SCORELIJST ACCREDITATIE RES-EXAMEN
Exameninstituut:
Naam examen:
Naam eindtermen:
Datum accreditatie:

[Naam exameninstituut]
[Naam examen]

Categorie

Onderdeel

Eisen

Beoordeling

A Exameninstituut
A Exameninstituut
B Examen

A.1
A.2
B.1

Gegevens exameninstituut
Gegevens aanvrager
Controledocument eindtermen

B Examen

B.2

Toetstijd

B Examen
B Examen

B.3
B.4

Major: Examen voldoet niet aan alle eindtermen (incl.
toetsmatrijs).
Major: Examen wordt niet unaniem vastgesteld door
verantwoordelijke examencommissie.
Minor: Toetstijd is niet realistisch.
Major: Toetstijd is onbekend.
-

C Examenlogistiek

C.1

Onderdelen examen
Aantal kandidaten per
afnamemoment
Aantal examinatoren

Geen specifieke eisen.
Geen specifieke eisen.
Examen dient te voldoen aan eindtermen (incl.
toetsmatrijs).
Examenvragen dienen unaniem te zijn vastgesteld door de
verantwoordelijke examencommissie.
Er dient een realistische (en vooraf bekende) toetstijd te
zijn vastgesteld.
Geen specifieke eisen.
Geen specifieke eisen.

Major: Te weinig aantal examintaren aanwezig bij
afnamemomenten (gekoppeld aan vraag B.4).
Major: Niet voldoende examinatoren aanwezig die
instructie tot examinator hebben gekregen.
Major (praktijkexamen): Geen gecommiteerde aanwezig
bij examen.

C Examenlogistiek

C.2

Eisen aan examinatoren

C Examenlogistiek

C.3

Examenleider

C Examenlogistiek

C.4

Instructie examenleiders

Minimaal aantal examinatoren:
1 - 9 kandidaten: 1 examinator.
10 - 40 kandidaten: 2 examinatoren.
> 40 kandidaten: 3 examinatoren.
Examinatoren dienen een instructie tot examinator te
hebben gekregen.
Prakijkexamen: onafhankelijk gecommiteerde dient
aanwezig te zijn.
Theorie-examen: Geen inhoudelijke experts aanwezig bij
examenafname.
Praktijkexamen: Beoordelaar dient inhoudelijke expertise
te hebben.
Theorie-examen: Examenleider dient aanwezig te zijn bij
examenafname.
Er dient een instructie aanwezig te zijn voor exmenleiders
die minimaal de volgende onderdelen behandelt:
1. Tijdstip van melding bij examenafname.
2. Behandelen examenreglement.
3. Procedure voor 'onvoldoende legitimatie'.
4. Verantwoordelijkheden betrokken personen.
5.Omgang metkandidaten.
6. Geheimhouding.
7. Toezichthouden op kandidaten.
8. Inname examens.

C Examenlogistiek

C.5

Identiteit kandidaat

C Examenlogistiek

C.6

Procedure identiteit onbekend

C Examenlogistiek

C.7

Examenuitslagen

C Examenlogistiek

C.8

Inzagemoment(en)

[Datum accreditatie]

Minor (theorie-examen): Inhoudelijke expert aanwezig bij
examenafname.
Major (praktijkexamen): Beoordelaar heet niet voldoende
inhoudelijke expertise.
Minor (theorie-examen): Geen examenleider aanwezig bij
examenafname.
Major: Geen instructie voor examenleiders aanwezig.
Minor: 5 tot 7 items voldoende behandeld in instructie.
Major: Minder dan 5 items voldoende behandeld in
instructie.

Identiteit kandidaat dient te worden getoetst aan de hand Major: Identiteit kandidaat wordt niet getoetst aan de
van een wettig legitimatiebewijs.
hand van wettig legitimatiebewijs.
Kandidaat dient oproepbrief bij zich te hebben.
Minor: Kandidaat wordt niet gecontroleerd op
aanwezigheid oproepbrief.
Procedure voor omgang met kandidaat met onbekende
identiteit dient aanwezig te zijn.
Kandidaat met onbekende identiteit mag niet deelnemen
aan het examen.
Praktijkexamen: Uitslag binnen 1 week.
Minor: Termijn terugkoppeling examenuitslag langer dan
Theorie-examen (meerkeuze): Uitslag binnen
vastgestelde termijnen.
2 weken.
Theorie-examen (open): Uitslag binnen 8 weken.
Procedure voor uitvoering inzagemomementen dient
Major: Procedure voor inzagemomenten is niet aanwezig.
aanwezig te zijn.
Major: Geslaagde kandidaten mogen inzicht krijgen in
Alleen gezakte kandidaten mogen persoonlijk inzage
examen.
krijgen in examen.
Minor: Gezakte kandidaten kunnen geen inzicht krijgen in
examen.

Accreditatie
Beoordeling

Minor

Major

Toelichting

C Examenlogistiek

C.9

C Examenlogistiek

C.10 Eisen aan praktijk-examenlocaties Praktijklocatie dient te voldoen aan gestelde eisen in
eindtermen.
C.11 Aantal correctoren
Theorie-examen:
(open vragen)
Correctoren dienen onafhankelijk te zijn.
Correctoren dinen inhoudelijk expert te zijn.

C Examenlogistiek

C Examenlogistiek

Eisen aan theorie-examenlocaties De theorie-examenlocatie dient te voldoen aan:
Major:Theorie-examenlocatie voldoet niet aan gestelde
1. Werkplek voor iedere kandidaat.
eisen.
2. Afstaand tussen werkplekken bedraagt minimaal 75cm.
3. Voldoende verlichting.
4. Voldoende koeling/verwarming.
5. Voldoende geluidwering (i.v.m. externe
geluidsoverlast).

C.12 Eisen aan correctoren
(open vragen)

D Examenorganisatie

D.1

Geheimhouding examens

D Examenorganisatie

D.2

Bezwaar- en beroepsregeling

D Examenorganisatie

D.3

Examenreglement

D Examenorganisatie

D.4

D Examenorganisatie

D.5

Kandidaten met bijzondere
omstandigheden
Registratie op QBISnl

Praktijkexamen:
N.v.t.
Theorie-examen:
Correctie dient 'dubbel blind' /anoniem te worden
uitgevoerd.
Praktijkexamen:
N.v.t.
Realistische procedure dient aanwezig te zijn.
Examenboekjes dienen te worden ingenomen na afloop
van examenafname.
Er dient een bezwaar- en beroepsregeling beschreven te
zijn.
Er dient een (openbaar) examenreglement aanwezig te
zijn dat de volgende zaken behandelt:
1. Bezwaar- en beroepsregeling.
2. Aanmelding/Toelating tot examen.
3. Examengeden.
4. Examenafname.
5. Fraude.
6. Inzagemogelijkheid.
7. Examenuitslag.
8. Herkansing.
9.
Geheimhouding.
Procedure
dient aanwezig te zijn.

Major:Praktijklocatie voldoet niet aan eindtermen.
Major (theorie-examen):
Minder dan 2 correctoren vastgesteld.

Major (theorie-examen):
Geen 'dubbel blind' correctie.

Major: Geen betrouwbare procedure aanwezig.
Major: Examenboekjes worden niet ingenomen na afloop
examenafname.
Major: Geen bezwaar- en beroepsregeling aanwezig.
Major: Geen openbaar examenreglement aanwezig.
Minor: 6 tot 8 items voldoende behandeld in
examenregelment.
Major: Minder dan 6 items voldoende behandeld in
examenreglement.

Minor: Geen procedure aanwezig.

Er dient te zijn georganiseerd dat de geslaagde personen Major: Geen overeenkomst met QBISnl aanwezig.
worden geregistreerd in het persoonsregister van QBISnl.
Totaal

0

0

Definities
Minor (kleine afwijking): Deze afwijking leidt (bij niet te grote aantallen) niet tot afwijzing van de accreditatie. Het is een punt van aandacht en dient verholpen te zijn voor de vervolgaccreditatie. Afwijkingen altijd omschrijven op het scoreformulier.
Major (grote afwijking): Komt deze afwijking voor dan komt de examen niet in aanmerking tot accreditatie.
Beoordeling
Een examen wordt geaccrediteerd wanneer de scorelijst 0 majors en maximaal 2 minors bevat.
Een examen wordt niet geaccrediteerd wanneer de scorelijst 1 of meerdere majors bevat en/of 3 of meer minors bevat.

