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1. INLEIDING 
 
In dit jaarverslag examinering rapporteren we over de kwaliteit van onze examens, 
het Scalda mbo-diploma en over de borging van die kwaliteit in de 
examenorganisatie.  
In 2018 hebben we een belangrijke ontwikkeling in de examenorganisatie, die in 
2017 in gang is gezet, zo goed als afgerond. Deze ontwikkeling is ingekleurd door de 
wettelijk aangescherpte eisen ten aanzien van het functioneren van de 
examencommissies en door een Scalda brede organisatieontwikkeling die onze 
instelling ‘gereed maakt voor de toekomst’. Immers, de beroepenvelden waarvoor 
we opleiden, veranderen ingrijpend, de samenleving doet steeds nadrukkelijker een 
beroep op ons om mee te helpen bij het oplossen van allerlei maatschappelijke 
vraagstukken en het onderwijsveld binnen Zeeland werkt, mede als gevolg van de 
daling van het aantal Zeeuwse jongeren, steeds intensiever samen.  
Die toekomst vraagt niet alleen om een nieuwe onderwijskundige visie, maar ook om 
een nieuwe visie op de organisatie rondom het onderwijs en de ondersteuning, 
inclusief de examinering.  
Het verslagjaar is in die context in vele opzichten een belangrijk transitiejaar 
geweest, ook voor de organisatie en de kwaliteit van examinering. 
 
De aanscherping van de eisen ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden 
van de examencommissies en het bevoegd gezag is door ons vertaald in een 
Beleidskader Examinering. De essentie van het beleid dat hierin is vastgelegd in een 
aantal borgende afspraken aangaande: 

 Een transparante en functionele verdeling van bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van examinering; 

 Deskundigheid (en het onderhoud daarvan) van alle bij de examentaken 
betrokken collega’s; 

 Onafhankelijkheid van de examencommissies, vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement. 

 Een adequate scheiding tussen uitvoerende examentaken van het 
examenmanagement en het onderwijsteam enerzijds (inkoop, constructie, 
afname van examens en de beoordeling ervan) en de controlerende en 
borgende taken (kwalitatief controleren en vaststellen van examenproducten, 
het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken, controle van examen- 
diplomadossiers en het realiseren van een zorgvuldig diplomabesluit) van de 
examencommissie anderzijds. 

 Jaarlijkse verantwoording door de examencommissies over de kwaliteit van 
de examinering en haar functioneren aan het bevoegd gezag. 

 
De ontwikkeling “Scalda gereed voor de toekomst”, met name het herindelen van 
onze Scalda colleges van negen naar vier onderwijseenheden, heeft ook betekenis 
gehad voor de examenorganisatie. 
De vier nieuwe onderwijseenheden zijn Educatie, MIT (Maritiem, ICT en Techniek), 
DVG (Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid) en ZWSG (Zorg, Welzijn en Sport, 
inclusief het Groen College). Waar eerst sprake was van negen examencommissies 
met hierop afgestemde ondersteuning en processen, zijn er nu nog vier. De 
examencommissie ten behoeve van de centrale examinering talen en rekenen en de 
examencommissie voor het Vavo zijn niet opnieuw ingedeeld.  
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2. DOELSTELLINGEN EXAMINERING SCALDA 
We hebben bij het formuleren van ons beleidskader in 2017 een aantal doelen 
gesteld, dat voor meerdere jaren richting geeft aan het bevorderen van de kwaliteit 
van examinering.  

 We borgen de waarde van het mbo-diploma dat Scalda afgeeft. 

 We realiseren gelijke examinering onder gelijke omstandigheden en 
rechtsgelijkheid voor alle examenkandidaten. 

 We realiseren een hoge, transparante en zoveel mogelijk uniforme proces 
discipline. 

 We realiseren een doelmatige en transparante verdeling van bevoegdheden. 

 We realiseren examencommissies die onafhankelijk en professioneel 
functioneren. 

 
In 2018 is aan deze doelen gewerkt door het realiseren van een aantal mijlpalen, die 
we nu een-voor-een langslopen. 

2.1. DE EXAMENORGANISATIE 

De examenorganisatie voor de opnieuw ingedeelde onderwijsorganisatie staat.  
 
In 2017 is gestart met het aanpassen van de examenorganisatie naar de herziene 
wettelijke vereisten. In de verschillende onderwijseenheden is deze aanpassing in 
het verslagjaar gereedgekomen; ook is geanticipeerd op de samenvoeging van 
onderwijseenheden naar nieuwe clusters. Het laatste inrichtingsbesluit van DVG is in 
januari 2019 genomen, nadat deze examenorganisatie al in het najaar van 2018 
werd geoperationaliseerd.  
Dat betekent dat: 

 de samenstelling van de vier examencommissies voldoet aan de wettelijke 
vereisten;  

 de uitvoerende examentaken ten aanzien van constructie, inkoop, het 
afnemen en beoordelen van examens gescheiden wordt uitgevoerd van de 
examentaken die op grond van de wetgeving door de examencommissie 
dienen te worden uitgevoerd; 

 iedere examencommissie afspraken over het eigen functioneren heeft 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement volgens het Scalda model; 

 de examencommissies daadwerkelijk toekomen aan het borgen van de 
kwaliteit van examinering door het toezien op de kwaliteit van de 
examenproducten, het uitvoeren van onderzoeken en controles, het 
behandelen van klachten en onregelmatigheden in de examenafname en het 
zorgvuldig vaststellen of kandidaten voldoen aan alle diploma voorwaarden; 

 
Onderdeel van de examenorganisatie Scalda is het Procesmanagement 
Examinering en het Intern netwerk examinering. Het procesmanagement is in 
handen van een van de directieleden en bedoeld om samen met de leden van het 
intern netwerk examinering ‘gelijke examinering onder gelijke omstandigheden en 
rechtsgelijkheid voor alle examenkandidaten’ te bevorderen. Iedere 
examenorganisatie (Educatie, inclusief Taal en Rekenen, MIT, DVG en ZWS, 
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inclusief het Groen College) heeft ter ondersteuning van de examencommissie en 
het examenmanagement een ambtelijk secretaris benoemd. Deze collega’s zijn de 
kernleden van het intern netwerk examinering. Samen met een aantal leden van 
examencommissies, medewerkers van examenbureaus en een beleidsmedewerker 
wordt gewerkt aan uniforme processen, de discipline om die op een uniforme manier 
uit te voeren en aan een eenduidige uitvoering van beleid. We hebben hiertoe onder 
andere een ‘eigen’ procesarchitectuur examinering (PE), een actueel en effectief 
digitaal handboek examinering, geïmplementeerd. De vier ambtelijk secretarissen 
vormen met de beleidsmedewerker de beheergroep PE en dragen hier zorg voor. 
Behalve een digitaal handboek dat door iedere Scalda medewerker kan worden 
geraadpleegd via het medewerkersportaal, is in 2018 ook voor iedere 
examenorganisatie een digitale omgeving gerealiseerd. In deze omgeving is een 
beveiligde plaats beschikbaar voor onder andere alle documentatie van en over het 
functioneren van de examencommissie en alle documentatie van en over 
examenproducten.  
 

2.2. DESKUNDIGHEID 

Een stelselmatige deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij de 
examinering staat.  
 
Met het vaststellen van het ‘Voorstel borging deskundigheid examenfunctionarissen 
Scalda’ is in 2017 de basis gelegd voor het borgen van het bevorderen/ op peil 
houden van de deskundigheid. We onderscheiden in onze ontwikkeling twee niveaus 
van deskundigheid: ‘bekwaam’ en ‘professional’. Iedere scholingsactiviteit staat in 
het teken van deze twee niveaus; het resultaat van de scholing wordt door onze 
Academie geregistreerd in het dossier. Jaarlijks wordt door de Academie in iedere 
examenorganisatie geïnventariseerd naar scholingsbehoefte van de leden van de 
examencommissies en van andere bij de examentaken betrokken collega’s. De 
assessoren die functioneren binnen bedrijven en een rol vervullen in het beoordelen 
van proeven van bekwaamheid, worden bij de scholingsactiviteiten betrokken. 
De examencommissies verantwoorden de deskundigheid en het werken hieraan in 
de jaarverslagen, conform het Scalda model. 
 

2.3. INTERNE VERANTWOORDING 

De wijze van interne verantwoording door de examencommissies (inclusief de 
Scalda brede examencommissie Talen en Rekenen en Vavo) door middel van een 
jaarverslag (kalenderjaar) staat. 
 
De jaarverslagen van de examencommissies zijn voor het eerst conform ons nieuwe 
beleid (interne verantwoording aan het bevoegd gezag) gerealiseerd in 2018, dus 
over het verslagjaar 2017. Door het procesmanagement en de leden van het intern 
netwerk examinering is een reflectiemethode ontwikkeld die de dialoog over de 
kwaliteit van de uitvoering van de examentaken tussen het bevoegd gezag en de 
verslaglegger bevordert. Het doel van die dialoog is, om de kwaliteit van de interne 
verantwoording te borgen, zodanig dat het zicht op de kwaliteit van de examinering 
en hoe hieraan wordt gewerkt breed gedeeld wordt en waar nodig ook leidt tot 
verbetering. 
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3. EXAMENKWALITEIT 

3.1. EXAMENPRODUCTEN 

De kwaliteit van de examenproducten legt de basis voor de kwaliteit van de 
examinering. Wij hebben ons, in het kader van ‘werken met valide 
examenproducten’ en de afspraken hierover in de sector, ten doel gesteld 
examenproducten in te kopen van leveranciers die we kennen, waar we doorgaans 
langdurige contracten mee hebben en die zijn gecertificeerd. We passen de in de 
sector vastgestelde routekaart toe. Deze doelstelling hebben we nog niet helemaal 
kunnen bereiken. We betrekken producten van leveranciers die nog niet zijn 
gecertificeerd en moeten voor sommige opleidingen nog zelf construeren. Wel 
passen we voor die twee laatste groepen producten de collectieve afspraken toe, 
zoals vastgelegd in ons document van juni 2016 “construeren en vaststellen”. De 
examencommissies benutten de mogelijkheid van valideringsverantwoording, zoals 
aangeboden door het MBO Kennispunt Onderwijs en Examinering. 

 

3.2. AFNAME EN BEOORDELING 

Op de kwaliteit van de afname en de beoordeling wordt door de examencommissies 
toezicht gehouden. Hiertoe, zo blijkt uit de interne verantwoording, worden 
steekproeven uitgevoerd door of in opdracht van de examencommissies. 
 
Tijdens de examinering 2018 zijn er kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd door de 
examencommissies, deze hebben geleid tot het formuleren van 
verbetermaatregelen. Over de kwaliteitsonderzoeken (dossiercontroles en 
steekproeven t.a.v. onder andere afnamecondities in de beroepspraktijk) is intern 
verantwoord in de jaarverslagen van de examencommissies. Tijdens het afnemen 
van examens wordt altijd gesurveilleerd. Onregelmatigheden die door een surveillant 
worden gesignaleerd, worden vastgelegd in een proces-verbaal, dat in alle gevallen 
overhandigd wordt aan de examencommissie, die het behandelt en maatregelen 
neemt op grond van het examenreglement. Tijdens het verslagjaar is door de 
examencommissies een twaalftal onregelmatigheden afgehandeld. Bij geen van de 
onregelmatigheden was er sprake van ernstige examenfraude die het noodzakelijk 
maakte om het bevoegd gezag in te schakelen. 
 
De afnamecondities of het oordeel van een assessor kunnen voor een student 
aanleiding zijn voor het indienen van een klacht. Door de examencommissies zijn 20 
klachten afgehandeld. De voor beroep vatbare besluiten op de klachten hebben niet 
geleid tot beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens. 

3.3. DIPLOMERING 

De kwaliteit van het diplomabesluit wordt geborgd door een uitstekend samengesteld 
examen- of diplomadossier. De controle op de inhoud en de kwaliteit van de 
examenresultaten (aan alle voorwaarden voor diplomering moet worden voldaan) 
wordt door of in opdracht van de examencommissie uitgevoerd. Pas als is 
vastgesteld door de examencommissie dat een diplomakandidaat, voorgedragen 
door een onderwijsteam, voldoet aan alle voorwaarden, volgt een diplomabesluit 
door de examencommissie. Examencommissies hebben voor de diplomering in 
2018 dossiercontroles uitgevoerd, waarover intern is verantwoord in de 
jaarverslagen.  
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3.4. TEVREDENHEID STUDENTEN 

De tevredenheidsmeting van de studenten die in 2018 is afgenomen gaf voor wat 
betreft de examinering het onderstaande beeld (vijfpuntschaal).  
 

  
Landelijk 

gemiddelde 
Scalda 

Vraag 2018 2018 

Hoe tevreden ben je over hoe een toets wordt afgenomen? 3,7 3,8 

Krijg je de uitslag van een toets op tijd te horen? 3,5 3,7 

Sluiten de toetsen aan op wat je hebt geleerd? 3,8 3,8 

Weet je op tijd waar de toets over gaat? 3,8 3,8 

Weet je op tijd wanneer er een toets is? 3,9 4,0 

 

3.5. INTERNE AUDIT 

Jaarlijks wordt op basis van een risicoprofiel een auditprogramma samengesteld 
door onze afdeling Interne Control. Ten aanzien van examinering hebben in het 
verslagjaar de onderstaande audits plaatsgevonden: 
1) Examineringsaudit Allround Laborant  
2) Een thema audit Examencommissie bij de opleidingen van Zorg. 
 
De audits zijn uitgevoerd door auditoren van onze interne auditpool, samen met een 
auditor van een collega-ROC. In de rapportages worden de opdrachtgever en de 
geauditeerde deelgenoot van de conclusies van de audit in termen van 
aandachtspunten en geconstateerde risico’s.  
 
 

4. VERANTWOORDING VAN DE KWALITEIT VAN DE EXAMINERING PER 

OPLEIDING 
 
De conclusie over de kwaliteit van de examinering per opleiding wordt gebaseerd op: 

 de kwaliteit van de uitvoering van gemaakte afspraken in de 
examenorganisatie; 

 de kwaliteit van de uitvoering van de scholingsactiviteiten; 

 de kwaliteit van de borging door de examencommissies en het 
examenmanagement; 

 de kwaliteit van het ingezette instrumentarium (de examenproducten); 

 de kwaliteit van de afname en de beoordeling. 
 
Deze onderwerpen zijn in dit verslag vooral gebaseerd op de interne verantwoording 
en de dialoog hierover van de examencommissies. 
 
Het lopende jaar zal geïnvesteerd worden in het opstellen van een gefundeerde 
planning van de toezichtsactiviteiten door de examencommissies, in het verfijnen 
van de scholingsplanning en de interne verantwoording. 


