
Reglement en functieprofiel lid Examenadviescommissie 
 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

Artikel 1 

• De examenadviescommissie is ingesteld door het bestuur van Stem.  
• De examenadviescommissie stelt kwaliteitsnormen op, en bewaakt deze, voor het gehele 

proces rondom de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en verbetering van de 
examens.  

• Als referentiekader voor de kwaliteitsnorm dienen de standaarden zoals door Inspectie van 
het Onderwijs zijn vastgesteld.  

• De examenadviescommissie adviseert het bestuur en de uitvoeringsorganisatie gevraagd 
en ongevraagd over het algeheel functioneren van Stem.  

 
 

Taken van de examenadviescommissie  

Artikel 2  

De examenadviescommissie:  
• Bewaakt het PDCA-proces van ontwikkeling, vaststelling, uitgifte en verbetering van 

examens, mede op basis van uitkomsten van evaluaties.  
• Houdt het kwaliteitshandboek Stem actueel en implementeert aanpassingen.  
• Adviseert het bestuur wanneer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van examinering en 

regelgeving leiden tot consequenties voor Stem.  
• Adviseert het bestuur bij het valideren van (nieuwe) formats voor de diverse 

exameninstrumenten, examenplannen, examenmatrijzen en valideringsformulieren.  
• Adviseert het bestuur bij het valideren van functieprofielen voor de diverse rollen voor 

ontwikkelen en valideren binnen Stem.  
• Ziet er op toe dat uitgangspunten van Stem terugkomen in het proces en de producten. 
• Rapporteert haar bevindingen aan het bestuur van Stem.  

 
 

Samenstelling, benoeming en evaluatie  

Artikel 3 

De examenadviescommissie bestaat uit:  
• Zeven leden, afkomstig van de deelnemende onderwijsinstellingen, waarbij alle sectoren 

zijn vertegenwoordigd.  
• Het EAC-lid is geen lid van een commissie van deskundigen, de vaststellingscommissie of 

het bestuur.  
• De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.  

• Secretariaat, ingevuld door de uitvoeringsorganisatie.  
 
Artikel 4 

• Een lid van de examenadviescommissie wordt op voordracht van de deelnemersraad 
benoemd door het bestuur voor een zittingstermijn van drie opleidingsjaren. 

• Een aftredend lid van de examenadviescommissie kan worden herbenoemd voor een 
nieuwe zittingstermijn van drie jaar. 

• De leden van de examenadviescommissie kunnen door het bestuur van de examen 

stichting worden ontslagen. 


