Reglement Examencommissie

Vastgesteld door het bestuur met instemming van het directiemanagementteam op 30–10-2017
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Woord vooraf

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.
In de publicatie “De examencommissie: onafhankelijk en deskundig” staat een uitgebreide
uitleg van het wetsvoorstel examencommissies mbo.
We hebben ervoor gekozen het reglement te beperken tot de belangrijkste punten.

Leiden, 30 oktober 2017.

Bestuur en directiemanagementteam
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Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement worden onder andere de volgende begrippen gebruikt:
• Bestuur: het Bevoegd Gezag zoals bedoeld in vigerende wet- en regelgevingen.
• Directie: zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten van de stichting.
• DMT: het directiemanagementteam.
• Instelling: de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs genaamd de Leidse
instrumentmakers School (LiS) die door de stichting in stand wordt gehouden.
• Stichting: de Stichting Leidse instrumentmakers School.

Artikel 2. Instellen examencommissie

Het bestuur benoemt de leden van de examencommissie. Kandidaten worden
normaliter voorgedragen door leden van het DMT en van de bestaande examencommissie.

Artikel 3. Samenstelling examencommissie

Het bestuur moet zorgen voor een goede samenstelling van de examencommissie.
Hierbij wordt gelet op 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 bestuur en DMT worden niet benoemd tot lid.
e. De examencommissie stelt regels vast ter voorkoming van belangenverstrengeling bij de toedeling en uitvoering van haar taken.

Artikel 4. Benoemen leden van de examencommissie

Het bestuur heeft de taak om alle leden van de examencommissie te benoemen op
basis van hun deskundigheid op het gebied van de desbetreffende opleiding of op
het gebied van examinering.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden examencommissie

De examencommissie heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. In het
wetsvoorstel examencommissies mbo zijn de volgende taken expliciet opgenomen:
a. Borgen van de kwaliteit van de examinering en van de instellingsexamens.
b. Vaststellen van richtlijnen voor het beoordelen van instellingsexamens.
c. Vaststellen van instellingsexamens.
d. Vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen
van een diploma, certificaat of instellingsverklaring, en het afgeven ervan.
e. Het meenemen van het resultaat van een gevolgd keuzedeel in de diplomabeslissing.
f. Verlenen van vijstellingen.
g. Handelen bij fraude en onregelmatigheden.
h. Behandelen van klachten.
i. Opstellen van een jaarverslag examencommissie.
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Artikel 6. Taakverdeling

Het bestuur, de directie en de examencommissie hebben andere taken en
bevoegdheden ten aanzien van examinering:
a. Het bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig
functioneren van de examencommissie voldoende is gewaarborgd.
b. De directie faciliteert de examencommissie zodat zij haar taken goed kan
uitvoeren.
c. De directie controleert het functioneren van de examencommissie.
d. De directie waarborgt de deskundigheid van de examencommissieleden.
e. Het bestuur en het DMT geven geen richtlijnen aan de examencommissie over
de beoordeling van kandidaten en mengen zich niet in de formele taken van
examencommissie.
f. Het bestuur 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 bestuur of het DMT. Een
examencommissie moet handelen binnen de grenzen van de vastgestelde
onderwijs- en examenregeling.
De examencommissie zelf is 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:
a. 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.
b. Advies vragen voor het uitvoeren van taken.

Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap

1. Een lid van de examencommissie heeft zitting voor de tijd van vier jaren en is
terstond herbenoembaar, tenzij het betrokken lid reeds tweemaal voor op
elkaar aansluitende perioden is benoemd.
2. Voorts eindigt het lidmaatschap van de examencommissie middels schriftelijke
opzegging door het lid of door het Bestuur indien deze hiertoe zwaarwegende
redenen heeft.
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