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Examenreglement ROC Midden Nederland 2017-2018                             

 

1. Begrippenlijst 

Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst van 

alle begrippen, die te maken hebben met het onderwijs, examinering en diplomering is te vinden op Blackboard. 

Overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. 

 

Afname De tijdspanne waarbinnen de prestatie op de exameneenheid door de student is 

gepland en wordt uitgevoerd conform de instructies bij het exameninstrument. 

Beoordelaar  

 

Persoon, die gerechtigd is de prestaties bij een examen te voorzien van een score en 

de resultaten vast te leggen gebruikmakend van het vastgestelde 

beoordelingsprotocol. Een interne beoordelaar is werkzaam binnen ROC Midden 

Nederland. Een externe beoordelaar is werkzaam in het werkveld waarvoor wordt 

opgeleid. 

Beroep  

 

Beroep van een student tegen een beslissing van de beoordelaar (examinator) of de 

examencommissie naar aanleiding van een ingediende klacht. 

Beroepspraktijkvorming 

(BPV) 

Het verplichte deel van de beroepsopleiding dat in een erkend leerbedrijf plaatsvindt. 

Een met goed gevolg afgesloten BPV is een wettelijk vereiste voor diplomering. 

Beroepsprocedure Wettelijk geregelde werkwijze die de student (examenkandidaat) moet volgen wanneer 

hij formeel bij de Commissie van Beroep voor de Examens in beroep gaat tegen een 

beslissing van de examinator of examencommissie. Aan een beroepsprocedure kan 

een bezwaarprocedure (klacht) vooraf gaan. 

Bevoegd gezag  

 

Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. 

Centrale examens De bij wet vastgestelde, landelijke examens betreffende de generieke 

examenonderdelen (zie aldaar). 

Certificaat  

 

Waardepapier waarop staat dat een student aan een onderdeel van een opleiding 

heeft voldaan, waar met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat 

aan is verbonden. 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 Wet Educatie en Beroepsonderwijs 7.2.3. In dat geval geeft ROC Midden 

Nederland een instellingsverklaring af. Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 7.2.3. 

Certificaten. 

Commissie van Beroep 

voor de Examens 

De onafhankelijke commissie van ROC Midden Nederland, die het beroep behandelt 

van een student over een beslissing van de examinator of examencommissie artikel 

7.5.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. 

Deelnemer Een ieder die gebruik wenst te maken van onderwijs voorzieningen en 

examenvoorzieningen dient zich als student door het bevoegd gezag van ROC Midden 

Nederland te laten inschrijven (art.8.1.1 Wet Educatie en Beroepsonderwijs.). ROC 

Midden Nederland hanteert de term ‘student’ i.p.v. ‘deelnemer’. 

Diploma  

 

Volgens 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 en aan de aanvullende diplomavoorwaarden heeft voldaan. 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 7.4.6. In de regeling modeldiploma mbo 

staan de eisen die gesteld worden aan het diploma en de resultatenlijst. 

Examen  

 

Het in het examenplan vastgelegde geheel van generieke en beroepsspecifieke 

examenonderdelen en –eenheden bedoeld voor één kwalificatie of opleiding. 

Examencommissie  Organisatorische eenheid, ingesteld door het bevoegd gezag, die eindverantwoordelijk 

is voor de examinering en diplomering binnen ROC Midden Nederland. Wet Educatie 

en Beroepsonderwijs artikel 7.4.5. De taken en verantwoordelijkheden van de  

examencommissies zijn vastgelegd in het overzicht taakgebieden examenorganisatie. 

Examendeelnemer 

 

Wettelijke term voor een persoon die uitsluitend is ingeschreven voor deelname aan 

examenactiviteiten. Deze persoon wordt soms ook extraneus genoemd en volgt geen 

onderwijsactiviteiten. Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 8.1.1. 



 

 

Examenreglement  ROC Midden Nederland  2017 - 2018       Pagina    2              

 

 
 

Examendossier Dossier van de examenkandidaat dat resultaten van (kwalificerende) examens en 

examenonderdelen bevat, inclusief de onderliggende bewijsstukken, op grond waarvan 

de examencommissie kan besluiten tot diplomering.   

Exameneenheid Een in het examenplan beschreven en gecodeerde eenheid binnen het examen 

waarop een student beoordeeld wordt. Een exameneenheid kan een deel van een 

examenonderdeel zijn (bijvoorbeeld een (clustering van) werkprocessen) of gelijk zijn 

aan een examenonderdeel.   

Exameninstrument 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. 

Wordt soms ook examenproduct genoemd. Een exameninstrument wordt kwalificerend 

ingezet. 

Examenplan  

 

Plan met daarin een overzicht per kwalificatie en cohort, van alle exameneenheden, 

waaraan een examenkandidaat moet voldoen; inclusief gegevens over de inhoud, 

vorm, plaats van afname, beoordeling, weging en cesuur van de examens. 

Fraude Fraude is het gedrag/en of handelen van een examenkandidaat gericht op opzettelijke 

beïnvloeding van (onderdelen van) het gehele examenproces met als doel een ander 

resultaat uit het examen te verkrijgen.  

Generieke 

examenonderdelen 

Niveau gebonden examenonderdelen, die voor alle studenten gelden en die betrekking 

hebben op de algemene kwalificatie-eisen voor Nederlandse taal, Rekenen (en Engels 

voor studenten van niveau 4 opleidingen). 

Instellingsexamens Examen of examenonderdeel bestaande uit toetsen die zijn vastgesteld en worden 

afgenomen door of in opdracht van ROC Midden Nederland. Op dit moment is de term 

voorbehouden aan de generieke examens voor Nederlands (spreken, gesprekken 

voeren, schrijven) en Engels.  

Instellingsverklaring Officieel document dat een examencommissie desgevraagd afgeeft als een student 

één of meer onderdelen van de opleiding met goed gevolg heeft afgesloten. In de 

instellingsverklaring worden de onderdelen en de examenresultaten vermeld die op de 

datum van beëindiging van de opleiding door de student met goed gevolg zijn 

afgesloten. Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 7.4.6a.  

Keuzedeel Een keuzedeel is in de herziene kwalificatiestructuur een verplicht onderdeel van de 

beroepsopleiding dat naast de kwalificatie staat.  Een keuzedeel kan verdiepend of 

verbredend zijn of gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Alleen bij 

entreeopleidingen mag een keuzedeel ook remediërend zijn. 

Kwalificatie  

 

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. 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 7.1.3.  

Kwalificatiedossier  

 

Bij het crebonummer behorend wettelijk document waarin is aangegeven aan welke 

eisen de student moet voldoen om in aanmerking te komen voor het diploma. Er 

gelden diplomavereisten voor de volgende  onderdelen: het beroep, Nederlands, 

rekenen en indien van toepassing één of meerdere moderne vreemde talen. 

Onderwijsovereenkomst  

 

Een overeenkomst tussen student en bevoegd gezag die ten grondslag ligt aan de 

inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen instelling en 

student. In de overeenkomst worden per student zaken t.a.v. o.a. de inrichting van het 

onderwijs, het examen en de studiebegeleiding, overeengekomen. 

Onregelmatigheden Onregelmatigheden zijn al die zaken, gebeurtenissen of incidenten, die voor of tijdens 

de (afname van de) examens gebeuren, waardoor de normale gang van zaken in 

enigerlei mate verstoord wordt. Van een dergelijke verstoring, die als onregelmatigheid 

wordt aangemerkt en waarbij een kandidaat betrokken is, wordt deze terstond in kennis 

gesteld. Van elke verstoring wordt in ieder geval schriftelijk melding gemaakt t.b.v. de 
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examencommissie (op het protocol afnameformulier). De examencommissie kan 

maatregelen treffen tegen de betrokken kandida(a)t(en) volgens een vastgestelde 

procedure. 

Ontwikkelingsgerichte 

toetsing 

 

Toetsing, bedoeld om de voortgang in de opleiding te meten, en desgewenst om te 

bepalen wanneer de student voldoende is voorbereid om aan het examen(onderdeel) 

deel te nemen. Een ontwikkelingsgerichte(formatieve) toets maakt geen deel uit van 

het examen. Een (combinatie van) ontwikkelingsgerichte toetsen kan (kunnen) wel 

voorwaarde zijn voor deelname aan het examen. In dat geval wordt gesproken van 

voorwaardelijke toetsing.  

Resultaat 

examenonderdelen  

De eindbeoordeling, die behaald wordt op de examenonderdelen. Deze wordt vermeld 

in cijfers tussen 1 en 10 met de bijbehorende woorden (uitmuntend, zeer goed, goed, 

ruim voldoende, voldoende bijna voldoende, onvoldoende, ruim onvoldoende, slecht en 

zeer slecht.) 

Student Een ieder die gebruik wenst te maken van onderwijsvoorzieningen en 

examenvoorzieningen dient zich als student door het bevoegd gezag van ROC Midden 

Nederland te laten inschrijven (art.8.1.1 Wet Educatie en Beroepsonderwijs.).  

Toetsleider centraal examen Eindverantwoordelijke voor de afname van de centrale examens. 

Vrijstelling Het onder voorwaarden niet hoeven afleggen van het examenonderdeel (of 

exameneenheid) om het diploma te behalen. 
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2. De regeling van de examens in aansluiting op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. 

Art. 2.1 

Inwerkingtreding 

 Dit examenreglement treedt in werking op 1 augustus 2017. Het geldt voor alle studenten en 

examendeelnemers van de beroepsgerichte opleidingen van ROC Midden Nederland. 

Art. 2.2 

Afname en toelating 

 lid 1 Degene die aan een onderwijsinstelling als student is ingeschreven, heeft recht op afname van het 

examen met in achtneming van de toelatingseisen die staan beschreven in het examenplan. 

 

 lid 2 Degene die reeds een verbintenis heeft of heeft gehad met ROC Midden Nederland en uitsluitend 

tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten 

schrijven. Aan die inschrijving kunnen kosten verbonden zijn en nadere voorwaarden worden 

gesteld. Deze examendeelnemer wordt ook ‘extraneus’ genoemd. 

Art. 2.3 
Legitimatieplicht 

 

  Bij de (centrale) examens dient de student zich te kunnen legitimeren. De student moet een geldig 

legitimatiebewijs kunnen tonen. 

Art. 2.4 

Afwezigheid 

  Het team stelt studenten/examendeelnemers die door ziekte of een andere vorm van overmacht 

niet in staat zijn aan examenvoorzieningen deel te nemen, in staat om –na opheffing van de 

situatie van ziekte of overmacht en op verzoek van de student - alsnog aan de betreffende 

examenvoorziening A of B deel te nemen. Indien het team/studentcoach twijfelt over de situatie 

kan de student om een (schriftelijke) toelichting of bewijs gevraagd worden 

Art. 2.5 

Vrijstelling 

  De examencommissie kan op verzoek van de student/examendeelnemer vrijstelling verlenen voor 

het afleggen van één of meerdere examenonderdelen op basis van data die eerder en/of elders in 

een officieel en erkend document zijn vastgelegd. Vrijstellingen worden niet gegeven op 

exameneenheden, tenzij: 

 het een centraal examen betreft; 

 de inhoud van de behaalde exameneenheid exact overeenkomt met een exameneenheid uit het 

onderhavige examenplan en het bewijs daarvoor is afgegeven door ROC MN zelf. Het betreft i.c. 

een intern behaald bewijs.  

De vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier. Een examencommissie baseert zich bij 

het verlenen van deze vrijstelling op hiervoor vastgestelde richtlijnen en criteria, terug te vinden via 

de tegel ‘Examineren MBO’ op de homepagina van intranet. De regelgeving omtrent vermelding van 

vrijstellingen op de waardepapieren is terug te vinden in het handboek waardepapieren en wettelijke 

documenten 2017-2018.  

Art. 2.6 

Examenplan 

 

  De examencommissie stelt het examenplan van de opleiding vast. Het examen wordt conform dit 

plan uitgevoerd. 

Art. 2.7 

Beoordeling 

 

 lid 1 Per exameneenheid wordt door de beoordelaar(s) vastgesteld of de prestatie van de 

student/examendeelnemer voldoet aan de vereisten. De behaalde resultaten worden opgenomen in 

het (digitale) examendossier van de student. 

 lid 2 Het resultaat van de beoordeling van de kerntaak wordt conform landelijke regelgeving tenminste 

een driepuntschaal gehanteerd met de aanduidingen: ‘onvoldoende’, ‘ voldoende’ en ‘goed’. 

Bij voorkeur wordt een tienpuntschaal gehanteerd met de cijfers 1 t/m 10. Het mag ook een 

tussenliggende puntschaal zijn waarbij naast de aanduidingen ‘onvoldoende’ (= 4), ‘voldoende’ (= 6) 

en ‘goed’ (= 8) ook een of meer aanduidingen worden gehanteerd uit de reeks ‘zeer slecht’, ‘slecht’, 

‘ruim onvoldoende’, ‘bijna voldoende’, ‘ruim voldoende’ (= 7), ‘zeer goed’ (= 9), ‘uitmuntend’ (= 10). 
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Voor Loopbaan en burgerschap geldt voor het generieke deel een inspanningsverplichting. 

Studenten moeten voldoen aan de inspanningseisen die ROC MIDDEN NEDERLAND  voor het 

onderdeel stelt. Deze inspanningsresultaten worden, nadat vastgesteld is dat hieraan voldaan is, 

weergegeven in de beschrijving ‘voldaan’. De examens voor Nederlandse Taal en Rekenen worden 

beoordeeld met cijfers op de referentieniveaus 2F of 3F afhankelijk van het niveau van de opleiding. 

De moderne vreemde talen worden op CEF (Common European Framework) niveaus beoordeeld. 

 lid 3 De examencommissie stelt de resultaten van een examen vast. Het management draagt er zorg 

voor dat de student/examendeelnemer binnen 10 werkdagen over het behaalde resultaat wordt 

geïnformeerd. Voor de bekendmaking van de resultaten van centrale examens gelden andere regels 

en termijnen (zie examenblad mbo, centrale examens 2017-2018). 

Art. 2.8 

Onregelmatigheden 

 lid 1 Van elke onregelmatigheid voor of tijdens (de afname van) een examen wordt de examencommissie 

schriftelijk in kennis gesteld middels het protocol afnameformulier. Indien de fraude op een later 

tijdstip geconstateerd wordt, wordt hier schriftelijk melding van gemaakt bij de examencommissie en 

worden kopieën van het gefraudeerde werk in het examendossier van de student bewaard, zodat de 

examencommissie dit kan inzien.  

Bij vermoeden of constatering van fraude wordt een vaste procedure gevolgd (zie lid 6). 

 lid 2 Betreft het een vermoeden of waarnemen van een onregelmatigheid gepleegd door een 

examenkandidaat, dan is de assessor/surveillant verplicht de kandidaat hiervan direct na afloop van 

het examen of na constatering van de fraude op de hoogte te brengen. Hetgeen geconstateerd is, 

de verdere afhandeling en de eventuele bewijsstukken worden genoteerd op- en bijgevoegd bij het 

protocol afnameformulier. Afhankelijk van de ernst van de onregelmatigheid en de situatie kan de 

assessor of de surveillant besluiten dat de examenkandidaat het examen afmaakt of afbreekt en de 

examenlocatie verlaat. 

 lid 3 Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van medewerkers of surveillanten, die door 

de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedraging hetzij door het verstrekken van verkeerde 

informatie, bepaalt de examencommissie wat er te doen staat. In het geval het een schriftelijk 

examen betreft zal de onderwijsinspectie op de hoogte worden gesteld. 

 lid 4 Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: 

- Het niet opvolgen van instructies van surveillanten of assessoren. 

- Spreken/fluisteren, afgaan van de telefoon, niet werkende apparatuur (computers). 

- Het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen (bv mobiele telefoons, organizers) en 

oneigenlijk gebruik van apparatuur. 

- Het plegen van fraude voor of tijdens de afname. 

 

 lid 5 Voorbeelden van fraude zijn: 

1. Het afkijken en voorzeggen tijdens het examen bij andere examenkandidaten of 

gelegenheid en/of aanleiding geven tot afkijken. 

2. Het zonder toestemming samenwerken met andere examenkandidaten. 

3. Het verwisselen of uitwisselen van de exameninstrumenten tijdens het examen. 

4. Het vóór het examen in het bezit hebben van de exameninstrumenten, die niet openbaar 

zijn. 

5. Bij het examen zonder toestemming beschikken over (voorgeprogrammeerde) 

rekenmachines, computers, ingeschakelde mobiele telefoons, andere apparaten met 

vergelijkbare functies. 

6. Het, zonder dat dit toegestaan is, vooraf zoeken naar of raadplegen van informatie 

(boeken, ‘spiekbriefje’) tijdens het examen. 

7. Zich bij het examen uitgeven voor iemand anders. 

8. Het plegen van plagiaat (bij schriftelijke werkstukken). 

9. Het presenteren van door anderen ontwikkelde ideeën als eigen werk. 
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 lid 6 Behandeling fraudemelding (verwijtbare onregelmatigheid). 

6.1. De examencommissie informeert de examenkandidaat schriftelijk over de melding van de 

vermoede c.q. geconstateerde fraude en het vervolgproces. 

6.2 De examencommissie kan een onderzoekscommissie instellen bestaande uit drie leden, 

die niet betrokken waren bij de fraudemelding. 

6.3. De onderzoekscommissie stelt de examenkandidaat en de fraudemelder(s) in de 

gelegenheid om gehoord te worden. De examenkandidaat kan zich laten bijstaan door 

een meerderjarig persoon. Bij een minderjarige examenkandidaat is dit een wettelijke 

vertegenwoordiger. 

6.4. Nadat het onderzoek is afgesloten neemt de examencommissie op advies van de 

onderzoekscommissie een beslissing. 

       Als het oordeel luidt dat de fraudemelding gegrond is, kan de examencommissie een 

sanctie opleggen. Deze kan variëren van het ongeldig verklaren van het examen tot 

ontzegging van de herkansingsmogelijkheid of uitsluiting van deelname aan het examen. 

Als het oordeel luidt dat de fraudemelding niet gegrond is, wordt het examen beoordeeld 

door een assessor die niet betrokken was bij de fraudemelding. Indien de 

examenkandidaat het examen heeft moeten afbreken, krijgt hij/zij de gelegenheid om het 

examen af te maken of het examen opnieuw te doen. Dit in overleg met de 

examenkandidaat. 

6.5. De examencommissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de examenkandidaat 

binnen tien schooldagen, nadat de melding van fraude schriftelijk door de 

assessor/surveillant is gemeld aan de examencommissie. 

 

 lid 7 Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen of handelingen aan te merken 

als verwijtbare onregelmatigheden in de zin van dit artikel. 

Art. 2.9 

Examengelegenheden 

  De student/examendeelnemer wordt de gelegenheid geboden om examen af te leggen 

overeenkomstig het in de studiegids van de opleiding vermelde aantal mogelijkheden per 

exameneenheid.   

 

Art. 2.10 

Wettelijke documenten en waardepapieren 

 lid 1 Een diploma wordt uitgereikt aan de student/examendeelnemer als: 

- de examenresultaten leiden tot voldoende beoordelingen op de examenonderdelen en 

- aan de keuzedeelverplichting is voldaan 

- aan alle kwalificatie-eisen van het brondocument Loopbaan en Burgerschap (LB) zijn 

voldaan en 

- de beroepspraktijkvorming met een voldoende is beoordeeld. 

 lid 2 Een instellingsverklaring kan op verzoek van de student worden uitgereikt als de student de 

opleiding voortijdig verlaat en één of meer onderdelen van de opleiding met goed gevolg heeft 

afgesloten. In de instellingsverklaring worden de onderdelen en de examenresultaten vermeld die 

op de datum van beëindiging van de opleiding door de student met goed gevolg zijn afgesloten. 

 lid 3 Een bewijs van deelname voor Nederlands wordt uitgereikt aan studenten van de Entree opleiding 

met daarop het getoetste en behaalde resultaat. Deze resultaten hebben geen invloed op de 

slaag/zak beslissing. 
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3. De examenorganisatie 

 

Art. 3.1  

De examencommissie 

 

 lid 1 Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland heeft examencommissies ingericht. 

 lid 2 Het College van Bestuur benoemt de leden van de examencommissies in hun de rol (zie lid 3) op 

voordracht van de collegedirecteur. 

 lid 3 De samenstelling van de examencommissie is als volgt: 

- voorzitter  

- secretaris  

- overige leden (van wie één in de rol van plaatsvervangend voorzitter) 

Ten minste één lid is in het bijzonder deskundig op het gebied van toetstechniek. 

Ten minste één lid is als docent verbonden aan één van de opleidingen die tot het college behoort. 

Ten minste één lid heeft een aanstelling buiten het college 

Ten minste één lid is (gedeeltelijk) werkzaam in de beroepspraktijk. 

 lid 4 Leden kunnen alleen worden voorgedragen als zij voldoen aan de gestelde eisen.  

Dat betekent dat zij 

- de basistraining van ROC Midden Nederland voor de examencommissie hebben gevolgd; 

- de bij hun rol passende vervolgtraining hebben gevolgd; 

- het interne ROC Midden Nederland certificaat hebben behaald of gaan halen binnen het 

schooljaar of aanstaande schooljaar.  

 lid 5 Een leidinggevende of financieel verantwoordelijke binnen het college kan niet als lid van de 

examencommissie worden aangesteld 

 lid 6 De benoeming geschiedt voor een in het benoemingsbesluit aangegeven periode. Binnen deze 

periode eindigt het lidmaatschap van de examencommissie 

- doordat betrokkene een leidinggevende functie bij een betrokken opleiding aanvaardt; 

- doordat betrokkene niet meer aan het college is verbonden, tenzij betrokkene de rol van 

extern lid vervult; 

- op verzoek van het lid zelf in overleg met het College van Bestuur. 

 lid 7 Het benoemingsbesluit wordt genomen vóór de aanvang van het schooljaar (uiterlijk 15 juli 2017). 

De benoemingstermijn vangt aan op 1 oktober 2017. Indien nodig kan ook tussentijds tot benoeming 

over gegaan worden. 

 lid 8 De examencommissie kan ten behoeve van de uitvoering van haar taken ter advisering (niet 

gemandateerde) deskundigen betrekken.   

 lid 9 De examencommissie wijst op voordracht van de collegedirecteur of afdelingsmanager beoordelaars 

aan voor het afnemen en beoordelen van examens. Het is beoordelaars niet toegestaan deze 

bevoegdheid te mandateren of te delegeren. 

 lid 10 Beoordelaars verstrekken de examencommissie alle gevraagde inlichtingen. De examencommissie 

kan de beoordelaar richtlijnen en aanwijzingen geven. 

 lid 11 De examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als beoordelaar indien deze 

zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen van de examencommissie, of als zijn 

beoordelingen herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit zijn naar bevinding van de 

examencommissie. 

 lid 12 De examencommissie neemt het besluit tot diplomeren door op een objectieve en deskundige wijze 

vast te stellen of voldaan is aan de eisen in het examenplan.  

 lid 13 De examencommissie is bovendien belast met de volgende taken: 

- Het vaststellen van het examenplan, de exameninstrumenten (inclusief richtlijnen voor afname 

en beoordeling) en toezicht houden op de uitvoering van het constructie- en /of inkoopproces; 

- Het toestaan van niet gekoppelde keuzedelen; 

- Het toezicht houden op de kwaliteit van de afnames  en in gevolg daarvan  eventueel 

sanctioneren van onregelmatigheden bij afnames, waaronder de uitslag van het examen 

ongeldig verklaren; 

- Het toezicht houden op de uitvoering van inzage van beoordelingen; 

- Het toekennen van extra herkansingen (afwijkend van het in de studiegids genoemde 

aantal); 
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- Het besluiten over aanpassingen aan het examen voor studenten met een 

aanpassingsbehoefte; 

- Het verlenen van vrijstellingen;  

- Het adviseren van het management over constructie, inkoop, afname  en boordeling; 

- Het verstrekken van diploma’s. 

De verantwoordelijkheden en taken zijn uitgewerkt in het “overzicht taakgebieden 

examenorganisatie” (intranet). 

 lid 14 Het is de examencommissie niet toegestaan haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te 

mandateren of te delegeren. De examencommissie kan zich wel laten adviseren door deskundigen. 

 lid 15 De collegedirecteur faciliteert voor de examencommissie de professionalisering, de uitvoering van de 

taken en de toegang tot alle betrokkenen bij de examinering en de examendossiers. 

 

Het managen van het examen: 

 lid 16 Het management draagt zorg voor de facilitering en uitvoering van het gehele examenproces.  De 

uitwerking is terug te vinden in het “overzicht taakgebieden examenorganisatie” (intranet). 

 

4. Uitvoering van examens 

 

Art. 4.1 

Deskundigheid 

 

  De examencommissie ziet erop toe dat de medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en 

uitvoering van examens over de nodige deskundigheid beschikken om hun taken ten aanzien van 

het examen naar behoren te kunnen verrichten 

Art. 4.2 

Afname en 

beoordeling 

 

  De examencommissie ziet erop toe dat: 

- het afnemen van het examen/de exameneenheid zorgvuldig geschiedt.  

- de beoordeling van het afgelegde examen/ de exameneenheid zorgvuldig wordt 

uitgevoerd. 

Art.4.3 

Afname-condities 

 

  De examencommissie ziet erop toe dat: 

- voldoende toezicht aanwezig is en de surveillant(en) goed geïnstrueerd is/zijn; 

- de examensfeer en –condities gewaarborgd zijn; 

- de kandidaat tijdens de afname uitsluitend gebruik kan maken van toegestane 

hulpmiddelen; 

- voorkomen wordt dat kandidaten kennis kunnen nemen van elkaars antwoorden; 

- indien relevant: kandidaten na afloop van een afname geen papier en/of aantekeningen 

meenemen uit de examenruimte en dat de ingenomen aantekeningen worden vernietigd. 

Art. 4.4 

Exameninformatie 

 lid 1 Bij aanvang van de opleiding wordt aan iedere student gratis een e-mailaccount van ROC Midden 

Nederland ter beschikking gesteld. Studenten worden voor alle correspondentie met ROC Midden 

Nederland geacht gebruik te maken van dit e-mailaccount. Ook zal belangrijke informatie vanuit 

ROC Midden Nederland via dit e-mailaccount aan de studenten bekend worden gemaakt. Studenten 

kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met informatie die via het bedoelde e-mailaccount 

aan hen bekend gemaakt is. 

 lid 2 Het examenbureau en de studentcoach verstrekken de student/examendeelnemer tijdige, juiste en 

volledige informatie over de examens. 

 lid 3 Gegevens over inhoud, vorm, plaats van afname, beoordeling/ beoordelaars, toelatingseisen, 

weging, cesuur en herkansingen van de exameneenheden staan vermeld in het examenplan en in 

de studiegids.  
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Art. 4.5 

Hulpmiddelen 

 In de instructie behorende bij de exameneenheid staat vermeld welke hulpmiddelen de 

studenten/examendeelnemers tijdens de afname mogen gebruiken. 

Art. 4.6 

Bewaartermijn 

 

 Het gemaakte examenwerk van de student/examendeelnemer wordt in het examendossier van de 

student bewaard, als de aard of omvang van het werk dat toelaat, als het bewijs van beoordeling er 

op is aan te tonen, en/of als geheimhouding van de inhoud van het examen in het geding is. 

Bewaard worden in elk geval: de ingevulde beoordelingsformulieren en de beoordelingscriteria en 

het begeleidende proces verbaal; in geval van kennistoetsen: het gemaakte werk; in geval van  

afgenomen mondelinge examens waarbij maar één beoordelaar aanwezig was: bewijzen in de vorm 

van opnames (video, cassette). De bewaartermijn is 18 maanden en gaat in op het moment dat de 

betreffende onderwijsovereenkomst/examenovereenkomst wordt beëindigd. 

Art. 4.7 

Geheimhouding 

 lid 1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examens en daarbij de beschikking krijgt over 

gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie 

niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 

geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig 

wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examens 

noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 lid 2 Het college heeft voor het bewaren en overdragen van exameninstrumenten een zodanige 

procedure ingericht dat de geheimhouding is gewaarborgd. 

Art. 4.8 

Aangepaste examens voor studenten/examendeelnemers met een beperking en anderstaligen 

  Voor anderstalige studenten/examendeelnemers en studenten /examendeelnemers met een 

beperking kan de examencommissie toestaan dat de afname van bepaalde exameneenheden in 

afwijkende vorm en/of duur plaatsvinden.  

 

Art. 4.9 

Inzage 

De student/examendeelnemer heeft recht op inzage van het beoordeelde, gemaakte examenwerk 

en op toelichting op de beoordelingssystematiek. De examencommissie ziet toe op de uitvoering 

van de inzage. De inzage vindt plaats binnen tien schooldagen nadat de resultaten bekend zijn 

gemaakt. 

 

Art.4.10 

Afwezigheid 

 

 lid 1 De examencommissie ziet erop toe dat er tussen team/studentcoach en de 

student/examendeelnemer (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke afwezigheid) adequaat is 

gecommuniceerd over de afwezigheid. 

 lid 2 Indien nodig: 

- hoort de examencommissie student/examendeelnemer over de reden van afwezigheid; 

- stelt de examencommissie vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor 

afwezigheid; 

- besluit de examencommissie welke maatregel(en) genomen wordt (worden). 

 lid 3 De examencommissie informeert de kandidaat of, bij minderjarigheid diens ouder(s)/verzorger(s), 

schriftelijk over de wijze waarop het examen alsnog zal worden afgerond. 

 

Art.4.11 

Te laat komen 

 lid 1 De examinator wordt geacht een kandidaat toe te laten tot maximaal 30 minuten na aanvang van 

het examen(onderdeel),daarna is er sprake van afwezigheid. De examencommissie ziet hierop toe. 

 lid 2 De eindtijd blijft bij het te laat komen door de kandidaat gelijk, tenzij nog tijdens de zitting in overleg 

met de inspectie anders wordt besloten. Als tijdens de zitting geen contact met de inspectie mogelijk 
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is, neemt de examencommissie zelf de beslissing en meldt dit in het proces verbaal/formulier 

afnameprotocol. 

 

Art.4.12 

Onwel worden 

 

 lid 1 Een eenmaal gemaakt examen kan achteraf niet ongeldig worden verklaard door een melding van 

de student. 

 lid 2 Voor studenten van wie bekend is dat er in de thuissituatie grote spanningen zijn, bijvoorbeeld 

vanwege ziekte of overlijden van een familielid of vanwege andere ingrijpende persoonlijke 

omstandigheden, is het aan te raden om vanuit ROC Midden Nederland van tevoren te peilen of 

deelname aan het examen op dat moment aan de orde is. Verder is het raadzaam om bij de 

plaatsing in de examenruimte rekening te houden met studenten met een bepaalde ziekte of 

aandoening. 

 lid 3 Als een student tijdens de zitting onwel wordt, overlegt het examenbureau in eerste instantie met de 

student over de vraag of deze het examen kan voortzetten. 

 lid 4 Als de student het examen niet kan afmaken, gaat het examenbureau tijdens de zitting na of de 

student het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. Het examenbureau maakt hiervan 

melding in het proces-verbaal/formulier afnameprotocol.  

 lid 5 Als de student het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de student tot die tijd in 

quarantaine te worden gehouden. 

 lid 6 Indien de student het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, bepaalt de examencommissie 

om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Op het proces-

verbaal/formulier afnameprotocol wordt melding gemaakt van de reden. 

 lid 7 Het examenbureau informeert de student of, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk over de 

wijze waarop het examen zal worden afgerond. 

  

5. Klacht en Beroep 

 

Art. 5.1 

Klacht indienen 

 lid 1 Een student kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen schriftelijk een 

klacht indienen via de website van ROC MN door middel van een online klachtenformulier. 

 lid 2 De klacht dient binnen tien schooldagen te worden ingediend. De termijn vangt aan de dag nadat de 

beslissing door de beoordelaar is bekend gemaakt. Wanneer de klacht later wordt ingediend staat 

geen beroep meer open tegen de afhandeling van de klacht bij de Commissie van Beroep voor de 

Examens. 

 lid 3 De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht. 

 

Art. 5.2 

Behandeling van de klacht 

 lid 1 De examencommissie beantwoordt de klacht in eerste instantie binnen 10 werkdagen na ontvangst 

door aan te geven binnen welke termijn uitspraak verwacht kan worden. De afhandeling kan één 

keer twintig schooldagen worden verlengd. Verdere verlenging kan alleen met toestemming van de 

klager. 

 lid 2 De klacht wordt in behandeling genomen door de examencommissie. Bij de afhandeling van de 

klacht wordt contact gezocht met de klager en krijgt deze gelegenheid zijn klacht toe te lichten. 

 lid 3 De klager ontvangt schriftelijk en gemotiveerd bericht omtrent de afhandeling van de klacht. 

 lid 4 FP&C (afdeling kwaliteit) draagt zorg voor registratie van de ingediende klachten 

 lid 5 FP&C (afdeling kwaliteit) rapporteert jaarlijks over de ingediende klachten. 
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Art. 5.3 

Beroep: In beroep gaan 

 lid 1 Een student kan tegen een beslissing van de beoordelaar of de examencommissie in beroep gaan 

bij de Commissie van Beroep voor de Examens van ROC MN. 

 lid 2 De student dient, om in beroep te gaan, een beroepschrift in bij de Commissie van Beroep voor de 

Examens. 

 lid 3 De student dient het beroepsschrift in binnen twee weken (10 schooldagen). De termijn vangt aan 

de dag nadat de beslissing door de beoordelaar of de examencommissie is bekend gemaakt. 

 
Art. 5.4 

Beroepschrift 

 

 lid 1 Het beroepschrift bevat: 

- naam en adres van de indiener; 

- datum van indiening; 

- omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen beroep wordt ingediend; 

- de gronden van het beroep. 

 lid 2 Het beroep wordt ingediend bij het bevoegd gezag: 

ROC Midden Nederland t.a.v. Commissie van Beroep voor de examens 

Postbus 3065 

3502 GB UTRECHT 

 lid 3 Bij ontvangst voorziet de Commissie van Beroep voor de Examens het beroepschrift van een 

dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ontvangen en is doorslaggevend 

bij de vaststelling van de termijn van twee weken (10 schooldagen) waarbinnen het beroepschrift 

ingediend moet worden. De commissie van beroep stelt de examencommissie op de hoogte van 

het ingestelde beroep 

Art. 5.5 

Minnelijke schikking 

  Nadat de student het beroepschrift heeft ingediend, kan in overleg met de examencommissie 

alsnog worden geprobeerd tot een minnelijke schikking (overeenstemming) te komen en daarmee 

het probleem op te lossen. Als dit lukt, hoeft het ingediende beroep niet te worden behandeld. 

Art. 5.6 

Termijn uitspraak beroep 

 lid 1 De Commissie van Beroep voor de Examens beslist zo mogelijk binnen vier weken (20 

schooldagen) na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met 

een maximum van twee weken (10 schooldagen). 

 lid 2 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroepschrift. Als deze 

minderjarig is, stuurt de Commissie van Beroep voor de Examens ook aan de ouder(s) / wettelijke 

vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. 

 lid 3 De Commissie van Beroep voor de Examens deelt de uitslag mee aan het College van Bestuur 

met een afschrift aan de voorzitter van de examencommissie.  

 

 


