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1.  Inleiding 

 

Ten behoeve van de kwaliteitsborging wordt aan de kandidaten van het Theorie-

examen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. 

 

De evaluatie betreft de werkzaamheden van Intop Mediationtoets en beperkt zich 

tot de organisatie van het Theorie-examen. 

 

Het doel van de enquête is onderzoeken hoe kandidaten de organisatie van het 

Theorie-examen beoordelen.  

 

Dit rapport bevat de gegevens van het jaar 2018. 
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2.  Werkwijze 

 

Vanaf oktober 2018 hebben kandidaten de keuze om het theorie-examen schrifte-

lijk of digitaal te doen. Onderhavige evaluatie heeft alleen betrekking op het schrif-

telijk afgenomen theorie-examen. 

 

In 2018 is er op twee examendata, te weten op 6 april en op 5 oktober, gevraagd 

aan kandidaten om na het inleveren van het theorie-examen een evaluatieformulier 

in te vullen. Van de 620 deelnames (hier zitten kandidaten bij die het theorie-

examen meerdere keren hebben gemaakt) hebben 127 kandidaten de vragenlijst in-

gevuld. Over het hele jaar bezien blijkt de steekproef 20% van de kandidatenpopu-

latie te beslaan. 

 

Met behulp van het evaluatieformulier wil Intop Mediationtoets onderzoeken in 

hoeverre kandidaten tevreden zijn over de organisatie van het Theorie-examen 

mediation. 

 

De vragen zijn zodanig opgebouwd dat het aansluit bij de stappen die een kandi-

daat doorloopt vanaf het besluit tot deelname aan het Theorie-examen mediation. 

Hieronder staan de onderwerpen waarover vragen gesteld zijn. 

• informatie op de website van Intop Mediationtoets;  

• de aanmeldingsprocedure,  

• de bevestiging,  

• de uitnodiging,  

• de examenlocatie,  

• de procedure van de afname. 
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3.  Resultaten 

 

Van de 132 kandidaten aan het Theorie-examen mediation op 6 april en 5 oktober 

2018 hebben 127 kandidaten de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van ruim 

96%. 

 

Hieronder staan de resultaten van de evaluatieformulieren. De resultaten staan per 

vraag weergegeven. 

 

Vraag 1: Wat vindt u van de informatie over het examen (informatie, eindtermen, 

examendata, kosten, exameninstructie) op de website (www.mediationtoets.nl)?  

(1 antwoord mogelijk) 

Oordeel Aantal kandidaten Percentage 

Zeer goed 23 18,4% 

Goed 82 65,6% 

Neutraal 19 15,2% 

Slecht 1 0,8% 

Zeer slecht 0 0,0% 

 

De informatie op de website wordt door een meerderheid van de respondenten als 

goed-zeer goed beoordeeld.

http://www.mediationtoets.nl/


Tevredenheidsonderzoek theorie-examen 2018 6 

 

Vraag 2: Welke informatie heeft u vóór uw aanmelding bestudeerd (svp aankruisen)? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Informatie Aantal kandidaten Percentage 

Deelnamevoorwaarden 90 71% 

Examenreglement 65 51% 

Reglement klachten en bezwaar theorie-

examen 

19 15% 

Algemene informatie  95 75% 

 

Van de 127 respondenten hebben 95 kandidaten (75%) de algemene informatie be-

studeerd. Een klein deel (15%) heeft het reglement klachten en bezwaar bestu-

deerd.  

 

 

 

Vraag 3: Hoe beoordeelt u de wijze van aanmelding?  

(1 antwoord mogelijk) 

Oordeel Aantal kandidaten Percentage 

Zeer goed 28 22,0% 

Goed 92 72,4% 

Neutraal 7 5,5% 

Slecht 0 0,0% 

Zeer slecht 0 0,0% 

 

De wijze van aanmelding wordt door ruim 94% van de 127 respondenten als goed 

tot zeer goed beoordeeld. Geen van de respondenten beoordeelt de wijze van aan-

melding als slecht. 
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Vraag 4: Hoe beoordeelt u de bevestiging van uw aanmelding?  

(1 antwoord mogelijk) 

Oordeel Aantal kandidaten Percentage 

Zeer goed 38 32,2% 

Goed 74 62,7% 

Neutraal 5 4,2% 

Slecht 1 0,8% 

Zeer slecht 0 0,0% 

 

De kandidaten ontvangen na aanmelding een bevestiging per e-mail. Deze beves-

tiging wordt door bijna 95% van de respondenten goed tot zeer goed beoordeeld.  

 

 

Vraag 5: Hoe beoordeelt u de uitnodigingsbrief (met nadere informatie over tijd-

stip en locatie)? (1 antwoord mogelijk) 

Oordeel Aantal kandidaten Percentage 

Zeer goed 48 38,7% 

Goed 66 53,2% 

Neutraal 4 3,2% 

Slecht 4 3,2% 

Zeer slecht 0 0,0% 

 

De uitnodigingsbrief bevat verdere informatie over het verloop van het  

examen, de routebeschrijving en het tijdstip. Deze uitnodigingsbrief wordt door 

bijna 92% van de respondenten als goed tot zeer goed beoordeeld.  
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Vraag 6: Hoe beoordeelt u de examenlocatie?  

(1 antwoord mogelijk) 

Oordeel Aantal kandidaten Percentage 

Zeer goed 33 27,5% 

Goed 77 64,2% 

Neutraal 5 4,2% 

Slecht 4 3,3% 

Zeer slecht 1 0,8% 

 

Een ruime meerderheid van bijna 92% beoordeelt de examenlocatie goed tot zeer 

goed. Een aantal respondenten heeft bij de toelichting op de beoordeling van deze 

vraag aangegeven dat het te warm was in de ruimte. Dit is tijdens het ochtenddeel 

van het examen ook door de toezichthouders geconstateerd en hierop is direct actie 

ondernomen. Tijdens het middagdeel is de temperatuur niet als te warm ervaren. 

Bij deze vraag is tevens de opmerking geplaatst dat het examen digitaal en derhal-

ve dichter bij huis afgenomen zou moeten worden. Inmiddels bestaat die moge-

lijkheid. De examenlocatie is in 2018 De Vechtsebanen Sports & Businesscampus 

te Utrecht geweest.  

 

Vraag 7: Hoe beoordeelt u de procedure van de examenafname op de dag zelf?  

(1 antwoord mogelijk) 

Oordeel Aantal kandidaten Percentage 

Zeer goed 47 39,2% 

Goed 68 56,7% 

Neutraal 4 3,3% 

Slecht 0 0,0% 

Zeer slecht 1 0,8% 

 

De procedure op de examendag zelf wordt door bijna 96% van de respondenten als 

goed tot zeer goed beoordeeld. Bij de toelichting op de vraag geven een aantal 

kandidaten aan dat zij de toezichthouders als prettig ervaren. Er is één respondent 

die de procedure op de examendag als zeer slecht heeft ervaren. Het is onduidelijk 

hoe deze respondent tot deze beoordeling is gekomen. 


