Examen
commissie
voortgezet
onderwijs

Een training voor het opbouwen
of versterken van de examencommissie op jouw school.

De kwaliteit van de toetsen en schoolexamens in het
voortgezet onderwijs krijgt steeds meer aandacht en
de rol van de examencommissie is hierbij belangrijker
dan ooit. Hoe borg je de kwaliteit van de toetsen
en examens op jouw school? Zijn de processen
rondom de examinering goed ingericht? Is het helder
wat de taken en verantwoordelijkheden van de
examencommissie zijn? Tijdens deze training krijg je
antwoord op deze vragen en leer je alles wat nodig
is om als examencommissie optimaal te kunnen
functioneren. De training is gericht op voorzitters,
secretarissen, leden van examencommissies en
directieleden in het voortgezet onderwijs

www.noordhoffacademy.nl

brengt je verder

Training

Examencommissie
voortgezet onderwijs

Jouw rol als examencommissielid is cruciaal voor de kwaliteit van de
examinering binnen de school!

Na deze training van 1,5 dag:
• Heb je alle kennis in huis over jouw taken en
verantwoordelijkheden als examencommissielid.
• Ken je diverse voorbeelden van manieren waarop
je deze taken binnen de aanbevelingen van de
VO-Raad in de praktijk kunt uitvoeren.
• Weet je wat je als examencommissie in je
werkwijze kunt verbeteren.
• Heb je zicht op toetskwaliteit.
• Kun je de kwaliteit van de toetsing binnen jouw
onderwijsinstelling borgen.

M

et het streven vanuit de politiek een
examencommissie voor alle vo-scholen met
ingang van het schooljaar 2021-2022 verplicht te stellen,
wordt het zaak dat examencommissies de kern van hun
opdracht duidelijk voor ogen krijgen. Er wordt van jou
als examencommissielid verwacht dat je de kwaliteit
van de schoolexaminering bewaakt en bevordert, zowel
inhoudelijk als procesmatig.
Dat vraagt om een breed gedragen visie op toetskwaliteit
en een goed ingericht kwaliteitssysteem. Ben jij op de
hoogte van jouw taken en verantwoordelijkheden? Kun
jij garant staan voor de kwaliteit van de examinering op
jouw school? In deze training leer je alles wat hiervoor
nodig is.

Inhoud van het programma
1 - Taken en verantwoordelijkheden van de
examencommissie
1 dagdeel
Het Raamwerk examencommissies in het voortgezet
onderwijs biedt veel handvatten voor het inrichten en
functioneren van examencommissies. Ook wordt het
werk van examencommissies beïnvloed door actuele
ontwikkelingen en publicaties van bijvoorbeeld de Inspectie
van het Onderwijs.
In deze training leer je wat de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden zijn bij het borgen van de kwaliteit
van de schoolexaminering. Ook kijken we naar één van de
belangrijke taken van de examencommissie, namelijk het
jaarlijks opleveren van een verslag over haar bevindingen.
Dit verslag kan als verantwoordingsdocument,
bewijsdocument en weerslag van de reflectie op het
eigen functioneren worden gebruikt. De uitkomsten van
de reflectie op het eigen functioneren, kunnen worden
vertaald in een activiteitenplan.
Thema’s:
• Richtlijnen en regelgeving:
- Eindexamenbesluit VO
- Publicaties van de Inspectie van het
Onderwijs en de VO-raad
• Rol van de examensecretaris
• Taken en verantwoordelijkheden
verduidelijken in een RACI-matrix
• Reflectie: Wat kan de examencommissie
verbeteren?
• Het jaarverslag als verantwoordingsdocument,
bewijsdocument en weerslag van de reflectie
op het eigen functioneren
• Activiteitenplan

2 - Toetskwaliteit en kwaliteitsborging
1 dag
Een andere belangrijke taak van de examencommissie
is het borgen van de kwaliteit van de examinering
en instellingsexamens. Maar wat houdt dit “borgen”
nu precies in? En hoe kan een examencommissie dit
vormgeven in de eigen onderwijsinstelling? Bij dit
onderdeel wordt kennisgemaakt met verschillende
benaderingen van kwaliteitsdenken en met instrumenten
die een examencommissie kan inzetten voor het uitvoeren
van haar borgende taak.

‘Een training voor het
opbouwen of versterken van
de examencommissie op
jouw school’
Doelgroep
• Examencommissieleden
• Voorzitters en secretarissen van een 
Examencommissie
• Directieleden

We bespreken de kwaliteitscriteria die horen bij de vijf
entiteiten van het toetsweb. Tijdens dit onderdeel maken
examencommissies een start met een risico-inventarisatie.
Een examencommissie bepaalt welke kwaliteitscriteria
niet in orde zijn (of op welke onderdelen ze onvoldoende
zicht heeft om de kwaliteit te kunnen bepalen) en welke
mogelijke risico’s dat oplevert bij haar borgende taak.
Thema’s:
• Toetskwaliteit: het toetsweb en de toetscyclus
• Kennismaking met verschillende benaderingen van
kwaliteitsdenken. Daarbij staan de volgende vragen
centraal:
- Wat is borgen?
- Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen;
verhouding examencommissie/directie/
examinatoren/docenten
- Hoe borgt de examencommissie het niveau van
de schoolexamens zonder op de stoel van de
examinator/docent te zitten?
- Hoe verwerft en behoudt de examencommissie
een onafhankelijke positie?
• Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de
schoolexamens (PTA):
- Inrichting en uitvoering processen;
- Inhoudelijke kwaliteit van de schoolexamens;
- Aansluiting processen en inhoud schoolexamens
bij visie van de school;
- Afsluitende karakter schoolexamens;
• Instrumenten van de examencommissie.
We bespreken welke instrumenten een
examencommissie kan inzetten om de kwaliteit
van de schoolexamens te borgen. Ook krijgen
examencommissies tips en trucs om hun
borgingstaak nog beter te kunnen uitvoeren.
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