Samenvatting “De examencommissie: onafhankelijk en deskundig”
Over het wetsvoorstel examencommissies mbo; gevalideerd door OCW.
Om de kwaliteit van examinering in het mbo verder te verbeteren, zijn in het
wetsvoorstel examencommissies mbo de taken en verantwoordelijkheden van de
examencommissie verduidelijkt en aangescherpt. Daarnaast zijn de taken van het
bevoegd gezag ten aanzien van de examencommissie explicieter benoemd en
aangescherpt. Daarmee wordt ook de taakverdeling tussen bevoegd gezag en de
examencommissie duidelijker. Naar verwachting treedt de wetswijziging in werking op 1
augustus 2017.
In de publicatie “De examencommissie: onafhankelijk en deskundig” staat een
uitgebreide uitleg van het wetsvoorstel examencommissies mbo. In deze samenvatting
staan alleen de belangrijkste punten.
1. Instellen examencommissie door bevoegd gezag
Het bevoegd gezag bepaalt hoeveel examencommissies er zijn binnen de instelling en
voor welke opleiding of groep van opleidingen hij een examencommissie instelt.
Mogelijkheden zijn:
- één examencommissie, of
- meerdere examencommissies, of
- één centrale en één of meerdere decentrale examencommissies.
2. Voorschriften samenstelling examencommissie
Het bevoegd gezag moet zorgen voor een goede samenstelling van de
examencommissie. Voor de samenstelling van elke examencommissie die het bevoegd
gezag instelt (centrale én decentrale examencommissies) gelden regels. Deze regels
dragen bij aan het deskundig en onafhankelijk functioneren van de examencommissie.
De regels zijn:
a. In de examencommissie zit tenminste één lid van buiten de opleiding(en) waarvoor
de examencommissie is ingesteld.
b. In de examencommissie zit tenminste één docent die betrokken is bij de
opleiding(en) waarvoor de examencommissie is ingesteld.
c. In de examencommissie zit ten minste één lid vanuit de beroepspraktijk.
d. Leden van het bevoegd gezag en personen die anderszins financiële
verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling worden niet benoemd tot lid van de
examencommissie. In afwijking hiervan kunnen personen die anderszins financiële
verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling worden benoemd tot lid van de
examencommissie indien de examencommissie regels vaststelt ter voorkoming van
belangenverstrengeling bij de toedeling en uitvoering van haar taken.
3. Benoemen leden van de examencommissie door het bevoegd gezag
Het bevoegd gezag heeft de taak om alle leden van de examencommissie te benoemen
op basis van hun deskundigheid op het gebied van de desbetreffende opleiding of groep
van opleidingen of op het gebied van examinering. Voorafgaand aan de benoemingen
hoort/raadpleegt het bevoegd gezag de (gehele) examencommissie over het nieuwe lid
en toetst zij de deskundigheid van het nieuwe lid.
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4. Taken en bevoegdheden examencommissie
De examencommissie heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. In het
wetsvoorstel examencommissies mbo zijn de volgende taken expliciet opgenomen:
- Borgen van de kwaliteit van de examinering en van de instellingsexamens;
- Vaststellen van richtlijnen voor vaststellen en beoordelen van instellingsexamens;
- Vaststellen van instellingsexamens;
- Vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van
een diploma, certificaat of instellingsverklaring, en het afgeven ervan;
- Het meenemen van het resultaat van een gevolgd keuzedeel in de diplomabeslissing.
- Verlenen van vijstellingen;
- Handelen bij fraude en onregelmatigheden;
- Behandelen van klachten;
- Opstellen van een jaarverslag examencommissie.
Het Servicepunt examinering heeft in de Examentaken mbo de formele taken verwerkt
die de examencommissie moet uitvoeren.
5. Taakverdeling tussen bevoegd gezag en examencommissie
Het bevoegd gezag en de examencommissie hebben allebei andere taken en
bevoegdheden ten aanzien van examinering.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren
van de examencommissie voldoende is gewaarborgd. Voorbeelden daarvan zijn. Het
bevoegd gezag:
- faciliteert de examencommissie zodat zij haar taken goed kan uitvoeren;
- controleert het functioneren van de examencommissie;
- waarborgt de deskundigheid van de examencommissieleden
- geeft geen richtlijnen aan de examencommissie over de beoordeling van kandidaten;
- mengt zich niet in de formele taken van examencommissie;
- belegt de formele taken van de examencommissie alleen bij de examencommissie en
niet ergens anders.
De examencommissie is een functioneel onafhankelijk orgaan, dat wil zeggen dat de
leden in hun functioneren als lid van de examencommissie niet in een hiërarchische
relatie staan ten opzichte van het bevoegd gezag. Een examencommissie moet handelen
binnen de grenzen van de vastgestelde onderwijs- en examenregeling.
De examencommissie is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken en
bevoegdheden. Zij mag haar formele taken niet delegeren. Voor het uitvoeren van haar
taken kan de examencommissie:
- Werken met subcommissies. Een subcommissie is een onderdeel van de
examencommissie dat bestaat uit leden van de examencommissie en één of
meerdere taken van de examencommissie uitvoert. Zij kan beslissingen nemen
namens de gehele examencommissie.
- Advies vragen voor het uitvoeren van taken.
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