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ED1. Kwaliteitsborging examinering en diplomering

De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering.

Basiskwaliteit

De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een 
student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, 
een certificaat of een instellingsverklaring.

Toetsingskader inspectie



ED2. Exameninstrumentarium

Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan 
de toets-technische eisen.

Basiskwaliteit

Het exameninstrumentarium dekt de eisen van het kwalificatiedossier. Dit 
geldt ook voor het keuzedeel of de keuzedelen van de opleiding. De 
examenvormen passen bij de taakcomplexiteit.

Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk.

Toetsingskader inspectie



ED3. Afname en beoordeling

De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en 
beoordeling is deugdelijk.

Basiskwaliteit

De afnamecondities en beoordelingen zijn voor studenten gelijkwaardig. 
De condities doen recht aan de context van het toekomstig beroep; 
onderdelen van het examen vinden in de (reële) beroepspraktijk plaats.

Op grond van artikel 7.4.4 zijn standaarden voor de examenkwaliteit 
neergelegd in de [Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017].

Toetsingskader inspectie



Wijziging bijlage van de Regeling standaarden examenkwaliteit 2012

Regelt dat de standaarden voor de kwaliteit van de examens in het 
beroepsonderwijs (inclusief de daarbij behorende normering) worden 
vastgesteld. De examens van beroepsopleidingen moeten voldoen aan 
landelijke standaarden voor de kwaliteit van examens. 

De standaarden van de examenkwaliteit hebben betrekking op de gehele 
opleiding en vanaf 1 augustus 2016 dus ook op keuzedelen die daar 
onderdeel van uitmaken. 

Regeling standaarden 

examenkwaliteit



In het studiejaar 2016-2017 maakt de inhoud van het 
exameninstrumentarium van de keuzedelen nog geen onderdeel uit van de 
normering van standaard 1 

De keuzedelen van een opleiding dienen wel geëxamineerd te worden en 
de resultaten van de keuzedelen moeten worden meegenomen in de 
diplomering. Als dit niet het geval is, dan leidt dat tot een onvoldoende 
voor standaard 3

Regeling standaarden 

examenkwaliteit



BOL en BBL

Eindniveau is voor beide gelijk 
PvB is voor beide gelijk 

Verschil zit hem in de uitvoeringslocatie



ID College

2015 gestart met proef

25023 AVOK
25024 SG
25340 + 25342 Mechatronica



Inhoud PvB

Examenservice MEI

Protocol



Inhoud PvB

Examenservice MEI

Stoomschema



Inhoud PvB

Examenservice MEI

Beoordeling



Inhoud PvB

Examenservice MEI

De opdracht toevoegen



Inhoud PvB

Examenservice MEI

De opdracht samen met PvB door 
examencommissie laten vaststellen 
voor de Proeve aanvangt.



Inhoud PvB

Examenservice MEI

Het resultaat door examencommissie 
laten vaststellen na afname van de 
Proeve.



Delen ?
• DuurzaamMBO !



Vragen/ ideeën /discussie


