunt voor 2019-2020
Voortgang
Het afsprakenformulier bij de examens wordt vanaf Uitgevoerd.
2019-2020 structureel gebruikt om de kwaliteit van
afname en beoordeling beter te borgen.

Verantwoording
De afdeling gebruikt het format voor het formeel vastleggen
van het eindgesprek voor de stage. De leermeester en ROCvertegenwoordiger voeren samen het eindgesprek.

ED3 Afname en beoordeling
Verbeterpunt voor 2019-2020
De beoordelaars in de praktijk én de teamleden
(inclusief stageconsulenten) moeten beter
worden voorgelicht over het onderscheid
tussen de beoordeling van de BPV en de
examens en de werkwijze daaromtrent. Dit
gebeurt op twee manieren:
- Betere voorlichting op papier naar alle
beoordelaars;
- Scholing bij het ROC voor de beoordelaars en
de teamleden.

Voortgang
Grotendeels uitgevoerd.

Verantwoording
Er zijn in totaal vier bijeenkomsten gehouden voor de
leerbedrijven. Alle leerbedrijven zijn hiervoor uitgenodigd.
Voor elke opleiding/cohort is een document opgesteld met
daarin een overzicht van de uit te voeren beoordelingen in
de praktijk. Inzichtelijk is gemaakt welke beoordelingen
ontwikkelingsgericht en welke kwalificerend zijn en in welke
fase van de opleiding de beoordeling uitgevoerd moet
worden.
Scholing voor de nieuwe docenten wordt gepland voor de
eerste helft van 2020-2021.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

pagina 59 van 106
november 2020

5. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Autotechniek
Examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

ED2 Exameninstrumentarium

ED3 Afname en beoordeling

Verbeteractie 2020-2021
De teamleden wonen een informatiebijeenkomst bij van IBKI.
Teamleden worden getraind v.w.b. de regelgeving in het handboek en het
examenreglement.
De coördinator gaat op structurele basis steekproeven uitvoeren op de (digitale)
beoordelingen in de praktijk.
Vanaf cohort 2020 maakt de branche gebruik van de digitale variant van het STEMexamen. Scheiding ontwikkelingsgericht beoordelen en examinering is hiermee goed
geborgd. De leermeester worden hierover geïnformeerd.
De coördinator onderzoekt of het afsprakenformulier nog noodzakelijk is bij het digitale
beoordelen.
-

ICT – BOUW
1. Zelfevaluatie team Bouw
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
Dit gebeurt bij ESPEQ op locatie. Een vakdocent vanuit het ROC is
assessor die daar twee dagen tijdens de examenperiode aanwezig is.

*De examencommissie heeft positief geoordeeld over een aanvraag van afwijkende examinering ten tijde van corona. Het betrof een beroepsgericht examen
waarbij representatief examineren is toegestaan, i.v.m. de corona-maatregelen.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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2. Extern/intern oordeel:
Voor de branche Bouw heeft in 2019-2020 geen intern of extern kwaliteitsonderzoek of examenbezoek plaatsgevonden. Ook zijn er geen steekproeven
uitgevoerd op examendossiers.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Bouw
ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Verbeterpunt voor 2019-2020
-

Voortgang
-

Verantwoording
-

Voortgang
-

Verantwoording
-

Voortgang
Deels uitgevoerd

Verantwoording
Dit jaar is een ROC-docent twee dagen op locatie geweest
om de valide afname en beoordeling beter te borgen.
Expertise dient te worden vergroot bij de betreffende
docent.

Deel uitgevoerd

De steekproef moet worden uitgebreid.

ED2: Exameninstrumentarium
Verbeterpunt voor 2019-2020
-

ED3: Afname en beoordeling
Verbeterpunt voor 2019-2020
Examinering wordt uitgevoerd door ESPEQ.
Controle op de borging van de processen dient te
worden vormgegeven zoals bij Autotechniek. De
CLEC dient dit uit te voeren in schooljaar 20192020.
Er zijn geen beoordelaars vanuit school betrokken
bij de beroepsgerichte examinering en er vindt
geen steekproef op de beoordeling plaats. Dit
moet worden gerealiseerd in schooljaar 20192020, conform het beleid rondom examinering in
de BPV (25%).

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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Leermeesters moeten worden geschoold tot
assessor.

Niet uitgevoerd

Insteek is dat zo min mogelijk examens worden afgenomen
in het bedrijfsleven. De examinering moet worden
uitgevoerd bij ESPEQ, waar de juiste condities gerealiseerd
kunnen worden. Op examens die wel uitgevoerd worden in
het leerbedrijf wordt een steekproef uitgevoerd.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Bouw
Examenstandaard
ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling

ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verbeteractie 2020-2021
Op examens die wel uitgevoerd worden in het leerbedrijf wordt een steekproef
uitgevoerd. Ook bij ESPEQ worden steekproeven uitgevoerd op de beoordeling (zie
boven).
De ROC-assessor volgt een scholing in schooljaar 2020-2021?
Examens worden vanaf schooljaar 2020-2021 structureel geëvalueerd. De eerste
periode maakt het team hiervoor gebruik van de papieren evaluatieformulieren in het
handboek examinering. Zodra het, nog te ontwikkelen, digitale evaluatiemateriaal
beschikbaar is, gaat het team daar mee aan de slag.
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ICT – ICT
1. Zelfevaluatie team ICT
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
Tijdens intern en extern onderzoek is vastgesteld dat de
examinering meer dan op orde is. Het team handelt structureel
conform de procedures in het handboek en examenreglement.

*De examencommissie heeft positief geoordeeld over tien aanvragen voor afwijkende examinering ten tijde van corona. Bij de beroepsgerichte examens is
afgeweken van de weging in de examenplannen voor een aantal opleidingen. De overige aanvragen betrof het mondeling examineren via Skype in plaats van
fysiek in een lokaal.
2. Extern/intern oordeel
Zowel intern als extern is positief geoordeeld over de branche ICT.
a. Oordeel onderwijsinspectie
In de tweede helft van schooljaar 2019-2020 heeft de onderwijsinspectie de branche ICT bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. De inspectie
oordeelt dat ED1, Kwaliteitsborging examinering en diplomering op orde is en heeft dit in haar rapport vastgelegd als hieronder:
De Kwaliteitsborging examinering en diplomering is Voldoende, want de examencommissie borgt een deugdelijke examinering en diplomering. Het besluit
tot diplomering wordt deskundig genomen, de kwaliteit van de exameninstrumenten wordt voldoende in de gaten gehouden, net als de deskundigheid van
de personen die betrokken zijn bij de examinering.
De examencommissie stelt op deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. Het diplomabesluit,
dat door de centrale examencommissie wordt genomen, wordt deugdelijk voorbereid door de clusterexamencommissie. Deze commissie controleert de
examendossiers op juistheid en volledigheid alvorens de kandidaat voor te dragen voor diplomering door de centrale examencommissie. Daarnaast voert
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de centrale examencommissie ook zelf steekproeven uit op examendossiers, zodat zij zicht houdt op de kwaliteit van de voorbereiding. De processen en
verantwoordelijkheden die leiden tot diplomering zijn helder gedefinieerd en bij alle betrokkenen bekend, ook bij het opleidingsteam.
Daarnaast bewaakt de examencommissie voldoende de kwaliteit van de exameninstrumenten. De clusterexamencommissie checkt de kwaliteit van het
ingekochte instrumentarium en stuurt actief op verbeteringen bij de examenleverancier als zij dat nodig acht. De actieve bewaking van de kwaliteit van het
instrumentarium blijkt ook uit het feit dat de centrale examencommissie de keuze heeft gemaakt andere taalexamens in te kopen omdat deze beter
aansluiten bij de eisen die de instelling stelt aan betrouwbare examinering.
Ten slotte bewaakt de examencommissie de deskundigheid van alle betrokkenen bij de examinering. Alle leden van de clusterexamencommissie zijn
getraind in hun rol. Dat geldt ook voor alle schoolassessoren, zowel van de beroepsgerichte examens als de taalexamens. De examencommissie houdt
nauwkeurig bij of opleidingsteams de deskundigheidsbevordering op dit punt op orde hebben.
Een aandachtspunt is de rol van de opleidingsmanager in de clusterexamencommissie. Het is de opleidingsmanager die vanuit zijn rol in de commissie de
examendossiers van zijn eigen opleidingen controleert op correctheid en volledigheid. Het objectief handelen kan daarmee in het geding komen. De
examencommissie kan de objectiviteit van haar handelen vergroten door ervoor te zorgen dat opleidingsmanagers hun rol als examencommissielid
onafhankelijk van hun rol als opleidingsmanager kunnen uitvoeren.
Een tweede aandachtspunt is de betrokkenheid van het beroepenveld bij de examinering. Er is op dit moment weinig tot geen betrokkenheid van externe
beroepsbeoefenaars bij de afname en beoordeling van de praktijkexamens. De clusterexamencommissie heeft overigens ook zelf al geconstateerd dat dat
beter moet.
b. Steekproef op examendossiers
Op 20 december 2019 hebben medewerkers van het examenbureau, in opdracht van de centrale examencommissie, een steekproef uitgevoerd op de
examendossiers van cohort 2017 van de opleiding Medewerker ICT van de afdeling ICT. Voor de uitvoering van de steekproef is gebruikt gemaakt van de
aftekenlijst voor de betreffende opleiding. De dossiers zijn gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Algemene conclusie is dat de dossiervorming op orde
is bij ICT. Er zijn geen vervolgacties en/of maatregelen noodzakelijk.
3. Voortgang verbeteracties:
ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Verbeterpunt voor 2019-2020
-

Voortgang
-

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
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Verantwoording
-
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ED2: Exameninstrumentarium
Verbeterpunt voor 2019-2020
-

Voortgang
-

Verantwoording
-

Voortgang
Gebeurd

Verantwoording
Urenverantwoording is inzichtelijk in de jaartaken (organisatie en
beoordeling). Voor 2020-2021 is dit ook doorgevoerd.

Gebeurd

Dit is uitgevoerd bij niveau 3, maar ook bij niveau 2 (oude
kwalificatiedossiers).

Deels uitgevoerd

Er is een voorzichtige start gemaakt met het betrekken van externen bij
de beoordeling van examenprojecten, dit is nog niet op het gewenste
peil. Voor komend schooljaar moet dit punt structureel worden
opgepakt.

ED3: Afname en beoordeling
Verbeterpunt voor 2019-2020
Docenten krijgen vanaf schooljaar 2019-2020 meer
tijd voor de inhoudelijke voorbereiding van de
examens. Hierdoor kunnen afnamecondities nog
beter worden geborgd.
In het belang van de student wordt het examen bij
een van de kerntaken van niveau 3, verdeeld in
twee examens. Deze actie komt voort uit de
evaluatie van de examens. Het exameninstrument
wordt ongewijzigd ingezet.
Het beroepenveld wordt structureel betrokken bij
de afname en beoordeling van de
examenprojecten.

4. Verbeteracties voor schooljaar 2020-2021
Examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verbeteractie 2020-2021
Een aandachtspunt is de rol van de opleidingsmanager in de clusterexamencommissie.
Het is de opleidingsmanager die vanuit zijn rol in de commissie de examendossiers van
zijn eigen opleidingen controleert op correctheid en volledigheid. Het objectief handelen
kan daarmee in het geding komen. In 2020-2021 bepalen het bevoegd gezag en de
examencommissie hoe zij de objectiviteit van handelen kunnen vergroten door ervoor
te zorgen dat opleidingsmanagers hun rol als examencommissielid onafhankelijk van hun
rol als opleidingsmanager kunnen uitvoeren.
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ED2 Exameninstrumentarium

Een kernconstructeur van SPL bezoekt examens bij het team, als evaluatie van de
nieuwe examens.
Een actiepunt is de betrokkenheid van het beroepenveld bij de examinering. Er is op dit
moment weinig tot geen betrokkenheid van externe beroepsbeoefenaars bij de afname
en beoordeling van de praktijkexamens. Voor komend schooljaar moet dit punt
structureel worden opgepakt.

ED3 Afname en beoordeling

ICT – MOBIELE WERKTUIGEN (CLUSIUS COLLEGE)
1. Zelfevaluatie team Mobiele werktuigen
De opleidingen in deze branche voeren het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland gezamenlijk uit. Studenten staan ingeschreven bij het ROC
Kop van Noord-Holland. De opleidingen vallen v.w.b. het wettelijke toezicht om die reden ook onder het ROC Kop van Noord-Holland. In 2019-2020 zijn
de opleidingen ondergebracht bij de afdeling ICT. Om de kwaliteit van examinering en diplomering nog beter te kunnen borgen, zijn diverse acties gepland
voor schooljaar 2020-2021.
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en
diplomering
ED2 Exameninstrumentarium

ED3 Afname en beoordeling

Oordeel
V
V

V

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Opmerkingen bij het oordeel van het team
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het functioneren van de
examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier en normaliter ongewijzigd
ingezet*. De examencommissie draagt, conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
De coördinator van de opleidingen is lid van de vakcommissies van de examenleverancier.
Assessoren van school zijn geschoold, net als de assessoren die worden ingehuurd voor de
beroepsgerichte examens die op school worden afgenomen. Dat geldt ook voor de
assessoren bij exameninstituut Aeres in Ede.
Voor assessoren bij de leerbedrijven geldt dat zij beoordelen samen met een schoolassessor.
De schoolassessor licht het examen en de beoordelingswijze toe aan het begin van het traject.
De individuele examenopdracht wordt bepaald en vastgesteld, waarna het examen van start
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gaat. De schoolassessor bezoekt de student tussentijds en is altijd aanwezig als eerste
assessor tijdens het eindgesprek. Een valide beoordeling is daarmee voldoende geborgd.
*Gedurende de corona-periode heeft de afdeling vijf aanvragen voor afwijkend examinering ingediend bij de examencommissie. Alle aanvragen omvatten het
inzetten van Skype voor mondelinge examens. De examencommissie heeft de aanvragen gehonoreerd, de examens zijn uitgevoerd conform de geldende
procedures die opgesteld zijn voor examinering middels Skype.
2. Extern/intern oordeel en signalering risico’s
Er zijn in 2019-2020 geen externe of interne kwaliteitsonderzoeken, examenbezoeken en/of steekproeven uitgevoerd m.b.t. examinering bij de branche
Mobiele werktuigen.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Mobiele werktuigen
Dit is de eerste keer dat voor deze branche op deze manier verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag. In 2018-2019 werden de betreffende
opleidingen alleen genoemd in het algemene deel van de clusterexamencommissie Economie en ICT. Om die reden bevat deze paragraaf geen invulling.
4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Mobiele werktuigen
Examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

ED2 Exameninstrumentarium

ED3 Afname en beoordeling

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verbeteractie 2020-2021
In de eerste helft van 2020-2021 wordt een steekproef genomen op de examendossiers
van de twee opleidingen binnen de branche: 225241 en 25246.
De examendeskundige van het Clusius College treedt toe tot de
clusterexamencommissie Economie & ICT.
De centrale examencommissie mandateert de examendeskundige formeel om de
individuele examenopdrachten vast te stellen.
De examendeskundige van het Clusius College stelt alle individuele examenopdrachten
vast, conform de richtlijnen in het gevalideerde exameninstrument van SMEI.
Twee leden van de examencommissie leggen in 2020-2021 een examenbezoek af bij een
beroepsgericht examen, afgenomen bij praktijkcenter Aeres in Ede. De
examendeskundige van het Clusius College maakt hierover afspraken met de
afnamelocatie en de examencommissie van ROC Kop van Noord-Holland.
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Branches uit het cluster Nautisch College, LSTV, Techniek
NAUTISCH COLLEGE – LOGISTIEK
1. Zelfevaluatie team Logistiek
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet. Er is niet afwijkend geëxamineerd in
2019-2020. De examencommissie draagt, conform haar wettelijke
taak, zorg voor vaststelling van de exameninstrumenten.

In het teamplan van Logistiek is een SWOT-analyse opgenomen. Hierin wordt ‘examinering’ benoemd als zwakte; het team is zich bewust van een aantal
tekortkomingen. Door wisselingen in het team is de kennis over wet- en regelgeving, processen en procedures op het gebied van examinering niet over het
gehele team aanwezig. Een van de leden van het team is examenfunctionaris binnen het ROC en heel deskundig.
2. Extern/intern oordeel:
In 2019-2020 is er geen extern of intern onderzoek geweest naar de kwaliteit van de examinering bij de branche Logistiek.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Logistiek
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering
Actie voor 2019-2020
-

Voortgang in 2019-2020
-

Verantwoording
-

ED2: Exameninstrumenten

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

pagina 68 van 106
november 2020

Actie gepland voor 2019-2020
Brainstuds dient in oktober te worden gecertificeerd als
examenleverancier. Lukt dit niet, dan moet worden
uitgeweken naar een nieuwe leverancier voor de examens
van de keuzedelen.
Vanaf cohort 2019 worden de exameninstrumenten ook
digitaal vastgesteld via Afas.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd.

Verantwoording
De leverancier is gecertificeerd.

Niet uitgevoerd.

Door de gewijzigde regelgeving en andere strategische
keuzes wordt Afas niet gebruikt als examenbank.
Exameninstrumenten worden rechtsreeks vanuit de
examenbank van de leverancier gedownload en ingezet.

Actie gepland voor 2019-2020
De clusterexamencommissie voert een steekproef uit op de
opdrachten bij de examens (studentafhankelijk) en koppelt
de bevindingen terug aan de afdeling. De CEC wordt
geïnformeerd.
De actie ‘Veilige routing vanaf een vastgesteld
exameninstrument tot en met het gemaakte werk in het
studentdossier is geborgd middels een volledig in werking
zijnde examenloket’ wordt verder
uitgevoerd/geoptimaliseerd.

Voortgang in 2019-2020
Niet uitgevoerd.

Verantwoording
Deze actie moet worden uitgevoerd in 2020-2021.

Deels uitgevoerd.

Bij de opleiding Logistiek medewerker wordt een externe
beoordelaar (uit de praktijk) betrokken. De coach wordt
niet meer ingezet als beoordelaar. Beide maatregelen dragen
er aan bij dat de betrouwbaarheid van de beoordelingen
worden vergroot. Deze maatregel komt voort uit het
examenbezoek van twee leden van de examencommissie.
Teamleden betrokken bij afname en beoordeling worden
geschoold tot assessor door Bureau Lente in de tweede
helft van schooljaar 2019-2020. Een van de onderwerpen zal

Uitgevoerd.

Op de locatie Sportlaan is een beveiligde ruimte
gerealiseerd, de notitie Examinering & Beveiliging is
vastgesteld door het OT, samen met de taakomschrijving
voor de ‘functionaris examenloket’. Bij Techniek heeft een
pilot gedraaid. Voor 2020-2021 staat vervolgimplementatie
gepland.
Er zijn externen geschoold tot assessor. Deze mensen
worden ingezet bij de examens.

ED3: Afname en Beoordeling

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Uitgevoerd.

Bureau Lente heeft de scholing uitgevoerd in januari 2020.
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Actie gepland voor 2019-2020
zijn: het realiseren van een volwaardig ‘vierogenprincipe’ bij
de opleiding Logistiek medewerker. Het tweede dagdeel van
de scholing omvat een kallibreersessie en aandacht voor de
individuele opdrachten voor de student in de examens.
(Beide onderwerpen komen voort uit het examenbezoek.)

Voortgang in 2019-2020

Verantwoording

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Logistiek
Examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering
ED2 Exameninstrumentarium

ED3 Afname en beoordeling

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verbeteractie 2020-2021
Vervolgimplementatie examenloketten.
Einde schooljaar 2020-2021 wordt een steekproef uitgevoerd op de examendossiers,
conform de richtlijnen in hoofdstuk 8 van het handboek examinering.
De clusterexamencommissie voert een steekproef uit op de opdrachten bij de examens
(studentafhankelijk) en koppelt de bevindingen terug aan de afdeling. Het betreft de
casussen bij de opleiding Logistiek medewerker. De CEC wordt geïnformeerd over de
resultaten.
Leden van de examencommissie leggen een examenbezoek af bij één van de
beroepsgerichte examens (was reeds gepland, maar vanwege corona niet uitgevoerd.)

pagina 70 van 106
november 2020

NAUTISCH COLLEGE – MARITIEM
1. Zelfevaluatie team Maritiem
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
ED2 Exameninstrumentarium
V
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet. * De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling van de
exameninstrumenten.
ED3 Afname en beoordeling
V
Docenten en instructeurs hebben een assessorentraining gevolgd waar
in specifiek de ESTEL beoordelingsformulieren zijn gebruikt, om het
holistisch beoordelen te trainen.
*Gedurende schooljaar 2019-2020 heeft het team drie aanvragen voor afwijkend examineren ingediend. In alle gevallen ging het om beroepsgerichte
examens die via Skype werden afgenomen in plaats van fysiek in een lokaal ten gevolge van de RIVM-maatregelen.
Examinering is een belangrijk thema in het teamplan van Maritiem.
Op basis van een zelfevaluatie stelt het team ‘Het verbeteren van de kwaliteit en borging van het examenproces, inclusief examenorganisatie’ als één van de
speerpunten voor de komende periode. De bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van de examens wordt van belang geacht, maar ook als bedreiging gezien.
Het team heeft acties geformuleerd op het gebied van examinering, die zijn te vinden in het teamplan en onderstaande paragrafen.
2. Extern/intern oordeel
In schooljaar 2019-2020 zijn geen interne of externe onderzoeken uitgevoerd.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Maritiem
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering
Actie voor 2019-2020
-

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Voortgang in 2019-2020
-

Verantwoording
-
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ED2: Exameninstrumenten
Actie gepland voor 2019-2020
Vanaf cohort 2019 worden de exameninstrumenten ook
digitaal vastgesteld via Afas.

Voortgang in 2019-2020
Niet uitgevoerd.

Teamleden zijn verbonden aan ESTEL en daardoor
rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van de examens.
Exameninstrumenten van ESTEL zijn tijdig gereed en kunnen
worden vastgesteld en afgenomen. Het team kan dan
gevalideerde examens inzetten die voldoen aan de wettelijke
kaders.

Doorlopend proces.
Uitgevoerd, met
uitzondering van
beroepsgericht Engels.

Verantwoording
Door de gewijzigde regelgeving en andere strategische
keuzes wordt Afas niet gebruikt als examenbank.
Exameninstrumenten worden rechtsreeks vanuit de
examenbank van de leverancier gedownload en ingezet.
Er zijn examens ontwikkeld en er worden nog nieuwe
examens ontwikkeld.
De ontwikkeling van de beroepsgerichte examens Engels
heeft een tijd stil gestaan omdat hier bij de verschillende
scholen een andere kijk op was. Inmiddels is de
ontwikkelgroep constructief aan de slag.

ED3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020
Teamleden worden geschoold (presentatie door
constructeurs) op het werken met de nieuwe examens.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd.

De actie ‘Veilige routing vanaf een vastgesteld
exameninstrument tot en met het gemaakte werk in het
studentdossier is geborgd middels een volledig in werking
zijnde examenloket’ wordt verder
uitgevoerd/geoptimaliseerd.

Deels uitgevoerd.

Verantwoording
Docenten en instructeurs hebben een assessorentraining
gevolgd waarin specifiek de ESTEL beoordelingsformulieren
zijn gebruikt, om het holistisch beoordelen te trainen.
Op de locatie Sportlaan is een beveiligde ruimte
gerealiseerd, de notitie Examinering & Beveiliging is
vastgesteld door het OT, samen met de taakomschrijving
voor de ‘functionaris examenloket’. Bij Techniek heeft een
pilot gedraaid. Voor 2020-2021 staat vervolgimplementatie
gepland.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Maritiem
Onderwerp/examenstandaard
Verbeteractie
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering Conform de richtlijnen in hoofdstuk 8 van het handboek examinering wordt gedurende schooljaar 2020-2021
een steekproef uitgevoerd op de examendossiers.
Vervolgimplementatie van het examenloket op de locatie Sportlaan.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling

Doorontwikkelen van de ESTEL-examens.
Examens ontwikkelen voor het nieuwe kwalificatiedossier.
-

NAUTISCH COLLEGE- ORDE EN VEILIGHEID (MARITIEM)
1. Examinering in het teamplan bij Maritiem
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet. * De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling van de
exameninstrumenten.

*Gedurende schooljaar 2019-2020 heeft het team negen aanvragen voor afwijkend examineren ingediend. Eén aanvraag is afgewezen door de
examencommissie, de andere zijn goedgekeurd. In alle gevallen ging het om beroepsgerichte examens die afwijkend moesten worden afgenomen in verband
met de destijds geldende RIVM-maatregelen.
2. Extern/intern oordeel
In schooljaar 2019-2020 zijn geen interne onderzoeken uitgevoerd voor deze branche.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor Veiligheid en vakmanschap-maritiem

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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ED1 Kwaliteitsborging en diplomering
Actie voor 2019-2020
Door het vertrek van de coördinator is het belangrijk dat
er een goede overdracht plaatsvindt op het gebied van
examinering. Het team heeft aandacht voor alle stappen
in het examineringsproces; de PDCA-cyclus moet
worden doorlopen.
Zorg voor een examendeskundige in het team, die naast
de inhoudsdeskundige controle houdt op het gehele
proces van examinering.

Voortgang in 2019-2020
Deels uitgevoerd.

Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering voor de
nieuwe mensen en medewerkers die al langere tijd
verbonden zijn aan het team. Taken en rollen op het
gebied van examinering worden verdeeld op basis van
deskundigheid.
In kaart brengen van de deskundigheid van de externe
beoordelaars bij de KM (Koninklijke Marine).

Uitgevoerd.

De aftekenlijsten in de examendossiers van de studenten
worden aangepast, conform de aanbevelingen na de
dossiercontrole einde schooljaar 2018-2019. Dossiers
worden op de juiste manier gearchiveerd.

Uitgevoerd.

Deels uitgevoerd.

Uitgevoerd

Verantwoording
Dit is een continu proces. De coördinator heeft regelmatig
overleg met de examendeskundige van het onderwijsbureau.
Ook is er veel onderling overleg tussen collega’s op de
afdeling. Er is veel aandacht voor de borging van kwaliteit op
het gebied van examinering.
Drie teamleden (waaronder de coördinator) zijn beoogd
examendeskundigen. Een van hen is examenleider voor de
beroepsgerichte examens. Scholing voor betrokkenen moet
nog worden georganiseerd.
Gehele team is betrokken bij examinering. Iedereen wordt
ingezet als assessor en wordt op de hoogte gehouden over
de examenplanning. Er is contact onderling over de
uitvoering en de examens worden geëvalueerd.
De assessoren zijn geschoold, zij het niet allemaal recent. De
examenleider in de beroepspraktijk is zeer ervaren en
afkomstig uit het onderwijs.
Examens worden klaargelegd in afgesloten kast en na afname
en beoordeling komen examens daar ook weer terug.
Resultaten worden verwerkt in voortgangslijst en vervolgens
gaan de examens in het examendossier van de student. In
het dossier zit een lijst waarop alle examens staan, deze lijst
wordt afgevinkt zodra het examen in het dossier zit.

ED2: Exameninstrumenten
Actie gepland voor 2019-2020
Vanaf cohort 2019 worden de exameninstrumenten ook
digitaal vastgesteld via Afas.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Voortgang in 2019-2020
Niet uitgevoerd.

Verantwoording
Door de gewijzigde regelgeving en andere strategische
keuzes wordt Afas niet gebruikt als examenbank.
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Brainstuds dient in oktober te worden gecertificeerd als
examenleverancier. Lukt dit niet, dan moet worden
uitgeweken naar een nieuwe leverancier voor de examens
van de keuzedelen.
Vanaf cohort 2019 is er een nieuw kwalificatiedossier voor
de branche. De examens dienen te worden geëvalueerd met
SPL en de andere scholen. Het examenoverzicht moet
door/bij SPL worden uitgewerkt tot examens; leden van het
team zijn daarbij betrokken.

Uitgevoerd.

Exameninstrumenten worden rechtsreeks vanuit de
examenbank van de leverancier gedownload en ingezet.
De leverancier is gecertificeerd.

Uitgevoerd.

SPL heeft de examens opgeleverd. Het team werkt met
valide examens. Echter, de samenwerkende scholen
constateren dat de examens niet HUBO (haalbaar,
uitvoerbaar, betrouwbaar en organiseerbaar) zijn.
Aanpassingen zijn vereist.

Actie gepland voor 2019-2020
De actie ‘Veilige routing vanaf een vastgesteld
exameninstrument tot en met het gemaakte werk in het
studentdossier is geborgd middels een volledig in werking
zijnde examenloket’ wordt verder
uitgevoerd/geoptimaliseerd.

Voortgang in 2019-2020
Deels uitgevoerd.

Blijf scherp op het volledig invullen van de
beoordelingsformulieren (onvoldoende beoordeling altijd
onderbouwen).

Uitgevoerd.

Verantwoording
Op de locatie Sportlaan is een beveiligde ruimte
gerealiseerd, de notitie Examinering & Beveiliging is
vastgesteld door het OT, samen met de taakomschrijving
voor de ‘functionaris examenloket’. Bij Techniek heeft een
pilot gedraaid. Voor 2020-2021 staat vervolgimplementatie
gepland.
Voorafgaand aan elk examen wordt dit besproken met de
assessoren. Achteraf wordt gecontroleerd of dit ook is
uitgevoerd.

ED3: Afname en Beoordeling

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor Veiligheid en vakmanschap-maritiem
Onderwerp/examenstandaard
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

Verbeteractie
Conform de richtlijnen in hoofdstuk 8 van het handboek examinering wordt gedurende schooljaar 2020-2021
een steekproef uitgevoerd op de examendossiers.
Vervolgimplementatie van het examenloket op de locatie Sportlaan.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling

In schooljaar 2020-2021 worden de beoogde examendeskundigen van het team geschoold door de
examendeskundige van het onderwijsbureau.
De secretaris van de clusterexamencommissie woont een praktijkexamen bij in schooljaar 2020-2021
(examenbezoek).
Opgeleverde exameninstrumenten moeten worden geëvalueerd met SPL en vervolgens worden aangepast door
de leverancier.
-

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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LSTV – SPORT EN BEWEGEN
1. Zelfevaluatie team Sport en bewegen
ED

Examinering en diplomering

Oordeel van het team

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
Na intern kwaliteitsonderzoek zijn op dit punt diverse verbeteracties doorgevoerd (zie hiervoor het verbeterplan). Zo is het eerste
beroepsgerichte examen is naar school gehaald, om deugdelijke
beoordeling goed te borgen. Beoordelaars uit de praktijk hebben
toelichting ontvangen op de exameninstrumenten: hoe werkt afname
en beoordeling. Er is vastgelegd hoe onderscheid gemaakt kan
worden tussen niveau 3 en niveau 4 (conform de verbeteractie in
het verbeterplan).

*Het team heeft vijftien aanvragen voor afwijkend examineren gedaan bij de examencommissie. Twee aanvragen zijn afgekeurd, de overige aanvragen zijn
goedgekeurd door de examencommissie. In vijf gevallen ging het om mondelinge examen die zijn afgenomen via Skype. In de overige situaties ging het om
afwijkend examineren bij beroepsgerichte examens.
2. Extern/intern oordeel
Steekproeven op examendossiers
In schooljaar 2019-2020 zijn twee steekproeven uitgevoerd op examendossiers. Het betrof in beide gevallen een steekproef na afloop van diplomering.
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Op 11 juni 2020 is een steekproef uitgevoerd op de examendossiers van de opleiding Coördinator sport, bewegen en gezondheid. De BBL-variant van de
opleiding Coördinator sport, bewegen en gezondheid omvat twee groepen (STVSPBEQV en QZ). Ten tijde van de steekproef kende groep QV drie
geslaagden, groep QZ één. De examendossiers zijn tijdig aangeleverd bij het examenbureau en voldoen aan de eisen v.w.b. volledigheid.
Beoordelingsformulieren voor de stage, verantwoording voor Loopbaan & Burgerschap en de vrijstellingen voor de keuzedelen (indien van toepassing) zijn
opgenomen in de dossiers. Resultaten voor rekenen (centraal examen) zijn bij alle studenten juist overgenomen op de resultatenlijst. Bewijsmateriaal voor
examinering Engels is aanwezig in het digitale archief van TOA en Ontrac (centraal examen) en de resultaten zijn juist overgenomen op de resultatenlijst.
Proces-verbalen zijn aanwezig, net als de door de clusterexamencommissie en afdeling ondertekende individuele resultatenlijsten.
De dossiers zijn niet correct v.w.b. de keuzedelen, Nederlands en de beroepsgerichte examinering.
Op 11 juni 2020 is een steekproef uitgevoerd op de examendossiers van de BOL-opleidingen Coördinator sport, bewegen en gezondheid (25413) en
Coördinator Sport- en bewegingsagogie (25412). De dossiers zijn voor het grootste deel op orde. De examendossiers zijn tijdig aangeleverd bij het
examenbureau en voorzien van de juiste stickers. Beoordelingsformulieren voor de stage, verantwoording voor Loopbaan & Burgerschap en de vrijstellingen
voor de keuzedelen en talen (indien van toepassing) zijn opgenomen in de dossiers. Resultaten voor rekenen (centraal examen) zijn bij alle studenten juist
overgenomen op de resultatenlijst. Datzelfde geldt voor de resultaten voor het CE Nederlands en Engels. Voor wat betreft de instellingsexamens Nederlands
zijn alle gestoken dossiers compleet en correct. Proces-verbalen zijn aanwezig, net als de door de clusterexamencommissie en afdeling ondertekende individuele
resultatenlijsten. In twee dossiers ontbreekt het bewijsmateriaal voor het instellingsexamen Engels Spreken, er is wel een resultaat. In één dossier is er bij
twee werkprocessen in dezelfde kerntaak een telfout gemaakt in het voordeel van de student, die hierdoor een punt te hoog vermeld heeft staan op zijn
diploma.
De bevindingen tijdens de steekproeven hebben geleid tot een aantal verbeteracties, die zijn verwoord bij punt 4.
Intern kwaliteitsonderzoek
In november 2018 heeft een intern onderzoeksteam een kwaliteitsonderzoek examinering uitgevoerd. Zoals ook vermeld in het jaarverslag over 2018-2019
was het oordeel onvoldoende op twee van de drie examenstandaarden, te weten ‘Kwaliteitsborging en diplomering’ en ‘Afname en beoordeling’. Het team
heeft een verbeterplan opgesteld en diverse acties uitgevoerd. Voor komend schooljaar (zie 4) staan de laatste acties gepland.
Door de corona-maatregelen kon het monitorgesprek geen doorgang vinden in 2019-2020. Dit gesprek staat nu gepland voor dinsdag 1 december 2020.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Sport en bewegen
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
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Teamleden voeren, in de praktijk, een steekproef van 10% uit
op de beoordelingen in de praktijk.

Niet uitgevoerd, andere verbeteractie
doorgevoerd.

Er zijn meerdere acties geformuleerd op het gebied van
deskundigheidsbevordering:
1.
Drie leden van het brancheteam nemen deel aan een
scholing voor assessoren, uitgevoerd door Bureau Lente. De
examens behorend bij het kd van 2018 vormen de basis voor
de scholing.
2.
De coördinator houdt een kalibreersessie voor de
examens met het team. De secretaris van de
clusterexamencommissie woont de bijeenkomst bij. Zij
bereiden de bijeenkomst samen voor. Het tweede deel van
deze bijeenkomst staat in het teken van het evalueren van
examens (student- en beoordelaarsniveau).
3.
Beoordelaars uit de praktijk worden middels een brief
voorgelicht over de examens.
4.
Beoordelaars uit de praktijk worden uitgenodigd voor
een bijeenkomst op school. Doel: voorlichting geven over de
examens: procedures en beoordelingswijze.
5.
De coördinator laat zich door de onderwijskundige
voorlichten over de OER. Daarna informeert hij het team. De
coaches kunnen vervolgens de studenten informeren.
De branche Sport en bewegen levert een vertegenwoordiger
voor de clusterexamencommissie.
Digitale dossiervorming in EduArte wordt, ROC-breed,
gerealiseerd. Het vastgestelde examenplan van een opleiding
vormt de basis voor de structuur van een examendossier.
Voor elk examen kan een barcode worden geprint. Zodra een
examen is beoordeeld, worden de beoordelingsformulieren
en overige bewijsstukken voorzien van een barcode en
vervolgens gescand. Het gemaakte werk wordt vervolgens
automatisch gearchiveerd op de juiste plek in EduArte. Tot
die tijd hanteert het team de bestaande werkwijze.

1, 3, 4 en 5 zijn uitgevoerd.
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Niet uitgevoerd.
Niet gerealiseerd.

Het team heeft besloten een examen naar
school te halen om op die manier een meer
valide beoordeling te borgen.
2 staat gepland voor schooljaar 2020-2021.

In juni 2020 heeft de inspectie positief
geoordeeld over de clusterexamencommissie.
Deze actie staat ROC-breed- op de agenda
voor 2020-2021.
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Een lid van de examencommissie voert een steekproef uit op
de examendossiers v.w.b. de ingevulde
beoordelingsformulieren. Is de puntentelling juist uitgevoerd?
De aftekenlijst voor de studentdossiers wordt
geoptimaliseerd, zodat voor het hele team helder is welke
bewijsstukken in de examendossiers moeten worden
gearchiveerd (digitaal of fysiek).

Uitgevoerd.

Zie hierboven en de nieuwe acties bij 4.

Uitgevoerd.

Zie de examendossiers.

Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Bij aspect 1 en 2 geeft de onderzoekscommissie in haar
interne onderzoek feedback op de exameninstrumenten en de
borging van een deugdelijke beoordeling met de betreffende
instrumenten. De volgende acties zijn uitgezet:
1.
De afdeling levert de exameninstrumenten voor
cohort 2018 aan bij de centrale vaststellingscommissie (CVC).
2.
De vaststellingscommissie beoordeelt de instrumenten
en neemt daarin de bevindingen uit het onderzoek en die van
Bureau Toeter mee.
3.
De voorzitter van de CVC maakt een afspraak met de
examenleverancier om de bevindingen door te spreken en
advies in te winnen.
4.
De voorzitter van de CVC formuleert een concreet
advies voor borging en deelt deze met de coördinator en de
clusterexamencommissie.
Beoordeling BPV evalueren en eventueel aanpassen.
Uitgevoerd.

Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020
-
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Voortgang in 2019-2020
-

Verantwoording
Voor nieuwe acties zie punt 4.

De BPV-beoordelingen zijn in 2019 aangepast,
n.a.v. evaluatie met de stageconsulent,
verantwoordelijk docent en coördinator.
Verantwoording
-
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4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2020-2021
Het team stelt in september 2020 een update op van het verbeterplan. Hierin wordt de stand van zaken rondom de verbeteracties n.a.v. het interne
kwaliteitsonderzoek weergegeven.
Het team draagt zorg van optimalisering van de examendossiers (BOL en BBL). Voorafgaand aan diplomering dient het team de volledige dossiers te
controleren. Onderstaande acties zijn geformuleerd in de rapportages van de steekproeven:
• De opleidingsmanager informeert de beoordelaars van de beroepsgerichte examens over de bevindingen in de steekproef. Berekenen van de
resultaten dient zorgvuldiger te gebeuren.
• Het team organiseert een kalibreersessie voor de beoordelaars van de beroepsgerichte examens (BBL).
• De opleidingsmanager informeert de docent Nederlands over de bevindingen in de steekproef. Het overnemen van de resultaten dient
zorgvuldiger te gebeuren.
• De opleidingsmanager informeert de beoordelaars van de keuzedelen over de bevindingen in de steekproef. Vanaf diplomeringsjaar 2020-2021
dienen de examendossiers ook de beoordelingsformulieren voor de keuzedelen te omvatten.
• Leden van de examencommissie leggen in 2020-2021 een examenbezoek af bij één van de beroepsgerichte examens voor deze groepen.
• Medewerkers van het examenbureau nemen einde schooljaar 2020-2021 opnieuw een steekproef op de examendossiers.
Het team gaat structureel examens evalueren. Dit onderwerp wordt opgenomen in de jaarkalender en daarmee in de PDCA-cyclus van de branche.
Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2020-2021
De centrale vaststellingscommissie voert in 2020-2021 vaststellingsgesprekken met de examenleveranciers: Bureau ICE en Angerenstein/Boom.
De onderwijskundige die verbonden is aan de werkgroep burgerschap bespreekt de opmerkingen die Toeter Consultancy heeft gemaakt op de toetsen
voor burgerschap (geen examinering). Onderzocht wordt of hier ROC-breed een verbeterslag moet worden uitgevoerd.

Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2020-2021
De praktijkbeoordelaars worden geschoold. Datzelfde geldt voor nieuwe docenten die examens gaan beoordelen. Ervaren docenten volgen een
kalibreersessie.
Direct na afname en beoordeling legt de assessor de beoordeling (met name de tellingen) voor aan een tweede beoordelaar.
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STV – ORDE EN VEILIGHEID GRONDOPTREDEN
1. Zelfevaluatie team Orde en veiligheid - grondoptreden
ED

Examinering en diplomering

Oordeel van het team

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Opmerkingen bij het oordeel

V

De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
ED2 Exameninstrumentarium
V
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
ED3 Afname en beoordeling
V
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
*Gedurende de Corona-periode heeft het team niet afwijkend geëxamineerd voor de beroepsgerichte examens. Voor keuzedeel veiligheid en vakmanschap
voor niveau 2 en 3 heeft de examencommissie ingestemd met een aanvraag voor afwijkend examineren. Studenten hebben het betreffende keuzedeel
gevolgd, maar er kon niet worden geëxamineerd, vanwege de op dat moment geldende RIVM-maatregelen. Op de betreffende diploma’s staat vermeld
‘gevolgd’. Onderbouwing is gearchiveerd in EduArte bij de betreffende studenten.
2. Extern/intern oordeel:
Er is geen sprake van een intern of extern kwaliteitsonderzoek.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering Veiligheid en vakmanschap – grondoptreden
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Er worden duidelijke deadlines geformuleerd voor alle
Uitgevoerd.
stappen in het diplomeringsproces. Dit voorkomt fouten,
door tijdsdruk, aan het einde van het proces.
Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
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Voortgang in 2019-2020

Verantwoording
Er is een planning gemaakt, die ook kon worden
nageleefd.

Verantwoording
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Vanaf cohort 2019 is een nieuw kwalificatiedossier van kracht
voor deze opleidingen. In nauw overleg met de scholen en de
opleiders is een examen- en dekkingsoverzicht vastgesteld.
SPL gaat vanaf nu examens construeren, die moeten worden
vastgesteld door de samenwerkende partijen.
Het tijdig laten vaststellen van de exameninstrumenten is een
aandachtspunt. Vanaf cohort 2019 gebeurt dit via Afas,
waardoor een betere controle mogelijk is.
Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020
De informatievoorziening aan studenten moet worden
verbeterd (betere planning).

Uitgevoerd.

Voortgang in 2019-2020
Deels uitgevoerd.

SPL heeft examens ontwikkeld, de
vaststellingscommissie van het ROC heeft de
examens vastgesteld, conform de door de
centrale examencommissie vastgestelde
werkwijze.

Verantwoording
Bij Grop is dit gerealiseerd. Studenten zijn
gefaseerd voorgelicht.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor Veiligheid en vakmanschap – grondoptreden
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2020-2021
Conform hoofdstuk 8 uit het handboek examinering wordt een steekproef op de examendossiers uitgevoerd voor één van de Grop-opleidingen.
Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2020-2021
Vervolgimplementatie van het exameninstrumentarium, behorend bij de nieuwe kd’s, inclusief een strakke planning hiervoor.
Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2020-2021
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STV - VEILIGHEIDSACADEMIE
1. Zelfevaluatie Veiligheidsacademie
ED

Examinering en diplomering

Oordeel van het team

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling
V
*Gedurende de Corona-periode heeft het team niet afwijkend geëxamineerd.

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De beroepsgerichte examens
worden uitgevoerd bij een externe partij.
De examencommissie draagt, conform haar wettelijke taak, zorg
voor vaststelling van de exameninstrumenten (voor zover van
toepassing).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.

2. Extern/intern oordeel:
Bij de Veiligheidsacademie heeft in 2019-2020 geen intern of extern kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden.
Examenbezoek
Binnen het kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en Veiligheid is sprake van wettelijke beroepsvereisten. Onderdeel van deze wettelijke beroepsvereiste is
dat (het grootste deel van) de kwalificatie-eisen extern worden geëxamineerd. ExTH is door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen om dit te
examineren. Dit betekent dat bij verplichte externe examinering vanwege wettelijke beroepsvereisten niet de examencommissie van ROC Kop van NoordHolland, maar ExTH verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de kwaliteitsborging. Immers de mbo-instelling en examencommissie hebben geen invloed op
deze examens.
ExTH is in 2019 gecertificeerd als examenleverancier.
In december 2019 heeft een lid van de examencommissie een bezoek gebracht aan ExTH.
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De organisatie ontwikkelt examens voor vijf domeinen. Voor elk domein is een examencommissie ingesteld, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn.
De examencommissie stelt de examens vast, waarna deze worden afgenomen door ExTH. Indien er wijzigingen in de kd’s zijn of wijzigingen in de wet
(bijvoorbeeld regelgeving m.b.t. vuurwerk) dan worden examens bijgesteld en opnieuw vastgesteld.
Het bezochte examen omvatte een praktijkexamen, bestaande uit vier casussen. Twee studenten doen een ronde als handhavers en moeten onderstaande
situaties afhandelen:
- een voorbijganger komt ten val en moet worden geholpen;
- een verwarde vrouw loopt over straat en moet worden opgevangen;
- in een fietsenstalling treffen de handhavers een wrak aan;
- twee Engelssprekende toeristen moeten worden geholpen.
Bij het examen zijn twee onafhankelijke beoordelaars, twee rolspelers en een examenleider betrokken. Er is een volwaardig 4-ogenprincipe. Beide
beoordelaars zijn het hele examen bij de studenten. Zij vullen elk afzonderlijk de beoordelingsformulieren in, daarna komen zij gezamenlijk tot een
eindoordeel. Indien de beoordelaars niet tot een eindoordeel kunnen komen, wordt de examenleider geraadpleegd. Indien de drie niet kunnen komen tot
een oordeel, worden de stukken overgedragen aan de examencommissie van ExTH. Dan worden ook de acteurs bevraagd. Volgens de manager van ExTH
komt dit vrijwel nooit voor.
Beroepsgericht Engels wordt geïntegreerd geëxamineerd tijdens deze proeve. De acteurs dragen er zorg voor dat beide studenten, los van elkaar, de
vaardigheid moeten aantonen. Toen dat toch mis leek te gaan, omdat één van de studenten het van de ander wilde overnemen, greep de beoordelaar in.
Ook de tweede student moest Engels spreken.
De examensetting komt heel erg in de buurt van de reële situatie. ExTH is gevestigd op een bedrijventerrein. Studenten voeren hun casus uit op een groot
terrein, voorzien van parkeervakken (met auto’s), voetpaden, oversteekplaats, fietsenstalling, e.d. Ook de ruimte waar de studenten gebrieft worden en de
meldkamer zijn ingericht conform de beroepspraktijk.
Op basis van wat de commissie gedurende het examen heeft gezien en op basis van de gesprekken die de commissie heeft gevoerd, concludeert zij dat het
examen zeer zorgvuldig wordt afgenomen en naar alle waarschijnlijkheid ook zorgvuldig wordt beoordeeld. Dit laatste heeft de commissie niet volledig
onderzocht aangezien het overleg van de beoordelaars op een later moment zou plaatsvinden.
De kandidaten werden voorafgaand aan het examen ruim voldoende geïnformeerd. ExTH heeft veel tijd gestoken in de organisatie van dit examen en ook
de afname zelf vraagt een grote inzet van personeel. Het beroepenveld is goed vertegenwoordigd, onafhankelijke beoordeling is geborgd.
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3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de Veiligheidsacademie
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Vervolgimplementatie van Afas Examinering.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd

Verantwoording
Alle examenplannen worden vastgesteld via Afas. Einde
schooljaar 2019-2020 is ROC-breed de keus gemaakt om
Afas niet te gebruiken als examenbank voor exameninstrumenten. Er is een nieuwe werkwijze voor de
centrale vaststellingscommissie vastgesteld.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd.

Verantwoording
Voor de keuzedelen worden examens van Brainstuds
ingezet, een gecertificeerde leverancier.

Actie gepland voor 2019-2020
Veilige routing vanaf een vastgesteld exameninstrument tot en
met het gemaakte werk in het studentdossier is geborgd
middels een volledig in werking zijnde examenloket.

Voortgang in 2019-2020
Deels uitgevoerd.

Examenbezoek door twee leden van de examencommissie bij
de ExTH.
Examenbezoek door twee leden van de examencommissie bij
de SVPB.

Deels uitgevoerd.

Verantwoording
Het OT heeft ingestemd met de notitie rondom
examinering en beveiliging. Op alle ROC-locaties zijn
beveiligde ruimtes ingericht. Een stuurgroep houdt zich
bezig met de verder implementatie van de loketten.
Een lid van de centrale examencommissie heeft een
examenbezoek afgelegd bij ExTH. Vanwege de Coronapandemie heeft het bezoek aan de SVPB nog niet
plaatsgevonden. Gezien de eisen die het toezicht stelt, is
dit ook niet strikt noodzakelijk. Voor 2020-2021 wordt
een examenbezoek gepland bij een examen van keuzedeel
Politie.

Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
Monitoren dat ook de leverancier voor examens van de
keuzedelen gecertificeerd is.
Standaard 3: Afname en Beoordeling

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

pagina 86 van 106
november 2020

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de Veiligheidsacademie
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2020-2021
Verdere implementatie van de examenloketten.
In januari 2021 wordt een intern kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Op basis van die rapportage worden actiepunten geformuleerd.
Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2020-2021
Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2020-2021
Voor 2020-2021 wordt een examenbezoek gepland bij een examen van keuzedeel Politie crebonummer K1057 of K1059.
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TECHNIEK
1. Inleiding bij het branchespecifieke jaarverslag voor de afdeling Techniek
Bij de branche Middenkader Engineering is in schooljaar 2018-2019 een monitorgesprek uitgevoerd n.a.v. een intern kwaliteitsonderzoek. De bevindingen
van de onderzoekscommissie zijn door het team vertaald naar een aantal verbeteracties (uit te voeren in de periode 2019-2021). Aangezien de examinering
bij de verschillende branches op de afdeling Techniek op vrijwel gelijke wijze verloopt, is ervoor gekozen om deze verbeteracties door te voeren bij alle
opleidingen binnen de afdeling Techniek.
Ook voor de verbeteracties n.a.v. het inspectiebezoek bij de opleiding Eerste monteur mechatronica (in de tweede helft van 2019-2020) en de steekproef op
examendossiers (in de eerste helft van 2019-2020, conform hoofdstuk 8 uit het handboek examinering) kan gesteld worden dat het om afdelingsbrede zaken
gaat. Om die redenen is ervoor gekozen om voor Techniek een afdelingsbreed verslag op te stellen ten behoeve van het jaarverslag examinering 2019-2020.
2. Zelfevaluatie team Techniek
Examinering en diplomering
ED
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team Opmerkingen bij het oordeel
V
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
ED2 Exameninstrumentarium
V
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier en
normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt, conform
haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
ED3 Afname en beoordeling
V
Hiervoor zijn verbeteracties geformuleerd (zie 5), mede n.a.v. de
steekproeven op de examendossiers.
*Gedurende de Corona-periode zijn alle examens afgenomen als beoogd. Er zijn voor Middenkader twee aanvragen voor afwijkend examineren behandeld
door de examencommissie. Een examen bij de opleiding eerste monteur mechatronica is op school uitgevoerd, in plaats van bij het leerbedrijf.
3. Extern/intern oordeel
In de tweede helft van schooljaar 2019-2020 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de opleiding Eerste monteur mechatronica. Daarnaast is, conform
hoofdstuk 8 uit het handboek examinering, een steekproef uitgevoerd op examendossiers voor de opleiding Eerste monteur mechatronica (25340, BBL).
Ook hebben twee leden van de examencommissie een examenbezoek afgelegd bij een praktijkexamen.
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a. Examenbezoek door leden van de examencommissies
Op 14 mei 2020 hebben twee leden van de examencommissie een examenbezoek afgelegd bij de opleiding Eerste monteur mechatronica. Het betrof een
proeve van bekwaamheid in de gesimuleerde omgeving, op school. Normaliter wordt de betreffende proeve afgenomen in de praktijk, vanwege de coronamaatregelen was dat in deze periode niet haalbaar. Het examen is ongewijzigd gebleven, de locatie is aangepast.
De examencommissieleden constateren dat afname en beoordeling goed verloopt. Beide beoordelaars maakten een professionele indruk en kwamen
enthousiast over. Het examen was strak georganiseerd en conform de voorschriften uitgevoerd en beoordeeld (voor zover de commissie hierbij aanwezig
was en dit heeft kunnen zien). Het examen is erg arbeidsintensief (24 uur verdeeld over vier dagen, voorbereiding en beoordeling niet meegerekend).
Aandachtspunten
- Betrek de beroepspraktijk bij afname en beoordeling (dit is wel het gebruik maar heeft bij dit examen niet plaatsgevonden);
- Zorg dat het examen op tijd beschikbaar is zodat de logistieke voorbereiding op tijd gedaan kan worden;
- Evalueer het examen met de kandidaten.
b. Steekproef examendossiers
De onderzoekers concludeerden dat de examendossiers grotendeels op orde zijn, er zijn echter wel verbeterpunten. Hieronder volgt een verkorte
weergave vanuit de rapportage. De verbeteracties zijn opgenomen bij punt 5.
Voor alle studenten in de steekproef zijn de dossiers compleet v.w.b. beroepsgerichte examinering. Voor elke student is er een vastgestelde opdracht, met
daarbij de ingevulde en door twee beoordelaars ondertekende beoordelingsformulieren per kerntaak/werkproces.
Het ‘Formulier Vaststelling Opdracht Proeve van Bekwaamheid’ ontbreekt in alle gecontroleerde dossiers. Alle individuele opdrachten zijn wel aantoonbaar
vastgesteld door de examencommissie; deze zijn ondertekend door een daarvoor door de examencommissie gemandateerde vertegenwoordiger van de
afdeling. De beoordelingsformulieren zijn niet allemaal volledig juist ingevuld. Dit is een verbeterpunt.
Alle studenten hebben aantoonbaar het centraal examen rekenen en Nederlands afgelegd. Het juiste resultaat staat vermeld op de cijferlijsten.
Er zijn drie onjuistheden geconstateerd v.w.b. de resultaten van instellingsexamens (Nederlands). Met de implementatie van TOA voor de instellingsexamens
is archivering (digitaal) goed geregeld. Alle benodigde formulieren zijn altijd te raadplegen in TOA. Berekening van het cijfer gebeurt digitaal. Resultaten zijn
digitaal opgeslagen, direct na beoordeling. Alle docenten zijn geschoold in juni 2020, vervolgscholing staat gepland voor juni 2021. Er zijn om die reden geen
extra vervolgacties noodzakelijk op dit punt.
Bij alle studenten omvat het dossier een eindbeoordeling voor de stage, getekend door een vertegenwoordiger van school. In twaalf dossiers zit daarnaast
ook een door de opleider ondertekend beoordelingsformulier. Bij een student ontbrak de getekende beoordeling. In alle dossiers zit de verplichte
verklaring.
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Kijkend naar het geldende toezicht voldoen de examendossiers v.w.b. de keuzedelen. Er wordt aantoonbaar geëxamineerd én de resultaten van de
keuzedelen worden betrokken bij de diplomering. De examinering van de keuzedelen is wel voor verbetering vatbaar. De beoordelingsformulieren zijn niet
altijd juist/volledig ingevuld. De betreffende docenten moeten hierop worden getraind.
c. Inspectiebezoek
De inspectie stelt dat de ‘Kwaliteitsborging examinering en diplomering’ op orde is. Onderstaande concludeert de inspectie in haar eindrapport. ROC-breed
worden verbeteracties geformuleerd v.w.b. het aandachtspunt in de laatste alinea. Dit onderwerp komt om die reden niet terug in de verbeteracties
specifiek voor Techniek.
De examencommissie borgt een deugdelijke examinering en diplomering. Het besluit tot diplomering wordt deskundig genomen en de kwaliteit van de
exameninstrumenten, de afname en beoordeling en de deskundigheid van betrokkenen worden voldoende bewaakt. De examencommissie stelt op
deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. De clusterexamencommissie voert een 100
procent controle uit op de examendossiers. Daarmee controleert ze de examendossiers op juistheid en volledigheid voordat ze de kandidaat voordraagt
voor diplomering door de centrale examencommissie. Deze centrale commissie voert daarnaast ook steekproeven uit op examendossiers. De processen
en verantwoordelijkheden die leiden tot diplomering zijn helder beschreven en bij alle betrokkenen bekend.
Daarnaast bewaakt de examencommissie voldoende de kwaliteit van de exameninstrumenten. De examencommissie checkt de kwaliteit van het
ingekochte instrumentarium en stuurt actief op de realisatie van verbeteringen bij de examenleverancier. De actieve monitoring van de kwaliteit van het
instrumentarium blijkt ook uit het feit dat de centrale examencommissie de keuze heeft gemaakt andere taalexamens in te kopen omdat deze beter
aansluiten bij de eisen die de instelling stelt aan betrouwbare examinering.
Verder bewaakt, monitort en analyseert de examencommissie de kwaliteit van de afname en beoordeling en ziet zij in voorkomende gevallen toe op de
realisatie van verbetermaatregelen. Regelmatig wonen leden van zowel de centrale als de clusterexamencommissie examens bij. Verder zijn de uitkomsten
van interne audits een vast agendapunt binnen de clusterexamencommissie. Door middel van monitorgesprekken met de teams bewaakt de commissie de
voortgang van de verbeteracties en de clusterexamencommissie verantwoordt zich hierover richting de centrale examencommissie. Ook is het
beroepenveld betrokken bij de examinering en vertegenwoordigd in de clusterexamencommissie.
Ten slotte bewaakt de examencommissie de deskundigheid van alle betrokkenen bij de examinering. De leden van de examencommissie zijn allemaal
geschoold in hun rol. Dat geldt ook voor alle schoolassessoren, zowel van de beroepsgerichte examens als de taalexamens. De examencommissie
monitort of de deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij de examinering op orde is.
We zien wel een aandachtspunt als het gaat om de onafhankelijkheid. De leden van de clusterexamencommissie voeren namelijk de dossiercontrole uit op
de dossiers van de studenten van de eigen opleidingen. Het is positief dat de clusterexamencommissie eerder al een aantal acties heeft ingezet rondom
onafhankelijkheid. Zo vinden bijwoningen van examens niet plaats binnen de eigen opleiding en worden examenplannen niet vastgesteld door de manager
van de eigen opleiding.
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4. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor Techniek
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Veilige routing vanaf een vastgesteld exameninstrument tot en Deels uitgevoerd.
met het gemaakte werk in het studentdossier is geborgd middels
een volledig in werking zijnde examenloket.

Een lid van de clusterexamencommissie is aanwezig bij de
vaststelvergaderingen om een juiste voordracht voor
diplomering te borgen.

Uitgevoerd.

Verantwoording
De beveiligde ruimte is ingericht en in gebruik genomen. Het
examenloket bij Techniek vormde de pilot voor de ROCbrede invoering van de examenloketten. Vanaf schooljaar
2020-2021 dient het examenloket een formeel vervolg te
krijgen. De stuurgroep Examinering en Beveiliging stuurt dit
proces aan, de examencommissie monitort dit proces.
De coördinator is als lid van de clusterexamencommissie
aanwezig bij de vergaderingen.

Standaard 2: Exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2019-2020
Er dient een vervolg te komen op de scholing van assessoren.

Voortgang in 2019-2020 Verantwoording
Uitgevoerd.
Teamleden zijn geschoold door trainers van
examenleverancier Mei. De verbeteracties vanuit de
steekproef op de examendossiers v.w.b. het scholen van de
assessoren is hiermee ook opgepakt.
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE, voor 20202021 staat een vervolg gepland.
Er is een werkgroep examinering opgericht waarin personen uit Deel uitgevoerd.
Er is een werkgroep aangesteld, bestaande uit docenten,
verschillende geledingen deelnemen. De werkgroep moet het
medewerkers van het examenloket (de pilot), de
proces van examineren gaan borgen (structureel evalueren en
onderwijskundige en (voor de opstartfase) de
bijstellen). De werkgroep gaat begin 2019-2020 van start.
examendeskundige van het onderwijsbureau. In 2019-2020 is
de werkgroep eenmaal bijeengekomen.
De centrale vaststellingscommissie neemt vanaf schooljaar 2019- Uitgevoerd.
Conform hoofdstuk 8 in het handboek examinering zijn
2020 jaarlijks een steekproef op de individuele
steekproeven uitgevoerd op de examendossiers. Dit leverde
examenopdrachten. De rapportage en verbeteracties worden
een aantal verbeteracties op die zijn uitgevoerd gedurende het
teruggekoppeld aan de afdeling en besproken in de centrale
schooljaar, of in schooljaar 2020-2021 worden opgepakt (zie
examencommissie.
hieronder).
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Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Het ROC moet een actieve rol innemen in de beoordeling, zoals Uitgevoerd
beschreven in het verantwoordingsdocument van stichting MEI.
De afdeling zorgt voor maatregelen waarmee grip en zicht
gehouden wordt op de kwaliteit van de beoordeling.
Studenten zijn bij aanvang van de opleiding goed geïnformeerd Uitgevoerd
over de examinering. Het examenplan wordt toegelicht, net als
de wijze van examineren en de eisen die aan de student worden
gesteld.

Verantwoording
Vanuit de afdeling is er toezicht in alle fasen van het proces
(van opstellen van de opdrachten tot en met de beoordeling).
Studenten krijgen voorlichting, met bijbehorende informatie
van Mei. Het bedrijf krijgt voorlichting.

5. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor Techniek
Standaard 1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie gepland voor 2020-2021
Het ‘Formulier Vaststelling Opdracht Proeve van Bekwaamheid’ dient voor alle individuele examenopdrachten te worden ingevuld door de coördinator, die
hiervoor is gemandateerd door de centrale examencommissie.
Einde schooljaar 2020-2021 wordt een steekproef uitgevoerd op examendossiers van een diplomerende groep. Gecontroleerd wordt dan of de
verbeteracties die voort zijn gekomen uit de eerdere steekproef de juiste resultaten hebben opgeleverd.
De pilot met het examenloket dient een formeel vervolg te krijgen, conform de afspraken in de notitie Examinering & Beveiliging. Implementatie van de
werkgroep examinering is onderdeel van dat traject.
Het evalueren van examens met beoordelaars, organisatoren en studenten moet structureel worden ingebed op de afdeling.
Standaard 2: exameninstrumentarium
Actie gepland voor 2020-2021
-

Standaard 3: Afname en Beoordeling
Actie gepland voor 2020-2021
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De beoordelingsformulieren dienen volledig en correct te worden ingevuld, conform de informatie die tijdens de scholing door Mei is gegeven aan de
assessoren. De examencommissie neemt einde schooljaar 2020-2021 een steekproef ter controle.
In juni 2021 dient de scholing voor taalassessoren een vervolg te krijgen, in de vorm van een kallibreersessie (verzorgd door Bureau ICE).
Specifiek voor de opleiding VeVa Mechatronica de volgende actie:
De informatievoorziening aan studenten voor Veva Mechatronica moet worden verbeterd (betere planning), net zoals dat het afgelopen jaar is gedaan bij de
opleiding Veva GROP.
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Branches uit het cluster Zorg en Welzijn
GEZONDHEIDSZORG
1. Zelfevaluatie team Gezondheidszorg (alle opleidingen, Den Helder en Schagen):
Gezondheidszorg bestaat uit vier teams, met elk hun eigen coördinator. De teams kopen examens in bij dezelfde examenleverancier en werken volgens
gelijke procedures, ook is er overlap in aangeboden crebo’s. Er is veel overleg en afstemming tussen de coördinatoren. Om die redenen kiest het team voor
één verslag voor de gehele branche. Zelfevaluatie, evalueren van verbeteracties en formuleren van nieuwe acties voor het komende jaar is uitgevoerd door
alle coördinatoren afzonderlijk.
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
Voor de VIP-opleiding (verpleegkundeopleiding in de praktijk, in
samenwerking met NoordWest ziekenhuis en Horizon College)
wordt gebruikt gemaakt van examens van Consortium, voor de
overige opleidingen van examens van P2M. Teams zouden graag zien
dat P2M ook overgaat op digitale beoordelingsformulieren.
Voor de keuzedelen is dit niet overal het geval (zie 4).
De procedures voor afname en beoordeling van beroepsgerichte
examens zijn op orde. Voor niveau 2 (beide locaties) is
geconstateerd dat borging verbetering behoeft. Hiervoor heeft het
teams acties geformuleerd (zie punt 4).

*Gezondheidszorgbreed zijn 33 aanvragen voor afwijkend examineren gedaan bij de examencommissie. 32 aanvragen betroffen mondelinge examens voor
talen die via Skype zijn afgenomen. In één geval verleende de examencommissie toestemming voor representatief examineren gedurende de corona-periode.
2. Extern/intern oordeel
In schooljaar 2019-2020 heeft geen intern of extern onderzoek plaatsgevonden.
Steekproef op examendossiers
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Wel is er een steekproef op de examendossiers uitgevoerd op de examendossiers van de opleiding VIP MBO-Verpleegkundige, crebonummer 25480. Het
betreft een opleiding die de branche uitvoert in nauwe samenwerking met het Horizon College. Geconcludeerd is dat de examendossiers op orde zijn. Alle
vereiste documenten zijn aanwezig, correct en volledig ingevuld. Resultaten zijn juist overgenomen op de ROC-invullijsten. Er zijn geen vervolgacties
noodzakelijk.
Examenbezoek door leden van de examencommissies
Op 30 januari 2020 hebben twee leden van de examencommissie, een examenbezoek afgelegd bij de afdeling Zorg. Ze bezochten één afnamemoment van
examenonderdeel ‘Voert verpleegtechnische handelingen uit (branche-onafhankelijk)’ van de opleiding MBO-Verpleegkundige (crebo 25480). Conclusie van
de commissie was dat het examen zorgvuldig en conform het exameninstrument werd afgenomen met kandidaten die van tevoren goed op de hoogte waren
van wat van hen verwacht werd. De uiteindelijke beoordeling zoals deze wordt vastgelegd in het exameninstrument wordt correct uitgevoerd, beoordelaars
zijn deskundig en goed op elkaar ingespeeld. Objectiviteit is met deze deskundige beoordelaars goed geborgd.
De commissie had een aantal kleine aanbevelingen:
• Als een student in de war raakt en/of heel rommelig werkt wordt de handeling afgebroken en opnieuw gestart. Dit is gebruikelijk, maar kan ook tot
problemen en/of verschillen in beoordelingen leiden. Dit is een keuze, maar dan moet je het goed afstemmen en alle beoordelaars moeten dit op een
zelfde manier uitvoeren. Verder zou dit een moment van overleg tussen de beoordelaars moeten zijn en na afloop besproken/gedocumenteerd
moeten worden.
• Het aftekenen van verpleegtechnische handelingen tijdens de stage/BPV is fraudegevoelig. Mogelijk zou een stempel van het ROC door de
handtekening van de praktijkbeoordelaar een extra veiligheid zijn. Wat ook zou kunnen is aan het einde van de stage/BPV nog een keer een check te
doen door één eindverantwoordelijke.
• De aftekenmap permanent in bezit van de student is mogelijk een risico, zeker als de student aan het einde van de opleiding de map kwijt raakt.
Tussentijds op enkele vaste momenten een back-up maken en deze bewaren in het examendossier zou wenselijk kunnen zijn.
• Sommige onderdelen niet daadwerkelijk laten zien, begrijpen we (b.v. handen gewassen, etc.) Andere onderdelen zouden we niet mondeling afdoen
omdat dit cruciale onderdelen zijn. Risico is dat dit ook later in de praktijk vergeten wordt.
• Bij aanvang een gezamenlijk welkom en duidelijk introductiemoment zou het proces persoonlijker maken en meer structuur geven, ook als de
studenten gewend/gewoon zijn aan het proces van toetsen van de handelingen.
• Studenten zelf de benodigde materialen laten pakken in kasten of karren die zo veel als mogelijk de werkelijkheid weergeven.
• Tijdens of meteen na afloop uitslag geven kan anders. Beter is om na afloop af te stemmen/evalueren met de medebeoordelaar (hanteren:
‘meerogenprincipe’) en dan tot een gezamenlijk besluit komen. Dit kan ook als je niet daadwerkelijk de uitvoering hebt gezien cq. afgenomen.
• Maak vooraf een planning zodat bij meerdere studenten, zoals in dit geval drie, niet één student bij alle handelingen steeds dezelfde beoordelaar
krijgt.
• Na afloop van alle examens ook aandacht voor de evaluatie van de afname zelf. Door dit te documenteren geeft dit aan einde van een schooljaar veel
informatie tot verbeteracties vanuit studentenoogpunt gezien.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

pagina 95 van 106
november 2020

•

Bespreek de vaagheid van de examenomschrijving met het voorstel om te gaan werken met go en no-go onderdelen met leverancier van de
examens.

Bovenstaande aandachtspunten komen aan de orde bij punt 4.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Gezondheidszorg:
ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
ED2: Exameninstrumentarium
Actie voor 2019-2020
Examenplannen construeren en laten
vaststellen voor alle keuzedelen.

ED3: Afname en Beoordeling
Actie voor 2019-2020
Beter borgen van de kwaliteit door het
scholen van twee groepen assessoren. Hier
moeten ook mensen vanuit het
beroepenveld aan deelnemen.

Verantwoording
-

Voortgang in 2019-2020
Dit is deels gebeurd.

Verantwoording
Zie de vastgestelde examenplannen op het Portaal.
Voor 2020 en verder moeten nieuwe examenplannen
worden vastgesteld, vanwege de nieuwe zak/slaagregeling.

Voortgang in 2019-2020
Deels uitgevoerd.

Verantwoording
Bureau Lente heeft de tweedaagse scholing verzorgd
op 16 januari en 3 februari 2020. Certificaten
opgenomen in de bekwaamheidsdossiers van de
medewerkers. De tweede scholing stond gepland voor
maart 2020. Vanwege de corona-maatregelen is deze
training verplaatst naar de eerste helft van schooljaar
2020-2021. Interne scholing is daarmee geborgd.
Voor externe assessoren is niet altijd duidelijk of
scholing binnen de instelling verzorgd wordt. Niet
voor alle assessoren uit de praktijk is duidelijk of de
deskundigheid afdoende geborgd is.
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25% uitvoeren steekproef op de
beoordelingen in de praktijk, om te toetsen
of de examinering in de praktijk deugdelijk is.

De coördinator niveau 4 heeft begin 2019-2020
een plan opgesteld voor de uitvoering van
steekproeven op de beoordelingen. Vanwege
Corona is het niet gelukt om dit plan ten uitvoer
te brengen.

In 2019-2020 is het handboek examineren aangepast
v.w.b. de borging van de kwaliteit van afname en
beoordeling in de praktijk. Het plan van de branche
sluit hierop aan. Uitvoering kan, aangestuurd door de
coördinator, plaatsvinden in 2020-2021.

Voorafgaand aan de vaststelvergaderingen hebben
teamleden alle (100%) examendossiers
gecontroleerd v.w.b. de beroepsgerichte
beoordelingen. Optellingen, handtekeningen e.d.
zijn gecontroleerd.
4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Gezondheidszorg
Onderwerp/examenstandaard
Verbeteractie voor 2020-2021
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering
Het team voert in 2020-2021 steekproeven uit op de beoordelingen in de praktijk, conform het
vorig schooljaar opgestelde plan.
Het proces rondom examinering en beoordeling van keuzedelen moet worden geoptimaliseerd.
Het gaat met name om het informeren van het team over de geldende procedures en regelgeving.

ED2 Exameninstrumentarium

ED3 Afname en beoordeling

Keuzedeelaanbod moet geëvalueerd worden voor alle BOL-opleidingen. Het team kijkt naar de
mogelijkheden in hoeverre de studenten de werkprocessen kunnen oefenen en uitvoeren in de
praktijk of in simulaties op school en hoe er moet worden geëxamineerd (gecertificeerde
leverancier).
Het team gaat in overleg met P2M of de beoordelingsformulieren gedigitaliseerd kunnen worden,
zodat digitaal beoordeeld (en ingeleverd) kan worden. Digitaal beoordelen is minder
fraudegevoelig en minder foutgevoelig (optellingen). Ook is de kans dat documenten zoekraken
veel kleiner.
Scholing van assessoren vanuit de praktijk en van het ROC Kop van Noord-Holland in de eerste
helft van 2020-2021. De coördinatoren benaderen hiervoor ook beoordelaars uit de praktijk.
De coördinatoren nemen de check van deskundigheid van externe assessoren in de 25%
steekproef opzet mee.
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De coördinatoren bespreken de aandachtspunten die leden van de examencommissie hebben
geformuleerd na het examenbezoek bij de opleiding Verpleegkunde. Zij bepalen welke
verbeterpunten gezondheidszorg-breed gelden en welke alleen voor verpleegkunde kunnen
worden opgepakt.
Voor niveau 2 (locatie Den Helder en Schagen) worden de beroepsgerichte examens ‘Persoonlijke
zorg en activiteiten van het dagelijks leven’, ‘Ruimtes inrichten’ en ‘Aanspreekpunt zijn’ vanaf
schooljaar 2020-2021 op school afgenomen (simulatie). Dit om gelijkwaardigheid beter te borgen.
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ENTREE-OPLEIDING
1. Zelfevaluatie team Entree
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
De procedures voor afname en beoordeling van beroepsgerichte
examens zijn op orde.

*Het team heeft één aanvraag voor afwijkend examineren gedaan bij de examencommissie gedurende de corona-periode. De examencommissie was
daarmee akkoord.
2. Extern/intern oordeel
In 2019-2020 is er geen extern of intern onderzoek geweest naar de kwaliteit van de examinering bij de Entree-opleiding.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de Entree-opleiding
ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Scholing voor assessoren in 2019-2020.
Uitgevoerd.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verantwoording
Op 23 januari en 6 februari 2020 heeft Bureau Lente
een tweedaagse scholing uitgevoerd. Certificaten zijn
toegevoegd aan de bekwaamheidsdossiers van de
betreffende medewerkers.
Taalassessoren zijn geschoold door trainers van TOA
(kallibreersessie op 25 juni 2020).
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ED2: Exameninstrumentarium
Actie voor 2019-2020
-

Voortgang in 2019-2020
-

Verantwoording
-

ED3: Afname en Beoordeling
Actie voor 2019-2020
-

Voortgang in 2019-2020
-

Verantwoording
-

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de Entree-opleiding
Onderwerp/examenstandaard
Verbeteracties 2020-2021
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering

Beoordelingsformulieren voor de BPV worden geoptimaliseerd.

ED2 Exameninstrumentarium

Voor keuzedeel Ondernemend gedrag zoekt het team afstemming over examenplan en examen, zodat
voldaan wordt aan de ROC-brede richtlijnen.

ED3 Afname en beoordeling

Nieuwe beoordelaars van Techniek worden ondersteund door ervaren beoordelaars, zodat ook zij weten
hoe zij moeten voldoen aan de wettelijke eisen.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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KAPPEN
1. Zelfevaluatie team Kappen
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
De procedures voor afname en beoordeling van beroepsgerichte
examens zijn op orde.

*Gedurende de corona-periode heeft de examencommissie ingestemd met een aanvraag voor afwijkend examineren van een keuzedeel.
2. Extern/intern oordeel:
In 2019-2020 zijn geen interne of externe onderzoeken uitgevoerd.
3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Kappen
ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
De examendossiers zijn op orde, maar
Uitgevoerd.
zouden aangevuld kunnen worden met de
aantekeningen van de beoordelaars en
eventueel fotomateriaal van het
eindresultaat. De coördinator stuurt dit aan.
ED2: Exameninstrumentarium
Actie voor 2019-2020
-

Voortgang in 2019-2020
-

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept

Verantwoording
Beoordelaars maken aantekeningen bij de
beoordelingen, maar voegen geen foto’s toe aan de
dossiers.
Voor deze actie is een vervolg geformuleerd voor
2020-2021 (zie 4).
Verantwoording
-
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ED3: Afname en Beoordeling
Actie voor 2019-2020
Beter borgen van de kwaliteit door het
scholen van een groep assessoren door
Bureau Lente, kalibreren maakt hiervan
onderdeel uit.
Een aanbeveling van de interne
onderzoekscommissie is het vergroten van
eigenaarschap bij het team. De coördinator
pakt dit op. De examendeskundige van het
onderwijsbureau verzorgt een voorlichting
voor het team.
De informatie richting de beoordelaars
verloopt goed, maar kan verbeterd worden
door op de dag van examinering de
beoordelaars goed voor te lichten en te
laten begeleiden door een teamlid met
examinering in zijn/haar portefeuille.

Voortgang in 2019-2020
Niet uitgevoerd.

Verantwoording
Deze actie wordt opgevolgd in schooljaar 20202021.

Uitgevoerd.

Uitgevoerd op 19 januari 2020, de coördinator was
niet aanwezig.
De coördinator heeft de ROC-brede scholing voor
coördinatoren bijgewoond in november 2019.

Uitgevoerd.

De beoordelaars worden op de dag van het examen
goed voorgelicht.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 voor de branche Kappen
Onderwerp/examenstandaard Verbeteractie voor 2020-2021
ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling.
Beter borgen van de kwaliteit door het scholen van een groep assessoren door Bureau Lente, kalibreren maakt
hiervan onderdeel uit, einde schooljaar 2020-2021.
ED1 Kwaliteitsborging en
Er wordt in 2020-2021 een steekproef uitgevoerd op de examendossiers van studenten die zijn gediplomeerd in
diplomering
2019-2020.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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WELZIJN
1. Zelfevaluatie van team Welzijn
ED Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

Oordeel van het team
V

ED2 Exameninstrumentarium

V

ED3 Afname en beoordeling

V

Opmerkingen bij het oordeel
De inspectie heeft in 2019-2020 positief geoordeeld over het
functioneren van de examencommissies (cluster en centraal).
Taalassessoren zijn geschoold door Bureau ICE, een groep
assessoren van beroepsgerichte examens door Bureau Lente.
Alle examens worden ingekocht bij een gecertificeerde leverancier
en normaliter ongewijzigd ingezet*. De examencommissie draagt,
conform haar wettelijke taak, zorg voor vaststelling.
De procedures voor afname en beoordeling van beroepsgerichte
examens zijn op orde.

*Gedurende de corona-periode heeft de examencommissie ingestemd met een vijftal aanvragen voor afwijkend examineren.
Team Welzijn heeft sinds een aantal jaren een werkroep examinering, bestaande uit vier docenten. Eén van de coördinatoren stuurt de werkgroep aan.
Tevens is zij lid van de clusterexamencommissie.
2. Extern/intern oordeel:
De onderwijsinspectie had voor schooljaar 2019-2020 een inspectieonderzoek aangekondigd. Vanwege corona heeft het onderzoek bij Welzijn geen
doorgang kunnen vinden.
Op 20 december 2019 hebben medewerkers van het examenbureau, in opdracht van de centrale examencommissie, een steekproef uitgevoerd op de
examendossiers van cohort 2016 van de opleiding Onderwijsassistent van de afdeling Welzijn (cohort 2016, crebonummer 25485). Tijdens de controle van
de examendossiers is gebleken dat de taken door de beoordelaar van de beroepsgerichte examens, de taalassessor, coach en/of de clusterexamencommissie
niet nauwkeurig genoeg zijn uitgevoerd. Niet alle afspraken zijn nageleefd, waardoor de dossiers niet helemaal op orde zijn. Er zijn meerdere verbeteracties
noodzakelijk. Deze zijn voor een deel uitgevoerd in schooljaar 2019-2020. De overige acties zijn verwoord bij punt 4.

3. Verbeteracties vanuit het vorige jaarverslag examinering voor de branche Welzijn

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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ED1: Kwaliteitsborging examinering en diplomering
Actie gepland voor 2019-2020
Voortgang in 2019-2020
Bij alle uitslagvergadering is een lid van de
Uitgevoerd.
clusterexamencommissie aanwezig.

ED2: Exameninstrumentarium
Actie voor 2019-2020
In 2019-2020 is er voor alle keuzedelen een
vastgesteld examenplan. Waar mogelijk
worden de exameninstrumenten ingekocht
bij een gecertificeerde leverancier.
ED3: Afname en Beoordeling
Actie voor 2019-2020
Coördinatoren worden begin 2019-2020
voorgelicht over dit onderwerp (handboek).
Examens worden geëvalueerd met
studenten, assessoren en organisatoren,
maar dit gebeurt niet structureel, conform
de procedures in het handboek. De
werkgroep examinering maakt een plan voor
de structurele evaluatie van examens,
waarvan een deel wordt geïmplementeerd in
2019-2020.
Schriftelijke informatievoorziening voor
praktijkbegeleiders betrokken bij
examinering kan worden verbeterd. Voor de

Verantwoording
De onderwijsinspectie heeft feedback gegeven op de
rolverdeling binnen de examencommissies.
Onafhankelijke vaststelling voor diplomering is niet
afdoende geborgd, omdat leden van de clec studenten
voordragen van hun eigen afdeling. In het ROC-brede
jaarverslag is hiervoor een actie verwoord, aangezien
dit een ROC-breed aandachtspunt is.

Voortgang in 2019-2020
Niet volledig uitgevoerd.

Verantwoording
Zie 4.

Voortgang in 2019-2020
Uitgevoerd.
Deels.

Verantwoording
Op 6 november hebben twee medewerkers van het
onderwijsbureau een scholing verzorgd voor de
coördinatoren.
Zie 4.

Uitgevoerd.

Alle praktijkbegeleiders hebben een brief ontvangen.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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opleiding MZ is dit al aangepakt in 20182019. Voor de opleiding PW is dit gepland
voor 2019-2020. De werkgroep examinering
Welzijn ziet toe op de uitvoering.
Externe beoordelaars voor de examens van
de opleiding PW zijn in 2018-2019 tijdens
minimaal drie bijeenkomsten geïnstrueerd
over het afnemen van examens. Voor 20192020 zijn deze bijeenkomsten gepland in de
jaarplanning van de afdeling.
Voor MZ zijn in 2018-2019
werkbegeleidersbijeenkomsten
georganiseerd waarin examinering op de
agenda stond. Er is een werkbegeleidersgids
ontwikkeld waarin het proces beschreven
staat. Dit document wordt in 2019-2020
verder geïmplementeerd.

Deels

De werkbegeleidergidsen zijn aangeschreven en
geïnformeerd, maar er zijn geen bijeenkomsten
georganiseerd.

4. Verbeteracties voor het examenjaar 2020-2021 branche Welzijn
Onderwerp/examenstandaard
Verbeteractie
ED1 Kwaliteitsborging en diplomering
In schooljaar 2020-2021 wordt opnieuw (conform het handboek) een steekproef genomen op de
examendossiers van de opleiding Onderwijsassistent, om te zien of de maatregelen het gewenste effect
hebben. Gedurende het schooljaar legt de opleidingsmanager verantwoording af aan de
clusterexamencommissie v.w.b. de voortgang van de verbeteracties.
De werkgroep examinering maakt een planning en taakverdeling voor alle onderdelen in het
examineringsproces voor de afdeling. Het gaat om de praktische uitvoering van de richtlijnen in het handboek.
Wie doet wat op welk moment (voor alle examens, inclusief de keuzedelen, tot en met archivering bij het
examenbureau).

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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Onderwerp/examenstandaard

ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling

Verbeteractie
De werkgroep examinering maakt een plan voor de evaluatie van examens. Het gaat hierbij niet alleen om de
evaluatie met studenten, maar ook om evaluatie van organisatie e.d. Voor evaluatie met studenten en
beoordelaars kunnen de fysieke formulieren uit het handboek gebruikt worden. Het onderwijsbureau werkt
aan een digitaal evaluatie-instrument.
Vanaf cohort 2020 worden alle examens voor keuzedelen ingekocht bij gecertificeerde leveranciers. Vanaf
schooljaar 2020-2021 is er voor alle keuzedelen een vastgesteld examenplan voorafgaand aan diplomering.
In de eerste helft van schooljaar 2020-2021 wordt een groep assessoren (intern en extern) geschoold.

Jaarverslag examinering middelbaar beroepsonderwijs, examenjaar 2019-2020
Status: concept
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