
 

 

Basistraining Lid Examencommissie 
 
 

 
 
Algemene informatie 
Start  : elk kwartaal* 
Investering : € 975,- (incl. certificering)  
Groepsgrootte : 8-15 
Duur training : 4 dagdelen (2 dagen) 
Plaats  : PETC+, Past. Debijestraat 64, 5963 AG  HEGELSOM 
Certificering : de Basistraining Lid Examencommissie is altijd inclusief onafhankelijke     

  certificering en inschrijving in het Register Examenfunctionarissen van de NVE 
 
Doel 
De taak van de examencommissie is om te borgen dat de gediplomeerden voldoen aan de gestelde 
exameneisen. Hierom is kennis aangaande het (wettelijk) kader en het juiste proces noodzaak. 
Tijdens de Basistraining Lid Examencommissie wordt u wegwijs gemaakt in alle kaders en 
procedures.   
 
Doelgroep 
Ieder (potentieel) lid van een examencommissie van een onderwijsinstelling. 
 
Vereiste voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Inhoud van de training 
Om te kunnen borgen als examencommissie, is gedegen overzicht over en inzicht in de 
examenorganisatie noodzakelijk. Daarbij hoort ook grip op en controle over alle daarin te ondernemen 
activiteiten. 
 
De goed functionerende examencommissie weet in een constructieve sfeer de organisatie duidelijk 
vorm te geven: 

• De planning van examens is tijdig bekend bij alle betrokkenen; 

• De examenkandidaten zijn op tijd aanwezig; 

• De examensetting is constructief, en; 

• De prestatie van de examenkandidaat is onderwerp van beoordeling.  
Vooraf goed geregelde examens beperken actief het aantal herkansingen. Een goed gestructureerde 
aanpak beperkt ook de inspanningen van het onderwijssysteem. En daarmee zijn de kosten en 
uitgaven voor de examenorganisatie ook aanzienlijk te beperken. 
 
In de training werkt de trainer met de deelnemers aan het versterken van de kennis, vaardigheden en 
zeker ook de juiste houding van de competente examencommissie.  
 
Om de opgedane kennis en kunde actueel te houden is jaarlijks een onderhoudstraining noodzakelijk. 
 
Inschrijven 
Deze training kan ook als ‘in company training’ verzorgd worden. 
Heeft u interesse in deelname aan de Basistraining Lid Examencommissie? Neem dan contact op met 
PETC+: info@petc.nl of 06 - 5107 9200 
 
* doorgang bij voldoende deelnemers 

 

De Basistraining Lid Examencommissie geeft overzicht en inzicht inzake de 
organisatie van het examenproces binnen de (eigen) onderwijsinstelling. De 
examencommissie borgt dat de gediplomeerden voldoen aan de exameneisen voor 
het verkrijgen van een diploma of certificaat. 
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