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1. Inleiding 

In dit document wordt het referentiekader voor een Programma van Eisen voor de examenprocessen in 

het mbo beschreven. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisnet, het Service-

punt examinering mbo, MBO Raad, saMBO-ICT, enkele mbo-instellingen en Capgemini. In hoofdstuk 2 

komt een aantal praktische tips aan de orde voor mbo-instellingen om een eigen op maat gesneden Pro-

gramma van Eisen op te stellen. Het referentiekader is inhoudelijk beschreven in hoofdstuk 3 en is een 

weerslag van twee werkbijeenkomsten met examenmedewerkers en informatiemanagers van een aantal 

MBO-instellingen.  

 

Het referentiekader is gebaseerd op de Procesarchitectuur examinering1. Gebleken is dat de Procesar-

chitectuur examinering goed werkt en door mbo-instellingen als handvat wordt gebruikt. Hiernaast is ook 

gebleken dat examineren een bijzonder ingewikkeld en complex proces is met vele processtappen, han-

delingen en documenten. Gezien de schaalgrootte van de meeste instellingen komt de beheersbaarheid 

hierdoor in gevaar. Dit betekent dat ondersteuning door systemen zeer wenselijk is. 

 

Instellingen gebruiken de systemen2 die er zijn op verschillende manieren en naast bestaande systemen 

worden er door enkele partijen nieuwe systemen ontwikkeld. De aansluiting van de ‘nieuwe’ systemen op 

de huidige systemen in de mbo-instellingen vormt een aandachtspunt. Men wil nadrukkelijk niet nog meer 

losse systemen: het is juist zaak dat systemen met elkaar communiceren. Dit betekent dat de informatie-

managers van de mbo-instellingen zeer scherp zullen moeten hebben wat de eisen zijn aan nieuwe sys-

temen en aan het geheel daarvan. 

1.1 Doel van het Referentiekader Programma van Eisen 
Doel van het referentiekader is het kwalitatief verbeteren van de ondersteuning van examinering (inclusief 

diplomering) in het mbo. Met dit referentiekader wordt onder meer beoogd de (interne) dialoog tussen de 

informatiemanagers en stafmedewerkers examineren van mbo-instellingen te verbeteren. Als deze twee 

partijen beter met elkaar communiceren, zo is ook tijdens de werkbijeenkomsten bij de totstandkoming 

van dit referentiedocument gebleken, zal er een verbetering plaatsvinden wat betreft de aansluiting van 

het examensysteem en de eisen van examinering. 

 

Het referentiekader is niet bedoeld als een volledige en eenduidige set van eisen om mee naar leveran-

ciers of ontwikkelaars te gaan. Daarvoor zou een verdiepingsslag nodig zijn om de functionele wensen en 

eisen scherper in beeld te brengen. Het kan zijn dat dit in een later stadium nog wordt uitgevoerd als daar 

behoefte is vanuit het veld. Zoals gezegd dient dit document in eerste instantie verbetering van de interne 

communicatie in de instelling. In hoofdstuk 2 zijn eerst enkele tips opgenomen om dit referentiekader 

                                                      
1 http://www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/  
2 Daar waar in deze publicatie gesproken wordt over systemen worden ict- systemen bedoeld zoals bijv. documentmanagement-

systemen, informatie- en (technische) applicatie-architectuur etc. 

http://www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/
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binnen een mbo-instelling te benutten en eventueel verder uit te werken. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens 

het referentiekader weergegeven.  

1.2 Uitgangspunten van het Programma van Eisen 
Het referentiekader Programma van Eisen is opgesteld met de volgende uitgangspunten: 

� Draagvlak en betrokkenheid van het veld. Het referentiekader Programma van Eisen moet een hulp-

middel zijn voor mbo-instellingen. Stafmedewerkers examinering en informatiemanagers zullen een 

belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van de requirements en de totstandkoming van het re-

ferentiekader Programma van Eisen. De betrokkenheid van de beslissers op strategisch en tactisch 

niveau is van belang, aangezien hier de besluiten worden genomen die impact hebben op de kwali-

teit van de examinering. 

� Bruikbaarheid van het referentiekader Programma van Eisen. Om de besparing van tijd en geld in het 

ontwikkelen van een geheel eigen Programma van Eisen voor mbo-instellingen te optimaliseren, zal 

de bruikbaarheid van het referentiekader groot moeten zijn. Dit betekent dat het Programma van Ei-

sen gedetailleerd moet zijn om in voldoende mate als leidraad te kunnen fungeren voor een aanbe-

steding en tegelijkertijd ruimte moet houden waardoor mbo-instellingen hun eigen accenten kunnen 

leggen en uitbreidingen aan kunnen brengen.  

� Aansluiten bij bestaande inzichten. Reeds bestaande kennis wordt hergebruikt om te komen tot een 

referentiekader Programma van Eisen. Vertrekpunt bij de totstandkoming van het Programma van Ei-

sen is de Procesarchitectuur examinering en de opbrengsten het programma ‘Examineren in het 

mbo’. Het referentiekader – en het uiteindelijk systeem – moet de rolinvulling van de gebruikers on-

dersteunen. In de Procesarchitectuur examinering zijn diverse rollen benoemd, zoals constructeur en 

assessor. Deze rollen moeten in te richten zijn met de daarbij passende autorisaties. 

� Onderhoudbaarheid van het Programma van Eisen. Het onderwijs is geen statisch geheel, waardoor 

het referentiekader Programma van Eisen zal moeten meegroeien met de nieuwe inzichten en eisen 

die er in het onderwijs ontstaan – in het bijzonder de examenprocessen – en met de veranderende 

eisen aan de ondersteuning door ICT. 

1.3 Aandachtspunten bij het vervolg 
Gedurende de twee werkbijeenkomsten met medewerkers van enkele mbo-instellingen, zijn diverse aan-

dachtspunten geïdentificeerd voor het vervolgactiviteiten vanuit het Servicepunt examinering mbo, Ken-

nisnet, saMBO-ICT en MBO Raad genoemd. Deze zijn: 

� De breed gedragen wens is uitgesproken om de Procesarchitectuur examinering op te nemen in de 

Triple A encyclopedie. 

� Het referentiekader beschrijft de requirements zo specifiek mogelijk; om een volgende slag te slaan 

zijn meer betrokkenen nodig. Een praktijktoets bij enkele leden van de klankbordgroep heeft uitgewe-

zen dat de requirements een goed handvat zijn bij het gesprek tussen de informatiemanager en de 

stafmedewerker examinering en dat ze nog te hoog over zijn om een aanbesteding te starten. In 

hoofdstuk 2 volgen daarom enkele tips om dit referentiekader binnen een mbo-instelling verder uit te 

werken. 
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� Er is behoefte aan een op maat gesneden ‘business case’ om de besluitvorming binnen de mbo-

instelling rondom het digitaliseren van de examenprocessen te ondersteunen. Het is daarbij van be-

lang dat de instelling het proces van het opstellen van een business case zelf doorloopt. Een dergelijk 

business case kan mede het benodigde draagvlak creëren de benodigde investering te doen. In de 

werkbijeenkomst is een raamwerk ontwikkeld voor mbo-instellingen om de ‘business case’ verder uit 

te werken. Op Kennisnet kunt u onder het thema informatiemanagement meer informatie vinden over 

deze business case en de methodiek om zelf een business case op te zetten.  

� Een programma van eisen is een voorwaarde voor het uitzetten van een goede aanbesteding. Dit zou 

ook in een gezamenlijk verband van meerdere mbo-instellingen gedaan kunnen worden, waarbij be-

keken kan worden of dit ook financiële en kwalitatieve voordelen met zich meebrengt. 

� Een zekere mate van standaardisering is gewenst, met name ten aanzien van bijvoorbeeld metadata. 

Dit zou dan in samenwerking met Edustandaard kunnen worden aangepakt.  

� Haak zoveel mogelijk aan bij andere landelijke standaarden. Zo wordt momenteel een standaard 

ontwikkeld binnen SION in samenwerking met  onder meer saMBO-ICT, DUO, Facet. Deze stan-

daard moet de landelijke resultaatuitwisseling bevorderen. 

� De procesgebieden ‘Archiveren’ en ‘Herkansen’ behoeven meer aandacht. Deze zijn nu onderbelicht 

in de Procesarchitectuur examinering en dus ook in het dit referentiekader. Ook ten aanzien van de 

koppeling met Centraal Ontwikkelde Examens (COE) was ten tijde van de totstandkoming van dit do-

cument nog onduidelijk en heeft derhalve nog beperkt een plek gekregen in de requirements. In een 

vervolgstap moeten deze aspecten worden meegenomen. 

� Aansluiting vinden bij ROSA (referentie onderwijs sector architectuur) waar ook een procesmodel 

onderdeel van uitmaakt. 

� Vanuit het project informatiebeveiliging van saMBO-ICT, Kennisnet en Surf wordt een handreiking 

gemaakt rond informatiebeveiliging bij examinering. Dit document kan gebruikt worden om de eisen 

rondom informatiebeveiliging nader te formuleren. 
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Figuur 1: Schematische weergave Procesarchitectuur examinering 
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2. Tips  

Dit referentiekader Programma van Eisen is in eerste instantie een hulpmiddel voor beleidsmedewerkers 

en informatiemanagers van mbo-instellingen om het gesprek aan te gaan. Het is dus niet een volledige 

en eenduidige set van eisen om mee naar een leverancier of ontwikkelaar te gaan. Daarom volgen hier-

onder enkele tips voor een mbo-instelling om dit referentiekader verder geschikt te maken om het ge-

sprek aan te gaan met externe betrokkenen. 

 

1. Voor het opstellen van een Programma van Eisen is een gedetailleerd beeld van de gewenste situa-

tie nodig. Dat beeld moet geleidelijk worden opgebouwd en kan niet vanaf het begin in de volle 

breedte en met de benodigde diepgang worden opgezet. Begin daarom bij probleemgebieden en 

werk daarvoor de wensen en eisen in detail uit. Borg daarbij relaties met andere velden. Een informa-

tie- en (technische) applicatiearchitectuur kan daarbij helpen, alsmede een nader uitgewerkte proces-

flow, inclusief resultaten en rollen per activiteit. 

 

2. Algemeen kan worden gesteld dat niet één systeem in alle eisen hoeft te voorzien, het kan ook een 

combinatie zijn van bijv. een documentmanagementsysteem (DMS) en een logistiek systeem. Maak 

daarom voor de eigen instelling inzichtelijk welke eisen reeds ingevuld worden door bestaande sys-

temen en welke daarvan aan vervanging toe zijn. Ook hierbij kan een applicatiearchitectuur helpen. 

 

3. Tips bij het opstellen van requirements: 

� Probeer zoveel mogelijk SMART3 te formuleren; 

� Kies het juiste detailniveau; 

� Geef voldoende informatie zodat alle situaties eenduidig worden afgedekt en er geen overlap is 

in situaties; 

� Vermijd vaag taalgebruik (zoals: misschien, soms, bijvoorbeeld, in het algemeen) en homonie-

men (woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben); 

� Vermijd onduidelijke formuleringen zoals een dubbele ontkenning of meervoudige eisen (herken-

baar door het gebruik van en, of, zowel); 

� Kwantificeer eisen waar mogelijk zodat ze meetbaar zijn. 

 

4. Eisen en wensen zijn aan interpretatie onderhavig. Mondelinge toelichting op de precieze eis of wens 

van de beleidsmedewerker en de interpretatie daarvan door de informatiemanager, IT-leverancier of 

ontwikkelaar is noodzakelijk om zeker te zijn dat beide partijen elkaar begrijpen. Waar nodig kunnen 

eisen scherper worden geformuleerd om de ruimte voor verschillen in interpretatie te beperken. 

5. Gebruikers weten vaak pas wat men wil wanneer er een heel duidelijk beeld van de toekomst is, en 

nog vaker pas wanneer het nieuwe systeem er staat ('I know it when I see it’). Zorg daarom dat er 

                                                      
3 http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe  

http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe
http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe
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ruimte is om bij te sturen, realiseer in delen, en begin tijdig met het toetsen van ontwerp en testen van 

de ontwikkelde producten. 

 

6. Besteed niet alleen aandacht aan de eisen ter ondersteuning van het proces, maar ook aan: 

� Hoeveel gebruikers gaan van het systeem gebruik maken? En wie zijn eigenlijk de gebrui-

kers(typen)? 

� Eisen aan beheer; 

� Eisen aan leverancier en product (grootte, ondersteuning, bewezen oplossing, etc.); 

� Kosten voor aanschaf, installatie, licenties, transacties, beheer, ondersteuning, aanpassingen; 

� Kwaliteitseisen, zoals bijvoorbeeld geformuleerd in ISO 250104. 

 

 
Figuur 2: Resultaat van interpretatieverschillen tijdens projectplanning en –uitvoering (bron onbekend). 

                                                      
4 http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_25010  

http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_25010
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3. Referentiekader Programma van Eisen 

Het tot stand gekomen referentiekader Programma van Eisen voor de examenprocessen in het mbo 

wordt in dit hoofdstuk beschreven. Dit gebeurt aan de hand van de verschillende procesgebieden. Een 

toelichting per procesgebied is te vinden op http://www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/. Per pro-

cesgebied komen de wensen en eisen aan bod in de vorm van requirements. Per requirement worden de 

volgende kenmerken beschreven: 

 

Id Id van de requirement. Eerste cijfer verwijst naar procesgebied. 

Beschrijving Hier volgt een beknopte beschrijving van de requirement is. 

Onderbouwing Hier volgt een beschrijving van de ‘rationale’ van de requirement; waarom is de requi-

rement belangrijk? 

Prioriteit De prioriteit van een requirement, uitgedrukt in een ‘wens’ of ‘eis’, verschilt vanzelf-

sprekend per mbo-instelling. In dit document wordt een inschatting gegeven van de 

prioritering van de requirement. 

Overig Alle overige relevante informatie met betrekking tot de requirement. 

 

Ten slotte zullen nog eisen met betrekking tot de Check-fase van de procesarchitectuur en enkele ‘non-

functionals’ worden aangegeven. 

 

Indien wordt gesproken over ‘het systeem’ wordt daarmee de verzameling van (deel)systemen ter onder-

steuning van de examinering bedoeld. Verschillende instellingen kunnen dit totale systeem op verschil-

lende manieren met 1 of meerdere deelsystemen invullen. 

 

In de werkbijeenkomsten zijn ook ruwe ‘use case’ beschreven. De ‘use cases’ geven een globale be-

schrijving van het gedrag van het systeem weer. Oftewel, hiermee wordt beschreven ‘wie’ met het betref-

fende systeem ‘wat’ kan doen. ‘Uses cases’ kunnen gebruikt worden bij de bepaling van de requirements, 

waarbij de precieze beschrijving per mbo-instelling kunnen verschillen. Ook kan per mbo- instelling ver-

schillen wie precies de activiteit uitvoert. De ‘use cases’ moeten daarom ook als voorbeeld of indicatief 

worden gezien. Bij de procesgebieden ‘Construeren en vaststellen’ en ‘Examineren’ zijn geen ‘use cases’ 

beschreven, maar processchema’s. Deze processchema’s zijn een nadere detaillering uit de Procesarchi-

tectuur examinering. Deze detailleringstap is noodzakelijk voordat een degelijke ‘use case’ kan worden 

opgesteld. De ‘use cases en processchema’s zijn opgenomen in een bijlage.  

  

http://www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/
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Procesgebied 1: Kaders stellen 

 
 

Requirements: 

Id 1.01 

Beschrijving Documenten moeten (logisch) vindbaar zijn. 

Onderbouwing Door vindbaarheid te vereenvoudigen kan het gebruik van de juiste documenten door 

alle examenbetrokkenen beter worden geborgd en is het makkelijker om documenten 

aan te passen en het proces te evalueren. 

Prioriteit EIS 

Overig Het betreft documenten m.b.t. het examenproces: Handboek, Examenvisie, Examen-

reglement en Examenplannen 

 

Id 1.02 

Beschrijving Er kan een workflow worden ingericht rond het opstellen en wijzigen van docu-
menten en deze wordt ondersteund door het systeem. 

Onderbouwing Uitwisseling van de juiste informatie tussen personen/organisatieonderdelen en mo-

gelijkheid om proces te sturen en te monitoren 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 1.03 

Beschrijving Gebruikers kunnen feedback geven op documenten met het systeem en gezamen-
lijk werken aan documenten. 

Onderbouwing Door het faciliteren van reacties op documenten en het samenwerken aan een docu-

ment kan het productierendement verhoogd worden. 

Prioriteit EIS 



 

 

Referentiekader voor Plan van Eisen examinering mbo 11 

 

Overig Het samenwerken bij het onderdeel constructie zal in een beveiligde omgeving moe-

ten plaats vinden zodat examenopgaven en -producten niet ingezien kunnen worden 

door niet-geautoriseerden. 

 

Id 1.04 

Beschrijving Informatie uit het Examenplan, maar wellicht ook uit andere documenten, moet au-
tomatisch worden gebruikt bij de processen (en documenten) voor ‘Construeren en 

vaststellen’, ‘Examineren’ en ‘Diplomeren’. 

Onderbouwing Het Examenplan is bepalend voor vele examenprocessen. Door het automatisch 

hergebruiken van informatie worden fouten voorkomen en sluiten de processen beter 

aan. Tevens kan hiermee veel tijd en geld worden bespaard. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 1.05 

Beschrijving Het systeem bewaakt dat het Examenplan zodanig is opgebouwd dat gebruikers de 
juiste, tijdige, volledige en consistente informatie kunnen inzien. 

Onderbouwing Het Examenplan is de basis voor de gehele examinering en moet dus goed ingevuld 

zijn. 

Prioriteit EIS 

Overig Het Examenplan heeft een vast format per instelling. Er is een landelijk servicedocu-

ment waarin een format wordt voorgesteld5 . 

 

Id 1.06 

Beschrijving Het systeem moet informatie voor het Examenplan uit externe systemen/bronnen 

kunnen importeren. 

Onderbouwing De inhoud van de kwalificatiedossiers moet rechtstreeks opgenomen kunnen worden, 

zodat alle kerntaken en werkprocessen, specifieke eisen, wettelijke vereisten en certi-

ficeerbare eenheden in het Examenplan staan. Er worden dan geen onderdelen ver-

geten bij het examineren en diplomeren. 

Prioriteit EIS 

Overig Relevante informatie voor het Examenplan zijn opgenomen in de kwalificatiedossiers 

(o.a. kerntaken en werkprocessen) zoals vermeld bij SBB. Ook generieke onderdelen 

                                                      
5 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/opstellen_examenplan/Format_examenplan.
docx  

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/opstellen_examenplan/Format_examenplan.docx
http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/opstellen_examenplan/Format_examenplan.docx
http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/opstellen_examenplan/Format_examenplan.docx
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zouden geïmporteerd kunnen worden indien deze informatie op landelijk niveau een-

duidig weergegeven is. 

 

Id 1.07 

Beschrijving Het systeem geeft inzicht in de status/fase van Examenplannen ten opzichte van 

het aanbod van opleidingen, in combinatie met workflow en einddatum. 

Onderbouwing Op deze wijze is de stand van zaken van de ontwikkeling van Examenplannen op 

opleidingsniveau (per CREBO) te monitoren en bij te sturen. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 1.08 

Beschrijving Het systeem biedt een invullijst aan de hand waarvan het Examenplan kan worden  

gecontroleerd of goedgekeurd, en vastgesteld. 

Onderbouwing Om de kwaliteit van het besluitvormingsproces te stimuleren, wordt een digitale 

checklist gebruikt om het Examenplan vast te stellen.   

Prioriteit EIS 

Overig Geïnspireerd op het format Checklist van het Servicepunt Examinering MBO6, moe-

ten alle vragen met een “ja” worden beantwoord. NB: instellingen kunnen een andere 

checklist hanteren. 

  

                                                      
6 

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/vaststellen_examenplan/Vaststellingslijst_exa
menplan.docx  

http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/vaststellen_examenplan/Vaststellingslijst_examenplan.docx
http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/vaststellen_examenplan/Vaststellingslijst_examenplan.docx
http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/assets/files/PE20/kaders/vaststellen_examenplan/Vaststellingslijst_examenplan.docx
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Procesgebied 2: Construeren en vaststellen 

 
 

Requirements: 

Id 2.01 

Beschrijving Het systeem slaat de examenproducten op, met ten minste de volgende kenmerken: 

geldigheid, status/fase (geconstrueerd, vastgesteld, …) en houdt bij in welke Examen-

plannen hiernaar gerefereerd wordt. 

Onderbouwing Een volledige databank van examenproducten is nodig voor het afnemen van exa-

mens, maar kan ook worden gebruikt bij het opstellen van het Examenplan (hergebruik 

van examenproducten) 

Prioriteit EIS 

Overig Afgestemd met op de eventuele workflow van de MBO-instelling op het gebied van 

constructie en het vaststellen van examens. 

 

Id 2.02 

Beschrijving Het systeem biedt de mogelijkheid om vastgestelde examenproducten in te zien en 

naar te refereren vanuit/bij het opstellen van het Examenplan. 

Onderbouwing Om het opstellen van het Examenplan voor een nieuw cohort en hergebruik van exa-

menproducten eenvoudiger te maken 

Prioriteit EIS 

Overig  
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Id 2.03 

Beschrijving Het systeem kan de juistheid, volledigheid en tijdigheid van examenproducten en de 

volledige set van examenproducten binnen één Examenplan bepalen. 

Onderbouwing Voordat een examen kan worden afgenomen, dient de volledige set van producten (tijdig) 

geconstrueerd en vastgesteld zijn. 

Prioriteit  EIS 

Overig  

 

Id 2.04 

Beschrijving Het systeem zorgt voor een veilige omgeving voor constructie waarin exporteren, de-

len met niet-geautoriseerden en printen niet mogelijk is en waarop gemonitord kan wor-

den. 

Onderbouwing Bestanden worden momenteel vaak via (onbeveiligde) e-mail en USB-sticks gedeeld. 

Prioriteit EIS 

Overig Bij delen dient gebruik te worden gemaakt van encryptie. 

 

Id 2.05 

Beschrijving Het systeem kan examens van diverse examenleveranciers inladen. 

Onderbouwing Mbo-instellingen werken vaak met meerdere examenleveranciers. Om deze producten 

later te kunnen hergebruiken, moet het systeem om kunnen gaan met verschillende for-

maten. 

Prioriteit EIS 

Overig Mogelijk moet een dergelijke examenbank landelijk worden ingericht. 

Het inladen kan centraal, webbased en op een eigen omgeving. In alle gevallen moet de 

beveiliging op orde zijn. 
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Procesgebied 3: Leren 

 
 

Requirements: 

Id 3.01 

Beschrijving Het systeem moet een functionaliteit bieden om iedere deelnemer aan een examen-
plan te koppelen. 

Onderbouwing Deze functionaliteit is een voorwaarde om andere functionaliteit te kunnen uitvoeren. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 3.02 

Beschrijving Het systeem moet bij inschrijving kunnen aangeven welke vrijstellingen (bv. taal en 

rekenen en/of op basis van EVC’s) en beperkingen (dyslexie, dyscalculie, ADHD, 

handicap e.d.) van toepassing zijn en welk traject de student gaat volgen. Van beper-

kingen moet ook de bewijslast c.q. verklaring digital worden gearchiveerd. 

Onderbouwing Deze informatie (uit het intake proces) is nodig om transparantie te krijgen over de 

relevante exameneisen, om toestemming te krijgen/te hebben/aan te vragen voor aan-

gepaste hulpmiddelen tijdens de (landelijke) examinering en tevens om aanpassingen 

in de examinering (constructie en afname) te kunnen bepalen. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

  



 

 

Referentiekader voor Plan van Eisen examinering mbo 16 

 

Id 3.03 

Beschrijving Het systeem maakt het mogelijk informatie uit te wisselen tussen de Examenplanning 

en –afnames en het individueel leerarrangement van de student (zoals een PAP, inclusief 

de examens). 

Onderbouwing Zodat de student tijdig op de hoogte kan zijn van zijn individueel leerarrangement en ge-

plande examens. 

Prioriteit EIS 

Overig Iedere student heeft een individueel leerarrangement 

 

Id 3.04 

Beschrijving Het Studentvolgsysteem ondersteunt inhoudelijk met relevante voortgangsinformatie 

het advies om een examen aan te vragen. 

Onderbouwing Op deze wijze wordt het proces om tot een advies te komen vereenvoudigd en betrouw-

baarder. 

Prioriteit EIS 

Overig Relevante informatie betreft in ieder geval: 

� Voortgang afgezet tegen het Examenplan. 

� Resultaten van voortgangstoetsen in relatie tot kerntaken 

� Signalen in verband met COE Examens. 

NB: het zou ook kunnen zijn dat het systeem op basis van deze informatie zelf het advies 
geeft door een notificatie te sturen. 

 

Id 3.05 

Beschrijving Het systeem biedt de mogelijkheid dat een student zich kan aanmelden voor een exa-
men en bij een individueel examen de voorkeurstijd en -plaats kan aangeven. Ook de 

instelling (beheerder) moet studenten kunnen aanmelden/inschrijven. 

Onderbouwing Verlichting van administratieve processen en servicegericht. Via deze actie worden de 

logistieke processen rondom een examen in gang gezet. Ook kan het mogelijk worden 

gemaakt om de tijd tussen aanmelding en afname te verkorten. 

Prioriteit EIS 

Overig De aanmeldingen zijn het startpunt voor het plannen en organiseren van het werkelijke 

examen 
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Id 3.06 

Beschrijving Aanmelden kan zowel op individueel als groepsniveau. Bij aanmelding kan de voor-

keurstijd en –plaats worden opgegeven. 

Onderbouwing Groepsaanmelding voor kennisexamens verlicht de administratieve lasten. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 3.07 

Beschrijving Het systeem genereert rapportages/overzichten van de aangevraagde examens, 

aanmeldingen, etc. 

Onderbouwing  

Prioriteit EIS 

Overig  
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Procesgebied 4: Examineren 

 
 

Requirements 

Id 4.01 

Beschrijving Het systeem moet de mogelijkheid bieden de aan- of afwezigheid van elke aange-

melde examenstudent te registreren. Deelname aan een examen dient gekoppeld te 

worden aan (het systeem) de verantwoording van onderwijstijd. 

Onderbouwing Het vastleggen van aanwezigheid is nodig om te kunnen vaststellen hoe vaak een 

student aan het examen heeft deelgenomen en ter verantwoording van de onderwijs-

tijd. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 4.02 

Beschrijving De eindresultaten moeten eenvoudig kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld 

met andere systemen, zoals het studentenvolgsysteem 

Onderbouwing De eindresultaten worden o.a. gebruikt voor het bepalen of een student voldoet aan de 

diploma-eisen. Het is onwenselijk dat medewerkers de resultaten overtypen in andere 

systemen. Automatische uitwisseling geeft minder kans op fouten en bespaart tijd en 

geld. 

Prioriteit  EIS 

Overig  

 



 

 

Referentiekader voor Plan van Eisen examinering mbo 19 

 

Id 4.03 

Beschrijving Gegevens uit andere examensystemen moeten kunnen worden ingeladen. 

Onderbouwing Omdat (delen van) het examenproces soms volledig door derden worden uitge-

voerd met ondersteuning van hun eigen systemen, moet het mogelijk zijn de exa-

menresultaten (incl. evaluaties e.d.) eenvoudig te delen/in te lezen. 

Prioriteit EIS 

Overig Uitwisseling mag alleen op basis van geaccepteerde standaarden waarbij wordt 

voldaan aan de veiligheidseisen. 

 

Id 4.04 

Beschrijving Het systeem kan aangeven welke examens of gemaakte werken aan een steek-
proef moeten worden onderworpen 

Onderbouwing Om kwaliteitsproblemen (tijdig) te signaleren en de betrouwbaarheid van de beoor-

deling te vergroten. 

Prioriteit WENS 

Overig Bijv. op basis van risicoprofiel 

 

Id 4.05 

Beschrijving Het systeem ondersteunt de logistieke en inhoudelijke voorbereiding, inclusief 

het maken van roosters, het uitnodigen van studenten en beoordelaars, het regelen 

van surveillanten en locaties, etc. 

Onderbouwing Eenduidige en tijdige voorbereiding van examens 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 4.06 

Beschrijving In het systeem kunnen het gemaakte werk, de beoordeling, het resultaat, het 

proces-verbaal en eventuele evaluaties m.b.t. de afname worden vastgelegd. 

Onderbouwing Verantwoording van de afname. Beoordeling en resultaat digitaal beschikbaar. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

  



 

 

Referentiekader voor Plan van Eisen examinering mbo 20 

 

Procesgebied 5: Diplomeren 

 
 

Requirements 

Id 5.01 

Beschrijving Het systeem concludeert of voldaan is aan het Examenplan en de geldende slaag-
/zakregeling en informeert de examencommissie. 

Onderbouwing Onafhankelijke berekening van de geldende slaag/zak-regeling, om de betrouwbaar-

heid van diplomering te vergroten, zodat er niet onterecht diploma wordt afgegeven. 

Prioriteit EIS 

Overig Bij de vaststelling van het diplomaresultaat bevestigt de examencommissie, na contro-

le en/of steekproef (eis 5.02), de bevindingen van het systeem. Dit dient ingebouwd te 

zijn, om de student het diploma te doen aanvragen. 

 

Id 5.02 

Beschrijving De examencommissie heeft gedurende de bewaartermijn7 toegang tot het digitale 

diplomadossier en kan steekproefsgewijs toetsen of aan alle eisen is voldaan. 

Onderbouwing Borging van kwaliteit van examenproces 

Prioriteit EIS  

Overig Het besluit van de examencommissie wordt vastgelegd. Bij afwijzing: motivatie en ac-

tie. Bij akkoord: toekennen diploma en op datum zetten. Vervolgens communicatie 

naar stakeholders. Check van debiteurenstand. 

 

                                                      
7 http://www.examineringmbo.nl/nieuws/bewaartermijnen-examengegevens  

http://www.examineringmbo.nl/nieuws/bewaartermijnen-examengegevens
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Id 5.03 

Beschrijving Het systeem genereert diplomagegevens waarbij de formele gegevens van de stu-

dent en de opleiding gebruikt worden. 

Onderbouwing Dit is een wettelijke verplichting 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 5.04 

Beschrijving Wanneer een student is geslaagd voor een opleiding, schrijft het systeem de student 
uit de opleiding uit en verzorgt de melding naar BRON. Het dossier van de inschrijving 

wordt gearchiveerd. 

Onderbouwing Dit is een wettelijke verplichting. 

Prioriteit EIS 

Overig De datum van diplomabesluit is de datum van uitschrijving. Door een koppeling met 

BRON wordt voorkomen dat de student naheffing ontvangt. 
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Kwaliteitsborging van het examenproces 

De kwaliteitsborging van de Procesarchitectuur examinering volgt de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). 

In de PDCA-cyclus worden gegevens verzameld over de (kwaliteit van) examinering. Enkele kwaliteitsin-

dicatoren zijn: 

� Aantal mutaties van een cijfer na de eerst vastlegging, gesorteerd op reden (foute invoer, cesuuraan-

passing, etc.). Dit geeft inzicht in of cijfers goed worden ingevoerd en hoeveel cesuuraanpassingen er 

zijn geweest; 

� Bezettingsgraad en aantal no-show bij afnames; 

� Aantal afwijzingen bij vaststelling van een (geconstrueerd) examen of Examenplan; 

� Inzet van examenpersoneel; 

� Of de vaststeller van een examen niet ook de constructeur was; 

� Verhouding geslaagd/niet geslaagd; 

� Aantal klachten; 

� Aantal terugtrekkingen; 

� Tijdigheid van constructie en vaststelling van Examenplan en examens. 

 

Een deel van deze indicatoren kan worden beïnvloed door het proces en systeem goed in te richten. 

Desalniettemin zal het nuttig zijn, zeker in het begin, deze informatie te verzamelen en inzichtelijk te ma-

ken. 

 

Andere manieren waarop de kwaliteit kan worden bepaald en geëvalueerd, zijn: 

� Audit trail/logging: inzichtelijk wie wat doet op welk moment (eventueel gecategoriseerd); 

� Item- en resultaatanalyse: dit moet onderdeel zijn van het constructie-proces; 

� Vragenlijsten voor alle betrokken bij de examinering (o.a. student en medewerkers) waarbij verbeter-

maatregelen kunnen worden geformuleerd en een zelf-evaluatie kan worden uitgevoerd; 

� Steekproeven: zowel handmatig als automatisch (zie eis 4.04 en 5.02). 

 

Hieruit voortkomende eisen zijn: 

Id 6.01 

Beschrijving Het systeem moet de gegevens zoals hierboven opgesomd gebruiksvriendelijk ter 
beschikking kunnen stellen. 

Onderbouwing Onderdeel van de check-fase en kwaliteitsborging 

Prioriteit EIS 

Overig  
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Id 6.02 

Beschrijving Het systeem moet continu vastleggen wie welke actie op welke informatie uitvoert en 

hiervan een overzichtelijk rapport kunnen aanbieden. 

Onderbouwing Onderdeel van de check-fase en kwaliteitsborging 

Prioriteit EIS 

Overig Systeem voorziet in een ‘logging’ van alle handelingen en protocollen die gebruikt 

zijn/uitgevoerd bij de totstandkoming van een resultaat. 

 

Id 6.03 

Beschrijving Het systeem biedt de mogelijkheid item- en resultaatanalyses uit te voeren. 

Onderbouwing Onderdeel van de check-fase en kwaliteitsborging 

Prioriteit WENS 

Overig  

 

Id 6.04 

Beschrijving Het systeem biedt periodieke (zelf)evaluatieformulieren aan waarop gevolg kan wor-

den gegeven door middel van verbeteracties en gemonitord. 

Onderbouwing Onderdeel van de check-fase en kwaliteitsborging 

Prioriteit WENS 

Overig  
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Niet-functionele eisen 

Tot slot is ook nog een set van niet functionele eisen gedefinieerd: 

Id 7.01 

Beschrijving Het systeem mag niet te duur zijn. 

Onderbouwing De kosten van de bouw en introductie van het systeem mogen niet hoger liggen dan wat 

ermee kan worden bespaard. 

Prioriteit EIS 

Overig Toetsing d.m.v. business case en kostenmodel examinering8. 

 
Id 7.02 
Beschrijving Het systeem moet bepaalde functionaliteit overal doch veilig aanbieden. 

Onderbouwing Bepaalde functionaliteit (n.t.b.) moet online beschikbaar zijn zodat deze overal kan worden 

gebruikt. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 7.03 

Beschrijving Het systeem moet de tijd monitoren van Examenplan tot afgesteld examen, afname en 

diplomering en stuurt notificaties naar betrokkenen voor en bij overschrijding van de 

tijdslijnen. 

Onderbouwing Automatische tijdmonitoring zorgt ervoor dat tijdig kan worden gesignaleerd wanneer tijds-

lijnen worden overschreden. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 7.04 

Beschrijving Het systeem moet de mogelijkheid bieden verschillende tijdslijnen en signaleringsmo-
menten te definiëren 

Onderbouwing Niet voor alle examens en opleidingen worden dezelfde tijdslijnen gehanteerd. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

  

                                                      
8 http://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/kostenmodel-examinering  

http://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/kostenmodel-examinering
http://www.examineringmbo.nl/thema-s-examinering/kostenmodel-examinering
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Id 7.05 

Beschrijving Er dient maar één communicatiesysteem naar studenten te zijn. Dat systeem dient 

eenvoudig en op de huidige student afgestemd te zijn. 

Onderbouwing Momenteel moeten studenten vaak in meerdere systemen op zoek naar de roostering van 

vakken, examens, e.d. Dit moet duidelijk zijn. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 7.06 

Beschrijving Eén inlog voor alle systemen (Single SignOn) 

Onderbouwing Momenteel zijn voor verschillende systemen verschillende logins nodig. Dat maakt 

gebruik omslachtig. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 7.07 

Beschrijving Het systeem moet de mogelijkheid bieden te differentiëren. 

Onderbouwing Mbo- instellingen en verschillende medewerkers daarbinnen willen allemaal op hun 

eigen manier worden ondersteund (en niet gestuurd of gestoord). Het systeem moet 

daarvoor ruimte bieden. 

Prioriteit WENS 

Overig  

 

Id 7.08 

Beschrijving Het moet mogelijk zijn modules in het systeem aan en uit te kunnen zetten. 

Onderbouwing Sommige processen, zoals constructie en afname, worden soms buiten de deur be-

legd. Deze stappen hoeven dan niet te worden ondersteund. Dit moet mogelijk zijn per 

instelling, opleiding en/of examen. 

Prioriteit EIS 

Overig  
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Id 7.09 

Beschrijving Het systeem moet veilig zijn 

Onderbouwing Geheimhoudingsplicht 

Prioriteit EIS 

Overig Bijv. ISO 27001 

  

 

Id 7.10 

Beschrijving Back-up van gegevens moet ingeregeld zijn. 

Onderbouwing  

Prioriteit EIS 

Overig Het gaat om gegevens die 24/7 beschikbaar dienen te zijn. Gegevens dienen vanuit de 

back-up 1-op-1 beschikbaar te zijn. 

 

Id 7.11 

Beschrijving Back-up van servers moet ingeregeld zijn 

Onderbouwing Sommige processen en systemen moeten 100% beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor 

het afnemen van examens. Hiervoor moeten de nodige back-upmaatregelen worden 

ingeregeld. 

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 7.12 

Beschrijving Gebruikers moeten kunnen inloggen en op basis van een rol toegang kunnen krijgen 

tot bepaalde delen/functionaliteiten van het systeem. Inlogs kunnen worden gemoni-

tord. 

Onderbouwing Het systeem moet rollen van gebruikers ondersteunen. In het procesmodel examine-

ring zijn diverse rollen benoemd (bijvoorbeeld constructeur, assessor). Deze rollen 

moeten in te richten zijn met de daarbij passende autorisaties. Optioneel: een persoon 

kan niet twee tegenstrijdige rollen vervullen (bijvoorbeeld ‘constructeur’ en ‘corrector’). 

Prioriteit EIS 

Overig  
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Id 7.13 

Beschrijving Uitwisseling van gegevens tussen deelsystemen vindt zo veel mogelijk plaats op 

basis van standaarden. 

Onderbouwing  

Prioriteit EIS 

Overig  

 

Id 7.14 

Beschrijving Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn. 

Onderbouwing Laagdrempelig en optimaal gebruik. 

Prioriteit EIS 

Overig  
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BIJLAGE 1: ‘USE CASES’ EN NADERE PROCESSCHEMA’S 
In de werkbijeenkomsten zijn ook ruwe ‘use case’ beschreven. De ‘use cases’ geven een globale be-

schrijving van het gedrag van het systeem weer. Oftewel, hiermee wordt beschreven ‘wie’ met het betref-

fende systeem ‘wat’ kan doen. ‘Uses cases’ kunnen gebruikt worden bij de bepaling van de requirements, 

waarbij de precieze beschrijving per mbo-instelling kunnen verschillen. Ook kan per mbo- instelling ver-

schillen wie precies de activiteit uitvoert. De ‘use cases’ moeten daarom ook als voorbeeld of indicatief 

worden gezien. Bij de procesgebieden ‘Construeren en vaststellen’ en ‘Examineren’ zijn geen ‘use cases’ 

beschreven, maar processchema’s. Deze processchema’s zijn een nadere detaillering uit de Procesarchi-

tectuur examinering. Deze detailleringstap is noodzakelijk voordat een degelijke ‘use case’ kan worden 

opgesteld. De ‘use cases zijn hieronder weergegeven:   

 

Procesgebied 1: Kaders stellen 

 
Figuur 3: Indicatieve ‘use case’ procesgebied 1 (Kaders stellen) 

 

  



 

 

Referentiekader voor Plan van Eisen examinering mbo 29 

 

Procesgebied 2: Construeren en vaststellen 

 
Figuur 4: Gedetailleerde procesflow procesgebied 2 (Construeren en vaststellen) 

 

Procesgebied 3: Leren 

 
Figuur 5: Indicatieve ‘use case’procesgebied 3 (Leren) 
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Procesgebied 4: Examineren 

 
Figuur 6: Gedetailleerde procesflow procesgebied 4 (Examineren) 

 

Nader toelichting processchema: 

� De logistieke voorbereiding betreft het checken van het recht op examen op basis van het aantal 

herkansingen, het plannen van het examen (in overleg met student, locatie, surveillant en/of beoorde-

laar (assessor)), en het klaarmaken en vermenigvuldigen van instructies voor student, beoordelaar 

en/of surveillant. 

� De inhoudelijke voorbereiding betreft het benoemen van een beoordelaar, het controleren van de 

locatie op geschiktheid, incl. de aanwezigheid van ondersteunende middelen, en de inzet van het 

juiste en vastgestelde examen. 

� Bij het afnemen van het examen moet o.a. worden gecontroleerd dat de student is wie hij zegt te zijn. 

� Bij een Proeve van Bekwaamheid legt de beoordelaar het gedrag en de prestaties vast en geeft een 

voorlopig tussen- en eindbeoordeling. Ook wordt een evaluatie van het examen door de student en 

de examenleider ingevuld, waar de beoordelaar eventueel op kan reageren. 

� In het proces-verbaal legt de examenleider o.a. de aanwezigheid en onregelmatigheden vast. 

� Delen van het proces kunnen worden geoutsourcet. 
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Procesgebied 5: Diplomeren 

 
Figuur 7: Indicatieve ‘use case’ procesgebied 5 (Diplomeren) 
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BIJLAGE 2: TOTSTANDKOMING REFERENTIEKADER PROGRAMMA VAN EISEN 
In twee werkbijeenkomsten is het Referentiekader Programma van Eisen tot stand gekomen. De bijeen-

komsten vonden plaats op 24 maart en 1 april 2014. Hierbij waren de volgende personen betrokken: 

 

� Max van Poorten, Examenmedewerker bij het Grafisch Lyceum Utrecht 

� Jan Harm Vos, Examenmedewerker bij Rijn IJssel 

� Ellen Hoegen Dijkhof, Examenmedewerker bij MBO Amersfoort 

� Frank Ruyten, Examenmedewerker bij Leeuwenborgh 

� Peter Hettema, Informatiemanager bij Rijn IJssel 

� Willem-Jan van Rooijen, Informatiemanager bij AOC Wellantcollege 

� Wim Arendse, Informatiemanager bij Zadkine 

� Jacob Hop, Informatiearchitect bij Aventus 

� Leo Bakker, Programmamanager MBO bij Kennisnet 

� Nelleke Lafeber,  Adviseur MBO Diensten / Servicepunt examinering mbo 

� Marien Krouwel, Senior business analist bij Capgemini 

� Remco van der Dussen, Managing consultant Onderwijs bij Capgemini 

 

Een conceptversie van het referentiekader Programma van Eisen is op 13 mei 2014 besproken met de 

Klankbordgroep van het Servicepunt examinering mbo. De opmerkingen en reacties van  de leden van de 

Klankbordgroep zijn verwerkt in het document. 

 



 

 

Referentiekader voor Plan van Eisen examinering mbo 33 

 

COLOFON 
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Sommige rechten voorbehouden 
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