 Totstandkoming
CINOP Advies heeft de website van de

PE samen met het mbo-veld ontwikkeld,
als onderdeel van het project ‘Focus op

Pe

standaarden in Examinering’. Hierbij was

de in 2011 uitgewerkte procesarchitectuur

van de Landelijke Regiegroep Examinering
(MBO Raad, Colo – nu SBB, AOC Raad,

NRTO en MKB-Nederland/VNO-NCW) het
uitgangspunt.

CINOP heeft eerst de problemen rondom
de kwaliteitsborging van examinering en

de behoefte aan een instrument verzameld
en geanalyseerd. Vervolgens heeft het

adviesbureau het instrument ontwikkeld
in de praktijk (via pilots, try-outs en

een werkconferentie) en in afstemming
met de praktijk (onder andere via de
klankbordgroep van het project).

Meer weten?

Procesarchitectuur
Examinering:
hoe borgt u de
examenkwaliteit?

Wilt u meer weten over de

Procesarchitectuur Examinering of werken
met de procesarchitectuur? Ga dan naar
kwaliteitsborging.examineringmbo.nl.

Procesarchitectuur Examinering
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Procesarchitectuur
Examinering: hoe borgt u
de examenkwaliteit?

 Wat vindt u op de site?
In de digitale versie van de PE vindt u

uitgewerkte processtappen en diverse

servicedocumenten. Daarnaast bevat de
website de volgende hulpmiddelen:
•	De

Quick start geeft u een eerste

indicatie van de sterke en zwakke

punten van de kwaliteitsborging in uw
examenorganisatie en verwijst u naar

de servicedocumenten in de PE die u
daarbij kunnen helpen.

•	De

Scan examenorganisatie geeft

inzicht in de sterke en zwakke punten

Examinering in het mbo kent vele facetten: van
kaders stellen en construeren tot de afname van een
examen. Bij elk onderdeel van het examineringsproces
zijn verschillende functionarissen betrokken. Dit
maakt het lastig om de totale examenkwaliteit goed
in beeld te hebben en deze te sturen. Vaak is de
examinering op onderdelen prima geregeld, maar
hoe zit het met het geheel van het examenproces?
Hoe borgt uw mbo-school daarvan de kwaliteit?
Wat maakt dat de examinering goed op orde is?
De Procesarchitectuur Examinering helpt u daarbij.
Deze is verbeterd en in een digitaal jasje gestoken.
Op kwaliteitsborging.examineringmbo.nl vindt u
concrete hulpmiddelen om met kwaliteitsborging aan
de slag te gaan.

Wat is de Procesarchitectuur Examinering?
De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische

weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen
die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede
examinering, komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het
opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van
examens, diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. De PE
helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te kijken.

Website Procesarchitectuur Examinering

De website van de PE biedt een kapstok voor de kwaliteitsborging
van examinering en geeft mbo-scholen concrete hulpmiddelen om
hiermee aan de slag te gaan.

De doelen van
kwaliteitsborging.examineringmbo.nl zijn:
•	Het verschaffen van meer inzicht in alle stappen die het

van de examenorganisatie.

•	Met de Scan

Examentaken

brengt u in kaart of u alle examentaken
in alle fasen van de pdca-cyclus

daadwerkelijk heeft belegd binnen
uw examenorganisatie en of de

verantwoordelijke examenfunctionarissen
aantoonbaar deskundig zijn.

examenproces kent.
•	Het faciliteren van mbo-scholen om het examenproces en
de kwaliteitsborging daarvan beter en efficiënter in te richten,
gebaseerd op de pdca-cyclus.
•	Het vergroten van het gemak van het afleggen van in- en
externe verantwoording over de wijze van kwaliteitsborging van
examinering.
•	Het uitbreiden en verankeren van een gemeenschappelijke taal
over examinering in het mbo.

kwaliteitsborging.examineringmbo.nl
bestaat uit:

1.	Een landelijke website die voor iedereen toegankelijk

is en die informatie, servicedocumenten, beschrijvingen van
procedures en hulpmiddelen bevat.

2. E en schooleigen omgeving (te benaderen via de

 Wat is de website niet?
De PE en servicedocumenten op de

site zijn hulpmiddelen. Het gebruik is

niet verplicht. Uiteraard leidt het gebruik
ook niet automatisch tot een goed

geborgde en hoge examenkwaliteit

of een voldoende voor examinering

bij een audit of inspectiebezoek. De

website biedt handreikingen die u verder
helpen. Daarnaast zijn procesmatige,

organisatorische en menselijke factoren
cruciaal bij kwaliteitsborging.

site van de school) waarin mbo-scholen de informatie en

De PE bestaat uit zes procesgebieden met ieder een eigen,

documenten van de landelijke website kunnen aanpassen

herkenbare kleur. Ieder procesgebied bevat onderliggende

en kunnen aanvullen met eigen informatie en documenten.

processtappen. Op kwaliteitsborging.examineringmbo.nl vindt

Een schooleigen omgeving vraagt u aan bij het Servicepunt

u de meest recente en digitale PE. Nieuw is dat de gekleurde

examinering mbo (examineringmbo@mbodiensten.nl). Iedere

procesgebieden in een bredere context staan. Bij het realiseren van

mbo-instelling kan één schooleigen omgeving aanvragen.

een goede examenkwaliteit is het uitvoeren (do) wellicht de kern,
maar er is pas sprake van borging als er ook een goede planfase
(plan), een degelijke evaluatie (check) en adequate bijstelling (act)

Voor wie?

De website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het

zijn. Deze fasen (de zogeheten pdca-cyclus) zijn dan ook aan de

examenproces in een mbo-school. Het gaat om alle personen

PE toegevoegd en uitgewerkt.

die hierbij een rol, taak en/of verantwoordelijkheid hebben, zoals
(praktijk)assessoren, stafmedewerkers examinering en leden van
de examencommissie.

www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl

www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl

