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14 mei 2020



Agenda
• 1. Opening en toelichting agenda – Leo 14:00 – 14:10
• 2. Vanuit de werkgroepen:

• verwerkersovereenkomsten – Ludo 14:10 – 14:20
• benchmark/toetsingskader – Martijn 14:20 – 14:25

• 3. Benchmark HO – Bart Bosma (SURF) 14:25 – 14:35
• 4. Peer Review – Martijn 14:35 – 14:50
• 5. DPIA – Chris Zintel (Kennisnet) 14:50 – 15:00 (aansluitend korte pauze)
• 6. Actueel: 15:05 – 15:25

• koortsmeting – Richard en Peter
• videolessen – Feedback vanuit aanmeldformulier: wie?
• examinering – Martijn en Halvard Jan Hettema (MBO Raad)

• 8. Discussie in 4 groepen o.l.v. een regiegroeplid 15:25 – 15:50
• 9. Conclusies en afsluiting 15:50 – 16:00



Vooraf…

• We zijn met ruim 50 deelnemers, vandaar wat spelregels
• Hou je microfoon gedempt
• Gebruik de vergaderchat
• Zet een pinguïn in de chat als je het woord wilt
• Wacht even met praten tot je het woord krijgt

• Om 15:00 uur houden we kort pauze



Vooraf…

• Om 15:25 uur gaan we in vier groepjes uiteen
• Daarvoor zijn afzonderlijke vergaderingen aangemaakt (IBP groep A, B en C)
• Als je voor een van deze bent uitgenodigd, ga dan naar de betreffende 

vergadering
• Je hoeft je daarvoor deze hoofdvergadering niet te beëindigen
• Een lid van de regiegroep is voorzitter van elke groep
• Heb je geen uitnodiging voor een van de de groepen A, B of C ontvangen, dan 

blijft je in de hoofdvergadering voor jouw groepje.

• Om 16:50 uur klik je weer op deze meeting en gaan we plenair verder



Vanuit de werkgroepen

• Verwerkersovereenkomsten (Ludo)
• Examenleveranciers: inventarisatie
• Zoom

• Benchmark/toetsingskader (Martijn)
• Redactie

• Toelichtingen bij statements uitbreiden, praktische handreikingen
• Interpretatieverschillen voorkomen
• Hoe om te gaan met SaaS / cloud

• Werkgroep komt 5x bijeen, na de zomer gereed



Benchmark HO (Bart Bosma, SURF)

• Resultaten
• Ervaringen toetsingskader
• NBA
• Duthler

• Conclusies

• Aanpak peer review HO



Peer review

• Peer review
• instellingen reviewen elkaar (A > B > C > …)
• 16 deelnemers

• Expert review
• review door externe expert
• 12 deelnemers

• Expert vaststelling
• benchmark door expert ingevuld
• vaststelling door externe auditor
• steekproef (3 statements)
• 6 deelnemers

Score Benchmark IBP 2019
• MBO breed: 2,5
• Gereviewde groep: 2,6



Aanpak peer review 2020

• Beperken tot de kern: geen formaliteiten 



Resultaten peer review 2020

• Gemiddelde score op de onderzochte statements: 2,7 (BM 2019)



Resultaten peer review 2020

• 94% is vastgesteld



Resultaten peer review

• 10% was mogelijk te laag beoordeeld



DPIA (Chris Zintel, Kennisnet)

• Aanpak ontwikkeld in werkgroep (Bram, Willem, Bart, Martijn)
• Verder uitgewerkt met Kennisnet/SIVON (o.a. Job Vos)
• Wordt nu ingezet/beproefd voor DPIA’s in het PO/VO



Korte pauze



Actueel: koortsmeting

• Richard de Koning (Zadkine)
• Peter Vermeijs (MBO Raad)

• Wat doet vindt/jouw instelling?
Deel het in de break-out sessie.



Actueel: videolessen



Actueel: examinering



Actueel: examinering

• Online examineren, online proctoring
• Kan het?

• Techniek beschikbaar en werkt
• Let op: examenhandboek en -reglement hierop toerusten
• Veel vragen, zie o.a. antwoorden in deze juridische analyse

• Mag het?
• Toestemming: mits goede alternatieven worden geboden
• Gerechtvaardigd belang / uitvoeren overeenkomst: waarschijnlijk niet

• Willen we het?
• Veel ruimte voor alternatieve aanpak

• Servicedocument 3.0 
• Handreiking verantwoord diplomabesluit
• Meer info: corona@mboraad.nl en info@kennispuntmbo.nl

https://www.surf.nl/files/2020-05/surf_samengestelde-analyse-met-logo_def_versie2_20200506-.pdf
https://www.mboraad.nl/nieuws/servicedocument-30-en-faqs-aanpak-corona-mbo-beschikbaar
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/handreiking_verantwoord_diplomabesluit_mbo.pdf
http://mboraad.nl
http://kennispuntmbo.nl


Break-out sessie

• We gaan nu in vier groepjes uiteen
• Daarvoor zijn afzonderlijke vergaderingen aangemaakt (IBP groep A, B en C)
• Als je voor een van deze bent uitgenodigd (zie je agenda), ga dan naar de 

betreffende vergadering
• Je hoeft je daarvoor deze hoofdvergadering niet te beëindigen
• Een lid van de regiegroep is voorzitter van elke groep
• Heb je geen uitnodiging voor een van de de groepen A, B of C ontvangen, dan 

blijft je in de hoofdvergadering voor jouw groepje.

• Om 16:50 uur klik je weer op deze meeting en gaan we plenair verder



Dank voor jullie aandacht

…en tot ziens in Teams!

Namens de Regiegroep IBP in het mbo

• Bart Bosma (SURF)
• Bram Bogers (Onderwijsgroep Tilburg)
• Co Klerkx (ROC van Amsterdam Flevoland)
• Fung Yee Poon (Aventus)
• Henk Links (COG)
• Leo Bakker (Kennisnet)
• Martijn Bijleveld (saMBO-ICT)
• Martijn van Hoorn (Citaverde)
• Peter Vermeijs (MBO Raad)
• Richard de Koning (Zadkine)
• Samantha Rodolf-Lejeune (VISTA college)
• Willem Flink (Hoornbeeck)


