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Voorwoord  

 

 

4 april 2007 is Scalda, College voor Educatie te Goes, na het indienen van de basistoets door 

de minister aangewezen als exameninstelling voor het afnemen van het Praktijkexamen 

Inburgering.  

 

13 februari 2008 is daadwerkelijk een start gemaakt met de afnames.  

In 2008 zijn er in totaal van 118 personen praktijk (her)examens afgenomen. 

In 2009 zijn er in totaal 320 praktijk (her)examens afgenomen.  

In 2010 zijn er in totaal 317 praktijk (her)examens afgenomen. 

In 2011 zijn er in totaal 400 praktijk (her)examens afgenomen. 

In 2012 zijn er in totaal 257 praktijk (her)examens afgenomen. 

In 2013 zijn er in totaal 121 praktijk (her)examens afgenomen. 

 

In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot het kwalitatieve en 

kwantitatieve deel van de inburgeringsexamens. 

De examens worden afgenomen krachtens de daarbij door de wet gestelde eisen. 
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Kwalitatief deel 

 

 

De examens worden afgenomen volgens de handleidingen die bij de examens horen. 

Alle benodigdheden en in te vullen formulieren liggen in het examenlokaal. 

De opdrachten worden uiterlijk 1 werkdag voordat het examen start uitgeprint door het 

examenbureau.  

Het invoeren in het API-systeem gebeurt volgens de richtlijnen van DUO. 

De examens worden gearchiveerd en 3,5 jaar bewaard. 

Het mondelinge deel wordt opgenomen op een cassetterecorder. Wanneer een klacht/bezwaar 

ingediend wordt dan wordt dit als bewijsstuk gebruikt. 

Het bandje werd gewist waneer het examen voldoende was. Na een vorige auditbezoek 

(9 juni 2011) worden alle bandopnames bewaard. 

Het toezicht vanuit het management wordt gedaan door de teamleider inburgering. 

De teamleider heeft regelmatig het totale proces van aanmelding, afname van examens, 

registratie, resultaten invoeren in API-systeem en archiveren bijgewoond. 

Tevens heeft de teamleider gecontroleerd of er volgens de handleidingen en protocollen werd 

gewerkt. Dit is steeds het geval geweest. 

Aan de hand van de opmerkingen vanuit de evaluatiebijeenkomst waarin alle examinatoren 

zitten, kunnen er opmerkingen komen over procedures, protocollen enz. 

Deze opmerkingen worden in de examencommissie besproken en daarna worden indien nodig 

protocollen/procedures aangepast door de examencommissie. Wanneer het gaat om een brief 

of instructie bv. wat duidelijker op te stellen dan wordt uiteraard niet gewacht op de 

examencommissie maar geeft de teamleider direct de opdracht aan het examenbureau om de 

brief aan te passen. 

 

1. De organisatie van de examens 

 

Het Examenbureau Inburgering was tot 01-02-2008 gehuisvest in de hoofdlocatie van 

Educatie, namelijk aan de Bessestraat 4 te Goes. 

Vanaf 01-08-2010 is de examenlocatie Ravensteijnweg 1 te Middelburg. 

Voor educatie worden op 4 locaties inburgeringscursussen verzorgd, te weten Vlissingen, 

Middelburg, Goes en Zierikzee. 

Er is uit kwalitatief oogpunt gekozen om slechts op 1 locatie de praktijkexamens af te nemen. 

Dit geeft duidelijke en korte lijnen in de communicatie en komt bovendien een transparante 

organisatie ten goede. Het examenbureau zit op de 2
de

 verdieping van de Ravensteijnweg in 

Middelburg. 

De examens zelf worden afgenomen op de eerste verdieping. Dit is een rustige verdieping die 

een gunstige examenomgeving biedt. 

 

2. De betrokkenen bij de examinering: 

 

-Examencommissie Inburgering 

De examencommissie komt minimaal twee maal per jaar bijeen en zonodig vaker. 

Structureel eenmaal voor de zomervakantie en eenmaal voor de kerstvakantie. 

In 2013 is de examencommissie tweemaal bijeen geweest, op 16 mei en 26 september 2013 

Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. 

De vergaderingen verlopen via een tevoren vastgestelde agenda. 

Standaard staat op de agenda de uitkomst van de evaluatie van de examinatoren. 
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-Samenstelling 

De examencommissie bestaat uit 3 leden. Twee examinatoren die de bij regeling van de 

minister de vastgestelde examinatorentraining hebben gevolgd. De teamleider inburgering is 

voorzitter van de examencommissie inburgering.  

De examencommissie ziet erop toe dat de examinator niet het inburgeringsonderwijs van de 

kandidaat heeft verzorgd. Dit wordt geborgd door het examenbureau dat de kandidaten 

inplant voor de examens. 

 

-Taken  

De examencommissie is belast met de verantwoordelijkheid voor de volgende taken: 

 De organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringexamen; 

 Het afnemen van een of meer van de examens van het inburgeringexamen; voor het 

uitvoeren van deze taak beschikt zij over een pool van examinatoren. 

 De bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringexamen aan 

het examenbureau. 

   Het overdragen van het beoordeelde materiaal, getekende protocollen examenafname en  

    de getekende resultaatformulieren praktijkexamens aan het examenbureau. 

 De examencommissie maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden, het verslag 

bevat tevens een evaluatie en zonodig een voorstel voor wijzigingen.  

 

-Examinatoren 
De instelling beschikt over voldoende examinatoren die in het bezit zijn van een geldig 

certificaat dat zij een door de minister vastgestelde training met goed gevolg hebben afgerond. 

Tevens kan op afroep een beroep worden gedaan op externe examinatoren. Examinatoren 

kunnen tijdens een afname de rol van examinator of toetsleider vervullen. Beide examinatoren 

zijn aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringexamen bij de 

kandidaat af. De examinator kan tijdens de afname van het examen ingrijpen. De examinator 

beoordeelt het examen. De examinator heeft niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat 

verzorgd. 

 

 

-Examenbureau 
Het examenbureau bestaat uit twee personen, de instellingsbeheerder en de teamleider. 

Het examenbureau voert de logistieke taken uit voor de examencommissie. 

 

-Taken 

Het examenbureau voert de volgende taken uit: 

Ze plant de examens, archiveert examens, ze controleert op volledigheid en correcte weergave 

van de resultaatformulieren praktijkexamens. 

Ze verwerkt de examenresultaten, onder andere ten behoeve van DUO en keurmerk. 
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-Commissie van beroep voor examens 
De opleiding inburgering sluit zich aan bij de bestaande commissie van beroep van Scalda. 

Er zijn in 2013 geen beroepszaken geweest. 

 

 

De taken van de commissie van beroep zijn:  

 De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over 

beslissingen van de subexamencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van 

het inburgeringexamen. 

 De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo 

nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het 

examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. 

 De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat en indien de kandidaat 

minderjarig is aan de wettelijk vertegenwoordiger, aan het bevoegd gezag van Scalda, 

College voor Educatie en aan de DUO. 

 Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of 

gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat 

het praktijkdeel van het inburgeringexamen opnieuw wordt afgenomen onder door de 

commissie te stellen voorwaarden. De subexamencommissie of de examinator van wie de 

beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming 

van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie 

kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. 

 Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op 

verzoek van de kandidaat, in afwachting de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige 

voorziening treffen, na de desbetreffende subexamencommissie dan wel de desbetreffende 

examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. 

 Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen 

plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder 

bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. 

 De leden van de subexamencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie 

de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. 

 

 

 

Gerealiseerde verbeterpunten tot heden 

- De teamleider heeft onaangekondigd  het totale proces van aanmelding tot en met 

afname examens een aantal malen bijgewoond. 

- De teamleider heeft gecontroleerd of alle betrokkenen volgens de beschreven 

instructies werken. De teamleider heeft gecontroleerd of het proces van resultaten 

verwerken en melden aan DUO correct gebeurd. Deze controle heeft plaatsgevonden 

door onaangekondigd een aantal malen na examinering bij het examenbureau te 

komen om dit proces bij te wonen. De nabespreking heeft plenair plaats gevonden, 

indien nodig vindt een individuele nabespreking plaats. 
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Naast het examenreglement heeft Scalda, College voor Educatie het totale werkproces 

rondom alle facetten van de examinering in instructies beschreven. Het betreft de aanmelding, 

identificatie en registratie, de afname en de verwerking hiervan, vermoeden van fraude en 

onregelmatigheden, bezwaar en beroep. Deze liggen ook in het examenlokaal. 

Ze staan tevens op een M-schijf directory. Na evaluaties van de examinatoren en de zitting 

van de examencommissie worden de instructies zonodig aangepast. Wanneer er signalen 

komen na evaluatie van de examinatoren dat een deelnemer aan het examen iets onduidelijk 

vindt kan er na overleg met de voorzitter van de examencommissie een tussentijdse 

aanpassing plaatsvinden.  

 

 

Gerealiseerd verbeterpunt  

In de instructies voor de examinatoren is  opgenomen wat de werkwijze is bij een verlopen 

ID-bewijs op moment van examinering. 

Alle examinatoren hebben de echtheidskenmerken ontvangen van ID-bewijzen. 
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3. De voorwaarde voor toelating tot het praktijkexamen  

 

- Aanmelding: 

Kandidaten moeten zich schriftelijk aanmelden voor examens Inburgering.  

De aanmeldformulieren liggen op de leslocaties en zijn op te vragen via het 

examenbureau. 

Kandidaten die op Scalda, College voor Educatie een inburgeringstraject volgen, 

krijgen informatie over het examen via docenten. 

Externe kandidaten krijgen informatie via gemeenten of telefonisch bij het 

examenbureau.  

Externe kandidaten zijn zelfmelders of zij melden zich aan via een externe organisatie, 

veelal een ander opleidingsinstituut, ROC of een reïntegratiebureau. Vooral bij 

zelfmelders zijn veel vragen over het Inburgeringsexamen.  

Aanmelding/registratie/betaling vinden plaats volgens het examenreglement en de 

instructies. 

In de instructie voor de examinatoren staat wat een wettelijk identificatiedocument is. 

Tot nu toe zijn er geen onregelmatigheden bij de identificatie geconstateerd.  

 

- Portfolioroute: 

De gemiddelde tijd voor de beoordeling van een portfolio is 1 tot 2 weken. Een 2
e
 

levering wordt met voorrang beoordeeld. Ongeveer 25% van de portfolio’s wordt niet 

in één keer goedgekeurd. Het gaat hier vooral om externe kandidaten die geen 

begeleiding hebben. Al het materiaal wordt op de locatie zelf ingeleverd bij het 

aanmeldgesprek. Dit gebeurt in tweevoud,  het origineel en een kopie. 

Wanneer bij een kandidaat het portfolio onvoldoende wordt beoordeeld wordt het 

portfolio teruggezonden met een brief waarin staat wat er onvoldoende was. 

De kandidaat krijgt het originele portfolio terug nadat het praktijkexamen is afgelegd. 

Voor de beoordeling van het portfolio werken de examinatoren met “de 

handleidingen”. 

 

Verbeterpunten gerealiseerd: 

- Een aantal brieven en documenten is aangepast wat leesbaarheid betreft na 

opmerkingen van kandidaten of docenten. 
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4. De afname van de examens 

 

Het examenbureau geeft de mogelijkheid tot het doen van alle drie de varianten van het 

praktijkexamen, namelijk panelgesprek, 2 assessments-examen of 4 assessments-examen. Met 

gemeenten waarmee Scalda, College voor Educatie een contract heeft, zijn afspraken gemaakt 

over de te volgen variant in het cursuscontract van de deelnemer. 

Ten minste één van de examinatoren die het praktijkdeel van de kandidaat beoordeelt heeft 

niet het inburgeringsonderwijs van de kandidaat verzorgd. 

De examinatoren printen zelf geen examens uit, dit gebeurt alleen door het examenbureau. 

Het examenbureau doet dit maximaal 1 dag van tevoren. 

De afname gebeurt conform de Handleiding Assessments en Handleiding Portfolio, het 

examenreglement en de instructies. 

Per dagdeel zijn 2 examinatoren ingeroosterd. In totaal kunnen er 4 dagdelen worden 

ingeroosterd voor het examen. 

Bij alle afnamen worden de gesprekken opgenomen op de cassetterecorder. 

Wanneer de kandidaat een onvoldoende heeft, worden deze tapes bewaard i.v.m. een mogelijk 

beroep of bezwaar. Sinds 9 juni 2011 worden alle bandopnames bewaard.  Het beoordelen 

van het niveau is gemandateerd aan een gecertificeerd examinator. 

 

Het vaststellen van de uitslag: 

De examinatoren zijn belast met het beoordelen van het examen. Zij hebben hiervoor allen 

een training gevolgd en zijn gecertificeerd. 

De uitslag wordt vastgesteld conform de handleidingen.  

De examens worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt 

vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben. Dit met het oog 

op een mogelijk kwaliteitsonderzoek achteraf. 

In de handleidingen Assessment en Portfolio zijn de beoordelingsvoorschriften en de 

normering van het examen opgenomen.  

 
 

 

Gerealiseerde verbeterpunten: 

- In de omschrijving is opgenomen dat als er een fout in de aanmelding wordt 

geconstateerd bij aanvang van het examen (bijv. bij het gevraagde niveau), het 

examen geen doorgang vindt. Er volgt een herexamen. 
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5. Deskundigheid van examinatoren en waarborg  van de kwaliteit van het examen 

 

De huidige 4 docenten hebben de training Examinator Praktijkexamen Inburgering gevolgd 

en zijn gecertificeerd. Zij zijn allemaal werkzaam als examinator.  

Tevens worden externe examinatoren ingehuurd. Ook zij beschikken over een certificaat als 

examinator. 

-Beoordeling portfolio: 

In maart 2008 heeft Bureau ICE een scholing verzorgd over beoordeling portfolio’s.  

-Examen afnemen en examenuitslag vaststellen: 

Er is sprake van collegiale consultatie, gevraagd en ongevraagd. 

Bij twijfel over de beoordeling van een examen wordt contact met Cinop opgenomen. 

Er is een cultuur van open communicatie, er zijn korte lijnen met een beperkte groep 

betrokkenen. 

Tevens wordt er deelgenomen aan de landelijke bijeenkomsten, de examinatoren krijgen 

hiervan een verslag. De stukken zijn gekopieerd en uitgedeeld aan alle docenten. 

Minimaal twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats om eventuele onduidelijkheden m.b.t. 

de normering te bespreken. 

In juni 2010 is er een Scholingsdag van bureau ICE op locatie geweest voor de examinatoren. 

Op 08-11-2010 heeft instellingsbeheerder op verzoek van de teamleider de KCE-dag bezocht. 

Daar bleek dat er een duidelijk verschil is tussen een klacht en een bezwaar. Veel scholen 

zouden dit door elkaar halen.  

Voorjaar 2011 is de terugkomdag van examinatoren bezocht en heeft er een terugkoppeling 

plaatsgevonden. 

Op 02-11-2011 is de instellingsbeheerder op verzoek van de teamleider naar de KCE-dag 

geweest, waar onder andere het bewaren van de bandopnames ter sprake kwam. 

Vanuit het consortium zijn er diverse punten aangeleverd die besproken zijn op de landelijke 

terugkomdagen. Deze zijn op de evaluatie van de examinatoren besproken. 

In verband met afname van de examens en naderende sluiting van het examenbureau zijn er in 

2013 geen terugkomdagen bezocht. 

    

6. Vaststellen van de uitslag van de examens 

 

De uitslag wordt vastgesteld door twee gecertificeerde examinatoren. 

De uitslag wordt bepaald aan de hand van de beoordelingsmodellen die bij de examens 

worden geleverd door het systeem van  DUO. 

Wanneer er twijfel is, overleggen de twee examinatoren samen. Komen zij er niet uit, dan 

wordt de uitslag “aangehouden” en wordt er overleg gezocht met bureau Cinop die de 

examens en de beoordelingsmodellen heeft gemaakt. 

Regelmatig hebben de examinatoren informeel overleg over de examens en criteria bij de 

beoordelingen. Minimaal tweemaal per jaar vindt formeel overleg plaats over de 

beoordelingen. En een examinator kan de teamleider altijd verzoeken een bijeenkomst van de 

examinatoren samen te roepen omtrent een duidelijke vraag m.b.t. de beoordelingen. Tot 

heden is van die laatste mogelijkheid  geen gebruik gemaakt. 

     

 

7. Resultaatverwerking 

 

Dit gebeurt volgens het examenreglement en de procesbeschrijving. 

Er is een afsluitbare examenkast waarin de documenten en resultaten gedurende een 

kalenderjaar worden bewaard. Daarna wordt alles  bewaard in een archiefruimte totdat de 
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bewaartermijn van 3,5 jaar voorbij is. Deze archiefruimte is alleen toegankelijk voor de 

managementassistent van het Cluster Educatie en de instellingsbeheerder. 

Regelmatig is er contact met de DUO over vragen of problemen met het API-systeem. 

Ongeregeldheden worden naar behoren opgelost. 

 

Gerealiseerde verbeterpunten: 

- Resultaatverwerking in API door instellingsbeheerder: controle van naam, gekoppeld 

aan BSN en geboortedatum, dit i.v.m. vaker voorkomen van een naam. 

 

 

8. Kwaliteitswaarborg en toezicht door het management 

 

De teamleider inburgering volgt intensief het totale traject van aanmelding tot en met 

verwerking van de examens. Dit gebeurt door onaangekondigd bij aanmeldgesprekken, 

afnames van examens en de verwerking daarvan te zijn. Het examenreglement, handleiding 

assessments en panelgesprekken zijn hierbij leidend. Het management heeft geconstateerd dat 

steeds volgens de geldende procedures en richtlijnen werd gehandeld. 

- 16 mei en 26 september 2013 heeft een evaluatiebijeenkomst van de examinatoren 

plaatsgevonden; dit is een inhoudelijk werk-, afstemmingsoverleg tussen 

examinatoren en vindt minimaal 2x per jaar formeel plaats. Indien nodig en ook op 

afroep kan dit vaker zijn. Het verslag wordt aan de teamleider verzonden, wanneer 

deze niet aanwezig kan zijn. 

- De Examencommissie komt minimaal 2x per jaar bij elkaar en verder op afroep. 

- Indien nodig vindt overleg plaats tussen de instellingsbeheerder, stafmedewerker 

examens en de teamleider i.v.m. planning en examens. 

- Indien de teamleider dit nodig acht naar aanleiding van haar bevindingen door het 

onaangekondigd bijwonen van examens, zal zij een extra bijeenkomst plannen voor de 

examinatoren. Tot op heden is dit nog niet nodig geweest omdat zij geconstateerd 

heeft dat er zorgvuldig en volgens de protocollen en instructies werd gewerkt. 

- De evaluaties van de examinatoren worden in de examencommissie besproken en op 

grond daarvan wordt besloten om zo nodig verbeterpunten in te stellen. 

- Scalda, College voor Educatie is vertegenwoordigd op de landelijke 

bijeenkomsten/informatiedagen bij het onderwerp inburgerings examens. Hiervan 

wordt een verslag/memo gemaakt en dit wordt per mail verspreid onder de 

betrokkenen. 

Dit is o.a. geweest op 15 april 2008, verslag landelijke bijeenkomst centrale examens 

te de Bilt, 21 april 2008, memo over vrijstellingen, 5 oktober 2009 over nieuwe 

profielen te Culemborg. En 8 november 2010 en 2 november 2011 te Amersfoort de 

KCE bijeenkomst. De terugkomdag in voorjaar 2011 is bezocht door een docent en er 

heeft terugkoppeling plaatsgevonden. Ook in 2012 is de terugkomdag bezocht en ook 

hierna was er terugkoppeling in het examinatoren overleg. 

In 2012 is op 11 oktober de landelijke KCE bijeenkomt bezocht. In 2013 zijn we niet 

naar de landelijke KCE bijeenkomst geweest. 

 

De teamleider, bij afwezigheid mw. E. Bus-Verdult, stafmedewerker Educatie, hebben 

in 2013 de volgende steekproeven genomen: 

7 x examens bijgewoond met aansluitend de verwerking van de resultaten in API en 

de verdere administratieve afhandelingen. 

5 x bij aanmeldgesprekken gezeten en zo de dossiervorming gezien. 
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Gerealiseerde verbeterpunten: 

- Het fysiek onaangekondigd volgen van het examenproces door de teamleider. 

- Minimaal één maal per half jaar vindt inhoudelijk overleg plaats tussen de 

examinatoren. Het verslag wordt aan de teamleider verzonden wanneer deze niet 

aanwezig is geweest bij de evaluatie. 

- Vanaf voorjaar 2009 worden de geprinte examenopdrachten niet meer mee naar huis 

genomen ter voorbereiding. De examens worden op het examenbureau 1 dag tevoren 

geprint en bewaard. 

- De examinatoren hebben een inlogcode gekregen om op kennisportal te komen. 

 

 

Functioneren van de examencommissie  

 

De examencommissie is samengesteld uit 1 lid van het management en 2 examinatoren. 

De examencommissie heeft in de loop van het verslagjaar geen bezwaar ontvangen.  

De examencommissie heeft haar taken uitgevoerd conform het gestelde op pag. 1. 

 

Gerealiseerde verbeterpunten: 

- Overlegstructuur waarin het managementtoezicht gewaarborgd is. 

 

Bij de examencommissie zijn in dit verslagjaar geen beroepszaken en geen fraudezaken 

gemeld. 

 

 

Inschrijving in het handelsregister 

 

Het examenbureau Inburgering Praktijkexamen is onder Scalda, College voor Educatie 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41115327. 

 

 

Functioneren van de commissie van beroep 

 

Commissie van beroep: 

De inburgering sluit aan bij de commissie van beroep voor Scalda, College voor Educatie. 

De namen zijn vermeld in het examenreglement. 

In de commissie van beroep zitten geen leden van het bevoegd gezag van Scalda, College 

voor Educatie. 

De commissie van beroep heeft in het verslagjaar niet in actie moeten komen. 
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Deel 2: Kwantitatieve gegevens over het verslagjaar 2013  

 

Het totaal aantal afgenomen (her)examens 01-01-2013 t/m 31-12-2013 is 121 

Pieken worden opgevangen door het inhuren van externe examinatoren. 

            

       Intern  Extern  Totaal 
 

1. Totaal aantal examens      61  60  121 

waarvan herexamens       18    9 

aantal examens voor de 1
e
 keer     43  51 

 

2. Aantal deelnemers per variant      

a. panelgesprek (20 bewijzen)    3  56  59 

geslaagd      2=66%   43=76% 76% 

gezakt       1=34%  13=24% 24% 

 

b. 4 assessments      1  2    3  

geslaagd      1=100% 1=50%  66%  

gezakt       0=0%  1= 50% 34% 

  

c. comb. portfolio/assessments (10 bewijzen) 55  4  59 

 geslaagd      40=72% 4=100% 75% 

 gezakt       15=28% 0=0%  25% 

 

Totaal geslaagd over alle vormen in 2013    43=73% 48=77% 75% 

In 2012      134=66% 41=77% 68% 

In 2011      249=71% 42=88%          71% 

In 2010      197=71%  29=72 %   71% 

In 2009      174=72% 54=69 % 70,5%  

In 2008 (in 2008 laag aantal kandidaten)              82%        97% 89,5% 

 

        

3. Aantal geslaagd in 1 keer  in 2013  30=70% 40=78% 

 

4. Beroepszaken: 
Aantal afgedane beroepszaken  0 

Aantal in behandeling zijnde beroepszaken 0 

 

5. Klachten: 

Aantal afgedane klachten   0 

Aantal in behandeling zijnde klachten 0 

 

6. Bezwaren: 

Aantal ingediende bezwaren   0 

Aantal afgehandelde bezwaren  0 

 

7. Onregelmatigheden: 

In het verslagjaar 2013 zijn geen onregelmatigheden gemeld/geconstateerd. 

 


