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Voorwoord

Voor u ligt het Handboek Examinering van Aeres MBO. Dit handboek is van toepassing op alle
beroepsopleidingen van Aeres MBO en geldt vanaf schooljaar 2020-2021, tot de volgende versie.
Dit handboek beschrijft de examenorganisatie en examenprocessen bij Aeres MBO. Het sluit aan bij de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Procesarchitectuur Examinering. Bij het schrijven van
het handboek is het uitgangspunt geweest: kort, leesbaar, hanteerbaar en herkenbaar, zodat het
Handboek Examinering uitnodigt om te gebruiken.
Het handboek is voor iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij het examineringsproces. Het
verschaft helderheid in de diverse processen en geeft weer wat de taken, de verantwoordelijkheden en
de bevoegdheden van de betrokken actoren zijn. Dit alles weergeven in het licht van de PDCA-cyclus
ten einde de kwaliteit van het examineringsproces te borgen.
Het Handboek Examinering is leidend voor wat de beschreven processen. Desalniettemin is het een
levend document waar ruimte is voor verbetering van processen. Waar dit nodig blijkt, zal het handboek
daarop worden aangepast. Hiertoe wordt het handboek ook jaarlijks gevalideerd en opnieuw
vastgesteld.
Leeswijzer:
Hoofdstuk 1 beschrijft de uitgangspunten voor wat betreft examinering en diplomering bij Aeres MBO.
Hoofdstuk 2 geeft door middel van flowcharts weer, hoe de examenprocessen zijn bij Aeres MBO
verlopen. Onderliggend aan deze processen zijn werkinstructies ontwikkeld. In hoofdstuk 3 worden de
diverse rollen binnen de examenorganisatie beschreven.
Bijlage 1 geeft de (functie)profielen van de Centrale Examencommissie weer en Bijlage 2 geeft de
beschrijving van de examentaak van functies binnen Aeres MBO weer.
Het handboek is digitaal beschikbaar en wordt geplaatst in de schooleigen website van de
Procesarchitectuur Examinering, evenals de onderliggende werkinstructies, procedures en formulieren,
waar alle betrokkenen toegang tot verkrijgen.

Dit handboek is vastgesteld op 8 oktober 2020, te Ede

Truda Kruijer
Algemeen directeur Aeres MBO
Ede, oktober 2020
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1

Visie en kaders

1.1.

Visie op examineren

Studenten verwerven bij Aeres MBO een diploma waarvan de waarde onbetwist is. De diploma’s van
Aeres MBO garanderen dat studenten als beginnend beroepsbeoefenaar klaar zijn voor de arbeidsmarkt
in hun branche, voorbereid zijn op maatschappelijk functioneren en toegang kunnen krijgen tot een
vervolgopleiding. Voor Aeres MBO is de examinering en het diploma een resultaat van een kwalitatief
hoogstaand en transparant proces dat voldoet aan de landelijk gestelde wetgeving en kwaliteitseisen1.
Dit houdt in dat:
• wij een duidelijk en helder onderscheid maken tussen examineren en opleiden.
• wij het werkveld actief betrekken in het proces van examineren.
• wij werken met bekwame en daar waar noodzakelijk gekwalificeerde functionarissen.
• wij binnen onze examenorganisatie werken met een duidelijke scheiding in rollen.
• wij studenten de kans geven zich te profileren door extra certificaten te behalen. Om deze
certificaten te behalen doen studenten een daar aan gekoppeld examen dat aan de geldende eisen
voldoet.
• wij de examenorganisatie optimaal inrichten waarbij taken en verantwoordelijkheden van alle
functionarissen helder zijn en functionarissen hierin worden gefaciliteerd.
• het examenplan per crebo wordt vastgesteld zodat de examinering op alle locaties identiek is.
• de ingezette exameninstrumenten valide en betrouwbaar zijn en meten op het eindniveau van de
kwalificatie.
• de gehele examinering is geborgd en wordt bewaakt in een kwaliteitscyclus (PDCA).
De transfer van de examenvisie van Aeres MBO vindt plaats door de examenorganisatie in te richten
volgens de Projectarchitectuur Examinering.

1.2.

Wettelijke en landelijke kaders

De examenorganisatie en uitvoering van examenprocessen wordt bepaald door meerdere kaders. Bij de
wettelijke en landelijke kaders gaat het om:
• de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);
• het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsonderwijs WEB;
• de Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (aanscherping eisen examencommissies
middelbaar beroepsonderwijs en technische aanpassing);
• de Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs;
• de Regeling standaarden examenkwaliteit 2017;
• de Regeling vaststellen keuzedelen;
• de Regeling modeldiploma mbo;
• de Regeling kwaliteitsafspraken mbo;
• de kwalificatiedossiers, en keuzedelen;
• het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op middelbaar beroepsonderwijs van de
Onderwijsinspectie;
• de examenagenda mbo 2015-2020 van de MBO Raad;
• de examentaken mbo 2016 van de MBO Raad;
• Afspraken valide exameninstrumenten mbo (MBO Raad, Min. OCW, NRTO, Exsamen).

1

Onze visie is ook van toepassing op de certificeerbare eenheden waarvoor we certificaten verstrekken.
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1.3.
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Instellingsspecifieke kaders Aeres MBO

Aeres MBO heeft instellingsspecifieke kaders geformuleerd in het toetsbeleid die aansluiten bij de
visie op examinering.
Het diplomabesluit is het uitgangspunt van de inrichting van het onderwijs en de examinering.
Per crebo wordt hetzelfde examenplan opgesteld, dat op alle locaties wordt gevolgd. Het
examenplan beschrijft zowel de beroepsgerichte als de generieke examenonderdelen en
examenonderdelen bij keuzedelen.
Per examenplan worden dezelfde exameninstrumenten ingezet.
Alle exameninstrumenten voor de beroepsgerichte examens en de examens voor de keuzedelen
worden ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier. In de meest voorkomende gevallen is
dit de Groene Norm. Indien examens niet ingekocht kunnen worden, kan worden besloten om zelf
exameninstrumenten te construeren. Alle exameninstrumenten dienen te worden vastgesteld door
de Centrale Examencommissie (CEC) voordat ze kunnen worden ingezet.
De generieke exameninstrumenten worden bij een gecertificeerde examenleverancier ingekocht.
Indien examens niet ingekocht kunnen worden, kan worden besloten om zelf exameninstrumenten
te construeren. Alle exameninstrumenten dienen te worden vastgesteld door de CEC voordat ze
kunnen worden ingezet.
We verstrekken certificaten bij (onderdelen van) kwalificaties en keuzedelen die vallen onder de
Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs (zgn.
certificeerbare eenheden). We hebben een onafhankelijke CEC ingesteld binnen Aeres MBO.
Alle functionarissen hanteren de processen, procedures en richtlijnen (formats) zoals
voorgeschreven door de CEC.
We werken samen op alle niveaus binnen Aeres MBO om de examenprocessen degelijk te laten
verlopen. We zijn rolvast in de uitvoering van onze taken binnen examinering.
We hanteren bij Aeres MBO de Onderwijs- en Examenregeling (incl. Examenreglement als
onderdeel van het OER).
We werken in alle examenprocessen volgens het Handboek Examinering Aeres MBO.

Handboek Examinering Aeres MBO v1..0
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2

Processen examinering

In dit hoofdstuk staan de processen rond examinering van Aeres MBO beschreven. Voor diverse
stappen in deze processen zijn instellingsbrede werkinstructies ontwikkeld die passen binnen de
kaders examinering van Aeres MBO. In de werkinstructies wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van
vastgestelde applicaties en formulieren, in lijn met de instellingsbrede processen. Deze processen zijn
samen met alle kaderdocumenten voor examinering en alle bijbehorende werkinstructies
gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op https://pe.onderwijsenexaminering.nl/inloggen.

2.1.

Opbouw

De processen rond examinering zijn opgebouwd vanuit de uiteindelijke bedoeling van het mboonderwijs: het diplomeren van de student. Het diplomabesluit is de kroon op een opleiding. De
processen zijn dan ook in ‘omgekeerde’ volgorde gepresenteerd om deze afleiding zichtbaar te maken.
Met de in dit hoofdstuk beschreven processen dekken we de volledige procesarchitectuur examinering
af. In de onderstaande schema’s is te zien op welke manier.
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2.2.

Kwaliteit

Borging van de kwaliteit van examinering is op twee manieren vormgegeven:
1. Binnen de processen zijn de benodigde werkzaamheden voor het bedoelde resultaat aangevuld met
de benodigde functiescheiding, interne controleactiviteiten (bv. controles op juistheid en
compleetheid) en bijpassende verbeter- en herstelactiviteiten.
2. De verschillende processen rond examinering vormen samen een PDCA-cyclus:
Act

Actualiseren kaders, procedures en regelingen Examinering
het zo nodig aanpassen van reglementen, processen en instrumentarium o.a. o.b.v.
wetgeving en verbeterplannen uit de organisatie

Plan

Opstellen & Vaststellen OER
inclusief het creëren van een instellingsbreed diplomadossier per
opleiding/keuzedeel/certificaat.
Planning & Verantwoording Examinering
opstellen jaarplannen, examenroosters en Plan van Aanpak Examinering door
onderwijsteams, examenorganisaties en Centrale Examencommissie
Selecteren & Vaststellen exameninstrumenten
inclusief toets op geschiktheid voor het betreffende kwalificatiedossier
Afnemen Examen
scheiding tussen examenuitgifte/inname/registratie en afnemen/beoordelen

Do

Diplomeren
scheiding tussen aanvraag, beoordeling en accordering diplomadossier
Check

Behandelen Bezwaar/klacht/onregelmatigheid (inclusief afhandeling van een beroep op een
uitspraak van de Centrale Examencommissie
Generieke Borging
uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde steekproeven, met afhandeling van de
bevindingen

2.3.

Vormgeving flowcharts (gebruikte symbolen)

In de flowcharts worden de volgende symbolen gebruikt:
Processtart en -einde
Processtap/activiteit. Wanneer de processtap wordt uitgewerkt in werkinstructies is
deze dik-omrand.
Beslissing
Document (al dan niet digitaal)
Informatieverzameling (al dan niet digitaal)
Proceskoppeling – overstap van/naar een ander proces

In de flowcharts zijn de borgingselementen in het groen weergegeven. Voor de leesbaarheid zijn de
documenten (digitaal en/of fysiek) in het geel en de informatieverzamelingen/applicaties (digitaal en/of
fysiek) in het rood weergegeven.
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2.4.

(1) Diplomeren en certificeren
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2.5.

(2) Afnemen en beoordelen examen
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2.6.

(3A) Selecteren en vaststellen exameninstrumenten
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2.7.

(3B) Selecteren en vaststellen exameninstrumenten voor keuzedelen
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2.8.

(4) Planning en verantwoording examinering
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2.9.

(5A) Opstellen en vaststellen examenregeling
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2.10.

(5B) Opstellen en vaststellen Examenplan
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2.11.

(6) Actualiseren kaders (incl. Procedures en regelingen) examinering
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2.12.

(7A) Afhandelen onregelmatigheid
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2.13.

(7B) Afhandelen klacht
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2.14.

Kwaliteitsborging Examinering

De CEC is verantwoordelijk voor het juist en volledig uitvoeren van de processen voor examinering en
diplomering. De Lokale Examenorganisatie (LEO) is verantwoordelijk voor uitvoering van kwaliteitszorg
rondom examenprocessen op de locatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben de CEC en de LEO
het recht om aangekondigd en onaangekondigd (steekproefsgewijs) de werking van de processen in de
praktijk te toetsen. Dit kan enerzijds door de uitvoering van (een deel van) een proces te observeren,
bijvoorbeeld door het afnemen van een examen bij te wonen. Anderzijds kan dit ook door de resultaten
en verantwoording van een proces te beoordelen op inhoud, compleetheid en vorm, bijvoorbeeld door
diplomabesluit te toetsen met een integrale controle van een diplomadossier.
De aangekondigde onderzoeken staan vermeld in de borgingsjaarplannen van de CEC. Onaangekondigde
onderzoeken worden gepland en uitgevoerd op basis van bevindingen van o.a. de CEC, interne audits,
kwaliteitszorg en het management van Aeres MBO, maar ook van de inspectie, de accountant en andere
controlerende of toezichthoudende instanties. Wanneer een onderzoek daartoe aanleiding geeft kan de
CEC ertoe besluiten om een integrale check op de kwaliteit van de uitvoering van het betreffende
proces en de resultaten daarvan bij het betreffende organisatieonderdeel uit te (laten) voeren

Handboek Examinering Aeres MBO v1..0
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3

Inrichting van de examenorganisatie

3.1.

Inrichting van de examenorganisatie

Op basis van de examenvisie en de aangescherpte structuur, zijn onderstaande inrichtingsafspraken
gemaakt ten aanzien van de examenorganisatie van Aeres MBO:
●

●

●

●

●

●

●

Er is een duidelijke grens tussen de uitvoering van de examenprocessen en de bewaking van het
niveau van het diploma en de kwaliteitsborging van de examenprocessen. In het organogram is dit
zichtbaar gemaakt d.m.v. kleuren en lijnen.
De CEC vormt het strategisch niveau en is locatie overstijgend. De CEC houdt toezicht op de
kwaliteit van de examinering (zowel examenprocessen, exameninstrumenten en functionarissen in
examinering) en is verantwoordelijk voor het diplomabesluit (inclusief certificaten).
De Adviescommissie Diplomeerbaarheid en Certificeerbaarheid (ADC) brengt een advies uit aan de
CEC over het al dan niet diplomeren of certificeren van een student. De CEC neemt het uiteindelijke
diplomabesluit.
De Vaststeladviescommissie Exameninstrumenten (VACE) brengt een advies uit aan de CEC over het
al dan niet vaststellen van examenplannen en exameninstrumenten. De CEC neemt het besluit tot
vaststellen van een exameninstrument.
De LEO vormt het tactisch niveau en is verantwoordelijk voor de examenorganisatie op het niveau
van de locatie. Elke LEO heeft op de eigen locatie een toezichthoudende rol op de uitvoering van de
examenprocessen en op het correcte gebruik van de exameninstrumenten die zijn vastgesteld door
de CEC. Er zijn in totaal 7 LEO’s: Almere, Barneveld, Dronten, Ede, Emmeloord, Nijkerk en Velp.
De onderwijsteams vormen het operationeel niveau en zorgen voor de uitvoering van examinering
voor de eigen opleidingen. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor afname en beoordeling
ligt bij de onderwijsteams. Tevens verzamelen zij input (beroepsgerichte delen, keuzedelen en
generieke delen) voor het diplomabesluit en doen zij een voorstel voor het exameninstrument. De
uitvoering van de examinerings- en diplomeringsprocessen wordt ondersteund door het Centraal
Examenbureau en de (studenten)administraties op de diverse vestigingen.
Examinering kent een horizontale en verticale lijn binnen de organisatie. De horizontale lijn is die
van de crebo’s en de verticale lijn betreft de uitvoering van examinering.

Handboek Examinering Aeres MBO v1..0

Pagina 19 van 42

3.1.1.

Organogram

In het proces van examinering en diplomering heeft zowel de onderwijsorganisatie als de
examenorganisatie een significante rol. In hoofdstuk 3.2 worden de rollen, taken en
verantwoordelijkheden nader toegelicht. Naast vastgestelde (wettelijke) kaders is er op voor het
opstellen van de beschrijvingen ook gebruik gemaakt van de ‘Beschrijving Examentaken (MBO raad,
2017)’. In figuur 1, is de (hiërarchische) structuur van de examenorganisatie weergegeven:

Figuur 1: hiërarchisch organogram Examenorganisatie Aeres MBO

In figuur 2, proceslijnen in de examenorganisatie, wordt de relatie tussen de verschillende rollen binnen
de examenorganisatie zichtbaar gemaakt.
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Figuur 2: proceslijnen examenorganisatie Aeres MBO

De separate rollen binnen de examenorganisatie worden in hoofdstuk 3.2 en 3.3 verder uitgewerkt.

3.2.

Rollen in de examenorganisatie

In deze paragraaf worden taken en verantwoordelijkheden beschreven behorend bij de diverse rollen in
de examenorganisatie. Dit in relatie tot de borging van de gehele examinering en diplomering binnen
Aeres MBO.
3.2.1.

Centrale Examencommissie

Centrale Examencommissie (CEC)
De Centrale Examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en
diplomering van de gehele instelling (WEB artikel 7.4.5a).
Het aantal leden van de CEC bedraagt ten minste vier. De samenstelling van de CEC is minimaal als
volgt:
- Voorzitter
- Examensecretaris
- Leden (docent)
- Werkveld-lid (extern lid)
Waarvoor geldt dat:
• De voorzitter van de CEC onafhankelijk en niet verbonden aan een opleiding is.
• Tenminste twee leden van de CEC verbonden zijn aan Aeres MBO. Hiervan is minimaal één lid
docent bij een opleiding of een groep van opleidingen.
• Het werkveld-lid afkomstig is uit de beroepspraktijk.
De CEC wordt benoemd door het College van Bestuur (bevoegd gezag). Bij de samenstelling is het van
belang dat de onafhankelijkheid (WEB artikel 7.4.5. lid 3) en deskundigheid (WEB artikel 7.4.5. lid 3 en
4) geborgd zijn en dat wordt voldaan aan de overige eisen ten aanzien van de samenstelling (WEB
artikel 7.4.5, lid 6,7, 8 en 9).
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Handboek Examinering Aeres MBO v1..0
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Plan

•
•
•
•
•
•
•

Do

•
•
•
•

Check

•
•
•
•
•
•
•

•

Act

•

•

Adviseren over examenbeleid (examenvisie), examenkaders (als handboek
examinering) en regelingen aan het bevoegd gezag.
Adviseren over meetbare kwaliteitscriteria en methodieken aan het bevoegd
gezag.
Opstellen en vaststellen richtlijnen en procedures voor het vaststellen van
examenplannen en exameninstrumenten.
Opstellen en vaststellen richtlijnen en procedures voor afname en beoordeling
examens.
Opstellen en vaststellen richtlijnen en procedures voor vrijstellingen.
Opstellen en vaststellen van richtlijnen en procedures voor diplomering.
Opstellen jaarplan CEC voor de kwaliteitsborging van examinering en diplomering:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
Vaststellen van examenplannen.
Vaststellen en vrijgeven van exameninstrumenten (generieke-, beroepsgerichte- en
examens bij keuzedelen).
Vaststellen en ondertekenen van examenresultaten, vrijstellingen, aangepaste
examinering, diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen.
Evalueren van kwaliteit van examinering en diplomering volgens jaarplan CEC:
o Invulling geven aan en toezien op de toepassing van de PDCA-cyclus binnen de
examenorganisatie;
o Opdracht geven tot het doen van onderzoek naar de effectiviteit van het
examenbeleid;
o Opdracht geven tot het monitoren en plannen van onderzoek in de
examencyclus.
Behandelen van klachten, bezwaren en fraude (WEB artikel 7.4.5a, lid 4, 5).
Besluitvorming aangaande aanvragen voor vrijstellingen van examens.
Besluitvorming aangaande aanvragen voor aangepaste examinering.
Behandelen van verzoeken van de Commissie van Beroep voor de Examens.
Inzetten en aansturen van de VACE en de ADC.
Zorgen voor actieve communicatie richting de onderwijsorganisatie (m.n. de LEO).
Analyseren van de evaluaties van de kwaliteitsdoelen van examinering volgens
jaarplan CEC:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
Evalueren van eigen functioneren:
o Werkwijze en planning van de CEC;
o Deskundigheid van leden van de CEC;
o Rol en positie van de CEC in de organisatie;
o Onafhankelijkheid en kwaliteitsbewustzijn CEC (in relatie tot het functioneren
van de (gehele) examenorganisatie).
Signaleren risico’s en formuleren verbetervoorstellen voor de kwaliteit en
kwaliteitsborging van examinering:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering en certificering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering;
o Examenorganisatie.
Opstellen van jaarverslag CEC en opleveren aan bevoegd gezag:
o Examenkwaliteit per opleiding, met eventuele tekortkomingen, risico’s en
verbetermaatregelen; op basis van WEB artikel 7.4.5a, lid 6;
o Werkzaamheden van de CEC.
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3.2.2.

Adviescommissie diplomeerbaarheid en certificeerbaarheid

Adviescommissie Diplomeerbaarheid en Certificeerbaarheid (ADC)
De Adviescommissie Diplomeerbaarheid en Certificeerbaarheid wordt aangesteld door de algemene
directie Aeres MBO en aangestuurd door de CEC. De ADC adviseert in opdracht van de CEC over de
diplomeerbaarheid en de certificeerbaarheid van de examenkandidaten en de inhoud van mogelijk
uit te reiken instellingsverklaringen.
De samenstelling van de ADC is als volgt:
- Voorzitter
- Secretaris
- Leden
Waarvoor geldt dat:
• Minimaal één lid afkomstig is uit de CEC.
• De leden afkomstig zijn van verschillende locaties of komen uit externe organisaties.
• De leden niet betrokken zijn bij het vaststellen van examenresultaten en het diplomeren van de
examenkandidaten van de eigen locatie.
• De leden voldoende deskundigheid m.b.t wet- en regelgeving hebben.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Kennis nemen van de richtlijnen en procedures voor vrijstellingen opgesteld door
de CEC.
• Opstellen jaarplanning op basis van planning CEC en aantallen examenkandidaten
van de locaties.
• Jaarlijks vaststellen van de samenstelling en grootte van de ADC.
Do
• Communiceren van de eigen jaarplanning naar de CEC.
• Werken volgens de opgestelde richtlijnen en procedures door de CEC.
• Behandelen van aanvragen voor vrijstellingen van examens en een advies
formuleren voor de besluitvorming in de CEC.
• Behandelen van aanvragen voor aangepaste examinering en een advies
formuleren voor de besluitvorming in de CEC.
• Steekproefsgewijs beoordelen van de diploma-/certificerings-aanvraag volgens
procedure en richtlijnen van de CEC.
• Adviseren van de CEC over diploma-/certificeringsbesluit.
Check
• Signaleren van verbeterpunten in de processen, procedures en richtlijnen
(formats).
• Evalueren van eigen functioneren:
o Eigen werkwijze en planning;
o Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid.
Act
• Opstellen van verantwoordingsdocument t.b.v. jaarverslag CEC:
o Formuleren van advies en verbetervoorstellen op basis van signaleringen;
o Formuleren van advies en verbetervoorstellen op basis van evaluatie van eigen
functioneren;
o Signaleren van scholingsbehoefte voor verdere eigen professionalisering.
3.2.3.

Vaststeladviescommissie Exameninstrumenten

Vaststeladviescommissie Exameninstrumenten (VACE)
De Vaststeladviescommissie exameninstrumenten wordt aangesteld door de algemene directie Aeres
MBO en aangestuurd door de CEC. De VACE adviseert in opdracht van de CEC of examenplannen en
exameninstrumenten (zowel beroepsgerichte en generieke exameninstrumenten, als
exameninstrumenten bij keuzedelen) kunnen worden vastgesteld. De exameninstrumenten kunnen
zowel ingekocht zijn, als zelf geconstrueerd.
De samenstelling van de VACE is als volgt:
- Voorzitter
- Secretaris
- Leden
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Waarvoor geldt dat:
• Minimaal één lid afkomstig is uit de CEC.
• Tenminste twee leden afkomstig zijn van de locaties.
• De leden niet betrokken zijn bij de constructie van exameninstrumenten die aangeboden zijn ter
vaststelling.
• De leden voldoende toets-technische deskundigheid hebben en deskundig zijn met betrekking
tot beroepen in de groene sector.
• Tenminste één lid deskundig is op het gebied van generieke examens.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Kennis nemen van richtlijnen en procedures voor het vaststellen van
examenplannen en exameninstrumenten opgesteld door de CEC.
• Opstellen van een jaarplanning voor het vaststellen van examenplannen en
exameninstrumenten en laten goedkeuren door de CEC.
Do
• Communiceren van de jaarplanning aan de CEC.
• Beoordelen van toets-technische en vakinhoudelijke kwaliteit van
exameninstrument volgens de juiste procedures en richtlijnen(formats).
• Beoordelen van toets-technische en vakinhoudelijke kwaliteit van examens volgens
de juiste procedure en richtlijnen (formats).
• Formuleren van een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van examenplan
volgens procedure en richtlijnen (formats).
• Formuleren van een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van
exameninstrumenten.
• Adviseren over de vaststelling van examenplannen en exameninstrumenten aan de
CEC.
• Uitvoeren van twee kalibreersessies per jaar in de VACE.
Check
• Signaleren van verbeterpunten in de processen, procedures en richtlijnen
(formats).
• Evalueren van eigen functioneren:
o Eigen werkwijze en planning;
o Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid.
Act
• Opstellen van verantwoordingsdocument t.b.v. jaarverslag CEC:
o Formuleren van advies en verbetervoorstellen op basis van signaleringen in
processen, procedures en richtlijnen (formats).
o Formuleren van advies en verbetervoorstellen op basis van evaluatie van eigen
functioneren.
o Signaleren van scholingsbehoefte voor verder eigen professionalisering.
3.2.4.

Commissie van Beroep Examens

Commissie van Beroep voor de Examens (Cobex)
De Commissie van Beroep voor de Examens wordt ingesteld door het College van Bestuur conform
artikel 7.5.1 WEB. De Cobex is onafhankelijk, werkt met een eigen reglement (Regeling beroep
examinering Aeres MBO) en werkt volgens de WEB en AWB. De Cobex is verantwoordelijk voor het
behandelen van het beroep dat door een student en/of de ouders, voogden of verzorgers van de
student is ingesteld tegen een beslissing/uitspraak van de CEC. De bevoegdheden zijn opgenomen in
artikel 7.5.2. en 7.5.3. WEB.
De samenstelling van Cobex is als volgt:
- Voorzitter (tevens lid) en een plaatsvervangend voorzitter
- Twee leden (en evenveel plaatsvervangende leden)
- Secretaris (administratief medewerker)
Waarvoor geldt dat:
• De Cobex uit een even aantal gewone leden en hetzelfde aantal plaatsvervangende leden
bestaat.
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•

De plaatsvervangende voorzitter en plaatsvervangende leden pas in functie komen als de
voorzitter en/of (één van) de leden verhinderd is, of wanneer er sprake is van
belangenverstrengeling.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Behandelen van het beroepschrift van de student en/of de ouders, voogden of
verzorgers van de student indien deze minderjarig is.
Do
• Beslissingen nemen binnen vier weken na indiening van het beroepschrift, tenzij
de commissie deze termijn (met bekendmaking aan de betrokkene) heeft verlengd
met ten hoogste twee weken.
• Bekendmaken van beslissingen aan de student en/of aan de ouders, voogden of
verzorgers van de student indien deze minderjarig is.
• Bekendmaken van beslissingen aan het bevoegd gezag c.q. de CEC en de
betrokken LEO.
Check
• Signaleren van verbeterpunten in de processen, procedures en richtlijnen
(formats).
• Evalueren van eigen functioneren:
o Eigen werkwijze en planning;
o Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid.
Act
• Opstellen van verantwoordingsdocument voor bevoegd gezag:
o Formuleren van advies en verbetervoorstellen op basis van signaleringen;
o Formuleren van advies en verbetervoorstellen op basis van evaluatie van
eigen functioneren;
o Signaleren van scholingsbehoefte voor verdere eigen professionalisering.

3.3.

Rollen in de onderwijsorganisatie

In deze paragraaf worden taken en verantwoordelijkheden beschreven behorend bij de diverse rollen in
de examenorganisatie. Dit in relatie tot de uitvoering van de gehele examinering en diplomering
(zorgen) binnen Aeres MBO.
3.3.1.

College van Bestuur

College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur (bevoegd gezag) heeft een aantal wettelijke taken ten aanzien van de
Centrale Examencommissie (art. 7.4.5 Examencommissie). Voor deze wettelijke taken is en blijft het
CvB eindverantwoordelijk. Voor de overige taken kan zij de uitvoering bij anderen in de organisatie
beleggen. Binnen Aeres MBO betekent dit, dat:
• Het CvB een CEC instelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens voor
elke verzorgde opleiding of groep van opleidingen.
• Het CvB de leden van de CEC benoemt op basis van hun deskundigheid op het gebied van de
desbetreffende opleiding of groepen van opleidingen, of op het gebied van examinering.
• Het CvB zorg draagt voor het voldoende borgen van het onafhankelijk en deskundig functioneren
van de CEC.
• Het CvB studenten in staat stelt een examen af te leggen.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Vaststellen van examenbeleid (examenvisie), examenkaders (als handboek
examinering) en regelingen op basis van advies van de CEC en de algemene
directie.
• Vaststellen kwaliteitsdoelen examinering op basis van jaarverslag CEC van de
gehele examencyclus (examenplan, exameninstrumenten, afname en beoordeling,
diplomering) en de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
• Vaststellen van Reglement Cobex.
Do
• Bepalen van de structuur en inrichting van de examenorganisatie.
• Inrichten examenorganisatie:
o Instellen CEC rekening houdend met WEB art. 7.4.5, lid 3, 4, 6-9.;
o Instellen van de Commissie van Beroep voor de Examens;
o Formele benoeming individuele leden CEC volgens WEB art. 7.4.5 lid 5.;
o Formele benoeming leden Cobex;
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•

3.3.2.

Faciliteren van examenorganisatie (uitvoering examentaken met tijd en
middelen);
o Mandateren van de uitvoering van de examinering aan de algemene directie
Aeres MBO.
Faciliteren van de evaluatie van examinering:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering en certificering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
Evalueren van eigen functioneren m.b.t. examinering.
Herijken van examenbeleid (examenvisie), examenkaders (als handboek
examinering) en regelingen op basis van het jaarverslag CEC met
verbetervoorstellen en gesignaleerde risico’s.
Herijken van de examenorganisatie op basis van het jaarverslag CEC met
verbetervoorstellen en gesignaleerde risico’s van de CEC.
Prioriteren van vastgestelde verbeteracties voor examinering op basis van het
jaarverslag CEC met verbetervoorstellen en gesignaleerde risico’s van de CEC.
Vaststellen en openbaar maken van het jaarverslag inclusief Examinering op grond
van WEB art. 1.3.6.

Algemene directie Aeres MBO

Algemene directie Aeres MBO
Het CvB draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de examinering maar
mandateert haar bevoegdheden m.b.t. de uitvoering aan de algemene directie Aeres MBO.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Ontwikkelen van Reglement Cobex.
• Ontwikkelen van examenbeleid (examenvisie), examenkaders (als handboek
examinering) en regelingen.
• Ontwikkelen kwaliteitsdoelen examinering op basis van jaarverslag CEC van de
gehele examencyclus (examenplan, exameninstrumenten, afname en beoordeling,
diplomering) en de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
• Ontwikkelen van procedures voor (rekening houdend met WEB, art. 7.4.5, Examenen kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en Regeling aangepaste wijze of
vorm van examineren centrale examens mbo):
o Klachten, bezwaren en fraude;
o Aangepaste examinering.
Do
• Voordragen individuele leden van CEC aan CvB na het:
o Horen van de leden CEC;
o Toetsen van deskundigheid (WEB artikel 7.4.5. lid 5).
• Instellen en faciliteren VACE en ADC na het toetsen van deskundigheid.
• Besluit nemen over Onderwijs en Examenregeling (OER): format en OER opstellen.
• Besluit nemen over examenplannen: format en examenplan opstellen.
• Besluit nemen over exameninstrumenten (inkoop of zelf gezamenlijk) construeren.
• Faciliteren van de examenorganisatie:
o Faciliteren uitvoering examentaken met tijd en middelen;
o Organiseren en faciliteren ondersteuning (ict-systemen);
o Stimuleren van kennisdeling en afstemming tussen de CEC en LEO’s;
o Organiseren scholing en deskundigheidsbevordering;
o Aansturen van Centraal Examenbureau en beleidsmedewerker Examinering.
Check
• Faciliteren van de evaluatie van examinering:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering en certificering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
o Evalueren van eigen functioneren m.b.t. examinering.
• Bespreken van het jaarverslag Examinering met de CEC om op deze wijze zicht te
houden op de gehele examencyclus (examenplan, exameninstrumenten, afname
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3.3.3.

en beoordeling, diplomering) en de deskundigheid van alle betrokkenen bij
examinering.
Herijken van examenbeleid (examenvisie, examenkaders (als handboek
examinering)) en regelingen op basis van het jaarverslag met verbetervoorstellen
en gesignaleerde risico’s van de CEC.
Herijken van de examenorganisatie op basis van het jaarverslag met
verbetervoorstellen en gesignaleerde risico’s van de CEC.
Prioriteren van vastgestelde verbeteracties voor examinering op basis van het
jaarverslag met verbetervoorstellen en eigen bevindingen uit plan van examinering
Aeres MBO en gesignaleerde risico’s van de CEC.

Locatiedirectie

Locatiedirectie
De locatiedirectie is verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van de examenprocessen op
de locatie. Daarnaast is de locatiedirectie verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van
de examentaken en het aansturen en faciliteren van de ondersteunende werkzaamheden voor de
examinering op de eigen locatie. De locatiedirectie wordt aangestuurd door de algemene directie.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Instellen van de LEO op de eigen locatie.
• Faciliteren van de onderwijsteams op de eigen locatie:
o Aanstellen van voldoende deskundige assessoren (om alle examens te kunnen
afnemen en studenten te beoordelen);
o Aanstellen van voldoende deskundige constructeurs voor het ontwikkelen van
exameninstrumenten (indien nodig);
o Faciliteren uitvoering examentaken met tijd en middelen;
o Zorgen voor voldoende tijd en middelen voor de uitvoering examentaken op
de locatie;
o Organiseren en faciliteren ondersteuning ((studenten)administratie, ictsystemen).
Do
• Aansturen van de onderwijsteams en de (studenten)administratie in de
uitvoerende werkzaamheden van de examenorganisatie (WEB artikel 7.4.8.):
o Zorgdragen voor informatievoorziening aan studenten over examinering en
examenresultaten;
o Zorgdragen voor goede beveiliging van exameninstrumenten en andere
relevante informatie;
o Zorgdragen voor een goede planning en organisatie van afname en
beoordeling examens;
o Zorgdragen voor goede administratie van examenresultaten en diploma’s,
certificaten, instellingsverklaringen;
o Zorgdragen voor goede archivering van diplomadossiers.
• Zorgdragen voor overleg tussen de LEO en Aeres Training Centre op de locatie als
het gaat om de examinering voor de erkende certificaten.
• Stimuleren van kennisdeling en afstemming tussen de LEO en onderwijsteams en
ondersteuning.
• Organiseren en faciliteren van scholing en deskundigheidsbevordering.
Check
• Faciliteren van de evaluatie van examinering:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering en certificering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
• Evalueren van eigen functioneren m.b.t. examinering:
o Eigen werkwijze en planning;
o Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid.
Act
• Stuurt verbeteracties met betrekking tot examenprocessen binnen de locatie aan.
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3.3.4.

Lokale Examenorganisatie

Lokale Examenorganisatie (LEO)
Elke locatie kent een Lokale Examenorganisatie die wordt benoemd en aangestuurd door de
locatiedirectie. De LEO zorgt voor een gestroomlijnde organisatie van de uitvoering van de
examinering op de locatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering op de locatie
binnen de gestelde kaders. Het gaat hierbij om alle examenprocessen zoals benoemd in de
Procesarchitectuur Examinering (van opstellen examenplan, inkoop exameninstrumenten, afname en
beoordeling en voordracht doen voor diplomering tot de administratieve processen rondom
examinering). Daarnaast zorgt de LEO op verzoek van de CEC voor onderzoek op de locatie naar de
kwaliteit van examinering op basis van eigen geformuleerde kwaliteitseisen.
Het aantal leden van een LEO wordt bepaald door de locatiedirectie en is afhankelijk van de grootte
van de locatie. De samenstelling van de LEO is als volgt:
- Voorzitter
- Examencoördinator
- Lid/leden (van de locatie)
Waarvoor geldt dat:
● De voorzitter van de LEO afkomstig is uit de groep opleidingen waarvoor de LEO is ingesteld.
● De omvang en samenstelling van de LEO zodanig dient te zijn dat er voldoende
organisatievaardigheid, voldoende kennis van de werkvelden waarvoor wordt opgeleid en
voldoende deskundigheid m.b.t. examinering in de LEO zit.
● Er geen sprake van dubbelrollen zijn als het gaat om zorgen en borgen binnen de examinering.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Opstellen Plan van Aanpak Examinering voor de uitvoering van de kwaliteitscriteria
van examinering en diplomering op de locatie op basis van eigen evaluatie en
aanbevelingen van de CEC.
• Uitvoeringsplan maken voor de coördinatie en uitvoering van de examenprocessen
op locatie (inclusief examinering voor erkende certificaten, na overleg met Aeres
Training Centre).
Do
• Zorgdragen voor de coördinatie en de uitvoering van examenprocessen bij de
onderwijsteams.
• Aansturen van de processen met betrekking tot het opstellen van examenplannen.
• Aansturen van de processen met betrekking tot de inkoop en/of de constructie van
exameninstrumenten.
• Aansturen van de processen met betrekking tot de examenafname en de
beoordeling:
o Aanvragen exameninstrumenten volgens uitvoeringsplan bij het Centraal
Examenbureau;
o Afstemmen met de (studenten)administratie over de roostering voor de
afname van examens (zoals de inrichting van de praktijkruimte, de instructies
voor systeembeheer en het betrekken van externe examinatoren);
o Instrueren volgens richtlijnen van personen belast met zorg voor examens
zoals examencoördinatoren, examinatoren, assessoren en surveillanten.
• Melden van ontvangen van klachten, geconstateerde fraudegevallen en andere
onregelmatigheden bij de CEC.
• Aandragen aanvragen voor vrijstellingen van examens bij de CEC.
• Aandragen aanvragen voor aangepaste examinering bij de CEC.
• Voorbereiden van voordracht diplomabesluit door de CEC:
o Aanleveren van de resultaten voor examens van de studenten voor de
vaststelling;
o Ter vaststelling voorleggen van diplomering en certificering van de studenten
aan de CEC.
o Controleren van diplomadossiers van alle voor te dragen studenten (100%
check).
• Voorbereiden van uitreiken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen.
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•

Act

3.3.5.

•

Zorgdragen voor kwaliteit van examinering op de locatie volgens gestelde criteria
in Handboek Examinering.
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de examenprocessen op de locatie op
verzoek van CEC of op eigen initiatief.
Actieve communicatie en afstemming met de onderwijsteams en CEC.
Evalueren van het Plan van Aanpak Examinering:
o Kwaliteit van examenplannen en exameninstrumenten;
o Kwaliteit van afname en beoordeling;
o Kwaliteit van diplomering en certificering;
o Deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering.
Evalueren van eigen functioneren m.b.t. examinering:
o Eigen werkwijze en planning;
o Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid.
Signaleren risico’s en formuleren verbetervoorstellen voor de kwaliteit van de
examenprocessen op de locatie aan de CEC en de locatiedirectie.

Onderwijsteams

Onderwijsteam
De onderwijsteams zijn verantwoordelijk voor het primaire examenproces: de afname en beoordeling
van examens op de eigen locatie. De onderwijsteams worden aangestuurd door de locatiedirectie en
werken samen met de LEO.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Plan
• Opstellen jaarplanning examinering op locatie voor de afname en beoordeling van
examens in overleg met de LEO.
• Voorbereiden van uitvoering van examinering op de eigen locatie (inclusief de
erkende certificaten, volgens uitvoeringsplan van de LEO).
• Opstellen Plan van Aanpak Examinering van de locatie voor de kwaliteit van
uitvoering van examinering, gebaseerd op het Plan van Aanpak Examinering Aeres
MBO.
Do
• Opstellen examenplan in afstemming met andere locaties (per crebo) en de
beleidsmedewerker Examinering.
• Controleren van de afnamecondities voorafgaand aan het examen.
• Afnemen en beoordelen van examens.
• Aanleveren resultaten/documenten aan de (studenten)administratie voor het
diplomadossier.
• Aandragen van studenten aan de LEO voor voordracht diplomering en
certificering.
• Uitvoeren kwaliteitsborging van het primaire proces volgens het Plan van Aanpak
van de locatie.
• Afnemen studentenevaluaties.
Check
• Evalueren op de uitvoering van examenprocessen:
o Werken volgens examenplan;
o Afname en beoordeling.
•
Evalueren van eigen functioneren m.b.t examinering:
o Eigen werkwijze en planning;
o Eigen functioneren, deskundigheid en onafhankelijkheid.
• Analyse van studentenevaluaties op de locatie.
• Analyse van de uitgevoerde kwaliteitsborging van het Plan van Aanpak
Examinering.
Act
• Resultaten van de analyses/evaluaties rapporteren aan de LEO (verwerken Plan
van Aanpak Examinering).

3.3.6.

Centraal Examenbureau

Centraal Examenbureau
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Het Centraal Examenbureau is verantwoordelijk voor de logistiek en de administratie rond
examinering en het beheer en archivering van de examenresultaten en examineringgegevens op
centraal niveau. Daarnaast bouwt het Centraal Examenbureau de toetsbomen in Eduarte.
De samenstelling is als volgt:
- Hoofd studentenadministratie
- (secretarieel) medewerker(s) Examenbureau
Het Centraal Examenbureau wordt aangestuurd door de algemene directie.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. examengegevens in Eduarte:
o Inrichten van toetsbomen in Eduarte;
o Onderhouden en controleren van de inrichting van Eduarte;
o Functioneren als helpdesk voor de locaties voor examineringsvragen rondom de toepassing
van/in Eduarte;
o Zorgen voor de beschikbaarheid van correcte diploma’s, certificaten en resultatenlijsten in
Eduarte.
• Ondersteunende werkzaamheden voor de CEC:
o Notuleren en verslaglegging bij de vergaderingen van de CEC;
o Notuleren en verslaglegging bij de VACE en ADC, op verzoek van de CEC.
• Uitgeven en registreren van waardepapieren voor alle locaties.
• Beheren van documenten als onderwijsovereenkomst, examenplannen, exameninstrumenten
etc. in overleg met de beleidsmedewerker Examinering.
• Signaleren van (on)deugdelijkheden in de logistiek van de examenprocessen en de
administratieve verwerking van examengegevens.
• Examendata en kandidaten aanmelden voor de kennisexamens in Easy en centrale generieke
examens bij Facet.
3.3.7.

(Studenten)administratie op locatie

(Studenten)administratie op locatie
De (studenten)administratie op locatie is verantwoordelijk voor de logistiek, de administratie rond
examinering, het beheer en archivering van de examenresultaten en de examineringgegevens op de
locatie.
De samenstelling is als volgt:
- (secretarieel) medewerker(s) Examenbureau
De (studenten)administratie wordt aangestuurd door de locatiedirectie en examencoördinatoren.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Jaarplanning maken op basis van de middelen/materialen, de betrokkenen (surveillanten,
assessoren, studenten, lokalen etc.) en de planning van de onderwijsteams.
• Uitvoeren van werkzaamheden voor het examenproces ‘afnemen en beoordelen van examens’:
o Oproepen van kandidaten voor examens en het oproepen van (externe) surveillanten;
o Examenpakketten voorbereiden en samenstellen per klas/groep in overleg met de
examencoördinator;
o Verzamelen en verwerken van het proces verbaal van afgenomen examens. Inclusief
monitoren protocollen voor afname;
o Aanleveren van studentevaluaties bij de LEO.
• Uitvoeren van administratieve verwerking van examengegevens:
o Het verwerken van resultaten van examens en het publiceren van (voorlopige) resultaten in
Eduarte;
o Vullen van diplomadossier;
o Archiveren van examens en het gemaakte werk;
o Aanleveren resultatenlijsten en diplomadossiers voor de voorbereiding van
diplomeringsbesluit, op verzoek van de LEO;
o Gereedmaken van aanvragen voor het laten vervaardigen van diploma’s en certificaten.
• Uitvoeren van administratieve verwerking van aanvragen:
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o
o

•

Afhandelen van aanvragen voor inzage/bespreking examens;
Afhandelen van aanvragen voor vrijstellingen/Erkenning Verworven Competenties (EVC’s),
aangepaste examinering en extra herkansingen;
o Verwerken van aanmeldingen van (her)examens.
Signaleren van (on)deugdelijkheden in de logistiek van de examenprocessen en de
administratieve verwerking van examengegevens.

3.3.8.

Onderwijs & Kwaliteit Examinering

Onderwijs & Kwaliteit Examinering (O&K Examinering)
De beleidsmedewerker bij O&K Examinering ondersteunt, adviseert, initieert op verschillende niveaus
bij het opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van het beleid in de examenorganisatie. De
beleidsmedewerker valt onder de verantwoordelijkheid van de algemene directie.
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Volgen van ontwikkelingen op het gebied van examinering in MBO en pro-actief ondersteunen bij
de implementatie hiervan bij Aeres MBO:
o Bijhouden en vertalen wet –en regelgeving naar organisatie;
o Benoemen richtlijnen voor het uitvoeren van de wettelijke taken;
o Volgen van landelijke ontwikkelingen examinering en diplomering binnen het mbo;
o Neemt initiatief en geeft ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van
examinering.
• Opstellen van het Plan van Aanpak Examinering Aeres MBO i.s.m. de algemene directie en
locaties.
• Ondersteunen van de onderwijsteams in het ontwikkelen van examenplannen (generiek,
beroepsgericht en keuzedelen) en selecteren van de exameninstrumenten.
• Opstellen van de examenregeling voor de OER in samenwerking met de locatiedirectie.
• Inhoudelijke ondersteuning van de CEC:
o Ontwikkelen tools ten behoeve van de CEC;
o Ontwikkelen en onderhouden richtlijnen, formats en procedures en instructies;
o Voorbereiden format jaarplan –en jaarverslag CEC;
o Adviseren over onregelmatigheden, klachten en bezwaren;
o Evalueert en analyseert vanuit de actuele kennis de kwaliteit van examinering.
• Beheren van de exameninstrumenten Groene Norm en generieke examens.
• Beheren en inhoudelijk up-to-date houden van de digitale portal Procesarchitectuur Examinering
Aeres MBO.
• Adviseren over sjablonen en formats.
• Gevraagd en ongevraagd advies leveren.

Handboek Examinering Aeres MBO v1..0

Pagina 31 van 42

Bijlage 1

Functieprofielen Centrale
Examencommissie

Voorzitter Centrale Examencommissie
Doel van de functie
De Centrale Examencommissie (CEC) is een, in opdracht van het bevoegd gezag, op strategisch niveau
ingestelde organisatorische eenheid die als geheel belast is met de taak om de kwaliteit van
examinering en diplomering te borgen. De CEC houdt toezicht op de examenprocessen zoals deze op
tactisch en operationeel niveau uitgevoerd worden. De voorzitter geeft leiding aan de CEC.
Plaats van de functie in de organisatie
De voorzitter van de CEC:
• Wordt benoemd door het bevoegd gezag.
• Legt jaarlijks verantwoording af aan het bevoegd gezag door middel van het jaarverslag CEC.
• Wordt ondersteund door de secretaris en de beleidsmedewerker Examinering.
Taken en verantwoordelijkheden
De voorzitter van de CEC:
• Geeft leiding aan de CEC.
• Bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen van de CEC.
• Ziet toe op de kwaliteit van examinering en diplomering onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag.
• Is verantwoordelijk voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de CEC en is daarop
aanspreekbaar.
• Verantwoordt en verdedigt het beleid en de genomen besluiten tegenover interne en externe
partijen, waaronder het bevoegd gezag, algemene directie en locatiedirectie.
• Adviseert het bevoegd gezag over de benoeming van leden van de CEC.
• Adviseert het bevoegd gezag t.a.v. het bijstellen van het examenbeleid en het functioneren van
intern toezicht en kwaliteitsborging.
• Geeft invulling aan en ziet toe op de toepassing van de PDCA-cyclus binnen de
examenorganisatie.
• Geeft opdracht tot het doen van onderzoek naar de effectiviteit van het examenbeleid.
• Geeft opdracht tot het monitoren en plannen van onderzoek in de examencyclus.
Kennis
De voorzitter van de CEC heeft kennis van:
• Relevante wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen m.b.t. examinering.
• De criteria voor de kwaliteit van de examens volgens de door Aeres MBO gehanteerde en/of de
wetgeving opgelegde beoordelingssysteem.
• De exameneisen, de examenregeling, de kwalificatiestructuren en de Procesarchitectuur
Examinering.
Competenties
De voorzitter van de CEC:
• Is in staat om toezicht te houden op alle facetten van het examineringsproces.
• Kan overzicht houden c.q. heeft een helicopterview.
• Kan systematisch en planmatig werken.
• Kan prioriteiten stellen.
• Kan objectief en kritisch de kwaliteit van examinering evalueren.
• Is in staat integer en respectvol samen te werken en te communiceren met derden.
• Is in staat te reflecteren op eigen handelen.
• Is kwaliteitsbewust.
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Secretaris Centrale Examencommissie
Doel van de functie
De Centrale Examen Commissie (CEC) is een, in opdracht van het bevoegd gezag, op strategisch
niveau ingestelde organisatorische eenheid die als geheel belast is met de taak om de kwaliteit van
examinering en diplomering te borgen. De CEC houdt toezicht op de examenprocessen zoals deze op
tactisch en operationeel niveau uitgevoerd worden. De secretaris van de CEC is verantwoordelijk voor
het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied, zodanig dat de CEC,
binnen de gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund.
Plaats van de rol in de organisatie
De secretaris:
• Wordt benoemd door het bevoegd gezag.
• Ressorteert functioneel onder de voorzitter van de CEC.
• Vormt samen met de voorzitter het dagelijks bestuur van de CEC.
Taken
De secretaris:
• Stelt op basis van de uitkomsten van de bespreking van het jaarverslag CEC, evaluatieresultaten
en het vastgesteld beleid in de CEC het jaarplan CEC op.
• Stelt op basis van het jaarplan CEC een eigen jaaragenda met activiteiten op.
• Stelt in samenwerking met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen van de CEC op.
• Verzorgt de verslagen van de vergaderingen van de CEC en archiveert deze.
• Ziet toe op aanlevering van de examenplannen en exameninstrumenten bij de CEC voor
vaststelling.
• Onderhoudt contacten met de (student)administratie met betrekking tot onderwijskundige en
logistieke incidenten tijdens de examinering en meldt deze in de CEC.
• Verzorgt de verslaglegging van onregelmatigheden en de afhandeling daarvan.
• Neemt klachten in ontvangst, bereidt de behandeling voor en draagt zorg voor een
terugkoppeling in de CEC.
• Stelt op basis van de doorlopen examencyclus en het daarbij behorende jaarplan i.s.m. de
voorzitter het jaarverslag CEC op over de werkzaamheden van de CEC en de examenkwaliteit per
opleiding, met eventuele tekortkomingen, risico’s en verbetermaatregelen.
• Bereidt voor, neemt deel en draagt bij aan het werkoverleg CEC -examencoördinatoren (CECWEX overleg)
• Draagt zorg voor een effectieve communicatie met de LEO’s en andere belanghebbenden.
Kennis
De secretaris heeft kennis van:
• Relevante wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen m.b.t. examinering.
• De criteria voor de kwaliteit van de examens volgens de door Aeres MBO gehanteerde en/of de
wetgeving opgelegde beoordelingssysteem.
• De exameneisen, de examenregeling, de kwalificatiestructuren en de Procesarchitectuur
Examinering.
• Het verzamelen, samenvatten en rapporteren van evaluatiegegevens.
Competenties
De secretaris:
• Is in staat om toezicht te houden op alle facetten van het examineringsproces.
• Kan overzicht houden c.q. heeft een helicopterview.
• Kan systematisch en planmatig werken.
• Kan prioriteiten stellen.
• Kan objectief en kritisch de kwaliteit van examinering evalueren.
• Is in staat informatie m.b.t. examinering toegankelijk te maken voor derden: structureren,
organiseren, analyseren.
• Is in staat integer en respectvol samen te werken en te communiceren met derden.
• Is in staat te reflecteren op eigen handelen.
• Is kwaliteitsbewust.
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(Werkveld)lid Centrale Examencommissie
Doel van de functie
De lid van de Centrale Examen Commissie (CEC) is een, in opdracht van het bevoegd gezag, op
strategisch niveau ingestelde organisatorische eenheid die als geheel belast is met de taak om de
kwaliteit van examinering en diplomering te borgen. De CEC houdt toezicht op de examenprocessen
zoals deze op tactisch en operationeel niveau uitgevoerd worden. De leden van de CEC zijn in
gezamenlijkheid belast met en verantwoordelijk voor deze taak.
Plaats van de rol in de organisatie
Het lid van de CEC:
• Wordt benoemd door het bevoegd gezag.
• Draagt bij aan het jaarverslag CEC.
Taken
Het lid van de CEC:
• Ziet toe op de kwaliteit van examinering en diplomering onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag.
• Adviseren over examenbeleid (examenvisie, kaders, regelingen) aan het bevoegd gezag en de
algemene directie.
• Bepaalt kwaliteitsdoelen voor de examinering en diplomering en de beveiliging van examens.
• Adviseert het bevoegd gezag en de algemene directie m.b.t. het bijstellen van het examenbeleid
en het functioneren van intern toezicht en kwaliteitsborging.
• Medeverantwoordelijk voor vaststelling diplomeerbaarheid en certificeerbaarheid;
• Stuurt de LEO’s aan m.b.t. het bijstellen van het examenbeleid en het functioneren van intern
toezicht en kwaliteitsborging.
• Doet onderzoek naar de effectiviteit van het examenbeleid.
• Is verantwoordelijk voor het monitoren en plannen van onderzoek in de examencyclus.
Kennis
Het lid van de CEC of de CEC als geheel heeft kennis van:
• Relevante wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen m.b.t. examinering.
• De criteria voor de kwaliteit van de examens volgens de door Aeres gehanteerde en/of de
wetgeving opgelegde beoordelingssysteem.
• De exameneisen, de examenregeling, de kwalificatiestructuren en de Procesarchitectuur
Examinering.
• De functie van de verschillende gremia/functionarissen binnen Aeres MBO.
• Fraudepreventie.
• Het specifieke vakgebied waarvoor wordt geëxamineerd.
Competenties
Het lid van de CEC:
• Is in staat om toezicht te houden op alle facetten van het examineringsproces.
• Kan overzicht houden c.q. heeft een helicopterview.
• Kan systematisch en planmatig werken.
• Kan prioriteiten stellen.
• Kan objectief en kritisch de kwaliteit van examinering evalueren.
• Is in staat informatie m.b.t. examinering toegankelijk te maken voor derden: structureren,
organiseren, analyseren
• Is in staat integer en respectvol samen te werken en te communiceren met derden.
• Is in staat te reflecteren op eigen handelen.
• Is kwaliteitsbewust.
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Bijlage 2

Profielen in de examenorganisatie

In hoofdstuk 3 zijn de rollen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden binnen examinering
beschreven. In deze bijlage zijn de profielen van de diverse actoren in de verschillende
examenprocessen beschreven. Deze profielen verwijzen niet naar functiebouwwerken of loonschalen.

Examencoördinator
Doel van de functie
De examencoördinator draagt zorg voor een goed verloop van het proces rondom examinering van
de opleidingen op de eigen locatie.
Plaats van de functie in de organisatie
De examencoördinator:
• Kan lid zijn van een of meer onderwijsteams.
• Is lid van de LEO.
• Werkt nauw samen met de (studenten)administratie of het Examenbureau van de locatie
• Voert de werkzaamheden uit in opdracht van de locatiedirectie.
Taken en verantwoordelijkheden
• Aansturen van de processen met betrekking tot examenafname en beoordeling vanuit de LEO.
• Aanvragen exameninstrumenten volgens examenplan bij het Centraal Examenbureau.
• Ophalen van inloggegevens voor studenten uit Easy bij het maken van digitale (beroepsgerichte)
examens.
• Ophalen van inloggegevens voor studenten uit Facet bij het maken van digitale centrale
examens.
• Is een centraal aanspreekpunt voor de afnames en verloop van alle examens op de locatie.
• Instrueert en begeleidt surveillanten en zorgt dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in
examenprocedures.
• Instrueert en begeleidt de assessoren en zorgt ervoor dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in
de procedures en de exameninstrumenten.
• Signaleert onregelmatigheden tijdens de afnames van examens en rapporteert deze bij het
onderwijsteam en de LEO.
• Zorgt voor een correct verloop van aangepaste examens en aangepaste examenomstandigheden.
• Communiceren met SLB’er, LEO, onderwijsteams en (studenten)administratie of Examenbureau
van de locatie.
• Organiseren van de diploma uitreiking in overleg met de SLB’er.

Studieloopbaanbegeleider (SLB-er)
Doel van de functie
De SLB’er houdt toezicht op de inhoud en voortgang van het leerproces van de student. De SLB’er
adviseert de student over de examinering en diplomering.
Plaats van de functie in de organisatie
De SLB’er:
• Is lid van een of meerdere onderwijsteams.
• Werkt nauw samen met de examencoördinator en de onderwijsteams.
• Voert de werkzaamheden uit in opdracht van de locatiedirectie.
Taken en verantwoordelijkheden
• Beheren van en verantwoordelijk nemen voor het diplomadossier van de student.
• Informatie verstrekken en adviseren van studenten over vrijstelling en verzoeken.
• Adviseren van studenten om aanvraag te doen voor examinering en/of diplomering.
• Communiceren van het diplomabesluit naar de student.
• Organiseren van de diploma-uitreiking in overleg met de examencoördinator.
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Constructeur
Doel van de functie
Een constructeur ontwikkelt exameninstrumenten waarmee kandidaten beoordeeld worden op hun
kennis, vaardigheden en/of competenties. De exameninstrumenten dienen te voldoen aan de
beschrijving in het examenplan en aan de gestelde kwaliteitseisen. De constructeur voert zijn
werkzaamheden uit voor opleidingen die hun eigen exameninstrumenten construeren. De
constructeur werkt samen met andere constructeurs of inhoudelijk deskundigen.
Plaats van de functie in de organisatie
De constructeur:
• Is onderdeel van een of meer onderwijsteams.
• Voert de werkzaamheden uit in opdracht van de locatiedirectie.
Taken en verantwoordelijkheden
• Opstellen van een planning voor het construeren van exameninstrumenten.
• Zorgt voor afstemming met andere constructeurs en inhoudsdeskundigen op de eigen locatie of
op andere locatie(s) over vorm en inhoud van het exameninstrument.
• Construeren van exameninstrument volgens vastgestelde richtlijnen CEC.
• Onderbouwen van de toets-technische en vakinhoudelijke kwaliteit van het exameninstrument.
• Is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op tijd aanleveren van de exameninstrumenten
aan de VACE op verzoek van de CEC.
• Aanpassen van exameninstrument naar aanleiding van verbeteradvies van de VACE.
• Draagt, daar waar nodig, zorg voor geheimhouding en zorgvuldige archivering van de
ontwikkelde exameninstrumenten.
• Signaleren van scholingsbehoefte voor verdere eigen professionalisering en communiceren naar
de locatiedirectie.

Assessor
Doel van de functie
De assessor beoordeelt de kennis, vaardigheden en competenties van kandidaten. De beoordeling
bestaat uit een examenresultaat (uitslag/cijfer) met een onderbouwing aan de hand van
antwoordmodel of beoordelingscriteria. De beoordeling kan betrekking hebben op observatie van de
kandidaat, schriftelijk werk of andere bewijzen van zijn/haar kennis, vaardigheden of competenties.
Plaats van de functie in de organisatie
Aeres MBO heeft twee soorten assessoren; de schoolassessor en de praktijkassessor. Deze voeren
dezelfde taken uit.
De assessor:
• Werkt samen met andere assessoren.
• Is onderdeel van een of meer onderwijsteams of werkt bij een bedrijf.
• Communiceert met de examencoördinator van de locatie
• Voert de werkzaamheden uit in opdracht van de locatiedirectie.
Taken en verantwoordelijkheden
• Voorbereiden van de afname en beoordeling van examens
• Afstemmen met (mede)assessoren over afname en beoordeling.
• Controleren van de afnamecondities voorafgaand aan het examen (in bedrijf).
• Informeren van de examenkandidaat over afname en beoordeling van het examen.
• Afnemen van het examen volgens voorgeschreven afnamecondities en examenmethodiek.
• Beoordelen volgens het voorgeschreven beoordelingsprotocol en beoordelingscriteria.
• Formuleren van een onderbouwing van de beoordeling volgens de instructie.
• Inleveren van een compleet ingevulde beoordelingsformulier bij de LEO .
• Signaleren van fraude en onregelmatigheden en handelen volgens de procedures.
• Melden van gesignaleerde fraude en onregelmatigheden bij de LEO .
• Signaleren van scholingsbehoefte voor verdere eigen professionalisering en communiceren aan
examencoördinator
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Bijlage 3

Begrippenlijst

Onderstaande begrippen dienen ter verduidelijking van gebruikte termen in het handboek examinering.
De bron van de beschrijving is https://onderwijsenexaminering.nl/begrippenlijst
Begrip
A
Adviescommissie
diplomeerbaarheid en
certificeerbaarheid (ADC)
Assessor

Authenticiteit

B
Beoordelingsprotocol
Beroepsgerichte examens

Beroepsprocedure

Betrouwbaarheid

Bezwaarprocedure

C
Centraal examen
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Commissie die, in opdracht van de CEC, adviseert over de
diplomeerbaarheid en de certificeerbaarheid van de
examenkandidaten en de inhoud van mogelijk uit te reiken
instellingsverklaringen.
Persoon die een prestatie van een examenkandidaat (al dan niet
in de beroepspraktijk of in een gesimuleerde beroepsomgeving)
beoordeelt en vastlegt op basis van een beoordelingsvoorschrift.
Dit kan iemand uit de praktijk (praktijkassessor) zijn of een
docent (schoolassessor).
(1) Mate waarin kan worden vastgesteld of de prestatie bij een
exameneenheid daadwerkelijk van de examenkandidaat
afkomstig is. (2) De werkomstandigheden en sociale context
tijdens de beoordeling van het examen komen zoveel mogelijk
overeen met die in de toekomstige beroepspraktijk.
Beschreven procedures op grond waarvan de examenfunctionaris
een examen met een score waardeert.
Examens die afgenomen om de werkprocessen en de kerntaken
van een kwalificatie te examineren. Het gaat hierbij om kennis,
vaardigheden en gedrag (en/of competenties), benodigd voor de
uitoefening van het beroep, het functioneren in de maatschappij
en de doorstroom naar een hoger onderwijsniveau (in mbo of
hbo).
Wettelijk geregelde werkwijze die de examenkandidaat moet
volgen wanneer hij formeel bij een commissie van beroep voor
examens in beroep gaat tegen een uitspraak van de
examencommissie. Aan een beroepsprocedure kan een
bezwaarprocedure vooraf gaan.
Mate waarin het resultaat van een exameneenheid consistent,
nauwkeurig en reproduceerbaar is en – onder dezelfde
omstandigheden herhaald - tot hetzelfde resultaat leidt.
Werkwijze die de examenkandidaat moet volgen wanneer hij bij
de examencommissie bezwaar aantekent tegen de gang van
zaken rondom de examinering.
Landelijke (digitale) examenvorm waarbij in centraal vastgestelde
afnameperioden het eindniveau op afgesproken
referentieniveaus wordt geëxamineerd voor de generieke eisen
voor Nederlands (lezen en luisteren), rekenen en Engels (niveau
4). WEB: centraal examen: centraal examen of examenonderdeel
bestaande uit door het college vastgestelde toetsen die door of in
opdracht van de instelling worden afgenomen overeenkomstig
daarvoor bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.
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Centrale Examencommissie (CEC)

Certificaat

Cohort

Commissie van beroep voor
examens (Cobex)

Constructeur
D
Diploma

Diploma-eisen
Diplomadossier
Diplomering
E
Easy
Examendossier

Exameninstrument
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Organisatorische eenheid, ingesteld door het bevoegd gezag, die
eindverantwoordelijk is voor de examinering en diplomering
binnen de mbo-school. WEB: examencommissie als bedoeld in
artikel 7.4.5 van de wet.
Waardepapier dat aan een student wordt verstrekt als hij aan
een onderdeel van een opleiding heeft voldaan, alleen wanneer
dit door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is
bekrachtigd. Dit kan zowel een onderdeel zijn van de kwalificatie
als een keuzedeel. NB: Als er geen AMvB is, kan er geen sprake
zijn van certificaten zoals bedoeld in WEB 7.2.3. In dat geval
wordt een instellingsverklaring afgegeven. WEB: Artikel 7.2.3.
Groep examenkandidaten die op basis van hetzelfde
kwalificatiedossier staat ingeschreven en hetzelfde examenplan
volgt.
Commissie die het beroep behandelt dat een examenkandidaat
heeft ingediend tegen een uitspraak van de examencommissie.
Daarbij wordt vertrouwd op een onafhankelijk oordeel. Het
bevoegd gezag heeft de commissie ingesteld. Zie ook
beroepsprocedure. WEB: zie Artikel 7.5.1. Commissie van beroep
voor de examens.
Persoon die examens (exameneenheden, exameninstrumenten)
ontwikkelt of samenstelt.
Door de wet erkend document dat aantoont en vastlegt dat de
eigenaar de kwalificatie-eisen zoals beschreven in een
kwalificatie, beschreven in een basis- en profieldeel, heeft
behaald, én aan de aanvullende diplomavoorwaarden heeft
voldaan. WEB: Artikel 7.4.6. Diploma’s. In de regeling
modeldiploma staan de eisen die gesteld worden aan het
diploma en de resultatenlijst.
Geheel aan vereisten waaraan studenten moeten voldoen om
een mbo-diploma te behalen.
Zie examendossier.
Het proces van vaststellen of de examenkandidaat aan de
diploma-eisen voldoet tot en met het uitreiken van het diploma.
Tool om studenten aan te melden voor beroepsgerichte
examens.
Totaal van resultaten van (kwalificerende) examens en
examenonderdelen, inclusief de onderliggende bewijsstukken, op
grond waarvan de examenfunctionaris kan besluiten tot
diplomering van een examenkandidaat. Wordt ook wel
diplomadossier genoemd.
Concrete uitwerking van een examen(eenheid) die wordt
gebruikt om de prestaties van de examenkandidaat te
beoordelen. Deze bestaat in ieder geval uit een vastgestelde set
van: - opdracht(en) met bijbehorende afnamecondities; instructies voor de examenkandidaat; - criteria en instructies voor
de examinatoren en andere betrokkenen; - het
beoordelingsmodel, de beoordelingscriteria en de cesuur. Een
exameninstrument wordt kwalificerend ingezet.
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Kaders waarbinnen de examinering plaatsvindt. De
examenkaders (landelijke, wettelijke en instellingskaders)
tezamen met de visie vormen de basis voor de inrichting en
uitvoering van de examenorganisatie.
Deelnemer aan een examen of een examenonderdeel, die
ingeschreven is als student of examendeelnemer.
Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle
examenonderdelen/instrumenten staan waaraan een student
moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.
Formeel vastgelegde regels en afspraken die gelden voor de
examinering en diplomering (over bijvoorbeeld fraude,
herkansing, bewaartermijnen en het indienen van een beroep).
Het is een juridisch kader dat voor elke student de transparantie
en de betrouwbaarheid van het examenproces waarborgt. Het
examenreglement moet bekend zijn bij de student en kenbaar
gemaakt worden aan de direct betrokkenen.
Het afnemen van een (kwalificerend) examen.
Het nemen van beslissingen over inhoud en niveau van examens
van een beroepsopleiding, procedures en voorwaarden
waaronder examens worden afgenomen, alsmede het vaststellen
van de uitslag van examens. WEB: De vorige volzin is van
toepassing op examens van de afzonderlijke leerwegen van een
opleiding indien Onze Minister ingevolge artikel 7.2.4, tweede lid,
heeft besloten dat een opleiding zowel in de beroeps-opleidende
als in de beroepsbegeleidende leerweg kan worden verzorgd,
alsmede op een opleiding educatie.
Tool om studenten aan te melden voor de centrale, generieke
examens.
Opzettelijke beïnvloeding van (onderdelen van) het gehele
examenproces met als doel een ander resultaat uit het examen te
verkrijgen.
Niveau gebonden examenonderdelen die voor alle studenten
gelden en die betrekking hebben op de examinering van
algemene kwalificatie-eisen voor Nederlandse taal, rekenen (en
Engels voor studenten van niveau 4-opleidingen). WEB: generieke
examenonderdelen: examenonderdelen die de examinering
betreffen van de generieke kwalificatie-eisen.
Document voor alle personen die direct bij de examinering
betrokken zijn, met daarin alle relevante processen, procedures
en verantwoordelijkheden voor de examinering.
Door de mbo-school vastgesteld en afgenomen examen waarbij
het eindniveau op afgesproken niveaus wordt vastgesteld. Op dit
moment is de term vaak voorbehouden in de context van de
generieke examens voor Nederlands (spreken, gesprekken
voeren, schrijven) en Engels. WEB: instellingsexamen: examen of
examenonderdeel bestaande uit toetsen die zijn vastgesteld en
worden afgenomen door of in opdracht van de instelling.
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Officieel document dat een examencommissie desgevraagd
afgeeft als een student één of meer onderdelen van de opleiding
met goed gevolg heeft afgesloten. Daarin zijn in elk geval
opgenomen de onderdelen die op de datum van beëindiging van
de opleiding met goed gevolg door de deelnemer zijn afgesloten
en een lijst met examenresultaten. WEB art. 7.4.6a. NB. Als de
student voldoet aan alle onderdelen van de opleiding, dan
ontvangt de student een diploma. Als er via een algemene
maatregel van bestuur een certificaat aan het behaalde
onderdeel van de opleiding is verbonden, dan ontvangt de
student een certificaat.
Examenleverancier voor beroepsgerichte examens en keuzedelen
in de groene sector.
Beschrijving van het geheel van bekwaamheden dat een
afgestudeerde van een beroepsopleiding kwalificeert voor het
functioneren in een beroep/groep van samenhangende
beroepen, vervolgonderwijs en als burger. Dit geheel is
beschreven in een kwalificatiedossier. WEB: kwalificatie: de
kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3.
Beschrijving van de kwalificatie. De kwalificatie is de combinatie
van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier en bevat
zowel generieke als beroepsspecifieke onderdelen. Het beschrijft
de kwalificatie-eisen waarin een student moet voldoen.
Het geheel van maatregelen (systeem) om de waarde van het
diploma te borgen en het risico van examinering tot een
minimum te beperken. De CEC is verantwoordelijk voor de
kwaliteitsborging van examinering en diplomering van de gehele
instelling.
De LEO zorgt voor een gestroomlijnde organisatie van de
uitvoering van de examinering op de locatie en is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering op de locatie
binnen de gestelde kaders.
Samenhangend geheel van verschillende examenvormen dat een
valide en betrouwbaar oordeel oplevert over de bekwaamheid
van de te kwalificeren examenkandidaat.
De regeling waarin de programmering van de
onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, is verantwoord
en vastgelegd. In de examenregeling staat informatie die de
examenkandidaat nodig heeft om de examens te kunnen
afleggen, gebaseerd op het examenplan en het
examenreglement.
Toevallige, ongewenste, beïnvloeding van het verloop van (een
deel van) het examenproces. Een onregelmatigheid kan
betrekking hebben op individuele studenten en groepen
studenten of omstandigheden rondom de examenafname.
Cyclus bestaande uit acties die gezamenlijk een doorlopend
proces weergeven voor kwaliteitsborging: plan-do-check-act
(ofwel ontwerp, uitvoering, controle en bijstelling van de
uitgevoerde acties).
Rapport over het procedurele verloop van de examinering dat
tijdens of direct na afloop van de examenafname is opgesteld.
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Digitale, schematische weergave van de gehele examencyclus,
gebaseerd op de PDCA-cyclus. De Procesarchitectuur
Examinering is opgedeeld in logische procesgebieden en voorzien
van gestandaardiseerde hulpmiddelen.
Het overzicht waarin de eindwaardering van de
examenonderdelen, zoals bedoeld in artikel 3 van het Examenen kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, zijn opgenomen.
S
Zie instellingsexamen.
Wettelijk vastgestelde regeling waarin staat waaraan de
kandidaat moet voldoen om te slagen voor het diploma.
Benaming van iemand die onderwijs volgt en/of examens aflegt.
Persoon die toezicht houdt op de correcte afname van examens.
Document waarin de Inspectie van het Onderwijs aangeeft hoe
zij toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en de
examinering, welke kwaliteitseisen zij daaraan stelt en hoe zij op
basis daarvan tot een oordeel komt.
Term die impliceert dat alle betrokkenen een helder beeld
hebben van hoe het examen eruit ziet en hoe dit examen wordt
uitgevoerd en beoordeeld.
Mate waarin een examen meet wat het beoogt te meten.
Voorwaarden hiervoor zijn dat het examen betrouwbaar en
representatief is voor de inhoud en het niveau van de
kwalificatie. Het is één van de voorwaarden voor goede
examenkwaliteit.
Commissie die, in opdracht van de CEC, adviseert over de toetstechnische en inhoudelijke kwaliteit (onder andere op validiteit
en betrouwbaarheid) van exameninstrumenten en
examenplannen.
Beschreven voorwaarden, procedures en omstandigheden op
grond waarvan het proces van vaststellen van examens
plaatsvindt.
Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de
vrijstellingsprocedure, kan aan een student vrijstelling worden
gegeven voor één of meerdere examenonderdelen binnen de
opleiding. De student hoeft dan geen examen af te leggen voor
het onderdeel waarvoor vrijstelling is verleend.
Een document behorend bij het examen, waarin voorafgaand
aan de examinering wordt geborgd dat op de examenlocatie alle
onderdelen van het examen kunnen worden afgenomen en
beoordeelt.
De Wet Educatie Beroepsonderwijs regelt verschillende vormen
van middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Naast het mbo vallen ook de (basis)educatie voor volwassenen
en het VAVO onder deze wet.
Onderscheid tussen uitvoering in het examineringsproces
(zorgen) en het bewaken van de kwaliteit van dit proces
(borgen).
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