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Doelen van deze workshop

1. Kennis nemen van de rol van de 
examencommissie bij de borging van kwaliteit 
van schoolexaminering;

2. Inzicht verkrijgen in het samenspel en 
positionering van de examencommissie binnen 
de school- en examenorganisatie; 

3. Inzicht hebben in de kwaliteitsborging bij het 
examenproces PTA.



Programma 

• Toelichting nieuwe examentaken en 
verantwoordelijkheden examencommissie vo;

• Examentaken examencommissie voor 
kwaliteitsborging bij het examenproces van 
schoolexamens;

• Examentaken examencommissie bij procedure 
PTA.

Werkwijze op deze workshop: korte toelichting en praktisch 
aan de slag gericht op wenselijke situatie



De ‘nieuwe’ examencommissie aan de 
slag

U heeft nu de rol als lid van de nieuwe 
examencommissie van uw school…….



Waarom een examencommissie in 
het vo?

Landelijke ontwikkeling:
• Uitkomst onderzoek commissie Ten Dam;
• 9 actielijnen van de VO raad (w.o. ‘elke school een examencie’)
• Thema onderzoek inspectie: examineringsproces nog niet op orde

– Praktische organisatie en uitvoering
– Verantwoordelijkheidsverdeling
– Bewuste keuzes o.b.v. een visie op toetsing en examinering

• Beleidsreacties OCW gericht op versterking examenorganisatie VO;
– Ontwikkelen van visie op SE, versterken examenorganisatie, aanscherping eisen 

PTA en examenreglement
– ‘21-’22 examencommissie verplicht

• Advies inrichten en taken examencommissie vo raad (raamwerk).

Interne ontwikkeling:
• Eigen keuze van de school om een examencommissie te hebben en/of 

in te richten.

Wat heeft deze landelijke ontwikkeling tot nu toe voor een effect gehad 
op jullie school?



Raamwerk VO-raad examencommissie

De examencommissie heeft de volgende taken:

1. Borging kwaliteit van schoolexaminering

2. Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om 
schoolexamens te beoordelen en vast te stellen

3. Regels vaststellen over de uitvoering van de 
taken en bevoegdheden (zie 1 en 2) en de 
maatregels die zij kan nemen

4. Onafhankelijkheid realiseren bij behandelen van 
verzoek of klacht

5. Jaarverslag maken m.b.t. bevindingen bij de 
borging van de kwaliteit van schoolexaminering.



Het examenproces



De ‘nieuwe’ examencommissie borgt 
de kwaliteit van het schoolexamen

• Werk in groepjes van 3 of 4 personen;

• Selecteer die examentaken die volgens jullie 
horen bij deze examencommissie om de kwaliteit 
te borgen;

• Plaats deze examentaken op de juiste plek in het 
examenproces;

• Bespreek met ander groepje jullie keuzes.

• (10 min)



Kwaliteitscyclus schoolexaminering 

• Hoe vanzelfsprekend is het om volgens een 
kwaliteitscyclus bij schoolexaminering te werken 
als school/ examencommissie?

• Welke goede voorbeelden van cyclisch werken zie 
je op jullie school?



Kwaliteit versus kwaliteitsborging

Kwaliteit: uitkomst

• Het resultaat is ‘goed’: een ‘goed’ schoolexamen 
of ‘goede’ examinator/surveillant; 

• ‘Goed’: voldoet aan een bepaalde kwaliteitseis. 
Bijvoorbeeld: betrouwbaar, valide, transparant, 
objectief. 

Kwaliteitsborging = grip op kwaliteit:

• Weten in hoeverre er sprake is van kwaliteit

• De kwaliteit is niet toevallig

• Kwaliteit is verankerd

• Leren en verbeteren van de kwaliteit is mogelijk 
(PDCA)



Kwaliteitsborging 



Voorbeelden kader/ kwaliteitseis 

1. Elk PTA is gebaseerd op ons beleidskader voor 
‘dekkend examineren.

2. Elk schoolexamen is opgebouwd uit een gehele 
toetsset. 

3. De schoolexamens zijn gearchiveerd bij de 
administratie.

4. Aan elke surveillant zijn voorafgaand aan de 
afname van het CSPE persoonlijk de instructies 
verstrekt. 

5. De uitslagen van de schoolexamens zijn 
vastgesteld door de examencommissie. 



Als je werkt aan kwaliteit…welke 
knop?

We hanteren 1 
format PTA voor 

alle vakken.

PTA-
format, 

standaard 
voorblad 

SE

De vaksectie 
legt ingevuld  
PTA voor aan 

excie.

Vakdocent, 
ex.secretaris, 
examinator, 
teamleider

Structuur: Excie, 
ex.secretaris.

Cultuur:
afspraak=af-

spraak.





Verdeling examentaken voor de PTA

Bijvoorbeeld:

• Bestuur: bewaakt de kwaliteit van 
schoolexaminering

• Directeur: keurt PTA’s goed

• Teamleider: zorgt voor bekwame docenten om 
PTA te maken

• Examencommissie: controleert de PTA’s a.d.h.v. 
de checklist

• Examensecretaris: benut de PTA’s om de 
examenplanning te maken

• Docent: stelt PTA op



Opdracht: Bouw je eigen procedure 
Werk in groepjes van 3 of 4 docenten

Bepaal de wenselijke procedure om als examencommissie de 
kwaliteit van jullie PTA te realiseren. 

Stap 1:

• Selecteer jullie eigen kwaliteitseisen (roze)

• Leg de examentaken (geel) bij deze procedure op de 
aangegeven volgorde. Leg bij elke examentaak de naam 
(blauw) van de betrokkenen die deze examentaak uitvoert. 
Leg de juiste bijlagen (wit) bij de stappen.

Stap 2: 

• Vergelijk je uitkomst met andere subgroepen en vul 
eventueel je eigen examenprocedure aan;

Fotografeer de uitkomst van de procedure. 



Bespreek in je groepje

• Lukt het de ‘nieuwe’ examencommissie om de 
kwaliteit te borgen?

• Welke tip geef je jullie ‘nieuwe’ examencommissie 
mee om haar examentaken goed uit te voeren?

• Zou jij zelf lid willen zijn van deze ‘nieuwe’ 
examencommissie?



Wij nodigen je uit om mee te doen met Examenpraat!

De spelregels zijn heel simpel. Iedere deelnemer 

krijgt een ‘examenpraat’ kaart met willekeurige 

vragen. Het is de bedoeling dat jij met je kaart naar 

een andere deelnemers toestapt om te kijken of één 

van de vragen van toepassing is op de andere 

deelnemer. 

Als de andere deelnemer dé persoon is die zich 

helemaal herkent in één van de vragen die op jouw 

kaart staan dan mag de deelnemer zijn of haar naam 

op je kaart bij de desbetreffende vraag zetten. 

Het spel gaat door totdat je kaart vol is met namen en 

natuurlijk de tip in het midden! 

Lever je volle kaart in bij de brievenbus die staat bij 

de ontvangst (maak eerst even een fotootje voor 

jezelf, vooral van de mooie tip in het midden van je 

kaart). Aan het einde van de dag worden er 3 kaarten 

getrokken op het Examenplein, deze drie winnaars 

krijgen een mooie prijs, maar alleen als ze aanwezig 

zijn natuurlijk! 



Wie heeft zijn CSPE top 

georganiseerd? 

Wie komt altijd met de auto naar het 

werk?

Wie heeft ooit een hoge berg 

beklommen?

Wie heeft altijd het hoogste woord 

in de teamkamer?

Welke inspirerende tip heb jij 

voor mij vandaag?

Wie heeft een creatieve 

examenvorm in zijn PTA staan?

Wie weet hoelang CvTE al bestaat? Wie weet welk boek de NS 

publieksprijs heeft gewonnen?

Wie durft het statement te maken 

“ik geef les op de mooiste vmbo 

school”?

Dit is de Examenpraat-kaart van:                                      en is docent op:

Nb. Aan deze bingokaart kunnen geen rechten worden ontleend ;) 


