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Inleiding   
Het examenreglement is een beknopt document waarin de school de gang van zaken bij het examen 

regelt. Het bevat formeel vastgelegde regels en afspraken uit het Handboek die gelden bij 

examinering en diplomering.   

Bij onduidelijkheden prevaleert altijd de tekst uit het Handboek.  

Het examenreglement moet bekend zijn bij de student en kenbaar gemaakt worden aan de direct 

betrokkenen.  

Het examenreglement wordt gepubliceerd op de website van ROC TOP (onder Regels en wetgeving/  

Studenten reglementen), op TrajectPlanner en op het Intranet van ROC TOP (onder Examinering/ 

Examencommissie/ Handboek Examinering/ Bijlagen).  

  

Examencommissie  
Het College van Bestuur stelt de examencommissie in. ROC TOP heeft een centrale examencommissie. 

De taken en verantwoordelijkheden en de samenstelling van de examencommissie zijn beschreven in 

het handboek examinering, hoofdstuk 1.  

• De examencommissie borgt de kwaliteit van examinering. De examensecretariaten en de 

onderwijsteams zorgen voor kwaliteit van examinering.   

• De examencommissie stelt de examenplannen vast.   

• De examencommissie kent vrijstellingen en hulpmiddelen bij examinering toe.   

• De examencommissie behandelt bezwaarschriften over onregelmatigheden en fraude bij 

examinering en klachten over examinering.  

• De examencommissie neemt de diplomabesluiten.    

Het emailadres van de examencommissie is: examencommissie@roctop.nl     

  

Vrijstellingen  
Een aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie voor Vrijstellingen en Hulpmiddelen (AVH).  

De examencommissie neemt het formele besluit tot toekenning of afwijzing.   

  

Reactietermijnen voor aanvraag vrijstellingen:  

Nieuwe aanvraag      acht (8) weken  

Indienen bezwaar      vier (4) weken  

Behandeling bezwaar       vier (4) weken  

  

Vrijstellingen voor generieke examens Nederlands, Rekenen en Engels worden beoordeeld volgens 

deze criteria:  

• Vrijstelling voor Centraal examen of het (gehele) Instellingsexamen.   

• Elk onderdeel moet met een voldoende zijn afgesloten  

• Indien het (gehele) Instellingsexamen onvoldoende is, kan voor onderdelen waar wel voldoende 

voor behaald is, apart vrijstelling worden aangevraagd.  

• Indien het examen extern behaald is, moet de student het originele gewaarmerkte bewijs tonen 

aan het examenbureau.  

• De opleiding waarvoor vrijstelling wordt verleend wordt afgerond binnen drie studiejaren na het 

studiejaar waarin de student is gediplomeerd, dan wel is uitgeschreven bij de opleiding waarin het 

bovengenoemd resultaat daadwerkelijk is behaald.   

  

mailto:examencommissie@roctop.nl
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Vrijstellingen voor beroepsgerichte examens worden beoordeeld volgens deze criteria:  

• het examenresultaat is minstens voldoende.  

• het examen maakt onderdeel uit van het examenplan of is terug te voeren op een onderdeel van 

het examenplan van de opleiding waar de student op ingeschreven staat.  

• Bij het aanvragen van vrijstellingen voor extern behaalde beroepsspecifieke examens heeft het 

onderwijsteam van de betreffende opleiding de taak vooraf te beoordelen of de kwaliteit van de 

aan het extern behaalde examen ten grondslag liggende onderwijswerkzaamheden voldoende past 

bij die van ROC TOP. Dit onderbouwd advies is een verplicht onderdeel bij de vrijstellingsaanvraag. 

Te denken valt aan onderdelen van kerntaakexamens zoals taalexamens, of specifieke 

kennisexamens.  

  

Vrijstellingen voor keuzedelen worden beoordeeld volgens deze criteria:  

• Het examenresultaat is minstens voldoende.  

• Het keuzedeel is aan de opleiding gekoppeld.  

Indien het keuzedeel niet gekoppeld is, wordt beoordeeld of het keuzedeel overlap heeft met de 

kwalificatie. Als overlap wordt geconstateerd wordt geen vrijstelling toegekend.  

  

Voor studenten die in het cohort 2019-2020 ingeschreven zijn kan de examencommissie besluiten een 

geëxamineerd, maar niet behaald keuzedeel als ‘gevolgd’ te beschouwen. Zo telt deze wel mee voor 

de keuzedeelverplichting van de vervolgopleiding. Het examenresultaat over de keuzedelen gaat 

meetellen om het diploma te halen voor studenten die in studiejaar 2020/2021 met hun opleiding 

starten.  

  

Vrijstellingen blijven geldig zolang de student in het zelfde crebo ingeschreven blijft staan. Verlenging 

van de opleiding heeft geen gevolgen voor de al toegekende vrijstellingen. Bij wisseling van opleiding 

(crebo) dient een nieuw vrijstellingsverzoek ingediend te worden.  

  

Voor de vrijstellingsaanvraag kan de deelnemer bij het examenbureau vrijstelling aanvragen middels 

het aanvraagformulier voor één of meer onderdelen, zoals vermeld in het examenplan, onder overleg 

van de nodige bewijsstukken. Dit kan indien nodig met behulp van de slb’er.  

Het examenbureau neemt het vrijstellingsverzoek in na controle of de bewijsstukken aanwezig zijn.   

  

In geval van een toegewezen vrijstelling voor een examenonderdeel, telt het behaalde resultaat op 

basis waarvan de vrijstelling verkregen is mee bij het bepalen van het eindresultaat. 

 

Examineren generieke vakken op een hoger niveau  
Volgt een student bij ROC TOP een opleiding en is voor generieke vakken zoals Nederlands, rekenen 

en/of Engels een lager referentieniveau vereist dan de student in feite aankan, dan is het de student 

toegestaan om op een hoger niveau te examineren.  

De student dient daarvoor een verzoek in te dienen bij de Examencommissie. De toestemming per e-

mail van de Examencommissie moet in het examendossier van de student worden opgenomen. 

  

In het verzoek dient naam en OV-nummer van de betreffende student vermeld te zijn. Het verzoek 

dient ondersteund te worden door de docent Nederlands en/of rekenen.   

Er kan geen keuze gemaakt worden om een deel van de examens op het hogere niveau te doen en 

een deel op het vereiste niveau. 

Als de student het hogere niveau niet haalt, dan moet hij/zij herkansen op het vereiste niveau.  

Het examensecretariaat verzorgt de uitvoering van de inschrijving en het klaarzetten van de examens.    
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Hulpmiddelen   
Aanvragen van hulpmiddelen of aanpassingen bij examinering verloopt via een vastgesteld proces.   

De aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie voor Vrijstellingen en Hulpmiddelen (AVH).   

  

Reactietermijnen voor aanvraag hulpmiddelen:  

Nieuwe aanvraag      acht (8) weken  

Indienen bezwaar      vier (4) weken  

Behandeling bezwaar       vier (4) weken  

Afwijkende aangepaste examens  twaalf (12) weken  

  

De examencommissie neemt het formele besluit tot toekenning of afwijzing.   

• Een aanvraag dient uiterlijk vier maanden voor het eerste examen aangevraagd te worden.   

• Er worden alleen hulpmiddelen bij examinering toegekend die voor de school realiseerbaar zijn en 

die in lijn zijn met de mogelijke aanpassingen in het onderwijs.  

• Een aanpassing van een examen heeft uitsluitend betrekking op de vorm: er worden geen 

concessies aan inhoudelijke exameneisen gedaan.  

• Voor een student met een beperking of een extra ondersteuningsvraag kunnen aanpassingen zowel 

voor lessen als bij examinering noodzakelijk zijn. Een bijzondere ondersteuningsbehoefte hoort in 

principe al tijdens de intake bekend te zijn. De intaker verwijst bij een ondersteuningsbehoefte de 

student dan naar de studentexpert. Als de ondersteuningsbehoefte bij de intake niet is besproken 

of als een behoefte tijdens de studie noodzakelijk wordt, is de studentexpert degene die de student 

helpt bij de aanvraag.  

  

Voor de centrale examinering is er sprake van bindende regelgeving voor studenten met bepaalde 

beperkingen. In de `Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo` 

(CvE-14.01042) is vastgelegd welke aanpassingen en hulpmiddelen standaard toegestaan zijn. Hierin 

zijn ook criteria aangegeven waaraan kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor 

examinering op een ander niveau (2A voor Rekenen) of een standaard aangepast examen (2ER of 3ER 

voor Rekenen waarbij ER staat voor Ernstige Rekenproblemen).  

Heeft een student een complexe handicap, dan is een aanvraag voor een individueel aangepast 

examen door de studentexpert van de student mogelijk.  

  

Is het voor een student echter aantoonbaar onmogelijk om aan inhoudelijke exameneisen van (een 

deel van) de te volgen opleiding te voldoen, dan zijn er eventueel wel mogelijkheden voor het behalen 

van deelcertificaten of een schoolverklaring.  

  

Deelname aan examens   
Iedereen die bij een mbo-instelling staat ingeschreven als student (BOL of BBL) heeft daarmee 

formeel ook toegang tot de examens. Standaard heeft een student recht op één examen en één 

herkansing.  

Vanuit de opleiding worden voorwaarden gesteld aan de toegang tot de examens. Deze zijn 

beschreven in de Onderwijs Examen Regeling (OER) van de opleiding.   

De slb-er/ mentor adviseert de student of deze voldaan heeft aan de voorwaarden en klaar is voor het 

examen.   
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Een student die is ingeschreven en uitgenodigd voor een examenonderdeel is verplicht aanwezig te 

zijn en het examen af te leggen. Deze verplichting is aangegaan bij het tekenen van de onderwijs 

overeenkomst. Voldoet de student niet aan deze verplichting dan is hiermee een kans verbruikt.   

  

Centrale Examens worden afgenomen in vastgestelde examenperioden (blokken). De student moet 

minimaal twee weken voor de start van het examenblok zijn ingeschreven voor het examen.   

  

Zijn slb-er en student het niet eens over deelname, dan kan de student het advies van de slb-er naast 

zich neerleggen en alsnog aan het gewenste examen deelnemen.  

De student dient hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd verzoek bij de examencommissie indienen. Bij 

dit verzoek wordt het schriftelijk advies om (nog) niet deel te nemen van de slb-er gevoegd.  

  

Examendeelnemer  
Iemand die examens wil afleggen zonder deel te nemen aan het onderwijs kan door ROC TOP worden 

ingeschreven als ‘examendeelnemer’. Dit is een inschrijving met een onderwijsovereenkomst met 

intensiteit examendeelnemer.  

Aan het afleggen van examens zijn kosten verbonden.  

De onderwijsmanager beslist over deze inschrijving.  

  

Een student kan zich hiertoe, samen met zijn slb-er, bij het examenbureau inschrijven als 

examendeelnemer.   

De slb-er bepaalt, in overleg met het examenbureau, welke examens afgelegd moeten worden en hoe 

deze gepland worden. Alle relevante gegevens van de student en de examenafspraken worden 

vastgelegd in een plaatsingsbesluit.  

De onderwijsmanager en student tekenen het ingevulde plaatsingsbesluit.  

  

Het examenbureau organiseert de af te leggen examens in samenwerking met het onderwijs.  

  

Examenplan    
Alle examens die in het kader van een beroepsopleiding afgelegd dienen te worden, staan vermeld in 

het examenplan van de opleiding. In het algemeen zijn dit generieke examens (Nederlands, Rekenen, 

evt. Engels) en beroepsspecifieke of keuzedeel examens.  

Het examenplan vermeldt ook de betreffende leverancier van het examen, de slaag/zakregels voor 

ieder examen en of er een cijfer of onvoldoende/voldoende/goed gegeven wordt. Het hoogst behaalde 

resultaat telt als eindresultaat.  

Alle geldende examenplannen worden gepubliceerd op roctop.nl, en op het Intranet van ROC TOP 

onder Examinering/ Examencommissie/ Examenplannen. Het geldende examenplan is ook opgenomen 

in het OER van de opleiding.   

  

Geheimhouding  
Iedereen die betrokken is bij examinering is verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de 

examens.  

Het examenbureau beheert alle examens en antwoordmodellen. Reproductie en uitgifte van de 

examenopgaven en antwoordmodellen is voorbehouden aan het examenbureau.   
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Voor examenopdrachten waarbij vaardigheden geëxamineerd worden die beoordeeld worden door 

middel van observatie en rapportage (proeve van bekwaamheid, assessment) hoeven in het algemeen 

geen afzonderlijke maatregelen omtrent geheimhouding te worden getroffen. In het geval dat de 

examenleverancier deze geheimhouding wel vraagt, is iedere betrokkene gehouden zich hieraan te 

houden.  

  

Organisatie van examens  
Het onderwijs plant en organiseert examens, in overleg met het examenbureau. Dit schrijft 

kandidaten in voor examens en informeert uiterlijk binnen 5 werkdagen voor afname over tijd en 

plaats van examens.  

Het kan voorkomen dat een examen op een andere plaats wordt geëxamineerd dan les is gegeven. Dit 

komt vooral voor bij centrale examens, computerexamens en beroepsgerichte simulatie examens. 

Voor examens die door derden buiten ROC TOP worden verzorgd (zoals beroepsgerichte examens voor 

de opleiding beveiliger) kan een afwijkende wijze van aanmelding gelden. Betrokken kandidaten 

worden hier tijding over geïnformeerd.   

  

Examenvoorlichting   
Het onderwijs (slb-er en/of vakdocent) geeft de student voorlichting over alle aspecten van 

examinering.  Deze voorlichting is eenmalig en vindt plaats minimaal een maand voor de start van de 

eerste examenperiode.  

De algemene examenvoorlichting van ROC TOP wordt ieder schooljaar bijgesteld.  

Examenvoorlichting in 10 stappen is als PowerPoint presentatie beschikbaar op Trajectplanner en het 

studentenportaal.  

  

Ieder afgelegd en beoordeeld examen wordt aan het individuele examendossier van de student 

toegevoegd. Het examendossier is in beheer bij het examenbureau. Wat in het examendossier wordt 

opgenomen is beschreven in het Handboek examinering.  

  

Verhindering  
Een student die onverwachts verhinderd is, dient zich altijd – uiterlijk voor 9.00 uur op de dag van het 

examen – met een duidelijke reden op de gebruikelijke wijze af te melden.   

Het onderwijs beoordeelt of de aangevoerde reden geldig is, of dat de student zijn kans verbruikt 

heeft.  

Heeft de student zich niet afgemeld, dan is altijd een kans verbruikt.  

Zie ook: Herkansing.  

  
Algemene regels en instructies tijdens examens  
De algemene regels tijdens examens worden bekend verondersteld. Voorafgaand aan een examen 

kunnen (aanvullende) instructies gegeven worden:   

a. Heeft een student nog vragen over het verloop van een examen, dan kunnen die voor 

aanvang van het examen aan de examinator of surveillant gesteld worden.  

b. Een student heeft tijdens examens recht op de juiste examenomstandigheden, zoals 

omschreven in het examen. Daarnaast heeft de student recht op de hulpmiddelen die in het 

examen beschreven zijn en eventueel toegekende extra hulpmiddelen.  

https://roctop.sharepoint.com/sites/exameninformatie/
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c. De student dient 15 minuten voor de aanvangstijd van het examen aanwezig te zijn. De 

student heeft de vereiste benodigdheden zoals beschreven in het examen of in de uitnodiging 

voor het examen bij zich.   

d. De student dient overige attributen zoals jassen, tassen, smartphone, smartwatch ed. zelf 

buiten de examenruimte op te bergen. De examinator of surveillant beoordeelt wat in de 

examenruimte is toegestaan en wat niet.  

e. De student tekent bij binnenkomst bij theorie-examens de presentielijst in aanwezigheid van 

een examinator of surveillant. De student moet zich op verzoek kunnen legitimeren met een 

geldig legitimatiebewijs. (binnen school geldt een schoolpas of persoonlijk OV ook als 

legitimatie)  

f. Kandidaten worden na aanvang van het examen niet meer toegelaten. Afwezige kandidaten 

worden door de surveillant als afwezig op de presentielijst gemeld.   

g. Tijdens het examen is het de student niet toegestaan (voor zover van toepassing):   

• zonder toestemming van de examinator of surveillant de examenruimte te verlaten.  

• met andere kandidaten te overleggen of te praten.  

• van andere kandidaten materiaal of hulpmiddelen te lenen.   

• andere dan de toegestane hulpmiddelen te gebruiken.  

• op enigerlei wijze de orde te verstoren. Dit ter beoordeling van de surveillant.  

h. Aan de examinator of surveillant kunnen alleen vragen over de uitvoering van het examen 

gesteld worden. Inhoudelijke vragen zijn niet toegestaan.  

i. In sommige gevallen wordt bij de afname van een examen een gangwacht ingesteld. Deze 

vervult de rol van surveillant buiten de examenruimte. De gangwacht ziet er op toe dat tijdens 

het examen rust heerst in de omgeving van de examenruimte.   

j. De aanwijzingen van de examinator of surveillant dienen opgevolgd te worden. De surveillant 

handelt conform de instructie voor de surveillant.  

k. Wanneer een student tijdens het examen door overmacht (onwel worden, technische storing  

o.i.d.) niet in staat is het examen te voltooien, wordt dit gemeld bij de examinator of 

surveillant. Deze noteert de reden voor het afbreken in het proces-verbaal van het examen en 

licht het examenbureau in. De student wordt ingelicht over eventueel een nieuwe kans.  

l. De surveillant controleert bij inname van het gemaakte werk (zover bij het examen van 

toepassing):  

• of op ieder deel de voor- en achternaam, het leerling nummer en de datum van het 

examen vermeld staat.   

• of alle noodzakelijke onderdelen en documenten zijn ingeleverd en of, bij beoordeling, 

-van een handtekening en beoordeling zijn voorzien.   

• of de student de presentielijst of het proces verbaal tekent en de eindtijd van de 

student is ingevuld  

• of, in geval van een praktijkexamen, de benodigde handtekeningen zijn gezet.  

m. De student verlaat vervolgens zo stil mogelijk de examenruimte en blijft niet rondhangen.  

n. Van elk examen wordt een proces-verbaal opgemaakt. In geval van incidenten worden die 

hier vermeld, en wordt het proces-verbaal binnen 24 uur naar de Examen commissie 

gestuurd.  

  

Afhankelijk van de vorm van het examen kan het zijn dat de examinator afwijkt van deze regels. 

Bijvoorbeeld bij een groepsopdracht kan wel overlegd worden binnen de groep of er kan door de 

student naar inhoudelijke informatie gevraagd worden nodig om een project op te zetten.  
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Beoordeling van examens  
De normen voor het beoordelen van kwalificerende examens zijn vastgelegd in een 

beoordelingsvoorschrift. De mogelijk te behalen scores zijn vermeld in het examen. De cesuur van een 

examen wordt door de examencommissie bepaald.   

  

Examinatoren beoordelen de examens aan de hand van het beoordelingsvoorschrift. De beoordeling 

dient objectief te zijn. Begeleiden en beoordelen zijn zoveel mogelijk gescheiden en het 4-ogen 

principe wordt zoveel als mogelijk gehanteerd. Is dit niet mogelijk, dan dienen alternatieve 

maatregelen genomen te worden, zoals audio(visuele) opnames. Afwijkingen dienen bij het 

examenbureau op het proces-verbaal vermeld te worden.  

Het examenbureau meldt het voorval binnen een werkdag aan de examencommissie.  

  

Examinering in de beroepspraktijk  
Een deel van de beroepsgerichte examinering vindt in de reële beroepspraktijk plaats. In het 

examenplan van de opleiding is beschreven welke examens in de beroepspraktijk dan wel in simulatie 

plaats dienen te vinden.  

Voordat examinering plaats kan vinden vindt een check plaats op de geschiktheid van de 

examenlocatie betreffende dekking en niveau van het examen. Daarnaast wordt de deskundigheid en 

mate van onafhankelijkheid van de examinatoren vastgesteld.   

 

Examinering ten tijde van COVID-19  
Het is de bedoeling om maatregelen die genomen (moeten) worden om goed te kunnen examineren in 

een samenleving waar afstand houden belangrijk is, ruim op tijd aan te kondigen. 

 

De maatregelen kunnen betrekking hebben op aanvullingen of wijzigingen op de aard van de 

examinering, het  examenplan en/of de examenplanning. 

    

Uitslag van examens  
Een examen dient binnen 10 werkdagen beoordeeld en bij het examenbureau ingeleverd te zijn.  

Het examenbureau heeft 5 werkdagen voor verwerking. Voor resultaten van centrale examens gelden 

de landelijke termijnen, dit kan langer zijn.   

 

Als een examen niet binnen de gestelde termijn beoordeeld en ingeleverd kan worden, wordt de 

examencommissie over de reden daarvoor geïnformeerd en er worden afspraken gemaakt over het 

alsnog aanleveren. De studenten worden door de Slb’er over de vertraging geïnformeerd.  

 

Het examen en de beoordeling worden toegevoegd aan het examendossier van de student. De  

voorlopige uitslag van een examen wordt digitaal geregistreerd en is na registratie voor de student 

zichtbaar via Traject Planner.  

  

Inzagerecht   
De student heeft het recht ieder afgelegd examen in te zien. Daartoe dient de student een afspraak 

met het examenbureau te maken. Inzien van een examen is mogelijk binnen 10 werkdagen na 

publicatie van het voorlopige resultaat. Voor inzage van centrale examens gelden landelijke regels:   

Inzage in de centrale examens  

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/6083/77749/1d0b13711a2d888247b68d4b
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/6083/77749/1d0b13711a2d888247b68d4b


 

  
Examenreglement schooljaar 2020-2021, versie 1.3  Pagina 11 van 14  

  

Het is niet toegestaan tijdens het inzien van een examen foto’s of aantekeningen te maken.  

  
Herkansen   

  
 

Het onderwijsteam bepaalt of een student een 3e kans voor een examen krijgt toegekend. Bij het 

bepalen hiervan wordt de bovenstaande beslisboom gebruikt. Alle examenmomenten en –resultaten 

en het bewijs voor het toekennen van een 3e kans dienen geregistreerd te worden en in het 

examendossier van de student opgenomen te worden. 

Zie voor gedetailleerde informatie over herkansen het Handboek Examinering, 5.4 

Herkansingsprotocol. 

  

Fraude of onregelmatigheden bij instellingsexamens 
We spreken over onregelmatigheden tijdens het examen als zaken ongewenst anders verlopen dan is 

afgesproken, zonder dat daarbij opzet in het spel is.   

  

Voorbeelden van onregelmatigheden:   

• uitval van internet of een stroomstoring.  

• onwel worden van de student.  

• het houden van een ontruimingsoefening tijdens een examen.  

• storend geluid tijdens de afname zoals boren of zagen uit een ander lokaal.  

• een onderdeel van de examens wordt door de assessor vergeten af te nemen.  

 

We spreken over examenfraude wanneer (onderdelen van) het gehele examenproces opzettelijk 

worden beïnvloed met als doel een ander resultaat uit het examen te verkrijgen.   
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Voorbeelden van examenfraude:   

1. Een docent bespreekt een examen van tevoren met studenten  

2. Een docent past de cesuur van een examen aan in het voordeel van de studenten   

3. De student gebruikt hulpmiddelen (zoals een telefoon) die niet toegestaan zijn  

4. De student spiekt tijdens het examen bij een andere student,  

5. Plagiaat: de student presenteert andermans werk als eigen werk, bedoeld of onbedoeld 

6. De student vervalst een handtekening op examenwerk  

7. De student kopieert het examen  

 

Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke 

aan te merken als fraude of onregelmatigheid.   

 

Wanneer de examinator of surveillant tijdens een examen een vermoeden van fraude heeft of een 

onregelmatigheid opmerkt, informeert deze de student. De student wordt in staat gesteld het examen 

verder af te maken omdat de student mogelijk in een later stadium in beroep wil gaan tegen de 

uitspraak. Het is aan de examinator of surveillant om te beoordelen of een student de orde verstoort 

en de examenlocatie dient te verlaten.   

 

De surveillant of examinator rapporteert de geconstateerde fraude of onregelmatigheid op het proces-

verbaal en levert dit in bij het examenbureau. Het examenbureau informeert de examencommissie 

hierover en meldt het voorval tevens aan de betreffende teammanager.   

 

De teammanager onderzoekt de fraude of onregelmatigheid en neemt een voorgenomen besluit over 

de te treffen maatregelen. Als onderdeel van het onderzoek wordt de student gehoord. De 

examencommissie kan altijd om advies gevraagd worden.  

Als de betrokken student zich kan vinden in het voorgenomen besluit, mag dit worden uitgevoerd. Dit 

voorgenomen besluit en de reactie van de student wordt onmiddellijk aan de examencommissie 

gemeld.  

 

De examencommissie kan bij onregelmatigheden het resultaat van het afgelegde examen nietig 

verklaren. Er is dan geen examenkans verbruikt.  

Bij fraude kan als maatregel het examen ongeldig verklaard worden. De student heeft dan wel een 

examenkans verbruikt. Een nieuwe kans kan mogelijk tot studievertraging leiden. 

 

Als de student het niet eens is met het voorgenomen besluit van de onderwijsmanager stelt hij 

bezwaar in bij de examencommissie.  

De examencommissie onderzoekt het bezwaar en neemt een besluit over de te treffen maatregelen. 

Als onderdeel van het onderzoek kan de student gehoord worden.   

 

De student kan tegen een beslissing van de examencommissie bezwaar maken bij de 

examencommissie. Deze beoordeelt het bezwaar en neemt een besluit. De student kan tegen dit 2e 

besluit in beroep gaan bij de Commissie van beroep voor examens van ROCTOP. Informatie hierover 

kan verkregen worden bij het examenbureau.  

  

De examencommissie oordeelt of een incident bij de Inspectie van het onderwijs gemeld wordt.  
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Fraude of onregelmatigheid bij centrale examens  
Als het een centraal examen betreft wordt het bij het CEmbo-team gemeld. De verdere opvolging is 

als hier boven beschreven, met in achtneming van de landelijke regels.   

  

Klachten, bezwaar en beroep   
Heeft een student een klacht over een examen, neem dan deze stappen. 

Klachten betreffende examens, (zoals de gang van zaken, de beoordeling, de uitslag etc.) dienen door 

de student binnen 10 werkdagen na de gebeurtenis per email ingediend te worden bij de 

examencommissie. 

  

In de email met klacht dient de volgende informatie opgenomen te zijn:  

• naam, adres en OV nummer van de student.  

• naam van de opleiding en van de SLB-er van de student.  

• omschrijving van het gebeurde: betreft welk examen, vermelding van plaats, datum, betrokkenen 

en eventuele bewijzen.  

• omschrijving van de klacht.   

  

De examencommissie onderzoekt de klacht en neemt (zo nodig) contact op met de student. De 

examencommissie neemt een besluit. De student kan tegen dit besluit binnen 10 werkdagen in beroep 

gaan bij de commissie van beroep voor examens van ROCTOP.  

 

Vaststellen examenresultaten  
Alle examenresultaten zijn voorlopige resultaten totdat de examencommissie deze resultaten heeft 

geverifieerd.   

  

Vaststelling van alle examenresultaten van een student voor diplomering vindt plaats tijdens een 

verificatievergadering door de verificatieadviescommissie. Dit geschiedt aan de hand van het 

examendossier en het diploma protocol. Het examendossier bevat alle gemaakte examens; het 

diplomaprotocol is een weergave van de examenresultaten die in het registratiesysteem geregistreerd 

staan.  

  

Geldigheidsduur examenresultaten  
Alle examenresultaten, inclusief verleende vrijstellingen, blijven geldig zolang de student op een 

opleiding (crebo) ingeschreven blijft.  

  

Diploma voorwaarden  
Een student heeft recht op een diploma als aan alle eisen en voorwaarden is voldaan. Deze zijn  

vermeld in het examenplan van het cohort van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven.  

Er zijn beroepsspecifieke diplomavoorwaarden, generieke diplomavoorwaarden en wettelijke eisen:  

  

• De beroepsspecifieke diploma voorwaarden kunnen bestaan uit praktijk- en theorie examens die 

gezamenlijk 100% van het kwalificatiedossier dekken. In het examenplan staan de 

slaag/zakregels voor ieder examen beschreven. Iedere kerntaak dient met minstens een 

voldoende te zijn behaald. Keuzedelen (verplicht vanaf cohort 2016) dienen geëxamineerd te zijn, 

een voldoende behalen is nog niet verplicht voor cohort 2019-2020.  

https://roctop.sharepoint.com/sites/studenten/SitePages/Klacht-over-je-examen--Meld-je-dan-bij-de-Commissie-voor-Beroep.aspx
https://roctop.sharepoint.com/sites/studenten/SitePages/Klacht-over-je-examen--Meld-je-dan-bij-de-Commissie-voor-Beroep.aspx
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• De generieke diploma voorwaarden (voor Nederlands en Rekenen, voor niveau 4 opleidingen 

tevens Engels) bestaan uit landelijk voorgeschreven examens. Hiervoor gelden landelijk 

vastgelegde slaag/zakregels.  

• Tevens dient voldaan te zijn aan de wettelijke eisen betreffende de beroepspraktijkvorming (BPV) 

en loopbaan en burgerschap (L&B):  

o BPV: het wettelijk vastgelegd aantal stage uren is minimaal voldaan en met voldoende 

afgesloten  

o L&B: voor ieder domein is aan de  inspanningsverplichting voldaan.  

  

Diplomabesluit en diplomering   
Voor de procesbeschrijving in detail zie Handboek Examinering. Wanneer het examendossier compleet 

is, draagt de medewerker van het examenbureau de student ter diplomering voor bij de 

verificatieadviescommissie (VEAC).  

De VEAC controleert aan de hand van het diplomaprotocol de inhoud van het examendossier op 

compleetheid (alle examens van het examenplan aanwezig) en juistheid (juiste examens aanwezig, 

behaalde voorlopige resultaten juist geregistreerd, examens juist beoordeeld en ondertekend). De 

VEAC adviseert de examencommissie, die het formele besluit tot diplomering neemt door het 

diploma protocol te ondertekenen. Hiermee worden alle behaalde resultaten definitief.  

  

De student ontvangt bericht over de uitslag. Na ondertekening ontvangt de student het diploma en de 

resultatenlijst.   

Heeft een student (extra) examens gedaan die niet op de officiële resultatenlijst vermeld worden, dan 

kan deze een cijferlijst aanvragen waarop de resultaten van alle afgelegde examens vermeld staan.  

  

Schoolverklaring  
Studenten die zonder diploma de school verlaten kunnen op aanvraag een schoolverklaring van de 

behaalde resultaten krijgen.  

  

Bewaartermijn examenstukken   
Alle examenstukken van kandidaten worden, tezamen met de beoordelingscriteria, door het 

examenbureau bewaard in het examendossier. De bewaartermijn van het examendossier is 1,5 jaar 

na de datum van diplomering of uitschrijving zonder diploma. Dit is conform de landelijke richtlijn. Na 

1,5 jaar wordt het examendossier vernietigd.   

  

De wettelijke bewaartermijn van diploma’s is 30 jaar. Kopieën van behaalde diploma’s vanaf 2004 

worden ook landelijk bewaard door DUO.  

  

Is een examenresultaat eenmaal digitaal geregistreerd, dan blijft dit bewaard, ook na uitschrijving van 

de student. student.  


