Bijlage 2: Samenstelling examencommissie (Artikel 20, lid 2)

Artikel 20, lid 2: Samenstelling examencommissie
In deze bijlage ‘Samenstelling examencommissie’ zijn de namen van de leden van de
examencommissie opgenomen, met benoemd (plaatsvervangend) voorzitter en secretaris.
Door invoering van het wetsvoorstel ‘Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’ is vanaf 1
september 2014 als verplichting opgenomen dat minimaal 1 lid van de examencommissie een extern
lid is. In het ‘Kaderdocument minimumeisen examencommissie’ is dit nader ingevuld en duidelijk dat
minstens één extern lid (van buiten het instituut) deel uit maakt van de examencommissie. Dit kan bv.
een deskundige uit het beroepenveld of een lid examencommissie van een andere opleiding zijn.
Wanneer er in de loop van een studiejaar wijzigingen worden doorgevoerd in de samenstelling van de
examencommissie dient de bijlage Samenstelling examencommissie aangepast te worden.
Na vaststelling door de directeur van deze bijlage dient deze aangeleverd te worden bij JZ, voor
plaatsing op de website en dient deze ter informatie aangeleverd te worden bij examencommissie, OC
en IMR. Let wel, de examencommissie dient voorafgaand aan de benoeming van een nieuw lid
gehoord te worden.
Samenstelling examencommissie cohort 2021:

Naam

Functie in de examencommissie

Termijn

Mw. A. vd Kamp

Voorzitter en plaatsvervangend secretaris

Tot september 2021

Mevr. M. Horvers

Secretaris en plaatsvervangend voorzitter

Tot februari 2021

Mevr. M. van Roon

Lid en plaatsvervangend voorzitter en

Tot september 2023

-secretaris
Mevr. C. Compagnie

Extern lid

Mevr. M. van der Aa

Ambtelijk secretaris

Mevr. M.Brekelmans

Administratief ondersteuner

Tot september 2020

Per 1 september 2015 is in de Wet uitdrukkelijk geregeld dat het instellingsbestuur, dus de
instituutsdirecteur, verantwoordelijk is voor de praktische organisatie van tentamens en examens en
dat de examencommissie verantwoordelijk is voor de borging van de kwaliteit van de organisatie en
de procedures rondom toetsen en examens.
De directeur of leden van het management van een opleiding kunnen geen lid zijn van de
examencommissie.

