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Examenreglement Opleiding AT & MIT W/E 

Begripsomschrijvingen  

Kandidaat: De persoon die toestemming krijgt naar aanleiding van de vaststellings-vergadering om 
deel te nemen aan de afstudeeropdracht. 

Examen: Het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer dat wordt 
afgenomen op grond van het examenprogramma. Deelname aan het examen kan alleen bij het met een 
voldoende afronden van het opleidingstraject. 

Examencommissie: De deskundigen die onder andere verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het 
examenprogramma. 

Examensecretaris: Het aanspreekpunt op de examenlocatie. 

Begeleider van de afstudeeropdracht: Een persoon die namens IW Nederland toezicht houdt op het 
juiste verloop van de afstudeeropdracht. 

Fraude: Onder fraude wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat erop is gericht het 
vormen van een juist oordeel omtrent zijn competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. 

Nalatigheid: Als de persoon nalatig is in het uitvoeren van de gemaakte afspraken met betrekking tot 
het ontwikkelen en presenteren van de afstudeeropdracht. 

Beoordelaars: Personen die de afstudeeropdracht beoordelen aan de hand van de beoordelingslijst. 

Diploma: Het bewijsstuk waaruit blijkt dat de deelnemer geslaagd is voor het school- en/of 
afstudeertraject. 

Bezwaarprocedure: De regeling waarbinnen kandidaten bij de examencommissie bezwaar kunnen 
aantekenen tegen het afgelegde examentraject. 

Bezwaarschrift: Het document waarin de deelnemer zijn ongenoegen kan uiten over het 
examentraject. 

IW Nederland: IWNL is de uitvoerende exameninstelling (bevoegd gezag). 

Reglement 

Artikel 1 
Dit reglement heeft betrekking op de examentrajecten AT & MIT W/E opleidingen van IW Nederland. 

Artikel 2 
Het examen is opengesteld voor iedereen die de bijbehorende cursus AT & MIT W/E van  
IW Nederland daadwerkelijk gevolgd heeft. 

Artikel 3 
Het examen bestaat uit een afsluitend eindexamen in de vorm van een afstudeeropdracht, afgesloten 
met een presentatie. Voor de afstudeeropdracht moet het cijfer 5,5 (vijf komma vijf) worden behaald om 
voor een diploma in aanmerking te komen. 

Artikel 4 
Men komt voor een branche erkend diploma in aanmerking wanneer men het opleidingstraject / 
afstudeeropdracht met voldoende resultaat afsluit. 

Artikel 5 
De kandidaat is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste naam, geboortedatum en 
geboorteplaats, gegevens ten behoeve van het opmaken van het diploma. 

Artikel 6 
Als een kandidaat “geslaagd” is voor het examentraject ontvangt de kandidaat een diploma met daarop 
vermeld de naam van de cursus. Dit diploma blijft eigendom van IW Nederland. 
Alle examengegevens worden tot vijf jaar na vaststelling van het definitieve resultaat bewaard. 
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Artikel 7 
IW Nederland ziet toe op de kwaliteit van de examens en de organisatie hiervan. IW Nederland richt 
hiertoe een examencommissie in. De commissie bestaat uit vier personen. De examencommissie ziet 
ook toe op de kwaliteit van de examens. 

Artikel 8 
Ieder examen in het examentraject komt tot stand in samenwerking met de in artikel 9 genoemde 
examencommissie. Deze commissie stelt ook de uitslag van elk examen vast en doet uitspraak ten aan 
zien van bezwaarschriften over het betreffende examen. 

Artikel 9 
IW Nederland is eindverantwoordelijk voor de deskundigheid van de examinatoren, beoordelaars en de 
examencommissieleden.  

Artikel 10 
IW Nederland is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste omstandigheden gedurende het 
examentraject. 

Artikel 11 
IW Nederland heeft niet het recht om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de beoordelingscriteria 
zonder de examencommissie hiervan op de hoogte te stellen.  

Artikel 12 
Bezwaar en klachten niet zijnde de inhoud en uitslag van het examen, kunnen alleen schriftelijk worden 
ingediend binnen een maand na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. 
Binnen een maand na ontvangst van de klacht, zal er een reactie gegeven worden. 

Artikel 13 
Een kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen de uitslag van de afstudeeropdracht. Het bezwaarschrift 
moet schriftelijk ingediend worden en uiterlijk een maand na bekendmaking van de definitieve uitslag 
waarvoor bezwaar wordt aangetekend, door IW Nederland ontvangen zijn.  
Een bezwaar moet vakinhoudelijk worden onderbouwd. Binnen een maand na ontvangst van het 
bezwaar doet de examencommissie uitspraak. 

Artikel 14 
Onder fraude of nalatigheid wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat erop is 
gericht het vormen van een juist oordeel omtrent zijn competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk te 
maken.  

Artikel 15 
De examensecretaris (opleidingscoördinator) neemt contact op met de examencommissie om het 
verslag te bespreken en in behandeling te nemen. De examencommissie is verantwoordelijk voor het 
nemen van een beslissing in het geval van fraude en/of nalatigheid kan de volgende maatregelen 
nemen: 

 Het afgelegde examenonderdeel ongeldig verklaren, wat inhoudt dat geen uitslag van het 
betreffende examenonderdeel wordt vastgesteld; 

 Een lagere beoordeling geven dan waarop de kandidaat op basis van het afgelegde 
examenonderdeel recht zou hebben; 

 Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het examentraject wordt geconstateerd, kan IW 
Nederland besluiten om in overleg met zowel de examencommissie als de directie een naar 
aanleiding van het traject uitgereikt waardepapier ongeldig te verklaren, terug te vragen of niet uit 
te reiken. 

Artikel 16 
IW Nederland is verantwoordelijk voor een goede evaluatie van het examentraject. 

Artikel 17 
De Kandidaat is verantwoordelijk voor het met succes doorlopen en afronden van het examentraject. 
Hij committeert zich aan dit reglement en eventuele overige gemaakte afspreken. De kandidaat zet zich 
volledig in teneinde het traject met goed gevolg af te ronden. 

Slotbepaling 
Bij alle omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist IW Nederland. 


