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Samenvatting

De invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en daarmee de 
verantwoordelijkheid voor mbo-scholen voor het ontwikkelen en afnemen van de examens 
heeft een verstrekkende invloed gehad. De kwaliteits borging is hierbij door de jaren heen 
problematisch gebleken. Bij het streven naar goede examen kwaliteit van de instellingsexamens 
legt de inspectie nadruk op de interne kwaliteits borging door de instelling zelf. Een examen-
organisatie met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden kan bijdragen aan de kwaliteit van 
de examens. De wetgeving is hierbij leidend, maar geeft niet op alle punten voldoende 
duidelijkheid over hoe een examen organisatie kan functioneren. In dit document zijn de rollen 
van de examenfunctionarissen geïnventariseerd en nader toegelicht waarbij de taakverdeling 
tussen rollen en ieders beslisbevoegdheid zijn besproken. Dit is gedaan in lijn met de wetgeving 
en tevens aansluitend bij de Procesarchitectuur Examinering, de Beschrijving Examentaken en 
de NVE-functieprofielen. Hierdoor is de beschrijving een solide uitgangspunt voor het 
vormgeven van een examenorganisatie in het mbo op dit moment.  

De volgende zaken worden hier met name besproken:
• Het complexe proces van opstellen van de kaderdocumenten is de start van het examen-

proces. Draagvlak in de organisatie voor de kaders is daarbij belangrijk en dit moet dus in het 
proces zijn opgenomen. 

• De verwevenheid van onderwijs en examenorganisatie en de diverse dubbelrollen die 
personen hebben is besproken met als actueel discussiepunt de rol van de opleidings-
manager in de examencommissie. De examencommissie heeft geen budget en daarmee 
geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van examens, want die ligt bij het management.  
De wetgever neemt mogelijk een beslissing over de rol van de manager in de examen-
commissie.

• Het verdelen van de taken wat betreft de borging van de examenkwaliteit is een kernpunt 
van de examenorganisatie. Dit is toegelicht aan de hand van het model van borging van de 
onderwijsinspectie en benadrukt het onderscheid tussen monitoring en evaluatie.  
De vaststeller krijgt hierbij een rol bij de monitoring op cruciale momenten: het vaststellen 
van de examenproducten en het vaststellen van de resultaten. De examencommissie doet de 
evaluatie van de kwaliteit met een vooruit gerichte blik: ze signaleert risico’s en doet 
aanbevelingen. Uitvoering van verbeteracties ligt bij het management.

• De examinator of beoordelaar is degene die het cijfer geeft, het is dus belangrijk dat voor elk 
examen vastgelegd is wie de examinator is. De examencommissie kan het gegeven cijfer 
niet veranderen, maar wel ongeldig verklaren als de procedures niet correct zijn gevolgd. 

• De centrale examens zijn recent ingevoerd met een afwijkende regelgeving. Hoe deze 
optimaal worden geïntegreerd in de examenorganisatie is nog niet geheel uitgekristalliseerd. 
Centralisering van afnames en besluitvorming binnen het roc lijkt efficiënt te zijn.

Ten slotte zijn in een voorbeeldmodel alle rollen in samenhang in beeld gebracht waarbij de 
examencommissie naast het management is geplaatst.
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De examenorganisatie in het 
middelbaar beroepsonderwijs 
Met de vorming van de roc’s en de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) in 
1996 zijn meerdere onderwijstypen (meao, mts, mds, mdgo, kmbo, Leerlingwezen) 
samengebracht. Deze schooltypen kenden deels centrale examinering en deels schoolexamens. 

Met de invoering van de WEB verviel de centrale examinering in het mbo en werden alle mbo-
instellingen zelf verantwoordelijk voor de organisatie en afname van de examens. In de periode 
na 1996 was het toezicht op de kwaliteit geregeld via externe legitimering, met een grote 
nadruk op de examenproducten. Dit systeem van borging bleek echter niet te voldoen met als 
gevolg dat er grote zorg ontstond over de kwaliteit van de examinering. In 2004 kwam het 
toezicht bij het speciaal hiervoor in het leven geroepen Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) te 
liggen en vanaf 2007 bij de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van de examinering blijft 
ondanks diverse maatregelen ook onder toezicht van de inspectie op punten tekort schieten.  
Er wordt nu meer ingezet op de kwaliteitsborging door de instelling zelf. De laatste maatregel 
(2015) is een wetsvoorstel dat de eisen aan de examencommissies aanscherpt en de examen-
commissie als taak geeft om de kwaliteit van de examens te borgen.

Voor het bereiken van een goede interne kwaliteitsborging is een goede beschrijving van de 
rollen en processen van een examenorganisatie een belangrijke factor. Mbo-scholen verschillen 
in de wijze waarop de examinering is georganiseerd maar er zijn ook veel overeenkomsten.  
Dit document heeft als doel om de regelgeving en actuele ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de inrichting van de examenorganisatie in het mbo te analyseren. Hierbij wordt een aantal 
processen nader bekeken en de besproken rollen samengevat in een voorbeeldorganogram van 
een examenorganisatie.

De doelgroep van dit document zijn diegenen die een examenorganisatie vormgeven maar ook 
ieder die de achtergronden van de examenorganisatie en de rollen daarbinnen beter wil 
begrijpen om zijn functioneren te verbeteren. 

Onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:
1 De rollen binnen de examenorganisatie
2 De rol van het bestuur van de onderwijs-en examenorganisatie
3 De relatie tussen onderwijsorganisatie en examenorganisatie
4 Kaders met draagvlak als startpunt 
5 De examencommissie in de examenorganisatie
6 De taakverdeling bij borging en vaststelling 
7 Het examenbureau
8 Afname en borging van de centrale examens 
9 De beoordelaar geeft het cijfer
10 Voorbeeldorganogram examenorganisatie mbo
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1 De rollen binnen de examenorganisatie

Daar waar iemand een samenhangend geheel aan taken verricht die in de organisatie herkend 
en erkend worden, wordt dit vaak als rol of functie omschreven. Voor de uitvoering van een rol 
is specifieke deskundigheid nodig en is er sprake van een op te leveren product of te nemen 
beslissing. De rol is soms wettelijk vastgelegd. Een rolbeschrijving helpt om geschikte personen 
te kiezen om de taken uit te voeren en geeft binnen de organisatie een begrenzing van taken en 
verantwoordelijkheden. 
In deze eerste paragraaf zullen, zonder in detail te treden over de inhoud, de naamgeving en 
herkomst van de rollen in de examenorganisatie in het mbo kort toegelicht worden.

Rollen in examinering volgens het wettelijk kader:
• De WEB noemt het bevoegd gezag en de examencommissie en geeft daarmee een belangrijk 

kader voor de examenorganisatie (WEB art 7.4.5). 
• De WEB noemt ook de commissie van beroep en de examinator (WEB artikel 7.5.2).  

De examinator wordt in de WEB alleen op deze plaats genoemd en deze term wordt in het 
mbo momenteel nauwelijks gebruikt. De standaarden uit het toezichtkader van de inspectie 
spreken in plaats van examinator over de beoordelaar. Ook de term assessor is in dit verband 
veel in gebruik in het mbo als degene die de kennis, vaardigheden en competenties van een 
kandidaat beoordeelt. 

• In de standaarden van 2004-2005 was de vaststeller van examenproducten als rol 
opgenomen. In latere edities van de standaarden, waarvan de laatste in 2012 verscheen, is 
de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de kwaliteit van de examenproducten 
toebedeeld aan de examencommissie, die deze taak kan laten uitvoeren door de vaststellings-
commissie maar bijvoorbeeld ook aan een onderwijskundige dienst kan overlaten of het in 
eigen hand mag nemen. Daarmee is de rol van vaststeller niet wettelijk verplicht maar wel 
geheel ingeburgerd en ook opgenomen in de procesarchitectuur examinering. In het nieuwe 
wetsvoorstel ‘aanscherping eisen examencommissies’ is de vaststelling van examens 
opgenomen als taak van de examencommissie. 

• De WEB noemt in de managementstructuur geen specifieke rollen met betrekking tot 
examinering. Er wordt dus door de wetgever geen onderscheid gemaakt tussen het managen 
van examenprocessen en onderwijsprocessen. Dit verklaart mogelijk dat managementrollen 
met betrekking tot examinering verschillende namen hebben gekregen bij verschillende 
mbo-scholen en dat de aansturing van onderwijs en examinering sterk verweven zijn.  
De opleidingsmanager is veelal verantwoordelijk voor het leiding geven aan het onderwijs-
team én voor het leidinggeven aan de processen rond de examinering. In de tussenliggende 
managementlaag zijn locatiedirecteur, cluster- of unitmanager vaak gebruikte aanduidingen. 

• Een specifieke rol voor de centraal ontwikkelde examens (CE) komt voor in de regeling 
‘examenprotocol centrale examinering mbo 2015’. Dit is de contactpersoon examen
commissie die als aanspreekpunt fungeert namens de examencommissie voor het College 
voor Toetsen en Examens (CvTE). 

Rollen volgens BET’s en NVE-model
Naast het wettelijk kader zijn er met name twee bronnen om meer over de inrichting van de 
examenorganisatie te weten te komen. De beschrijvingen van de examentaken (BET’s), zoals 
deze vanaf 2013 te vinden zijn op de website www.examineringmbo.nl, ondersteunen scholen 
om tot een volledige beschrijving van taken te komen. Bij de BET’s is gekozen om geen 
organisatie model op te nemen. De BET’s geven in de eerste plaats een opsomming van zes 
taakgebieden, waarbij suggesties worden gedaan wie de taken kan uitvoeren. 
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De taakgebieden en functieprofielen op een rijtje:

Taakgebied volgens BET’s Functieprofielen NVE

• Examentoetsen construeren • Toetsconstructeur

• Examentoetsen vaststellen • Lid vaststellingscommissie/toetscommissie

• Examentoetsen beoordelen • Assessor/beoordelaar

• Examenprocessen managen • Bestuur van de exameninstelling 

 – macroniveau (CvB, centrale directie) • Manager examinering 

 – meso- en microniveau (unit- locatie- sector directie, 

opleidingsdirectie)

• Examenprocessen monitoren en kwaliteit bewaken • Lid examencommissie

 – macroniveau (op instellingsniveau)

 – meso- en microniveau (op locatie- of 

opleidingsniveau)

• Beroep behandelen voor examinering • Lid commissie van beroep voor examens

• Medewerker examenbureau

• Surveillant

• Toetsdeskundige

De functieprofielen van medewerkers in de examenorganisatie van de Nederlandse vereniging 
voor Examens (NVE) staan vanaf 2011 online met als doel professionalisering van examen-
functionarissen te ondersteunen. Hier zijn rollen met een plaats in de organisatie en specifieke 
beslisbevoegdheid het uitgangspunt. De profielen laten ongeveer dezelfde indeling zien als de 
BET’s. De BET’s zijn echter uitgebreider en op details is sprake van een andere invulling dan bij 
de functieprofielen van de NVE. Verder noemt de NVE ook de rollen van surveillant, medewerker 
examenbureau en toetsdeskundige.
De term examenbureau heeft algemeen ingang gevonden bij mbo-scholen. De medewerker 
examenbureau verzorgt administratieve en logistieke ondersteuning bij de examenprocessen 
waarbij de precieze taakomschrijving kan verschillen. 
De rol van toetsdeskundige zoals bij de NVE profielen beschreven, komt in het mbo onder 
verschillende namen voor: examendeskundige, beleidsmedewerker toetsing. Doel van deze rol 
is het ondersteunen van uitvoering van het examenbeleid en advisering van management en 
examencommissies. 

Overige rollen en afbakening:
In dit document ligt de focus op de rollen in relatie tot besluitvorming. Andere rollen dan 
bovenstaande die bij examinering betrokken zijn worden niet nader beschreven. Onder deze 
rollen vallen ondersteunende rollen zoals ICT-beheerder, beleidsmedewerker, kwaliteits-
zorgmedewerker, inkoper van examens en roostermaker. Indien deze personen wel specifieke 
examentaken uitvoeren zijn die veelal beschreven binnen één van de wel genoemde rollen.  
Een medewerker kwaliteitszorg met specifieke deskundigheid kan bijvoorbeeld lid zijn van de 
centrale examencommissie. Docenten hebben naast hun onderwijstaken meestal ook taken in 
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de examinering. De onderwijsrollen zoals docent en stagebegeleider worden niet besproken in 
dit hoofdstuk. Rollen buiten de mbo-scholen zelf, zoals leverancier van examens, en auditor 
worden niet besproken. 

2 De rol van het bestuur van de onderwijs- en examenorganisatie 

Het bevoegd gezag van de onderwijs- en examenorganisatie is op de achtergrond betrokken bij 
de examinering. De wettelijke taken worden gedelegeerd naar de centrale directie. Deze taken 
zijn o.a.:
• Examencommissie(s) aanstellen, 
• Examenorganisatie inrichten, 
• Commissie van beroep instellen,
• Kaderdocumenten (examenvisie, examenreglement, handboek examinering en examen-

plannen) opstellen of laten opstellen,
• Kaderdocumenten vaststellen of vaststelling mandateren.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie op (onderwijs en) examinering. Heel veel ruimte 
lijkt er soms niet voor visie omdat in de kwalificatiestructuur, de standaarden van de inspectie 
en het protocol voor de CE al veel vastligt. Daarnaast wordt een gezamenlijke visie en strategie 
van de mbo-scholen in de MBO raad afgesproken. 
In de visie op examineren moeten scholen o.a. de volgende vragen beantwoorden:
• Welke structuur van de examenorganisatie kiezen we? 
• Welke keuzes maken we in het spanningsveld tussen kosten en kwaliteit?
• Welke examenvormen hebben de voorkeur?
• Kopen we in of maken we zelf examens?
• In hoeverre standaardiseren en centraliseren we processen? Hoe zetten we ICT in bij de 

ondersteuning van examinering?
• Zie we rollen binnen de examinering als een onderwijstaak of als een specialistische taak die 

aparte deskundigheid vereist? 

Om gerichte keuzes te kunnen maken ten aanzien van kwaliteit is het belangrijk om te weten 
wat examinering kost. Er zijn altijd grenzen aan het budget en aan de uitvoerbaarheid en 
daardoor ook grenzen aan de kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld de inzet van twee beoordelaars een 
erkend kwaliteitsaspect, maar is het haalbaar om dit in alle gevallen toe te passen? In de visie op 
examinering kan dus ook sprake zijn van een visie op het budget voor aan examens 
gerelateerde taken.

3 De relatie tussen onderwijs- en examenorganisatie

Examinering kent verschillende deelprocessen die plaatsvinden los van het onderwijs, met eigen 
kwaliteitskenmerken. De procesarchitectuur examinering (Pe), ontwikkeld door Cinop in 
samenwerking met de Landelijke Regiegroep Examinering, geeft een model van de examen-
processen (zie www.examineringmbo.nl). Het model is ontwikkeld om grip te krijgen op de 
complexiteit van de examinering. In dit model is te zien hoe na het opstellen van de kader-
documenten (zie ook paragraaf 4) onderwijs en examinering uit elkaar gaan: examens worden 
ontwikkeld, onderwijs wordt verzorgd. Bij de afname van het examen ontmoeten de twee elkaar 
weer. 

De belangrijkste reden om de examenorganisatie apart te beschrijven van de onderwijs-
organisatie ligt in het feit dat er in de examenorganisatie beslissingen worden genomen die 
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niet onder de invloed staan van het management. Met name de rollen van de examen-
commissie en de examinator (beoordelaar) zijn hier van belang. De beoordelaar geeft het 
oordeel of cijfer en een opleidingsmanager kan dit oordeel niet herzien. De examencommissie 
beslist over diplomeren en dit oordeel kan zelfs het bevoegd gezag niet veranderen. Deze beslis-
bevoegdheid van beoordelaars en examencommissie staat formeel los van de rol die deze 
personen in de onderwijsorganisatie hebben. 
De risico’s van de ‘dubbele pet’ van begeleiden en beoordelen worden in de zowel de BET’s als 
de NVE-profielen beschreven. De onderwijsrol, zo blijkt, belemmert het strikt omgaan met 
criteria en regels rond het examen. Docenten hebben er vaak moeite mee om met betrekking 
tot examinering in een andere set van regels te werken. Bij een examen mag je immers niet 
meer helpen en wordt iedere deelnemer langs dezelfde meetlat gelegd. Dit zou kunnen pleiten 
voor een examenorganisatie die geheel los staat van de onderwijsorganisatie. Dit is echter in 
het mbo niet de algemene visie op examinering. De zeggenschap van de school over onderwijs 
én examineren is zelfs vastgelegd in de WEB. Binnen de gekozen visie van een organisatie met 
dubbele rollen (te vergelijken met een matrixorganisatie), is het belangrijk dat iedereen naast 
een onderwijshart ook ‘examenbewustzijn’ heeft. Dat wil zeggen dat iedereen zich realiseert 
dat je als beoordelaar beslissingen neemt die grote consequenties hebben voor studenten en de 
school. Hierbij komt dat de geloofwaardigheid van het diploma en de reputatie van de opleiding 
op het spel te staan. Het beschrijven van de rol als beoordelaar, examencommissielid etc., los 
van de docentrol of een andere rol in het onderwijs, kan bijdragen aan dit examenbewustzijn. 

Binnen de zeven competenties van de docent, zoals beschreven in de competenties van de 
Onderwijscoöperatie (voorheen Stichting Beroepskwaliteit Leraren), www.leraar24.nl, vinden 
we onder de didactische competentie slechts een summiere aanduiding dat de docent toetsen 
maakt, gericht op het vaststellen van de voortgang van de leerling. Een beschrijving van de 
benodigde deskundigheid voor een rol in een examenorganisatie valt blijkbaar niet binnen het 
aandachts gebied van de competenties voor de docent. Bij de start van het toezicht door de KCE 
werden rolbeschrijvingen van examenfunctionarissen als eis gesteld en zijn ze in handboeken 
examinering van mbo-scholen te vinden. 

De relatie tussen onderwijs en examenorganisatie zoals we deze in 2015 aantreffen staat 
schematisch weergegeven in figuur 1 op de volgende pagina. We zien dat zowel centrale 
(onderwijs)directie als centrale examencommissie rechtstreeks onder het bevoegd gezag vallen. 
Het bevoegd gezag stelt de kaders vast waarbinnen beide opereren. In de examenorganisatie 
vinden we de centrale examencommissie, decentrale examencommissie(s) en de examen-
constructeurs, toets vaststellers, beoordelaars en surveillanten. In de onderwijsorganisatie 
vinden we de centrale directie, de opleidingsmanagers, opleidingsteams en ondersteunende 
diensten. De beide organisaties zijn sterk verweven. De examenorganisatie maakt gebruik van 
de medewerkers in de onderwijsorganisatie. Door middel van pijlen is aangegeven uit welke 
geledingen van de onderwijsorganisatie personen veelal deelnemen in de examenorganisatie. 
Inhoudelijke aansturing voor de examentaken vindt plaats binnen de examenorganisatie.  
De aansturing wat betreft de inzet van uren en het beoordelen van het functioneren ligt binnen 
de onderwijs organisatie ofwel het management. Verderop zullen we zien we dat de het schema 
hiermee nog niet compleet is en dat de examenorganisatie niet verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de examinering omdat ze zelf geen budget heeft. In het schema is de situatie van 
2015 aangegeven. 
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Figuur 1  Relatie tussen examenorganisatie (rose) en onderwijsorganisatie (groen). De pijlen geven 
aan vanuit welke onderwijsrollen personen deelnemen in de examen organisatie

4 Kaders met draagvlak als startpunt 

In de door de landelijke regiegroep examinering ontwikkelde Procesarchitectuur Examinering 
wordt een schematische beschrijving van het examenproces in het mbo gegeven. In dit schema 
start het proces van examineren met opstellen van kaders: het examenreglement, het 
handboek examinering en het examenplan. De WEB kent deze termen niet, maar spreekt over 
de Onderwijs- en examenregeling (OER) als document dat alle informatie over het onderwijs en 
examinering bevat. Het bevoegd gezag stelt volgens de WEB de OER vast (WEB art 7.4.9). In de 
praktijk zien we dat de vaststelling van de kaderdocumenten is gedelegeerd naar directie of 
Centrale examencommissie. Het examenplan wordt soms ook door de decentrale examen-
commissie (DEC) vastgesteld. 
Het doel van de examenorganisatie is het uitvoeren van de examinering volgens de vastgestelde 
kaders. In dit hoofdstuk wordt vanaf dit punt niet meer over de OER gesproken, maar steeds 
apart verwezen naar de verschillende kaderdocumenten zoals beschreven in de PE: examenplan, 
examenreglement, handboek examinering.

Opstellen van het de kaders 
Het opstellen van de het handboek examinering en het examenreglement is een complex 
proces waarbij de regelgeving en diverse betrokken partijen invloed hebben. De centrale 
examencommissie voert meestal de regie over het opstellen van het handboek, maar dit kan 
ook anders worden afgesproken. Vooral bij een ingrijpende organisatorische verandering kan 
het schrijven van deze documenten een complexe opgave zijn.

De complexiteit van het opstellen van met name het examenplan is gelegen in de vele 
betrokken partijen en de verschillende richtlijnen waaraan voldaan moet worden. Ten eerste 
zijn er de landelijke kwalificatiedossiers en de standaarden uit het toezichtkader beroeps-
onderwijs en volwasseneneducatie (bve). Deze bepalen de inhoud en de kwaliteit van examens. 
De visie op examinering van het bevoegd gezag, directie en teams, geeft richting aan het 
werken binnen deze kaders. Mogelijk stelt de instelling zelf ook nog regels voor het examenplan 

bevoegd gezag

ondersteunende dienst:
examendeskundigen,

kwaliteitszorg, examenbureau

centrale
examencommissie

centrale directie

Decentrale
examencommissie

opleidingsmanager

beoordelaars,
constructeurs,
surveillanten

opleidingsteam
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op, zoals bijvoorbeeld een maximum aantal examens per kerntaak. Misschien is er een examen-
leverancier met een geschikt aanbod of worden examens zelf geconstrueerd. Beide met voor- en 
nadelen. In overleg met het opleidingsteam moet worden gekeken of het onderwijs voldoende 
aansluit bij het examenplan. Het regionale werkveld kan meedenken over specifieke invulling 
van de examens vooral daar waar in de beroepspraktijk geëxamineerd wordt. Ten slotte is een 
check op de uitvoerbaarheid en de kosten door het management van belang om te zorgen dat 
de uitvoering ook werkelijk kan plaatsvinden zoals bedoeld.
Bij al deze wensen en eisen zal het duidelijk zijn dat zich in de praktijk dilemma’s voordoen en 
dat er compromissen nodig zijn alvorens het examenplan uiteindelijk vastgesteld kan worden.

Figuur 2 Invloeden bij van opstellen van het examenplan

Als betrokkenen vooraf geïnformeerd en geraadpleegd zijn, en daarbij akkoord zijn met de 
daarin van hun gevraagde bijdrage, dan is de kans op een correcte uitvoering groter. Als het wat 
en hoe van de examens goed is vastgelegd in de kaders zal er ook minder kans zijn op conflicten 
over kwaliteit en kosten. 
Bijvoorbeeld:
• Weet de manager binnen welk budget/inzet van uren hij de uitvoering moet realiseren en of 

dit haalbaar is? Zo nee, wat kan hem bij kostenoverschrijding achteraf verweten worden?  
In dit verband is het opnemen van kengetallen wat betreft kosten en ureninzet in een 
examen plan een verstandige actie. De website van examinering mbo heeft een kostenmodel 
dat hiervoor gebruikt kan worden.

• Is vastgelegd hoeveel tijd de beoordelaars gemiddeld besteden aan een beoordeling en 
vinden zij dit realistisch? Zo nee, hoe weten we dan of er sprake is van haastwerk of niet?

• Steunt het opleidingsteam de keuze voor inkoop van een bepaalde leverancier? Zo niet, is 
voor kandidaten de aansluiting van het examen dan wel gegarandeerd?

Als we kijken naar de manier waarop een goed examenplan tot stand komt, dan is dat geen 
rechtlijnig proces. Compromissen worden gesloten, dilemma’s opgelost. Omdat het proces van 
afwegingen niet te zien is aan het resultaat zelf, is het goed om een verantwoording bij het 
examenplan te schrijven met daarin de argumenten en afwegingen die voorafgegaan zijn aan 
belangrijke keuzes. Ook de overlegrondes en zo mogelijk het akkoord van de belangrijkste 
betrokkenen kan vastgelegd worden. Deze verantwoording toont het draagvlak aan en geeft 
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een eenduidige uitleg aan het team, eventuele nieuwe collega’s en de inspectie over de 
achtergrond van het document.

5 De examencommissie in de examenorganisatie

Uitvoeren en/of borgen?
Wat is de plaats van de examencommissie in de organisatie? De formuleringen van de tekst in 
de WEB en de beschrijving van de standaarden lijken op dit punt tegenstrijdig. De standaarden 
van de inspectie geven een invulling aan de rol van de examencommissie waarbij beslissen over 
diplomeren, en onderzoek naar de kwaliteit van de processen voorop staat. Hier lijkt de examen-
commissie meer onderzoekend en evaluerend, op afstand van de uitvoering. 
Tot 2015 stelde de WEB echter: ‘Het bevoegd gezag van een instelling of exameninstelling stelt 
een examencommissie in ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens voor 
elke door de instelling verzorgde opleiding of voor groepen van opleidingen.’ 
En ook: De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens 
het afnemen van de toetsen, het examen of de examenonderdelen (7.4.8 sub 5). In deze 
zinsneden lijkt de wet aan te geven dat de examencommissie bestaat uit leidinggevenden die 
de medewerkers kan inzetten bij de afname/uitvoering van de examens. Dit is echter niet 
logisch omdat dit niet kan zonder lijn- of financiële verantwoordelijkheid, en de examen-
commissie juist apart van de directie functioneert. Daar waar de examencommissie besluiten 
neemt die de inzet van medewerkers vragen, is zij voor de uitvoering uiteindelijk afhankelijk van 
het management. Dit werkt ook zo voor beslissingen waarvoor geld uitgegeven moet worden. 
De examencommissie heeft geen budget of financiële verantwoordelijkheid en kan dus 
bijvoorbeeld over de inkoop van een examen hooguit adviseren maar niet beslissen. 

De wetgever heeft dit conflict ingezien en in 2015 is er een wetsvoorstel gekomen waarin de 
organiserende rol van de examencommissie niet meer te vinden is. Hier is echter de rol van het 
borgen van de kwaliteit nog wel een probleem. De inspectie rekent zelf onder het borgen van de 
kwaliteit: sturen, beoordelen, verbeteren en verankeren, dialoog en verantwoording. Voor het 
verbeteren en verankeren van de kwaliteit is ook het management nodig. Misschien kan met 
een bijstelling van het begrip borgen toch een acceptabele formulering gevonden worden die 
recht doet aan de rol van het management en de examen commissie. In het hoger onderwijs is 
hier al ervaring mee opgedaan. Dit is uitgebreid beschreven in de “Nieuwe handreiking voor 
examencommissies” (Vereniging van Hogescholen, 2014). 
De minister geeft aan dat de nieuwe wet gebaseerd is op de huidige situatie in het hbo.  
Te verwachten is daarom dat gestuurd wordt op vergelijkbare (uitwerking van de) regelgeving 
in mbo en hbo.

Taken van de examencommissie volgens het wetsvoorstel ‘aanscherping eisen examen-
commissies’ (2015) 
• het borgen van de kwaliteit van de examinering en van de instellingsexamens,
• het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om instellingsexamens te beoordelen en vast 

te stellen, 
• het vaststellen van de instellingsexamens, 
• het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een deelnemer voldoet aan de 

voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring 
als bedoeld in artikel 7.4.8a alsmede het uitreiken of afgeven daarvan, 

• het verlenen van vrijstelling van een instellingsexamen of een centraal examen, 
• de examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de (bovenstaande) taken en 

bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, en over de maatregelen die zij in dat verband kan 
nemen,
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• de examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden en verstrekt dit 
aan het bevoegd gezag van de instelling,

• bij fraude beslissen om een deelnemer het recht te ontzeggen om aan examens deel te nemen,
• het behandelen van verzoeken en klachten.

De examencommissie en het management worden beide benoemd door het bevoegd gezag.  
Zij hebben beide als doel een goede uitvoering van de examens, zoals vastgelegd in de OER, 
zodat de waarde van diploma’s niet ter discussie staat. Hierbij is het management als 
budgethouder verantwoordelijk voor efficiënte inzet van personeel en het leveren van de 
kwaliteit binnen de vooraf afgesproken kosten. De examencommissie, als beslisser over 
diplomeren, legt de nadruk op de verantwoording van de kwaliteit. Beide rollen opereren echter 
niet geheel onafhankelijk van elkaar: de examencommissie neemt soms besluiten die extra geld 
kosten of inzet van uren, bijvoorbeeld als een examencommissie de afname ongeldig verklaart 
en er een nieuw examen gemaakt moet worden. Het management neemt mogelijk besluiten 
waarbij de examencommissie vraagtekens zet vanuit kwaliteitsoogpunt. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als een geplande beoordelaar ziek is en het examen toch doorgang vindt met een minder 
gekwalificeerde beoordelaar. Zoals eerder is aangegeven is een helder kader de basis om 
conflicten te voorkomen.

Gelaagde examencommissie
In de KCE standaarden van 2004-2005 werd gesproken over ‘een of meer (sub)examen
commissies’ maar deze aanduiding zien we in latere versies van de standaarden niet terug. In de 
publicatie ‘De kracht van de examencommissie’ (IVA Onderwijs, 2014) is sprake van een centrale 
examencommissie (CEC) en een decentrale examencommissie (DEC). In het artikel zijn bij alle 
zes voorbeelden van mbo-scholen de examencommissies in twee of drie lagen verdeeld.  
Bij grote mbo-scholen zien we een dergelijke gelaagde constructie. De decentrale laag wordt 
ook wel subexamencommissie of teamexamencommissie genoemd. Soms is een derde laag, 
bijvoorbeeld een unitexamencommissie, aanwezig tussen beide lagen. Deze hiërarchische 
gelaagdheid van de examencommissie is tot 2015 niet wettelijk beschreven maar algemeen in 
gebruik. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel aanscherping eisen examen-
commissies (2015) neemt de wetgever deze structuur over en wordt gesteld dat een centrale 
examencommissie en meerdere decentrale examencommissies met verschillende taken 
ingesteld kunnen worden. 

Reden die genoemd wordt voor het instellen van een centrale laag is dat het de rechtsgelijkheid 
bevordert als de centrale examencommissie de centrale kaderdocumenten opstelt. Verder geeft 
deze structuur een interne borging op naleven van de kaders doordat de CEC het functioneren 
van de DEC monitort en evalueert.

In een organisatie met een gelaagde examencommissie moet worden voorkomen dat men meer 
dan één keer over een deelnemer kan beslissen; of dat de ene laag een beslissing van een andere 
laag kan herroepen. Dit zou inefficiënt zijn en de rechtszekerheid van de kandidaten aantasten. 
Een genomen beslissing geeft rechten en plichten. Een eenmaal toegekend diploma is niet meer 
af te nemen. Dit valt te regelen door de CEC de DEC te laten mandateren om te beslissen over 
een aantal zaken. Een bij mandaat genomen beslissing is rechtsgeldig. De CEC kan een, door de 
DEC onder mandaat, genomen beslissing dan niet herroepen. Wel verantwoordt de DEC zich 
over de wijze waarop zij beslist en rapporteert genomen beslissingen aan de CEC. Het kan 
voorkomen dat een DEC een beslissing niet kan of wil nemen. Voor deze gevallen is escaleren 
naar de CEC een goede mogelijkheid. De CEC kan dan een advies teruggeven of zelf beslissen.
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Veel roc’s zijn het product van fusies van scholen. Er zijn vaak verschillende vestigingen in 
meerdere steden en soms op flinke afstand. Daar waar een opleiding op meerdere locaties 
gegeven wordt, moet binnen de instelling het examen op gelijke wijze plaatsvinden. Het ligt 
dan voor de hand om voor deze opleiding één DEC te benoemen. Omdat de onderwijsteams op 
de verschillende locaties vaak verschillende achtergronden hebben in onderwijs, examinering 
en in hun persoonlijkheden valt het in de praktijk niet mee om eenduidig beleid te voeren en 
écht gelijkwaardige examens af te nemen. 

De beslissingen die genomen worden door de CEC en de DEC zijn veelal verdeeld volgens 
onderstaand schema. Een commissie zonder één van de bevoegdheden die in dit schema 
genoemd worden, zou beter geen examencommissie genoemd kunnen worden.

Centrale examencommissie Decentrale examencommissie (met mandaat van CEC)

vaststellen examenreglement (inclusief regels voor de 

examencommissie zelf (art 7.4.5a sub 3))

diplomeren 

vaststellen handboek examinering (met mandaat van 

bevoegd gezag)

beslissen bij onregelmatigheden rond de afname

vaststellen examenplan(nen) (met mandaat van 

bevoegd gezag)

examenproducten vaststellen en examenresultaten 

vaststellen

beslissen bij geëscaleerde zaken vanuit decentrale 

examencommissies

beslissen bij klachten en verzoeken tot bijv. vrijstelling, 

beslissen bij vermoeden van fraude

Management in de examencommissie
Een vaak genoemd zorgpunt is dat als een manager lid is van de examencommissie, de kans 
bestaat dat hij onvoldoende onafhankelijk kan oordelen en zich laat leiden door financiële 
belangen. Op veel mbo-scholen is bepaald dat de opleidingsmanager zitting heeft in de 
examencommissie en veelal ook voorzitter is. De andere leden, docenten, zijn mogelijk vanuit 
hun ondergeschikte rol ten opzichte van ‘de directeur’ te weinig in staat om tegenwicht te 
bieden aan de voorzitter bij discussies. Uitvoering en borging liggen dan te veel in één hand.

De vergelijking met het hoger onderwijs dringt zich op. In het hoger onderwijs mag sinds 
invoering van de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs de manager geen deel 
uitmaken van de examencommissie. De vergelijking met het hoger onderwijs gaat echter niet 
geheel op. In het mbo is de vakinhoud van de examinering door de kwalificatiedossiers 
gereguleerd tot op het niveau van de prestatie-indicatoren, daar waar er in het hoger onderwijs 
voor opleidingen en docenten veel ruimte is om zelf de inhoud en profilering te bepalen. Ook op 
het gebied van examenkwaliteit is er in het mbo een striktere norm dan in het hoger onderwijs. 
De kwaliteitsstandaarden en de daarbij behorende tweejaarlijkse inspectiebezoeken zijn 
dwingender dan de globale NVAO eisen voor examenkwaliteit. Veel examens worden in het 
mbo ingekocht en voor rekenen en Nederlands en Engels is er een centraal examen, op deze 
examens is de invloed van de examencommissie zeer beperkt. De zesjaarlijkse bezoeken van een 
accreditatiepanel dat vooral eindwerken bekijkt en niet op expertise van examinering is 
geselecteerd, gaat minder ver dan de inspectiebezoeken in het mbo waarbij van een opleiding 
alle examens onder de loep worden genomen. Als laatste is het nog van belang dat in het mbo 
vrijwel altijd een centrale examencommissie de onderliggende examencommissies controleert 
wat betreft de wijze waarop beslissingen over kandidaten worden genomen. De grotere vrijheid 
in het hoger onderwijs heeft voordelen maar heeft als keerzijde de grotere ontsporings-

Inzicht in de examen organisatie in het middelbaar beroepsonderwijs



mogelijkheden van opleidingen en examencommissies. De ruimte van een opleidingsmanager 
in een examencommissie in het mbo om beslissingen oneigenlijk te beïnvloeden lijkt kleiner 
dan in het hbo. 

Het uitvoeren binnen budget kan op gespannen voet staan met het correct beoordelen van de 
kwaliteit. Levert de goedkoopste aanbieder van examens voldoende kwaliteit? Is beoordeling 
van een proeve van bekwaamheid door één beoordelaar voldoende betrouwbaar? Vanuit dit 
oogpunt is het goed om een directielid met financiële belangen niet de rol te geven van borger 
van kwaliteit. Het financiële aspect dient echter wel in beslissingen te worden meegewogen. 
Een eis van het bestuur zal zijn dat kwaliteit binnen beheersbare kosten gerealiseerd moet 
worden. Het gevaar dat de school te weinig budget vrijmaakt voor examinering is niet 
ondenkbeeldig. Dan zal de examencommissie op basis van argumenten tot nieuwe afspraken 
moeten komen. Een goed inzicht in de kosten van examinering is dan wel nodig.
Indien een manager in de examencommissie zitting heeft, dan is het niet zijn/haar rol dat de 
hij/zij de goedkoopste oplossing promoot. Zijn/haar rol is ook niet dat hij/zij besluit om 
middelen vrij te maken voor de uitvoering van beslissingen van de examencommissie.  
De beslissing om het examen plan volgens het handboek examinering uit te voeren, is immers al 
genomen door het bestuur. Beslissingen binnen de kaders van het reglement moeten dus 
uitgevoerd worden. Het is wel zijn rol om, samen met de andere leden, tot een afgewogen 
oordeel te komen, dus met inbegrip van kostenaspecten, bij zaken waar ruimte is voor een 
afweging.

In ‘Een examencommissie met of zonder manager’ (Cinop, 2014) vergelijken de auteurs een 
examencommissie met manager met een examencommissie alleen bestaande uit docenten.  
Zij stellen dat in een examencommissie met managers sturing voorop staat, in de samenstelling 
met vooral docenten staat vakinhoudelijke deskundigheid voorop. De variant zonder 
management lost het probleem van de ‘dubbele petten’ niet op want docenten vinden het 
moeilijk om onderwijs en examinering uit elkaar te houden. De auteurs concluderen dat beide 
varianten uitdagingen bevatten wat betreft integriteit van de beslissingen. In een optimaal 
samengestelde examencommissie hebben daarom zowel managers als docenten zitting, omdat 
beide rollen elkaar aanvullen. Een integriteitsprobleem treedt op in een situatie waarin veel 
kandidaten zakken voor een examen. De manager als lid van de examencommissie kan druk 
uitoefenen op de examinator om de cesuur bij te stellen of op andere wijze een hoger slagings-
percentage te bewerkstelligen. Deze druk kan echter ook worden uitgeoefend door een 
manager die geen lid is van de examencommissie, en zelfs door een examencommissie zonder 
management. Het is namelijk voor de gehele organisatie prettig en goed dat examenuitslagen 
geen uitschieters naar beneden hebben. Er zijn dan minder klachten, minder herkansingen en er 
is een meer voorspelbare doorstroming.

Een examencommissie benoemen zonder management is één mogelijkheid om de 
onafhankelijkheid te vergroten. Er zijn nog andere manieren om te komen tot een deskundige 
en onafhankelijke examencommissie: 
• Zorg voor een diverse samenstelling wat betreft achtergrond en werkzaamheden en verschil 

in specifieke deskundigheid.
• Geef voldoende tijd aan alle leden, en zorg dat ieder lid zijn deel van de verantwoordelijkheid 

op zich neemt. 
• Laat een belofte afleggen om naar eer en geweten de reglementen te zullen uitvoeren. 
• Vraag advies waar nodig, bijvoorbeeld bij het Servicepunt examinering mbo of bij een jurist. 

Inzicht in de examen organisatie in het middelbaar beroepsonderwijs



Hieronder een realistisch voorbeeld van de samenstelling van de CEC en DEC bij een roc:

CEC: 
• De examendeskundigen zijn personen met toetstechnische expertise die de landelijke 

ontwikkelingen op de voet volgen. 
• Het hoofd examenbureau kan beleidsmatig meedenken vanuit zijn kennis van de processen 

die onder zijn hoede plaatsvinden. 
• De opleidingsmanager is niet benoemd als afgevaardigde of belangenbehartiger, maar lid 

vanuit deskundigheid rond examenprocessen. Door de opleidingsmanagers periodiek te 
wisselen kunnen ze geen al te groot stempel drukken op de CEC. 

• In de CEC neemt mogelijk een lid van het CvB plaats, waardoor het CvB goed geïnformeerd is 
over de gang van zaken. Dit kan binnen de nieuw de wet alleen als er regels worden 
opgenomen om belangenverstrengeling te voorkomen. Een andere mogelijkheid is dat het 
CvB lid als adviseur aanwezig is. 

• De extern deskundige heeft bij voorkeur aanvullende expertise bij de overige leden, 
bijvoorbeeld juridisch.

DEC:
• De examencoördinator is een speciaal opgeleide docent in het coördineren van de 

examenprocessen.
• Een medewerker examenbureau kan direct vanuit betrokkenheid bij het organiseren en 

archiveren meepraten. Hij valt niet in de hiërarchische lijn onder de onderwijsmanager. 
• De medewerker kwaliteitszorg heeft expertise voor borging van kwaliteit.
• De opleidingsontwerper heeft de aansluiting met het onderwijs als expertise. 
• De voorzitter van de vaststellingscommissie kan rapporteren over de kwaliteit van de toetsen 

en de afname.
In de DEC is de opleidingsmanager bij voorkeur geen lid volgens de nieuwe wet. Een extern lid 
kan ook in de DEC worden toegevoegd. 

Voorbeeld samenstelling CEC en DEC bij een ROC.

CEC, 6 leden DEC, 5 leden 

Een lid college van bestuur* Examen coördinator (tevens docent)

Hoofd examenbureau (direct onder CvB) Medewerker examenbureau

Examendeskundige vanuit centrale staf Medewerker kwaliteitszorg (uit centrale staf)

Hoofd kwaliteitszorg Opleidingsontwerper (tevens docent)

Opleidingsmanager( wisselend per jaar)* Voorzitter vaststellingscommissie

Extern deskundige (extern deskundige)

*  deelname in de examencommissie van personen met financiële verantwoordelijkheid kan alleen als het reglement van de 

examencommissie maatregelen bevat die gericht zijn op voorkomen van verstrengeling van belangen (zie wetsvoorstel 

aanscherping examencommissies Artikel 7.4.5. lid 8). 
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6 Taakverdeling bij borging en vaststelling

Borging
In het nieuwe wetsvoorstel ‘aanscherping eisen examencommissies’ is de examencommissie 
verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van examinering. De visie van de inspectie op 
kwaliteitsborging blijkt duidelijk uit standaard 4 van het toezichtkader bve. Standaard 4 is niet 
specifiek voor examinering maar wordt door de inspectie wel betrokken op de examinering in 
de onderzoeken. Kwaliteitsborging kent volgens deze standaard vier aspecten. 
• Sturing 
• Beoordelen 
• Verbeteren en verankering 
• Dialoog en verantwoording

Wat houden deze aspecten in en wie voert ze uit? Dit is voor het inrichten van een examen-
organisatie een belangrijke vraag. Om de verdeling van taken tussen management en 
examencommissie duidelijk te maken volgt hier een korte beschrijving van deze aspecten.

Sturing is impliciet al aan bod geweest in de vorige paragrafen. Het CvB en de CEC stellen de 
visie en de kaders vast en het management geeft opdracht om binnen deze kaders te werken. 
De DEC stelt waar nodig aanvullende regels op voor constructeurs en examinatoren. Hierbij 
horen ook de plannen en planningen voor de uitvoering van de examens. De plannen geven 
meetbare en reële kwaliteitsdoelen en bieden voldoende handvatten voor uitvoering door de 
onderliggende laag. Een borgingsplan of kwaliteitsplan geeft per proces de kwaliteitseisen en 
de wijze van monitoring aan. 

Beoordelen van de kwaliteit bestaat uit twee deelaspecten, monitoring en evaluatie, die apart 
worden besproken.

 Monitoren
  Monitoren heeft als doel om aan te tonen dat de uitgevoerde examinering voldoet aan de 

gestelde minimumeisen, en om in beeld te brengen waar deze niet voldoet zodat er snel 
verbeteracties uitgevoerd kunnen worden. Bij het monitoren wordt dus informatie 
verzameld over de gerealiseerde kwaliteit aan de hand van de gestelde meetbare 
kwaliteitsdoelen. De belangrijkste stappen van het monitoren zijn het vaststellen van de 
examen(producten) en de examenresultaten omdat deze rechtstreeks aan de beslissing tot 
diplomeren zijn gekoppeld. 

  Bij het monitoren kunnen onregelmatigheden geconstateerd worden. Als niet voldaan wordt 
aan de minimale eisen wordt het proces stilgezet. Indien mogelijk moeten fouten hersteld 
worden omdat het niet acceptabel zou zijn om te weten dat kandidaten te kort is gedaan en 
dit niet in orde te maken. Vanuit dit aspect, het herstellen van fouten, is het verstandig om 
de monitoring uit te voeren voordat belangrijke beslissingen genomen worden.  
Dus vaststellen van examenproducten vóór afname, (of, vóór inkoop), controle op correct 
uitgevoerde beoordelingen vóór invoer van de cijfers in het cijfersysteem, controle op 
volledigheid van het examendossier vóór diplomeren. Omdat het aantal vast te stellen 
examenproducten groot is, is de vaststelling hiervan vrijwel overal aan een speciale 
vaststellingscommissie gedelegeerd. De vaststelling van examenresultaten is een proces dat 
nog minder ‘op de kaart’ staat. Beide vaststellingen komen verderop in dit hoofdstuk nader 
aan bod.
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 Evaluatie
  Voorafgaand aan de evaluatie worden alle verzamelde gegevens over een bepaalde periode, 

over een bepaald examen of over een opleiding samengenomen en vergeleken met de 
geformuleerde doelstellingen. Door de gegevens in samenhang te bekijken wordt het 
mogelijk om oorzaken te analyseren als processen niet naar wens verlopen. De belangrijkste 
risico’s voor de kwaliteit kunnen opnieuw geïnventariseerd worden en een verbeterplan kan 
opgesteld worden. Ook de procedure van monitoring en gegevens verzamelen is in deze fase 
bij te stellen.

  Vanuit de wettelijke taak is de examencommissie aangewezen om de examinering te 
borgen, en dus ook te evalueren. CEC en DEC zullen hier ieder hun eigen aandachtspunten 
hebben vanuit de vastgelegde taakverdeling. Indien het proces van monitoring goed heeft 
gewerkt, zijn de individuele cijfers van de kandidaten vastgesteld en diploma’s uitgereikt. 
Ervan uitgaande dat dit het geval is, moet de blik dus op de toekomst gericht zijn: welke 
risico’s signaleert de DEC die in de toekomst mogelijk de kwaliteit negatief kunnen 
beïnvloeden? Ook stelt de examencommissie zich de vraag of ze voldoende gegevens heeft 
om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Antwoorden op de beide vragen leiden tot een advies 
met verbeterpunten voor de processen en een advies voor aanpassing van het kwaliteitsplan.

  Daar waar gegevens digitaal worden opgeslagen, kunnen cumulatieve overzichten van 
dienst zijn, het liefst over gegevens van opeenvolgende jaren zodat ontwikkeling zichtbaar 
wordt. Hoeveel examens zijn door een tweede beoordelaar bekeken? Hoeveel klachten zijn er 
geweest? Hoeveel vaststellingen zijn er uitgevoerd? Welke beoordelaar scoort systematisch 
milder/strenger, zijn er verschillen tussen resultaten van locaties, etc.?

 Het onderscheid tussen monitoren en evalueren nog even op een rijtje. 

Monitoren van proces

 

Evaluatie van kwaliteit

Nagaan of het proces voldoet aan (minimale) 

kwaliteitseisen.

Zorgen dat het proces blijft voldoen. Ook hogere eisen 

dan minimum kwaliteit nastreven.

Vaststellen examenproduct en examenresultaat. Risico’s inventariseren voor toekomstige kwaliteit.

Procedure uitvoeren bij elk examen. Indien dit niet 

volledig mogelijk is, dan door middel van een 

steekproef.

Procedure uitvoeren na een afgesproken periode/

aantal metingen. 

Repareren van fouten binnen bestaande procedure. Analyseren van oorzaken en heroverwegen van 

procedures. Voorstel verbeteracties opstellen.

Verbetering en verankering:
Vooral het management is hier aan zet om de verbeterplannen in praktijk te brengen omdat het 
management beslissingen neemt over inzet van mensen en middelen. De CEC kan kaders 
aanpassen naar aanleiding van de analyse van risico’s. De DEC kan slechts de processen die 
onder haar verantwoordelijkheid vallen bijstellen aangezien zij geen budget heeft en geen 
kaders stelt. 
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Dialoog en verantwoording
Het schrijven van een jaarverslag ter verantwoording door de examencommissie is een 
uitvloeisel van een wettelijke taak. Voor de dialoog kunnen zeer verschillende acties worden 
ontplooid op micro-, meso- en macroniveau. Zo kan bijvoorbeeld het werkveld geraadpleegd 
worden in een enquête of in een klankbordgroep, een studentenraad kan actief betrokken 
worden, samenwerking met vervolgopleidingen om doorstroom te bevorderen kan opgezet 
worden. Vanwege deze diversiteit zijn de activiteiten hiervoor niet heel precies aan bepaalde 
rollen toe te delen. 

Hieronder in schema de aspecten van borging, de globale inhoud per aspect en wie de 
uitvoerenden zijn. 

Waarderingskader BVE Kwaliteitsgebied 4 

Aspect

Dit houdt in: Uitvoering:

4.1 Sturing 4.1.1 Plannen 

4.1.2 Informatie 

4.1.3 Continuïteit 

• Centrale directie

• Centrale examencommissie

• Opleidingsmanager

4.2 Beoordeling 4.2.1 Monitoring:

• Vaststellen examens

• Vaststellen examenresultaten

• Overige gegevens over gerealiseerde 

kwaliteit vastleggen

• Monitoren DEC

4.2.2 Evaluatie:

• Kwaliteit vaststellen, Verbeterpunten 

inventariseren 

• DEC / vaststellers

• DEC / vaststellers

• Management 

• CEC

• DEC en CEC

4.3 Verbetering en verankering 4.3.1 Verbeteraanpak 

4.3.2 Deskundigheids bevordering 

4.3.3 Verankering

• Verbeteracties aantoonbaar uitvoeren, 

nieuwe procedures

• Management met CEC en DEC

• Management

• Management

4.4 Dialoog en verantwoording 4.4.1 Intern 

4.4.2 Extern

• Jaarverslag examinering

• Overleg met stakeholders

• CEC en DEC

• CEC en DEC

• Diverse invulling mogelijk

Vaststelling: 
‘De toetscommissie/vaststellingscommissie controleert de kwaliteit van de toetsconstructie, 
afname en beoordeling opdat de examencommissie de resultaten van bedoelde examens kan 
gebruiken bij de beslissing over diplomering’. (NVE-profiel lid toetscommissie/vaststellings-
commissie. 2015). Om te zorgen dat de examencommissie er op kan vertrouwen dat de 
geregistreerde cijfers een correcte weergave zijn van de prestaties van de kandidaat, worden 
exameninstrumenten en examenresultaten vastgesteld. De werkzaamheden vallen daarmee 
uiteen in twee delen:
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• Vaststelling exameninstrumenten
  De vaststelling vóór afname kunnen we opvatten als onderdeel van de monitoring van het 

constructieproces. De gegevens over dit proces worden verzameld via een checklist.  
De checklist is een weergave van kwaliteitseisen uit het toezichtkader bve en mogelijk ook 
van beleidsregels van de school zelf. Indien het product niet in orde is, wordt dit hersteld 
vóórdat het proces verder kan gaan. Als alles in orde is, wordt de vaststelling gedocumenteerd. 
Een complete set van documenten waarin vastgelegd is dat alle examens zijn onderzocht en 
vastgesteld, geeft vertrouwen in de examinering. De vaststelling van examens wordt veelal 
door speciaal opgeleide en liefst ervaren mensen gedaan omdat dit de nodige deskundigheid 
vereist. Lid vaststellingscommissie is dan ook opgenomen in de functieprofielen van vrijwel 
alle handboeken examinering. In het wetsvoorstel ‘aanscherping eisen examencommissies’ 
is het vaststellen van examen instrumenten een wettelijke taak van de examencommissie. 
We kunnen de vaststelling door de vaststellingscommissie dus als een gemandateerde taak 
opvatten. Met het wetsvoorstel is de discussie of de vaststellingscommissie ook onder de 
onderwijsmanager kan vallen verleden tijd omdat de wetgever kiest voor de examen-
commissie als verantwoordelijke.

  De vaststellingscommissie kan niet uit eigen beweging hogere kwaliteitseisen stellen dan in 
de checklist en de vastgestelde kaders staat beschreven. Bij de vaststelling kan er natuurlijk 
wel discussie ontstaan over interpretatie van de checklist. Ook zien we dat de kwaliteitseisen 
en de accenten daarin door de tijd veranderen. De methode die de vaststellers gebruiken zal 
dan ook regelmatig opnieuw met de kaders moeten worden vergeleken en waar nodig 
aangepast. 

  De vakinhoud is de verantwoordelijkheid van de constructeurs. Een controle of minstens 
twee inhoudelijk deskundigen achter de inhoud staan is daarom een onderdeel van de 
constructie. De vaststelling van examens is een toetstechnische controle. De vaststellers zijn 
dan ook geen vakinhoudelijk deskundigen (Adema, 2014). Affiniteit en bekendheid met het 
beroep waarvan de examens vastgesteld worden is wel nodig omdat anders de teksten uit 
het examen en het kwalificatiedossier niet goed begrepen en dus ook niet gecontroleerd 
kunnen worden. 

• Vaststelling examenresultaten
  ‘Vaststelling van examenresultaten’ is in de procesarchitectuur de afsluiting van het proces 

van afname. De term vaststeller examenresultaten wordt in dit document gebruikt, parallel 
aan de vaststeller exameninstrumenten, om de twee vaststellingen duidelijk gescheiden te 
houden. De vaststeller examenresultaten heeft als taak om gegevens te verzamelen over de 
afname en de beoordeling volgens vooraf gestelde eisen: Is de juiste versie gebruikt? Zijn de 
afnamecondities in orde? Is de beoordelingsprocedure correct gevolgd? Is de cesuur correct 
toegepast? Zijn er klachten of verdenking van fraude? 

  De primaire informatie die de vaststeller examenresultaten gebruikt zijn het verslag van de 
examinator of surveillant (het proces verbaal) en het gemaakte werk c.q. de beoordelings-
formulieren. Daarnaast kunnen resultaatanalyses, leerlingenquêtes, klachten van 
deelnemers aanleiding geven om nader onderzoek te doen. Mogelijk worden het gemaakte 
werk en de beoordelingsformulieren op het examenbureau gecheckt op volledigheid.  
De vaststeller examenresultaten maakt dus gebruik van gegevens over de afname die al door 
anderen zijn vastgelegd. Hij kan ook echter ook zelf onderzoek doen bijvoorbeeld in de vorm 
van steekproefsgewijs visiteren van een afname van een examen. Hierbij controleert hij de 
gang van zaken aan de hand van de reglementen. 

  Indien de vaststeller onregelmatigheden vindt, kunnen deze mogelijk binnen bestaande 
procedures hersteld worden. Pas als alles in orde blijkt kunnen de cijfers worden vastgesteld. 
Bij twijfel wordt het geval voorgelegd aan de DEC. 

  Voor de vaststelling examenresultaten kan een vaststellingsformulier examenresultaten 
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gebruikt worden (zie figuur 3). De beslissing tot vaststelling van het examenresultaat maakt 
het cijfer van de deelnemer al dan niet definitief maar het cijfer wijzigt niet.  
De vaststeller of examencommissie kan immers geen nieuw of ander cijfer toekennen  
omdat dit de taak is van de examinator/beoordelaar. De vaststeller kan wel het toekennen 
van het cijfer tegenhouden als de procedure niet correct is gevolgd. Er staat immers in artikel 
7.4.8 sub 5: De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken 
tijdens het afnemen van de toetsen, het examen of de examenonderdelen. Volgens de 
standaarden is de examencommissie ook verplicht om de afname en beoordeling op 
kwaliteit te onderzoeken. Het vaststellen van de cijfers kunnen we daarmee als een 
uitwerking van een wettelijke taak van de examencommissie opvatten. Deze taak kan door 
een examencommissielid uitgevoerd worden of gemandateerd worden aan de vaststeller 
examen resultaten, mits dit een deskundig persoon is, en liefst zijn er zelfs twee 
gemandateerden die samen beslissen om willekeur te vermijden. 

  De nauwe band met het proces van beoordelen van de kandidaat maakt monitoring van 
afname tot een gevoelig proces. Optelfouten bij de scores van een examen open vragen 
signaleren hoort er zeker bij. Maar mag de vaststeller examenresultaten, als een soort 
tweede beoordelaar, antwoorden gaan bekijken en zijn mening geven over de beoordeling 
zonder dat daar er aanleiding toe is? Mag hij ingrijpen in een examen als hij in verband met 
een steekproef aanwezig is bij een proeve van bekwaamheid en een onregelmatigheid 
constateert? Nee, want hiermee lijkt hij de grens van zijn taak te overschrijden en in de 
schoenen van de beoordelaar te treden. Voorzichtigheid is hier geboden en het is belangrijk 
om het mandaat van de vaststeller examenresultaten goed te beschrijven. 

Vaststellingsformulier examenresultaten: Examen Engels spreken datum 12-03-2015 

Document aanwezig Onregelmatigheden/

opmerkingen

Actie/

vervolg

• Proces verbaal/ Evaluatie door assessoren ja Examen is 5 min te laat begonnen geen

• Controlelijst gemaakt werk/beoordelingsformulieren Ja, volledig 35 personen. Een naam van kandidaat onleesbaar Is hersteld

• Klachten nee

• Fraudemeldingen nee

• Resultatenanalyse ja Geen bijzonderheden

• Itemanalyse nee

• Deelnemer-enquête nee

Conclusie: resultaten vastgesteld ja/nee

 

Figuur 3 Voorbeeld vaststellingsformulier examenresultaten
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  Examenonderdelen worden meer en meer ingekocht en deze blijken de laatste jaren 
overwegend van goede kwaliteit. De vaststelling van deze examens kan al bij de leverancier 
plaatsvinden mits de examens ongewijzigd worden ingezet. De aandacht voor procedures 
met betrekking tot de afname neemt de laatste jaren toe. Zicht houden op het correct volgen 
van procedures bij de afname van praktijkexamens in bedrijven, maar ook de opkomende 
digitale mogelijkheden voor fraude bij theorie-examens stellen examencommissies voor 
nieuwe kwaliteitsissues. De vaststellingscommissies krijgen door deze ontwikkeling 
nadrukkelijk beide genoemde taken.

Figuur 4 Taken vaststellingscommissie

Kosten en werkdruk door monitoring
Omdat niet alles te registreren valt, blijft het een vraag welke gegevens er dienen te worden 
verzameld over examens bij de vaststelling van de instrumenten en de resultaten. Om te 
voorkomen dat monitoring verwordt tot een bureaucratische actie, moeten niet meer zaken 
worden geregistreerd dan nodig is om de minimumkwaliteit van een proces te verantwoorden. 
Het betreft dan bijvoorbeeld een check op aanwezigheid van een volledig ingevuld en 
ondertekend beoordelingsformulier. En vooral die gegevens die helpen om de eerder 
geconstateerde risico’s af te dekken. Gegevens die duidelijk maken of (verbeter)plannen worden 
gerealiseerd. Informatie over de kwaliteit verzamelen kan vervolgens ook bestaan uit het 
zoeken en bewerken van die informatie. Door al in het kwaliteitsplan aan te geven hoe deze 
gegevens verzameld worden, wordt de monitoring gestuurd. Het verzamelen en opslaan van 
gegevens zelf heeft organisatorische aspecten die buiten de taak van de examencommissie 
vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opzetten van een digitaal systeem om processen te 
volgen. Hoe gegevens in dit systeem komen, kan dan ook door het (opleidings)management 
aangestuurd worden. De examencommissie volgt wel het proces en laat zich informeren.  
De (opleidings)manager zorgt voor transparantie over de wijze van verzamelen van gegevens en 
zorgt dat iedereen de afspraken hierover, zoals vastgelegd in het kwaliteitsplan, nakomt.

Vaststellingscommissie

Vaststelling
examenproducten

Vaststelling
examenresultaten
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7 Het examenbureau

Het examenbureau is de spin in het web van examinering. Het examenbureau zorgt voor de 
administratieve ondersteuning van de processen. Het examenbureau wisselt met vrijwel alle 
actoren gegevens uit en ondersteunt waar mogelijk de processen, maar neemt in het examen-
proces geen essentiële beslissingen. 

Figuur 5  Examenbureau als centrum van gegevensuitwisseling 

Informatie wordt ontvangen, opgeslagen, verwerkt en weer teruggegeven zoals:

Communicatie met Inkomend bij examenbureau Uitgaand vanuit examenbureau

CEC formats en kaders overzichten ROC-breed voor evaluatie

DEC beslissingen over diploma’s examenresultaten

vaststellingscommissie beslissing over vaststelling planning, gegevens over de afname

beoordelaars proces verbalen, cijfers, gemaakt werk planningen en examenmateriaal

opleidingsmanager persoonsgegevens, klasse-indelingen overzichten om planningen op te baseren

deelnemers NAW-gegevens uitslagen van examens

constructeurs examens formats

De NAW-gegevens van kandidaten en informatie over privéomstandigheden maar ook de 
behaalde cijfers vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBp). Het examenbureau 
kan de procedures rond het gebruik bewaken. Het is daarom verstandig dat de verspreiding van 
examengegevens steeds via het examenbureau gaat. Dit zorgt dat er tevens voor dat er één 
bron is waar de correcte gegevens staan.

Mbo-scholen hebben verschillende werkwijzen voor het examenbureau. Soms meer gericht op 
beleid per locatie, soms meer overstijgend omdat eenzelfde opleiding op meerdere locaties 
wordt gegeven en geëxamineerd. Door de toenemende digitalisering is er een tendens om  
het examenbureau onder de centrale directie te positioneren en zodoende processen te 
standaardiseren en kosten te besparen. 

Centrale
examencommissie

Decentrale
examencommissie

Vaststellings-
commissie

Beoordelaars,
assessoren,

surveillanten

Opleidings-
manager

Deelnemers

Toets-
constructeurs

Examenbureau
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8 Afname van centraal ontwikkelde examens (Nederlands, rekenen, 
Engels)

Sinds 2010 gelden de referentieniveaus Nederlands en rekenen voor alle mbo-deelnemers.  
Voor Engels wordt ook voor niveau 4 deelnemers een centraal examen ontwikkeld. De centraal 
ontwikkelde examens voor de onderdelen Nederlands, rekenen worden gefaseerd ingevoerd in 
de periode tot 2020. In een pilotfase waarin de cijfers nog niet meetelden voor diplomering zijn 
de normen voor de niveaus bepaald. Engels wordt als laatste toegevoegd en zal in 2018 door 
alle niveau 4 deelnemers worden afgelegd.

Een belangrijk verschil voor de examenorganisatie is dat bij de centraal ontwikkelde examens 
de instelling alleen verantwoordelijk is voor de afname. Ontwikkeling van de instrumenten en 
het vaststellen van het cijfer vallen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en 
Examens (CvTE). Het is aan de instelling om er voor te zorgen dat elke kandidaat gelijke kansen 
krijgt om zijn capaciteiten te laten zien. Een belangrijk aspect voor de organisatie is in dit 
verband dat de examens niet beroepsgericht zijn en dat bijna alle mbo-kandidaten deze 
examens afleggen. De afname gebeurt digitaal en het CvTE heeft strikte eisen aan de afname-
locatie en de gevolgde procedures gesteld. Voor het inrichten van de examenlokalen is een 
investering vereist. Deze aspecten maken dat een centrale organisatie van deze examens 
binnen de instelling voor de hand ligt. Dit maakt gerichte investeringen mogelijk en garandeert 
gelijke afnamekwaliteit voor alle afgenomen examens. In de examenorganisatie en het 
handboek examinering moet dan vastliggen wie verantwoording aflegt over de afname aan het 
CvTE. Dit zijn nu niet meer de verschillende DEC’s. Het inrichten van een decentrale examen-
commissie Centrale examens (DEC-CE) ligt dan ook voor de hand. De DEC-CE heeft voor de 
examens vooral ICT ondersteuning en surveillanten nodig. Constructie, vaststelling en 
cesuurbepaling vinden centraal plaats door het CvTE.

Het kan een keuze zijn om ook de instellingsexamens voor Nederlands en Engels bij de DEC-CE 
onder te brengen. Deze commissie neemt dan de wettelijke taken van de DEC’s over voor de 
instellingsexamens Nederlands en Engels: zij stelt de examens en de examenresultaten vast en 
borgt de kwaliteit. Ook vrijstellingen voor Nederlands kunnen door de deze commissie 
behandeld worden. Omdat in de bestaande handboeken examinering deze bevoegdheid bij de 
DEC per opleidingscluster ligt, geeft dit de noodzaak een aangepaste regeling op te stellen.  
De DEC’s kunnen bijvoorbeeld taken mandateren aan de DEC-CE. 

9 De beoordelaar geeft het cijfer

Nadat de kaders zijn vastgesteld, kan het examen ingekocht of binnen de instelling zelf 
ontwikkeld worden. Vervolgens verzorgen surveillanten en beoordelaars respectievelijk de 
afname en beoordeling. De trend in het mbo om examens gezamenlijk met vergelijkbare 
opleidingen te ontwikkelen en in te kopen maakt dat de rol van constructeur vaak niet binnen 
de eigen organisatie ligt. Om de PDCA-cyclus voor deze producten uit te voeren, is het belangrijk 
dat er contact is met de leveranciers over het ingekochte product en het gebruik hiervan, 
bijvoorbeeld over de analyse van de afnamegegevens, de cesuur en bijstellingen van examens in 
volgende versies.

Het mbo hanteert in de praktijk de termen beoordelaar of assessor als het gaat om degene die 
de kandidaat observeert bij een examen of het gemaakte werk beoordeelt en het cijfer toekent 
voor een examen. De WEB kent niet de rol van beoordelaar en noemt de rol examinator, maar 
vermeldt nauwelijks wat deze rol inhoudt. De WEB geeft aan dat een beslissing van een 
examinator kan worden aangevochten door in beroep te gaan bij de commissie van beroep voor 
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examens die de instelling verplicht is in te stellen (art 7.5.1). Hieruit is af te leiden dat de 
examinator het cijfer bepaalt van de kandidaat. Dit komt overeen met de regelingen in het ho 
waar dit duidelijker is vermeld. Meerdere beroepszaken in het ho geven aan dat de examen-
commissie het cijfer niet kan wijzigen. Wel moet de examinator zijn beslissing verantwoorden 
en onderbouwen. Als een examinator zich niet aan de door de examencommissie gestelde 
regels houdt, kan een examencommissie stellen dat niet aan procedurele eisen is voldaan, het 
gegeven oordeel nietig verklaren en een nieuwe procedure bepalen om tot een cijfer te komen 
door bijvoorbeeld nieuwe examinatoren aan te wijzen. Het is aan te bevelen om voor deze 
werkwijze een bepaling in het examenreglement op te nemen.
Het is nodig dat er voor elk examen een beoordelaar is aangewezen, zodat bij klachten kan 
worden gevraagd naar de gehanteerde werkwijze en argumenten voor de beoordeling.  
Bij praktijktoetsen en theorietoetsen met open vragen lijkt dit geen probleem, want er staat een 
handtekening onder de beoordeling of lijst met cijfers. Maar wie is bij een examen met 
meerkeuzetoetsen de beoordelaar of examinator? Vaak gebeurt het nakijken digitaal en we 
kunnen moeilijk de computer als beoordelaar aanwijzen. Het ligt voor de hand om in dit geval 
de constructeur van het examen hier verantwoordelijk te houden voor het cijfer. Daar waar 
meerdere mensen aan het examen gewerkt hebben, is het praktisch om 1 of 2 personen uit deze 
groep als examinator aan te wijzen. Bij een ingekocht examen met meerkeuzevragen wordt het 
lastig. Wie behandelt nu een klacht van een kandidaat over een vraag? En is er wel inzage 
mogelijk?
Vooral bij een examen met meerkeuzevragen geeft de statistische analyse vaak aanleiding een 
vraag nader te bekijken en om een ontdekte sleutelfout te herstellen of een vraag uit de uitslag 
te schrappen omdat deze bij nader inzien niet goed is opgesteld. Dit is een vakinhoudelijke zaak 
die invloed heeft op de cijfers en dient dus door de examinator te worden gedaan, immers de 
examinator geeft de kandidaat een beoordeling. De examencommissie kan via algemene regels 
bepalen hoe het bijstellen van de cesuur dient te gebeuren en de examinator op het naleven van 
deze regels bevragen. Deze werkwijze is in lijn met ieders taak en bevoegdheid. Helaas zien we 
nog te weinig analyses van afnamegegevens in het mbo waardoor mogelijk studenten 
benadeeld worden. Voor ingekochte meerkeuzetoetsen lijkt het goed dat scholen en 
leveranciers samen de verantwoordelijkheden van de examinator duidelijk beleggen. Hierbij is 
samenwerking tussen mbo-scholen welkom om formats voor juridisch onderbouwde 
procedures te leveren.

Het profiel van de beoordelaar en de taken die hij uitvoert, zijn in het profiel assessor/
examinator van de NVE en in de BET’s omschreven. Voor praktijktoetsen worden vaak docenten 
van de eigen opleiding ingezet. Een instructeur kan ook als beoordelaar optreden, maar doet dit 
veelal onder directe verantwoordelijkheid van een bevoegd docent. Een beoordelaar is bij 
voorkeur niet degene die de deelnemer heeft begeleid in het onderdeel waarvoor wordt 
geëxamineerd. Met de invoering van het competentiegerichte onderwijs is het aantal examens 
dat wordt afgenomen in de beroepspraktijk groter geworden. Hiervoor worden vaak 
medewerkers van een stagebedrijf ingeschakeld als beoordelaar. Een beweging in 
tegenovergestelde richting zien we ook: examens worden weer op school afgenomen, in een 
gesimuleerde beroepscontext, om zodoende gelijke afnamecondities te kunnen waarborgen. 
Om onafhankelijkheid van de beoordelingen te vergroten kunnen beoordelaars ook tussen 
locaties binnen een instelling of tussen mbo-scholen onderling worden uitgewisseld. Soms 
worden externe, freelance beoordelaars ingehuurd. In alle gevallen blijft de school 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het examen en daarmee voor de deskundigheid van de 
beoordelaars.
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10 Voorbeeldorganogram van een examenorganisatie mbo

Figuur 6 Voorbeeldmodel mboexamenorganisatie 

In bovenstaande figuur is hetgeen eerder is besproken in een schema weergegeven. 
• Er zijn als voorbeeld twee DEC’s opgenomen, dit zal in de praktijk vaak een groter aantal zijn. 
• De DEC voor Centrale examens is naast de andere DEC’s geplaatst. Hier is de contactpersoon 

CE een speciale functie.
• De vaststellers zijn per DEC in een commissie gegroepeerd. In de praktijk blijkt dit (meestal) 

een haalbaar aantal examens ter vaststelling.
• De managementlijn heeft in het voorbeeld drie lagen, centrale directie, cluster/unit /locatie 

en de opleidingsdirectie. Een kleinere instelling kan met twee directielagen functioneren.
• Het examenbureau en examendeskundige zijn direct onder het CvB geplaatst. Ze leveren 

diensten aan alle opleidingen. 
• De constructeurs en beoordelaars worden door de opleidingsmanager gefaciliteerd. 
• Surveillanten staan onderin de hiërarchie van de examenorganisatie. Toch heeft de 

surveillant een belangrijke taak, namelijk een goed verloop van de afname van theorie-
examens volgens de voorgeschreven procedures. Aansturing van surveillanten wordt veelal 
door de opleidingsmanager gedaan, maar kan ook anders belegd zijn. Met name de 
surveillant voor de centrale examens kan vanuit een meer centraal punt opdracht krijgen, in 
dit voorbeeld vanuit de examencommissie CE.
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