
Examencommissie: huishoudelijk regelement 
DEKRA Rail bv 

Pagina 1 van 3 

 
 

 

Onbeheerst document indien afgedrukt  

Algemeen 

Dit huishoudelijk reglement definieert de rechten, taken en plichten van de examen-commissie binnen 

DEKRA Rail. 

Artikel 1: samenstelling examencommissie 

1. DEKRA Rail heeft 1 examencommissie welke minimaal 1x per jaar samenkomt, of vaker 

indien de noodzaak daartoe roept. 

2. Het staat de examencommissie vrij om een niet-lid te laten notuleren tijdens periodieke 

vergaderingen. 

3. De examencommissie bestaat uit 1 voorzitter en minimaal 2 leden.  

4. Leden van de examencommissie zullen geen onderdeel zijn van de examenorganisatie en op 

geen enkele wijze betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoer van het opleiden, examineren of 

beoordelen van examens. 

5. Leden van de examencommissie worden benoemd door het management van DEKRA Rail en 

dienen minimaal elke 3 jaar te worden (her)benoemd. 

6. Het schema van benoeming is als volgt: 

 

Naam en functie Taak binnen 
examencommissie 

(her)benoemd Aftreden of 
herbenoeming 

Dhr. A. Verweij 
Manager certification 

lid 01-01-2023 01-01-2026 

Dhr. J. Kandelaar 
Tribo analyst 

Voorzitter  01-01-2023 01-01-2026 

Dhr. M. de Jong 
QHSE manager 

lid 01-01-2023 01-01-2026 

 

Artikel 2: Besluitvorming en mandatering 

1. Het werk betreffende de algemene beleidszaken vindt plaats tijdens de bijeenkomst van de 
voltallige examencommissie. 

2. Besluiten over de beleidsmatige kaders van de examencommissie worden genomen door 
minimaal 3 leden waaronder de voorzitter of vicevoorzitter. 

3. De examencommissie mag deskundigen binnen DEKRA Rail en extern raadplegen. 
 

Artikel 3: overzicht van taken van de examencommissie 

1. Vergaderingen en samenkomsten 

 a. voorbereiden vergaderingen/ voorbereiden besluiten/ beslissingen 

 b. bepalen urgentie binnengekomen verzoeken 

 c. verslaglegging en ter inzage leggen van verslagen (al dan niet geanonimiseerd) 

 d. bewaken van hetgeen in vergaderingen is besloten (b.v. actiepunten) 

 e. verantwoordelijkheid voor archiveren van behandelde verzoeken en onderwerpen 

2. Kwaliteit en toetsing 

 a. Borging van kwaliteit van tentamens en examens 

 b. Opstellen benoemingsbeleid examinatoren, beoordelaars, toezichthouders en 
surveillanten 

 c. Benoemen van examinatoren, beoordelaars, toezichthouders en surveillanten 

 d. Opstellen richtlijnen toetsproces en beoordelingsnormen voor de uitslag van 
tentamens 

 e. Vaststellen fraude & bepalen van sancties 
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3. Overige taken 

 a. Opstellen en bijwerken huishoudelijk reglement examencommissie 

 b. Bekrachtigen van het examenreglement inclusief bijlagen 

 

Artikel 4: Archivering 

1. Alle besluiten en beslissingen worden schriftelijk vastgelegd  
2. Er is een beveiligde map voor beleidsbesluiten en beslissingen op de server van DEKRA Rail 

waarop o.a. beleidsdocumenten, examen opgaven en klachtafhandelingen worden 
opgeslagen. 

 

Artikel 5: Wijzigingen 

1. De afspraken in dit reglement kunnen tussentijds bij beslissing van de examencommissie 
worden gewijzigd  

2. Na iedere wijziging wordt het gewijzigde reglement gepubliceerd op de website van DEKRA 
Rail 
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Versiebeheer 

 

Versie Datum Wijziging Opsteller Controle Vrijgave 

1.0 15-12-2022 Nieuw document EG AV, JK, MdJ AV, JK, MdJ 

 


