
Proces verbeteringsslag

Toetsingskader 
Examinering (Pluscluster 8)



Het proces

Een inkijkje
Van 2015 naar 2019



Ervaringen eerste versie 

- Erg uitgebreid
- Tekstueel voor verbetering vatbaar 
- Evidence verhelderd
- Inconsistentie tussen sommige items 

+ Voorziet in behoefte
+ Levert zinvolle informatie op 
+ Geeft goed overzicht



De verbeterslag

Behoud wat goed is, verbeter wat kan
Betrek de scholen bij de verbeterslag



Wat is er veranderd?

Inhoudelijk consistenter opgebouwd
Koppeling aan procesarchitectuur
Teksten duidelijker geformuleerd
Teksten onderling volledig afgestemd op elkaar
Nieuwe statements toegevoegd
Vereenvoudiging van niveaus



Wat is er veranderd?

Inhoudelijk consistenter opgebouwd
Koppeling aan procesarchitectuur
Teksten duidelijker geformuleerd
Teksten onderling volledig afgestemd op elkaar



E.1

WEB Art. 7.4.4   Art. 7.4.8.1-2.                              
TK; 2.1.5., 2.2.1., 2.3.2.          
EP; (1, 2, 6-17, 18, 19)              
MD                               

Beleidsplan beveiliging exam inering
Voor de inform atiebeveiliging van exam inering zijn beleidsregels gedefinieerd, goedgekeurd door het B evoegd gezag, gepubliceerd en gecom m uniceerd aan m edewerkers 
en andere betrokkenen.

E.2

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.4a.1-2.                                TK; 2.1.5, 2.3.2.          
EP               
MD                              

Gedragscodes en  r ichtlijnen afnam e exam ens
E r zijn gedragscodes en -richtlijnen om trent (digita le) exam enafnam e en de om gang m et exam engegevens. Deze richtlijnen dienen ingevoerd te  z ijn voor interne en externe 
betrokkenen.

E.3

WEB Art. 7.4.4.                                TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.         
EP; (2-17)               
MD                               

Train ingen en vaardigheden m .b.t. r ichtlijnen 
Bij het afnem en van exam ens wordt personeel ingezet m et voldoende vaardigheden m et betrekking het correct la ten verlopen van de exam ens en tot het herkennen van 
onregelm atigheden zoals m ogelijke fraude en het adequaat afhandelen daarvan.

E.4

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (1) (5, 7)               
MD                              

C ontinuïteitsp lan
Om  goede afnam econdities te  garanderen is een continuïte itsplan beschikbaar waarin geregeld wordt wat er m oet gebeuren bij technische storingen.

E.5

WEB Art. 7.4.4.                                TK; 2.1.5, 2.3.2.          
EP; (1) (2) (12)              
MD                                

A rchiveren en vernietigen exam enm ateriaal
Het archiveren en vernietigen van exam enm ateriaal (vragen, gem aakte  exam ens, concepten en hulpm ateriaal) gebeurt op een gecontroleerde, veilige m anier m et 
inachtnem ing van de eisen voor bewaarterm ijnen.

E.6

WEB Art. 7.2.6.2   Art. 7.4.4.  Art. 7.4.5    Art. 7.4.8.5                             
TK; 2.1.5.,2.2.2,  2.3.2.          
EP; (1-5, 11-12)                 
MD                               

R ichtlijn  ink oop, construeren en  vaststellen  exam ens in  een beveiligde om geving 
Inkoop, ontwikkeling of hergebruik van exam ens worden volgens vastgestelde standaardprocedures uitgevoerd, uitsluitend door daartoe bevoegde en bekwam e personen m et 
een hiertoe vastgestelde taak. 

E.7

WEB Art. 7.4.4.2., 
Art. 7.4.8.1-2.                                TK; 2.1.5., 2.3.2.          
EP; (6-17)               
MD                   

R ichtlijnen b ij constatering van onregelm atigheden d ie tot fraude k unnen leiden b ij exam ens
Het handelen bij de constatering van onregelm atigheden en fraude gebeurt volgens een vastgestelde richtlijn.

E.8

WEB Art. 7.4.4.2., 
Art. 7.4.8.1., Art. 7.4.8.5.                                TK; 2.1.5., 2.3.2.          
EP; (1) (6-17)               
MD                              

Voork om en van exam enfraude 
Om  herhaling van geconstateerde exam enfraude te  voorkom en is er een procedure ontwikkeld om  de benodigde m aatregelen hiervoor te bepalen en uit te  voeren. 
M aatregelen kunnen op diverse  vlakken zijn, de basis procedure is dat bij e lke vorm  van fraude gekeken wordt hoe herhaling voorkom en kan worden.

E.9

WEB Art. 7.4.3 - 3a   Art. 7.4.4  Art. 7.4.4.2., Art. 7.4.8.    Art. 7.4.8.5                            
TK; 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2.         
EP; (1, 2, 5, 6-17, 19)             
MD                               

Procedure voorbereiden en afnem en (d igita le) exam ens
Bij de voorbereiding en bij het afnem en van (digita le) exam ens worden ic t-facilite iten op gestructureerde wijze  gereserveerd en ingezet

E.10

WEB Art. 7.1.2.2.  Art. 7.4.4  Art 7.4.8
TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (12)               
MD                               

Extra  ondersteuning b ij (d igita le) exam ens
E xtra  ondersteuning bij exam ens voortvloeiend uit een zorgdossier vindt a lleen plaats aan de hand van vastgelegde afspraken op individueel niveau.

E.11

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (1) (4)               
MD                               

Beveiligde exam enruim tes
E en exam enom geving m et digita le  m iddelen is dusdanig beveiligd dat de kans op fraude tot een m inim um  beperkt wordt.

E.12

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (1) (2-5)              
MD                       

Het beheren en docum enteren van ict-faciliteiten  voor exam inering
Het inzetten en gebruiken van ic t-facilite iten voor exam inering is gedocum enteerd en gestructureerd

E.13

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                 TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          

EP; (1) (2)               
MD                               

Hanteren van d igitaal exam enm ateriaal 
Het om gaan m et en het beschikbaar ste llen van digitaal exam enm ateriaal verloopt volgens een veilige procedure.

E.14

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                 TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (1) (5, 18, 19)               
MD                               

Toew ijzen exam ens aan studenten
De toewijzing van exam ens aan studenten en de controle  op naleving verloopt via  een veilige procedure.

E.15

WEB Art. 7.4.8.                                 TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (1)              
MD                               

Kopieerbeveiliging exam envragen i.v.m . m ogelijk  hergebruik
Bij gebruik van digita le  exam ens die  m ogelijk worden hergebruikt is er een verscherpte  controle  om  kopiëren tegen te  gaan. 

E.16

WEB Art. 7.1.2, 7.4.2.                              TK         
EP              
MD                               

Voorbereiden op vaststellen  d ip lom abeslu it door de exam encom m issie 
Op basis van aangeleverde exam enresulta ten, inclusief de diplom a-eisen ste lt de  exam encom m issie  vast dat is voldaan aan de slaag-zakbeslissing en de eisen die  gesteld z ijn 
aan specifieke waarde docum enten

E.17

WEB Art. 7.1.2, 7.4.2.                              TK          
EP                
MD                               

Borgen dat d ip lom a en overige w aardedocum enten rechtm atig, veilig en  correct w orden aangem aak t en  afgedruk t 
De exam encom m issie  borgt dat op basis van het diplom abesluit het diplom a en overige waarde docum enten veilig en correct worden aangem aakt en afgedrukt.  

E.18

WEB Art. 7.4.4.2.                               TK; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
EP; (1, 11, 18)               
MD                               

Eindevaluatie exam enproces en  de integriteit van de resultaten
E r is een eindevaluatie  ingeregeld om  te  beoordelen of e indresulta ten conform  verwachtingen zijn of dat er wellicht aanleiding is voor nader onderzoek naar 
onregelm atigheden zoals fraude.



De opbouw – een inkijkje

Leeswijzer
Toepassing toetsingskader (context)

Generieke statements
Aanvullende statements TK Examinering
Bijlagen


