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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Artikel 1 
1. De examencommissie is ingesteld door het bestuur van Examenwerk. 
2. De examencommissie stelt kwaliteitsnormen op, en bewaakt deze, voor het gehele proces rondom de 

voorbereiding, de constructie, de vaststelling en verbetering van de examens. 
3. Als referentiekader voor de kwaliteitsnorm dienen de standaarden zoals door Inspectie van het Onderwijs 

zijn vastgesteld. 

4. De examencommissie adviseert het bestuur en de uitvoeringsorganisatie gevraagd en ongevraagd over  het 
algeheel functioneren van Examenwerk. 

 
 

Taken van de examencommissie 
Artikel 2 

De examencommissie: 
1. Bewaakt het PDCA-proces van ontwikkeling, vaststelling, uitgifte en verbetering van examens, mede op 

basis van uitkomsten van evaluaties. 
2. Houdt het Handboek Examinering actueel en implementeert aanpassingen. 
3. Adviseert het bestuur wanneer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van examinering en regelgeving leiden 

tot consequenties voor Examenwerk. 
4. Adviseert het bestuur bij het vaststellen van (nieuwe) formats voor de diverse exameninstrumenten, 

examenplannen, examenmatrijzen en vaststelformulieren.  
5. Adviseert het bestuur bij het vaststellen van functieprofielen voor de diverse rollen voor ontwikkelen en 

vaststellen binnen Examenwerk 
6. Ziet er op toe dat uitgangspunten van Examenwerk terugkomen in het proces en de producten. 
7. Rapporteert haar bevindingen aan het bestuur van Examenwerk. 
   
 

Samenstelling, benoeming en evaluatie 

Artikel 3 
De examencommissie bestaat uit: 
1. Vijf leden, afkomstig van de deelnemende onderwijsinstellingen, waarvan twee leden met specifieke kennis 

over examinering van taal. 
2. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter. 

3. Secretariaat, ingevuld door de uitvoeringsorganisatie. 
 
Artikel 4 
1. Een examencommissielid wordt op voordracht van de deelnemersraad benoemd door het bestuur voor een 

zittingstermijn van drie opleidingsjaren.  
2. Een aftredend lid van de examencommissie kan worden herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn van 

drie jaar. 

3. De leden van de examencommissie kunnen door het bestuur van de examenstichting worden 
ontslagen. 

 
Artikel 5 
1. De examencommissie en de uitvoeringsorganisatie evalueren gezamenlijk het functioneren van de 

examencommissie. De evaluatie is gebaseerd op het functieprofiel lid examencommissie. 

2. De uitvoeringsorganisatie doet samen met de voorzitter aan het bestuur verslag van de evaluatie en 

draagt op basis van de evaluatie en het rooster van aftreden leden tot herbenoeming voor. 
 
 
Werkwijze vergaderingen 
Artikel 6 
1. De uitvoeringsorganisatie bereidt de vergaderingen inhoudelijk voor en begeleidt de vergaderingen. 

2. De examencommissie vergadert maximaal vier keer per jaar. 
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3. Vergaderingen van de examencommissie worden minimaal 12 maanden van tevoren gepland door de 
uitvoeringsorganisatie. 

4. De uitvoeringsorganisatie stuurt minimaal vijf werkdagen voor de vergadering de vergaderstukken. 

5. De uitvoeringsorganisatie maakt van de vergadering een verslag. Dit verslag wordt bij de volgende 
vergadering vastgesteld. 

 
Vergoeding 
Artikel 7 
1. De examencommissieleden ontvangen een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding. 
 

 
Bijlage 
 Rooster van aftreden 

 Functieprofiel lid examencommissie  
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Naam Organisatie 
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Rooster van aftreden examencommissie 
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De examencommissie is ingesteld door het bestuur, stelt kwaliteitsnormen op, en bewaakt deze, 

voor het gehele proces rondom de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en verbetering 

van de examens. De examencommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over  het 

algeheel functioneren van Examenwerk 

  

1. Doel van de functie 

Het commissielid is verantwoordelijk voor het verstrekken van adviezen aan het bestuur en 

uitvoeringsorganisatie ten aanzien van de kwaliteitsprocessen van Examenwerk.  

 

2. Plaats in de organisatie: 

Het commissielid legt verantwoording af aan de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie 

ressorteert onder het bestuur. 

 

3. Taken 

 Bewaakt het proces van ontwikkeling, vaststelling, uitgifte en verbetering van examens, mede op 

basis van uitkomsten van evaluaties. 

 Houdt het handboek Examinering actueel en implementeert aanpassingen. 

 Adviseert het bestuur wanneer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van examinering en 

regelgeving leiden tot consequenties voor Examenwerk. 

 Adviseert het bestuur bij het vaststellen van (nieuwe) formats voor de diverse proeves, 

examenplannen, examenmatrijzen en vaststelformulieren. 

 Adviseert het bestuur bij het vaststellen van functieprofielen voor de diverse rollen binnen het 

Examenwerk. 

 Ziet er op toe dat uitgangspunten van Examenwerk terugkomen in het proces en de producten. 

 Rapporteert haar bevindingen aan het bestuur van Examenwerk. 

 

4. Benodigde kennis, vaardigheden en eigenschappen voor uitvoering van de kerntaken: 

 

Kennis: 

 Bekend met de kwalificatiestructuur 

 Op de hoogte van de wettelijke eisen met betrekking tot examinering  (WEB)  

 Op de hoogte van actuele ontwikkelingen met betrekking tot examinering 

 

Aanvullend voor specialisten examinering taal: 

 Kennis van Europees Referentiekader (ERK) 

 

Beroepsvaardigheden 

 Actief werkzaam in het beroepsonderwijs  

 Vaardig in het bewaken van de examencyclus 

 Kwaliteitseisen kunnen hanteren met betrekking tot examinering 

 Kwaliteitsbewust en bedrijfsmatig kunnen handelen. 

 

Communicatieve vaardigheden: 

 Kan op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands 

 

Functieprofiel lid examencommissie 
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Sociale vaardigheden: 

 Kan samenwerken met de andere commissieleden 

 Kan het bestuur adviseren 

 Heeft zelfreflectie en beoordelingsvermogen 

 Kan omgaan met feedback en kritiek 

 Is precies en komt afspraken na 

 

5. Tijdinvestering 

Vier vergaderingen per jaar tegen een vergoeding en reiskosten. 

 

 
 


