
Dit jaarverslag van de examencommissie MfN-register geeft een overzicht van 
de examinering in 2021; door corona een bijzonder jaar waarbij er hard 
gewerkt is om de examinering te kunnen continueren. 

De theorie-examens hebben plaatsgevonden bij vijf “Exam Centers” in het 
land en er is een extra ruimte gecreëerd in het kantoorpand van Intop met vier 
beschikbare plaatsen voor het afnemen van het digitale theorie-examen.  
De gebruikelijke locatie van het live-assessment Woudschoten Conferentie-
centrum is het eerste halfjaar en aan het eind van 2021 gesloten geweest. Er is 
een oplossing gecreëerd door een extra kantoorruimte in het kantoorpand van 
Intop Mediationtoets in te richten als geschikte assessmentruimte met 
volledige inachtneming van de corona hygiëne maatregelen. 

 
Foto: exam center theorie-examen 

Resultaten examinering 
In 2021 hebben 410 kandidaten deelgenomen aan het theorie-examen. Het 
slagingspercentage (inclusief herkansingen) is 92,9%. 

Aan het assessment (live of video) hebben 357 kandidaten deelgenomen. Het 
slagingspercentage (inclusief herkansingen) is hier 75,5%.  

Klanttevredenheidsonderzoeken 
Er zijn klanttevredenheidsonderzoeken afgenomen bij de examenkandidaten 
van de theorie-examens en de assessments. Kandidaten zijn in hoge mate 
tevreden over de organisatie van de examinering. De rapportages van de 
klanttevredenheidsonderzoeken zijn te downloaden van de website 
www.mediationtoets.nl.  

 
Jaarverslag 2021 

Examencommissie 
MfN-register/ 

Stichting Kwaliteit 
Mediators 

 

Ondanks corona zijn 
de examens in 2021 

doorgegaan 

Kandidaten tevreden 
over organisatie 

examinering 



2 

  

Toezicht op de kwaliteit: ISO 9001 en Erkenning 
Examenkamer  
De examenorganisatie Intop Mediationtoets is ISO 9001gecertificeerd 
(door DNV GL) en de examens zijn erkend door de Stichting 
Examenkamer. Dit zijn waarborgen voor de kwaliteit van de examinering. 
In 2021 heeft de examenorganisatie de audits van DNV en de 
Examenkamer glansrijk doorstaan. 

Website www.mediationtoets.nl: voorlichting 
hoofdassessoren goed bekeken door kandidaten 
assessment 
Op de website (Menu: Algemene informatie/Uitleg examinering) zijn korte 
voorlichtingsvideo’s te vinden van de hoofdassessoren. Zij leggen hierin 
uit wat de essenties zijn in het mediation assessment en wat er van belang 
is bij de beoordeling van de kandidaten. 

Toetsitem-analyse met RemindoToets 
Voor de digitale theorie-examens wordt gebruik gemaakt van de 
toetssoftware van RemindoToets. Hiermee worden de statistische 
resultaten geanalyseerd. Er zijn 4 gelijkwaardige examens in gebruik 
geweest in 2021 en deze hebben een hoge betrouwbaarheid. 

 

Examencommissie MfN-register 
Per 2021 is de heer dr.mr. M.A. Simon Thomas toegetreden tot de examencommissie als onafhankelijk lid. 
De examencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, 2 onafhankelijke leden, 3 leden afkomstig 
van de MfN-erkende opleidingsinstituten, 1 lid afkomstig van het MfN-bureau en 1 secretaris-lid afkomstig 
van de examenorganisatie.  
De leden zijn: 

Dhr. Prof. dr. R.C.H. van Otterlo (vz)   Conclusie:  
Mevr. Dr. A.J. de Roo De examencommissie is tevreden over de  
Dhr. dr. mr. M.A. Simon Thomas kwaliteitsborging en voortgang van de  
Mevr. drs. A. de Graaf     examinering in 2021. 
Mevr. mr. M. van der Griendt 
Mevr. drs. L. Reijerkerk 
Mevr. mr. J.H. Simon-Emaus 
Mevr. drs. R. de Graauw 


