
 

 

 

Jaarverslag examencommissie 2019 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de examencommissie van RINO Zuid. De centrale 

examencommissie is sinds juli 2016 ingesteld om uitvoering te geven aan de taken zoals die in het 

Opleidings- en Examenreglement gesteld zijn.  

Dat zijn er kort samengevat twee: 

 erop toezien dat de examens en toetsen daadwerkelijk doen wat ze moeten doen; 

 optreden als bezwaarmogelijkheid.  

Inmiddels heeft de commissie een werkwijze gevonden, waarmee ze deze toetsing kan doen, zonder 

het werk dat anderen al hebben gedaan opnieuw te doen, of plots zichzelf te vinden op de stoel van 

de hoofdopleiders. 

Kandidaten 

Alle kandidaten komen voordat ze hun diploma krijgen onder ogen van de commissie. De  voorzitter 

en het onafhankelijk lid controleren of in alle systemen aan de vereiste voorwaarden is voldaan. En 

als dat zo is, dan wordt toestemming voor het examen verleend.  

De examencommissie spreekt met zekere regelmaat de mensen achter de systemen om te 

controleren of áls iets in de systemen staat, dat ook betekent dat er aan de eisen wordt voldaan. 

Maar ook: hoe werkt dat dan, wanneer komt er wel of niet een vinkje. 

Daarnaast spreekt zij met zekere regelmaat de opleidingsmanagers om te weten hoe bijvoorbeeld 

het toetsingsbeleid wordt uitgevoerd. Er is een jaarlijks overleg met de hoofdopleiders om het 

toetsen en examineren te bespreken. 

 

Feiten & cijfers 
Om iets te laten zien van wat ons het afgelopen jaar heeft gepasseerd, met name hoeveel examens 

zijn gepasseerd en hoe vaak de commissie is opgetreden inzake een ingediend bezwaar, meenden 

we dat een kort jaarverslag een passend instrument zou zijn. 

Leden 

De examencommissie bestaat uit: 

 Haiko Jessurun (voorzitter) 

 Titia Hollman (onafhankelijk lid) 

 Claire Hulsmans 

 Jenneke van der Plas 

 Naast deze vaste leden is Karin Sanders ambtelijk secretaris.  

 



 

 

 

Vergaderingen 

In 2019 is de examencommissie drie keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is er een 

afstemmingsoverleg met de leden van de examencommissie, hoofdopleiders en directie geweest. 

18-3-2019 1 

4-9-2019 1 

11-12-2019 1 

Totaal 3 

 

Thema’s  

Er zijn diverse thema’s aan bod gekomen: 

 verdere implementatie en stabilisatie van de examencommissie, taken, rollen, 

verantwoordelijkheden, procedures; 

 toetsingsbeleid (kwaliteit van toetsen, inzicht in toetsen); 

 competentiegericht opleiden (toetsingsmatrix); 

 invulling van controlerende taak; 

 samenwerking en afstemming met de hoofdopleiders; 

 voortgang toetsing per opleiding (GZ, PT, KP); 

 ontwikkeling EPA’s; 

 caribisch gebied GZ opleiding. 

Er zijn in 2019 twee individuele casussen ingebracht. 

De examencommissie zal begin 2020 een steekproef doen bij de diverse opleidingen wat betreft het 

bijhouden van de dossiers, voortgang en afronding van de individuele opleidingsdeelnemers. 

Aantal deelnemers per opleiding 

De examencommissie heeft in 2019 105 keer akkoord gegeven voor afronding van de opleiding.  

Opleiding Aantallen 

GZ 95 

PT 19 

KP 13 

Totaal 127 

 

Er is 1 maal een toelichting gevraagd op de lijst, waarbij de lijst niet compleet bleek. De aantallen zijn 

inclusief parttimers. 

Aantal bezwaarprocedures 

Er zijn in 2019 geen bezwaarprocedures behandeld door de examencommissie. Dit is gelijk aan het 

aantal in de voorgaande jaren. 

 


