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Aanstellen
Het is de taak van de examencommissie om examinatoren aan te wijzen (artikel 7.12C WHW).
De examencommissie dient elk jaar voor elk studieonderdeel vast te stellen wie als examinator
optreedt. Een examinator moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het afnemen van toetsen
en het vaststellen van de uitslag. Iemand die niet bevoegd is als examinator mag deze taken
niet uitvoeren.
Bij de opleiding CMD kennen wij 5 verschillende soorten examinatoren die benoemd moeten
worden om hun taak uit te voeren. De examinatorentypen zijn:
• Module-examinator
• Modulecoördinator-examinator
• Afstudeerproject-examinator
• Stage-examinator
• Assessor
Op de volgende pagina’s volgt een beschrijving van de vereisten en bevoegdheden van de
verschillende te benoemen examinatoren. Het MT voorziet de examencommissie 1 mei voor het
volgende schooljaar (= SIS en OER deadline) van de lijst met examinatoren. Hierna kan de
examencommissie overgaan tot benoeming. Nieuwe examinatoren die later of gedurende het
jaar aangesteld moeten worden, worden zo snel mogelijk voorgedragen met bewijsstukken die
beoordeling door de examencommissie mogelijk maken.
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Module-examinator
•
•

•
•
•

Committeert zich aan het toetsbeleid van CMD.
(Dit wordt door de betrokken teammanager aan de examinator verstrekt)
Is minimaal een jaar werkzaam bij de opleiding. (Een medewerker is formeel geen
examinator zolang er geen basiskwalificatie examinering of vergelijkbare didactische
aantekening is behaald. Tot die tijd kan een door het MT aangewezen examinator alleen
betrokken worden bij de examinering onder begeleiding van een buddy)
Heeft in ieder geval na het tweede jaar een basiskwalificatie examinering of vergelijkbare
didactische aantekening.
Is inhoudsdeskundige op het terrein waarop toets of tentamen betrekking heeft.
Is in staat ontwikkelingsgerichte feedback aan studenten te geven.

Bevoegdheden module-examinator:
• Het afnemen van tentamens. Onder een tentamen wordt verstaan iedere schriftelijke of
mondelinge toets die bepalend is voor de studievoortgang.
• Beoordeling van tentamenuitwerkingen van studenten aan de hand van vooraf vastgestelde
beoordelingscriteria, normering en rubrics.
• Het voeren van eindgesprekken.
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Modulecoördinator-examinator
•
•

•
•

Voldoet aan de vereisten van de module-examinator.
Is in het bezit van een basiskwalificatie examinering of vergelijkbare didactische
aantekening. Zonder BKE kan een door het MT aangewezen examinator alleen betrokken
worden bij examinering onder begeleiding van een buddy en dus niet zelfstandig toetsen
ontwikkelen.
Heeft ervaring met het type toetsvorm waarmee getoetst wordt en waarover hij oordeelt of
laat zich door de toetscommissie begeleiden.
Communiceert op een toegankelijke en overtuigende wijze, zowel mondeling als schriftelijk.

Bevoegdheden modulecoördinator-examinator:
• Het maken en afnemen van tentamens. Onder een tentamen wordt verstaan iedere
schriftelijke of mondelinge toets die bepalend is voor de studievoortgang.
• Het vaststellen van de uitslag en zo nodig, altijd in overleg met de toetscommissie, het
aanpassen van de cesuur.
• Het afstemmen en kalibreren van beoordelingen met mede-examinatoren en bijdragen aan
de betrouwbaarheid.
• Analyseren van toetsresultaten op basis van richtlijnen en criteria voor betrouwbare, valide
en transparante toetsing en beoordeling.
• Stemt de toetsing af met andere coördinatoren in dezelfde fase van de opleiding.
• Stelt verschillende soorten toetsen en tentamens op in lijn met de richtlijnen van de
basiskwalificatie examinering.
• Betrekt collega’s volgens het vier-ogen-principe standaard bij het construeren van toetsen
en tentamens. Indien een module slechts door één examinator wordt ontwikkeld en
uitgevoerd, fungeert de toetscommissie als tweede paar ogen.
• Stelt module en tentamens bij op basis van evaluaties.
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Afstudeerproject-examinator
•
•
•
•

Voldoet aan de vereisten van de module-examinator.
Onderschrijft de door CMD vastgestelde visie op onderzoek.
In ieder geval eerste of derde lezer van het begeleidingsteam is in het bezit van een BKE.
Bezit de volgende kwalificaties:
o Werkervaring in het CMD-vakgebied;
o Een mastertitel of functioneert aantoonbaar op masterniveau;
o Aantoonbare ervaring in het beoordelen en begeleiden op hbo-bachelor eindniveau.
Indien een kandidaat examinator niet voldoet aan de laatste twee voorwaarden krijgt
deze een buddy toegewezen en een specifieke cursus om deze deficiëntie weg te
werken.

Bevoegdheden examinator afstudeerproject:
• Het begeleiden en beoordelen van afstudeerwerk in de rol van 1ste, 2e of 3e lezer.

Stage-examinator
•
•
•
•

Voldoet aan de vereisten van de module-examinator.
Beschikt over actuele kennis van het beroepenveld.
Heeft inzicht in CMD-werkzaamheden op hbo-niveau.
Heeft kennis van het competentiemodel van CMD en de beoordelingssystematiek van de
stage.

Bevoegdheden stage-examinator:
• Beoordelen van het inhoudelijke niveau van de werkzaamheden.
• Voeren van tussentijdse- en eindgesprekken.
• Bezoeken van het stagebedrijf.
• Het geven van een eindbeoordeling bij stages.
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Assessor
Vooralsnog worden er geen assessments afgenomen binnen het curriculum van CMD.
• Voldoet aan de vereisten van de module-examinator.
• Heeft inzicht in CMD-werkzaamheden op hbo-niveau.
• Voldoet aan de eisen van gecertificeerd assessor van de HvA of daarmee vergelijkbare
certificering.
• De assessor toont jaarlijks aan te voldoen aan de richtlijnen voor onderhoud, zoals
opgenomen in de certificeringshandleiding voor assessoren.
• Heeft kennis van het competentiemodel van CMD.
Bevoegdheden assessor:
• Beoordelen of een zelfbeoordeling voldoet om het assessmentgesprek in te kunnen gaan.
• Een criteriumgericht interview (= assessment) voeren om het competentieniveau te bepalen.
• Het vaststellen en meedelen van het competentieniveau van de kandidaat.
• Ontwikkelingsgerichte feedback geven.
• Het schrijven van de eindrapportage.
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