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Samenvatting

De inspectie heeft op 22 juni 2018 een specifiek onderzoek uitgevoerd
naar de kwaliteit van de examinering en diplomering van de
Rivordiplomaroute.

Wij hebben het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van signalen.
Deze signalen hadden betrekking op de uitvoering van de
diplomaroute van de opleiding Helpende zorg en Welzijn. Bij de
inspectie van het onderwijs rezen vragen over de inhoud en uitvoering
van het examentraject. In dit rapport gaan wij daarom in op de
bevindingen op het gebied van de examinering en diplomering.

We constateren dat bij de diplomaroute van de onderzochte
opleidingen de examinering en diplomering van goede kwaliteit is.

Bestuur: ROC Rivor
Bestuursnummer: 40190
BRIN: 04CY

Opleidingen:
25498, Helpende Zorg en Welzijn
25371, Logisitiek medewerker
95530, Verzorgende IG,
brancheverbijzondering VVT
25491, Verzorging IG,
brancheverbijzondering VVT

Onderzoeksnummer: 296587
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Opzet van het specifiek
onderzoek

1 .

De inspectie heeft op 22 juni 2018 een specifiek onderzoek uitgevoerd
naar de kwaliteit van de examinering en diplomering van
de Rivordiplomaroute. Dit is een onderzoek als bedoeld in artikel 15
van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

Toelichting diplomaroute
Een diplomaroute is een traject waarbij een examendeelnemer
examen doet en daarmee een mbo-diploma kan behalen zonder dat
er een opleiding aan verbonden is. De route is daarom alleen geschikt
voor kandidaten die beschikken over voldoende kennis en ervaring in
het betreffende beroep.

Algemeen
Binnen ROC Rivor zijn twee organieke eenheden te onderscheiden die
op basis van dezelfde crebo-licentie diploma's verstrekken. Diploma's
afgegeven door het cluster van opleidingen/domein zijn gekoppeld
aan de bol en bbl opleidingen en specifiek gericht op jongeren die
opgeleid worden tot beginnend beroepsbeoefenaar. Diploma's
afgegeven door de examencommissie van de Rivordiplomaroute zijn
voornamelijk diplomatrajecten welke specifiek gericht zijn
op deelnemers met werkervaring.

De aanleiding voor dit onderzoek
Wij hebben het onderzoek naar de examinering en diplomering van de
Rivordiplomaroute uitgevoerd naar aanleiding van signalen.
Deze signalen hadden betrekking op de uitvoering van de opleiding
Helpende zorg en Welzijn, specialisatie Gastouders. Bij de inspectie
van het onderwijs rezen vragen over de inhoud en uitvoering van het
examentraject. In dit rapport gaan wij daarom in op de bevindingen
op het gebied van de examinering en diplomering.

Werkwijze
Tijdens het specifiek onderzoek hebben we informatie over de
instelling en een drietal opleidingen geanalyseerd. Op locatie zijn
documenten onderzocht en gesprekken gevoerd. Er is gesproken met
de examencommissie van de Rivordiplomaroute, intakers, assessoren,
het hoofd Onderwijs en kwaliteit en de directeur en coördinator van
de Rivordiplomaroute.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek en op
de onderzochte standaarden.
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Hoofdconclusie en vervolg2 .
In dit hoofdstuk staat de hoofdconclusie van het specifiek onderzoek
en beschrijven we het vervolg. De toelichting staat in hoofdstuk 3.

Hoofdconclusie en vervolg
We concluderen dat bij de diplomaroute van de onderzochte
opleidingen de kwaliteit van de examinering en diplomering goed is.

Bij deze opleidingen zullen we geen vervolgtoezicht uitvoeren.
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Resultaten specifiek onderzoek3 .
In dit hoofdstuk lichten wij het resultaat van het specifiek onderzoek
toe. We geven aan wat het oordeel (voldoende, onvoldoende) of de
waardering (goed) is en verantwoorden ons hierover. Het oordeel of
de waardering is gebaseerd op de beoordeling van de onderliggende
aspecten.

Examencommissie heeft zicht en grip op examinering
De standaard kwaliteitsborging examinering en diplomering
waarderen we als goed omdat de examencommissie op uitstekende
wijze een deugdelijke examinering en diplomering waarborgt.

De examencommissie van de Rivordiplomaroute is deskundig, is zich
bewust van haar taken en neemt haar verantwoordelijkheid. Ze heeft
zicht op zowel diplomering als examinering en onderneemt indien
nodig actie. Zo heeft de examencommissie verschillende
voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de diplomering en
de examenprocessen deugdelijk verlopen.
De examencommissie heeft haar toezichtsactiviteiten geordend naar
de drie fasen van examineren: voorafgaand, tijdens en na afloop van
het examen.

We zetten enkele voorbeelden hiervan uiteen:
- Visie
De examencommissie van de diplomaroute heeft keuzes gemaakt in
zowel de vorm waarin de examens worden afgenomen (simulatie,
afname in de beroepspraktijk) als in de wijze van beoordelen. Deze
keuzes zijn verwoord en verantwoord in de visie op examinering van
de examencommissie en de kaders die daaruit voortvloeien.

- Deskundige (externe) assessoren inzetten
De examencommissie zet deskundige (externe) assessoren in bij de
afname en beoordeling. De assessoren hebben affiniteit met het
werkveld en/of zijn afkomstig uit het beroepenveld. Er zijn adequate
beoordelingsinstrumenten voorhanden met heldere
beoordelingscriteria.

- Deskundigheid assessor
De examencommissie versterkt de deskundigheid van de assessoren
door het organiseren van intervisie en gerichte scholing voor de
assessoren. Met deze scholingen zorgt de examencommissie ervoor
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dat alle betrokkenen zo veel mogelijk op eenduidige wijze met
examinering bezig zijn. Zo organiseert de commissie voor assessoren
onderlinge uitwisseling in verplichte, halfjaarlijkse, terugkomdagen en
intervisie.
Ook borgt de examencommissie de deskundigheid van de assessoren
op een uitstekende wijze. Een lid van de examencommissie bezoekt
nieuwe assessoren na hun derde assessment. Voor bestaande
assessoren geldt dat hun deskundigheid periodiek op verschillende
manieren wordt beoordeeld. Daarmee zorgt de examencommissie dat
elke assessor wordt geobserveerd en beoordeeld. Daarnaast
beluistert de examencommissie minimaal twee keer per jaar een
opname van het examineringsgesprek dat een assessor met een
examendeelnemer heeft gevoerd. Tot slot checkt de
examencommissie of de inhoudelijke verantwoording van de
werkprocessen voldoet aan de door de examencommissie gestelde
richtlijnen. Afhankelijk van bevindingen wordt een groene, gele of
rode kaart toegekend. Voor assessoren met een gele kaart wordt een
verbetertraject ingezet, dat er op gericht is zo snel mogelijk weer een
groene kaart te kunnen toekennen. Zolang de gele kaart van
toepassing is wordt de controle bij verificatie door de
examencommissie geïntensiveerd. Zodra de assessor weer voldoet
(‘groen geborgd’ is) wordt de geïntensiveerde verificatie
losgelaten. Assessoren met een rode kaart worden niet meer ingezet.
De examencommissie controleert regelmatig of de kaarten op juiste
gronden zijn afgegeven.

- Evaluatie
Na afronding van de examinering en diplomering zien we dat de
examencommissie Rivordiplomaroute het proces evalueert. In
gesprekken met de betrokkenen en met behulp van bevindingen van
uitgevoerde toezichtsactiviteiten evalueert de examencommissie of
procedures goed zijn opgevolgd, de instrumenten goed zijn gebruikt
en of de afname en beoordeling is verlopen zoals bedoeld. Op basis
hiervan komt naar voren wat er de volgende keer beter kan of moet.
Zo zijn bijvoorbeeld bij de examinering van de logistiek medewerker
de handleidingen voor de deelnemers aangepast.

Examendeelnemers worden toegelaten na een positieve beoordeling
van een intake waar de praktijkervaring (telefonisch) uitgevraagd
wordt door intaker. Wat beter kan is de status van de intake. Het is
voor examendeelnemers namelijk onduidelijk of de intake bedoeld is
als beoordelingsinstrument om vast te stellen of hij/zij het examen
kan behalen of dat door middel van de intake de examendeelnemer
dient aan te tonen dat hij/zij of voldoende werkervaring beschikt. De
huidige werkwijze wekt mogelijk verkeerde verwachtingen bij de
examendeelnemer.
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Exameninstrumentarium voldoet
Het examenmateriaal is voldoende. De opleidingen Verzorgende IG en
Logistiek medewerker werken voor het beroepsgerichte deel met
ingekocht examenmateriaal van een examenleverancier. Deze
examens zijn eerder als voldoende beoordeeld door de inspectie. De
examens worden ongewijzigd ingezet.

Het zelf ontwikkeld exameninstrumentarium van de opleiding
Helpende Zorg en Welzijn voldoet, omdat het aansluit op de
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het
exameninstrumentarium voor het beroepsgerichte deel heeft een
passende taakcomplexiteit. Ook is het mogelijk een evenwichtige
waardering te geven. Daarnaast doet het instrumentarium recht aan
de kerntaken, werkprocessen en overige vereisten uit het
kwalificatiedossier en die van de keuzedelen.
Het zelf ontwikkeld exameninstrumentarium voor Nederlands sluit
aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen.

Afname en beoordeling zijn betrouwbaar
De examenprocessen van afname en beoordeling verlopen deugdelijk
omdat de opleiding bij de examinering voldoende waarborgen heeft
ingebouwd voor een objectieve beoordeling. Bovendien is er een mix
van afname op school en in de beroepspraktijk. De objectiviteit van de
beoordeling borgt de examencommissie door de inzet van een
onafhankelijke assessor die afkomstig is uit het beroepenveld.
Ten tweede wordt er van de gehele examinering een geluidsopname
gemaakt door de assessor. De opname wordt opgeslagen in het
leerlingvolgsysteem van de leerling. Bij twijfel over het oordeel wordt
de opname opnieuw beluisterd. Ook wordt steekproefsgewijs een
opname beluisterd door de examencommissie in het kader van het
borgen van een eenduidige beoordeling. Als derde zijn de assessoren
bekend met het instrumentarium. Daarbij moeten de assessoren hun
beoordeling altijd onderbouwen. Daarnaast stemmen de assessoren
halfjaarlijks met elkaar vast welk resultaat tot een bepaalde score
leidt. Dit draagt bij aan een betrouwbare beoordeling.
Ook de beoordeling van de instellingsexamens Nederlands is
betrouwbaar. Hier maakt de assessor eveneens opnamen van de
examens spreken en gesprekken voeren. Een onafhankelijke assessor
beluistert de opnames en beoordeelt vervolgens de vaardigheden.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


