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DEEL 1. INLEIDING

Dit examenreglement is van toepassing op de opleiding tot “Medewerker Contact-

lenzen en Contactlensspecialist”.

In deel 2 wordt de context aangegeven waar binnen de opleiding “Medewerker 

Contactlenzen en Contactlensspecialist” kan worden geplaatst.

De opbouw van deel 3, het examenreglement, is als volgt:

Hoofdstuk 1 De regeling van de examens

Hoofdstuk 2 De organisatie van de examens

Hoofdstuk 3 De richtlijnen voor het samenstellen van de examens

Hoofdstuk 4 De richtlijnen voor het beoordelen van de examens

Hoofdstuk 5 Bezwaar en Beroep

Tenslotte vindt u in deel 4 een begrippenlijst behorende bij dit examenreglement.

Het examenreglement is door de examencommissie “Contactlensonderwijs”

vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2015 (hiermee zijn eerdere versies

van het examenreglement met ingang van het studiejaar 2015-2016 vervallen).
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DEEL 2. CONTEXT

De beroepscompetentieprofielen ten behoeve van de kwalificatie voor de ‘mede-

werker contactlenzen’ en de ‘contactlensspecialist’zijn  in 2004 gereed gekomen. 

Deze beroepscompetentieprofielen zijn leidend voor de examninering.

De beroepscompetentieprofielen worden momenteel herzien. Te verwachten is dat 

voor het studiejaar 2016-2017 de beroepscompetentieprofielen in herziene versie 

gebruikt zullen worden.
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DEEL 3. EXAMENREGLEMENT “MEDEWERKER 
CONTACTLENZEN &CONTACTLENSSPECIALIST”

  HOOFDSTUK 1.  De regeling van de examens

Art. 1.0 Het examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het  

 samenwerkingsverband IRIS.

Art. 1.1 Bij dit examenreglement hoort een begrippenlijst. De begrippenlijst  

 is een onderdeel van het examenreglement. Zie hiervoor deel 4.

Art. 1.2 Voor toelating tot een exameneenheid moet de kandidaat bij de       

 aanvang daarvan:

toegang en
toelating

 A.  In het bezit zijn van het diploma Voortgezet Leerlingwezen voor      

Opticiens, vakbekwaam opticien of het diploma opticien (MBO), 

of het diploma Technisch Oogheelkundig Assistent of het diplo-

ma optometrist of gelijkwaardige opleiding ter beoordeling van 

de examen-commissie of in het bezit zijn van door de examen-

commissie getoetste elders verkregen competenties.

  

 En

 B.  Het examengeld hebben betaald voordat examens afgenomen 

worden. 

 En

 C.  Zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Onder 

een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, identi-

teitskaart of rijbewijs.

 En

 D.  Een oproep voor het betreffende examen verstrekt door het 

examenbureau Iris.
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Art. 1.3 Lid 1
afwezigheid  Kandidaten die in geval van ‘overmacht’ niet aan het examen   

hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een  

schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. 

   

De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim  

en handelt conform dit oordeel.

 

 Lid 2
  Indien de examencommissie het verzuim geldig verklaart, kan de  

kandidaat tegen een gereduceerd tarief (50% van het vigerende 

examengeld) deelnemen aan de eerstvolgende examengelegen-

heid.

   

 Lid 3
 Restitutie van examengeld is mogelijk onder aftrek van 20%   

 administratiekosten als uiterlijk twee weken voorafgaande aan het  

 examen de kandidaat zich schriftelijk bij de examencommissie   

 afmeldt.

Art. 1.4 Het examen wordt afgenomen op grond van het onderliggende  

 examenreglement, welke is goedgekeurd door de    

 examencommissie “Contactlensonderwijs”.

Art. 1.5 Lid 1
 Het examen bestaat uit onderstaande exameneenheden:

 

Code Naam exameneenheid

EE1 Aanpassen van standaard vormstabiele contactlenzen met een 
sferische optische zone

EE2 Aanpassen van standaard sferische zachte contactlenzen en standaard 
torische zachte contactlenzen

EE3 Aanpassen van speciale contactlenzen

EE4 Controleren en probleem oplossen
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 Lid 2
  Kandidaten moeten kunnen aantonen dat zij over voldoende   

kennis en vaardigheden beschikken om deel te kunnen nemen aan 

het theorie- en/of het praktijkexamen.

 Lid 3
  Indien de kandidaat op grond van een EVC-procedure vrijstelling 

van een exameneenheid heeft ontvangen van de examencom-

missie dan wordt uitzondering gemaakt op het bovenstaande.

Art. 1.6 Lid 1
 Elke exameneenheid wordt getoetst met behulp van een theorie- 

 examen en een praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt   

 afgenomen door middel van een proeve van bekwaamheid.

 

 Lid 2
  De geldigheidsduur van de uitslag van een exameneenheid (theo-

rie en proeve van bekwaamheid) is 3 aansluitende schooljaren. 

Art. 1.7 Lid 1
fraude- Een ieder die betrokken is bij het examen en vermoedt dat er      

bepalingen sprake is van onregelmatigheden, is verplicht dit te melden bij de  

 examencommissie. De examencommissie kan maatregelen   

 treffen tegen kandidaten die ten aanzien van het examen   

 onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt   

 opgelegd, wordt de kandidaat gehoord.

   

 Lid 2
  Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt:

 •   spieken of contact met de medekandidaat;

 •     het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen; het gebruiken 

van (digitale) middelen waarmee de kandidaat contact kan 

maken met personen en/of instanties buiten de examenruimte, 

 •     het niet opvolgen van instructies van de examencommissie of 

door de examencommissie benoemde personen ten aanzien 

van de examenorganisatie;

 •     het maken van opnamen van de examenopgaven tijdens het 

examen;

 •     het meenemen van de examenopgaven uit de examenruimte.
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 Lid 3
 De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn:

 •   ongeldige verklaring van de uitslag van de betreffende (deel)   

exameneenheid;

 •  uitsluiting van (verdere) deelname aan het examen.

Art. 1.8 Lid 1
uitslag De uitslag van elke (deel) exameneenheid wordt binnen acht   

 weken na afname van deze (deel) exameneenheid door de   

 examencommissie bekend gemaakt aan de kandidaat onder   

 vermelding van de eindcijfers.

  

 Lid 2
 De examencommissie stelt de uitslag vast conform de    

 vastgestelde cesuur, met inachtneming van het bepaalde in   

          artikel 1.10.

 

 Lid 3
 De kandidaat is geslaagd voor het examen indien hij aan alle   

 voor het diploma “Medewerker Contactlenzen en    

 Contactlensspecialist” vereiste voorwaarden heeft voldaan zoals  

 beschreven in art. 1.10, lid 3.

 

 Lid 4
 Na elke examenronde wordt bepaald welke kandidaat geslaagd is  

 en wie nog niet. Eén keer per jaar (na de tweede ronde   

 praktijkexamens) vindt een diploma-uitreiking plaats. De diploma- 

 uitreiking vindt plaats op de school waar het examen is afgelegd, 

 of op een nader door te school te bepalen plaats.

 Lid 5
 De kandidaten dienen het diploma persoonlijk af te halen.

Art. 1.9 Kandidaten kunnen tegen de uitslag van een exameneenheid                       

bezwaar/ of een deel ervan en tegen maatregelen als in artikel 1.7 lid 3               

beroep bezwaar aantekenen volgens de regels van hoofdstuk 5.
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Art. 1.10 Lid 1
uitslagregels Per exameneenheid wordt door de examencommissie vastgesteld  

 of een kandidaat daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering  

 voor een exameneenheid wordt weergegeven in één van de   

 cijfers 1 t/m 10.

 10   = uitmuntend

 9     = zeer goed

 8     = goed

 7     = ruim voldoende

 6     = voldoende

 5     = bijna voldoende

 4     = onvoldoende

 3     = gering

 2     = slecht

 1     = zeer slecht

waardering   Lid 2
  Het theorie-examen van een exameneenheid bestaat uit twee 

delen: een open-vraag gedeelte en een gesloten-vraag gedeelte 

(mc).

 Beide onderdelen worden afzonderlijk beoordeeld.

 Aan beide onderdelen wordt een score toegekend.

  De scores van beide onderdelen worden gemiddeld. Het gemid-

delde cijfer is het cijfer voor het theorie-examen. Het gemiddelde 

cijfer wordt niet afgerond. Eventuele cijfers die achter de komma 

door het middelen zijn ontstaan vervallen.

  

  Het praktijkexamen wordt conform het vigerende beoordelingsfor-

mulier gescoord.

  De eindscore voor het praktijkexamen wordt niet afgerond. Een 

eventueel cijfer achter de komma vervalt.

geslaagd  Lid 3
 Een kandidaat is geslaagd voor een exameneenheid indien hij:
 •     voor het theorie-examen minimaal het cijfer 6,0 heeft behaald, 

waarbij de beide onderdelen van het examen (dus zowel het 

mc-gedeelte als het openvraaggedeelte) niet lager beoordeeld 

mogen zijn dan 4,0.

 •    voor het praktijkexamen minimaal het cijfer 6,0 heeft behaald.
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 Lid 4
 Een kandidaat is geslaagd voor het examen “Medewerker   

 Contactlenzen” indien hij voor exameneenheid 1 en    

 exameneenheid 2 het cijfer 6,0 of hoger heeft behaald.

  Een kandidaat is geslaagd voor het examen “Contactlensspeci-

alist” indien hij voor alle vier de exameneenheden het cijfer 6,0 of 

hoger heeft behaald.

 Lid 5
  Een kandidaat die een EVC-procedure heeft doorlopen kan zijn 

ervaringscertificaat aanbieden aan de examencommissie ter 

beoordeling. Indien de examencommissie besluit dat aan alle eisen 

m.b.t. de exameneenheid is voldaan, is de kandidaat voor die 

betreffende exameneenheid geslaagd.

 Lid 6
  Een kandidaat die een EVC-procedure heeft doorlopen en zijn 

ervaringscertificaat heeft aangeboden aan de examencommissie 

ter beoordeling zal het diploma ontvangen indien hij voldoet aan 

onderstaande voorwaarden:

 •     de kandidaat is in het bezit van een diploma opticien of het 

diploma technisch oogheelkundig assistent of het diploma opto-

metrist

 •     de kandidaat voldoet aan alle eisen die aan de uitreiking van 

het diploma worden gesteld.

Art. 1.11 Lid 1
diploma’s en De examencommissie “Contactlensonderwijs” reikt een diploma      

cijferlijsten uit aan de kandidaat die geslaagd is voor alle exameneenheden  

 die bij dat diploma horen.

 Lid 2
  Aan iedere kandidaat die een theorie-examen in een (deel)

exameneenheid heeft afgelegd, reikt de examencommissie een 

cijferlijst uit. Op de cijferlijst wordt tenminste vermeld de door de 

kandidaat afgelegde examenonderdelen en de daarbij behaalde 

cijfers.
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 Lid 3
  Na elk theorie-examen ontvangt de kandidaat een overzicht van 

elk examenonderdeel.

 

  De geldigheidsduur van de onderdelen per exameneenheid 

bedraagt 3 aaneengesloten schooljaren. Op het overzicht worden 

tenminste vermeld: het examenonderdeel, het opleidingsinstituut 

en de datum waarop het resultaat is vastgesteld.

Art. 1.12 Lid 1
herexamen Wanneer de kandidaat niet is geslaagd voor een exameneenheid,  

 wordt hij in de gelegenheid gesteld de exameneenheid nogmaals  

 af te leggen, na voldaan te hebben van de examenkosten.

 

 Lid 2
  In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten de kan-

didaat nog een tweede herkansingsmogelijkheid te bieden. Indien 

de kandidaat van die gelegenheid gebruik wenst te maken, dient 

hij een schriftelijk verzoek daartoe in bij de examencommissie. In het 

schriftelijk verzoek beargumenteert de kandidaat zijn verzoek.

Art. 1.13  Er zijn meerdere herkansingen mogelijk. Voor elke herkansing dient 

opnieuw examengeld betaald te worden. Artikel 1.11 lid 3 blijft van 

toepassing.    

Art. 1.14 Bij omstandigheden waarin het examenreglement niet voorziet   

onvoorziene en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, om-

standigheden beslist de dagvoorzitter/toezichthouder. 

   

De dagvoorzitter/toezichthouder deelt zijn beslissing zo spoedig 

mogelijk mee aan belanghebbenden en betrokkenen en doet 

mededeling van zijn besluit aan de examencommissie.

Art. 1.15  Een kandidaat kan zich als examenkandidaat (extraneus)

extraneus aanmelden voor het examen.

  Hij dient zich daartoe tijdig in te schrijven en het examengeld tijdig 

te voldoen.

  Op de extraneus zijn alle regelingen uit dit examenreglement van 

kracht.
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Art. 1.16 Lid 1
vrijstellingen  De examencommissie kan een kandidaat vrijstelling verlenen voor 

het afleggen van een examen. Indien de kandidaat gebruik wil 

maken van de vrijstelling dient hij daartoe een schriftelijk verzoek 

in te dienen bij de examencommissie, waarin hij de motieven aan-

geeft waarom hij in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling van 

het afleggen van het examen. De examencommissie behandelt 

dit verzoek in de eerstvolgende vergadering en zal de kandidaat 

binnen twee weken na afloop van de vergadering berichten.

 Lid 2
  Het in het bezit hebben van het diploma ‘assistent contactlensspe-

cialist’, uitgegeven door LEXON geeft recht op vrijstelling voor het 

afleggen van de examens EE1 en EE2. Daartoe dient een kopie van 

het diploma alsmede de inhoud van de destijds gevolgde cursus te 

worden overlegd aan de examencommissie.
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  HOOFDSTUK 2.  De organisatie van de examens

Art. 2.0  De examencommissie “Contactlensonderwijs” stelt ten behoeve 

van het afnemen van de examens een examen constructiecom-

missie in. De leden van de constructiecommissie worden voorge-

dragen door het  Samenwerkings-verband Iris.

 

 Taken van de examen constructiecommissie:

 •      het ontwikkelen van toetsinstrumenten.

 •      het exclusief aanleveren van de toetsproducten aan de exa-

mencommissie.

 Taken van de examencommissie:

 •     het controleren van de werkzaamheden en toetsinstrumenten 

van de examen productiecommissie,

 •     het vaststellen van de examenopgaven, de cesuurmethode, de 

normering en correctie,

 •    het vaststellen van de uitslag van het examen,

 •    het meedelen van de uitslag aan de kandidaat,

 •     het behandelen van verzoeken om vrijstellingen en erkenningen. 

De aanvraag voor verzoeken moet uiterlijk één maand voordat 

de examencommissie bijeen komt bekend zijn; 

 •     het geven van regels met betrekking tot de goede gang van 

zaken tijdens de toetsing,

 •    het treffen van maatregelen bij onregelmatigheden,

 •     het behandelen van verzoeken van kandidaten om in aanmer-

king te komen voor een tweede herkansing,

 •    het vaststellen van het examenreglement.

  De examencommissie bestaat uit vijf leden waarvan drie leden uit 

de branche komen, twee leden worden aangewezen door het 

Samenwerkingsverband Iris en een ambtelijk secretaris. 

 

 Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van   

 tenminste drie leden, waaronder de voorzitter, vereist.

Art. 2.1  De leden van de constructiecommissie zijn geheimhouding ver-

schuldigd t.a.v. exameninstrumenten en examenproducten. 

Art. 2.2  De examencommissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund 

door het Examenbureau Iris.
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Art. 2.3 Een kandidaat is voor een examenonderdeel ingeschreven als 

wijze van             voldaan is aan het volgende:                                                    

aanmelden  •  de kandidaat heeft zich uiterlijk 4 weken voor het    

      deelexamen schriftelijk aangemeld,

 •   de kandidaat heeft aan de financiële verplichtingen voldaan.

Art. 2.4 Kandidaten worden vooraf door de opleiding op de   

hulpmiddelen hoogte gebracht van de hulpmiddelen die zij bij het (deel)   

 examen mogen gebruiken. 

Art. 2.5 De examencommissie wijst de examinatoren aan.                   

examinator/ De examencommissie wijst de dagvoorzitter en surveillanten 

dagvoorzitter/ aan. Zij nemen onder verantwoordelijkheid van de    

toezichthouder examencommissie schriftelijke examens af.

Art. 2.6 De kandidaat ontvangt van het Examenbureau Iris                           

oproep minimaal 10 werkdagen voor afname van het deelexamen een   

 schriftelijke op naam gestelde oproep met daarop minimaal   

 vermeld de naam en het adres van de examenlocatie en het   

 tijdstip waarop de kandidaat aanwezig dient te zijn.

Art. 2.7 Wanneer de afsluiting van een examenonderdeel voor een                

ziekte/ kandidaat niet mogelijk is als gevolg van verhindering door ziekte 

overmacht of een andere vorm van overmacht (met geldige reden), komt hij  

 in aanmerking voor een uitgestelde deelname bij de    

  eerstvolgende gelegenheid van toetsing van het examenonder-

deel. 

Art. 2.8    Een kandidaat die te laat komt, meldt zich bij de surveillant of

laatkomers   dagvoorzitter.De surveillant of dagvoorzitter besluit of de kandidaat 

al dan niet alsnog tot het examen wordt toegelaten. Indien het 

te laat komen het gevolg is van overmacht, kan de kandidaat 

toegelaten worden  tot het examen, mits nog geen kandidaten de 

examenzaal hebben verlaten. In het proces-verbaal dat van het 

verloop van het examen wordt opgemaakt wordt hierover melding 

gemaakt.

Art. 2.9 Lid 1
gang van zaken Vóór aanvang:                                                                            

tijdens een •   Het toezicht bij de afname van een schriftelijk examen                       

toetsmoment      wordt geregeld door de examencommissie in samenwerking     

      met de scholen waar het examen wordt afgenomen. In een 
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       lokaliteit waar een (deel)examen wordt afgenomen is ten .  

tenminste één surveillant aanwezig.

 •    De kandidaat dient uiterlijk op de tijd als vermeld in de oproep-

brief bij het examenlokaal aanwezig te zijn.

 •    Het examenbureau Iris draagt zorg voor de verzending van de 

examenbescheiden aan de contactpersoon van school. 

 •    Alle betrokkenen zorgen ervoor dat de opgaven geheim blijven 

tot de aanvang van de zitting waarbij deze opgaven aan de 

kandidaten worden voorgelegd. De surveillant geeft de kandi-

daten de instructies met betrekking tot het maken van 

       deelexamen en ziet toe op de naleving van de gedragsregels 

door de kandidaten.

- •    Tijdens een zitting van een examen worden aan de kandidaten 

geen mededelingen van welke aard dan ook, aangaande de 

opgaven, gedaan; tenzij daarvoor personen zijn aangesteld 

door de examencommissie.

 Lid 2
  Tijdens het schriftelijk examen:

 •     Surveillanten controleren de identiteit van de examenkandidaat. 

 •    Surveillanten noteren tijdstip van aankomst van laatkomers in het 

dagrapport/procesverbaal.

 •    Surveillanten zien toe op rust en orde.

 •    Surveillanten vermelden onregelmatigheden in het proces-ver-

baal en stellen de contactpersoon van school van de onregel-

matigheden in kennis.

 •    Kandidaten mogen het eerste half uur de examenlocatie niet 

verlaten.

 Lid 3
 Tijdens het praktijkexamen:

 •    Een praktijkexamen wordt afgelegd ten overstaan van minimaal 

twee examinatoren per groep kandidaten. 

 •    De examinator controleert de identiteit van de examenkandi-

daat. 

 •    Van het verloop van een praktijkexamen maakt de dagvoorzitter 

in samenwerking met  de examinatoren een dagrapportage op. 

 •    De dagvoorzitter stuurt de rapportage  naar de examencommis-

sie. 

 •    De proefpersoon voldoet aan de gestelde eisen. Bij niet voldoen 

aan de eisen wordt de kandidaat die de proefpersoon heeft 

aangemeld uitgesloten van deelname.
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 •    De dagvoorzitter rapporteert aan de examencommissie middels  

het formulier ‘dagrapportage’.

 •    De dagvoorzitter is ambulant en in principe vrijgesteld van het 

afnemen van examens. 

 •    De proefpersoon voldoet aan de gestelde eisen en dit is 

zichtbaar middels de opgestelde en getekende verklaring die 

de kandidaat heeft moeten tekenen bij aanmelding van het 

examen.

 •    De kandidaat zorgt ervoor dat de gegevens van de meege-

brachte proefpersoon schriftelijk op het door de school verstrek-

te formulier aan het begin van de examendag aan de dagvoor-

zitter worden verstrekt’.

 Lid 4
  Indien een kandidaat twee praktijkexamens op één  dag doet 

dient de kandidaat twee proefpersonen aan te leveren. 

 Lid 5   

 Aan het eind van het schriftelijk examen:

 •   Kandidaten leveren toetsmateriaal, gemaakte opgaven en alle 

blaadjes in bij een surveillant.

 •   De surveillant controleert en noteert de ontvangst van het 

materiaal op de kandidatenlijst.

 •  Kandidaat plaatst handtekening op de presentielijst.

 Lid 6
 Na afloop van het praktijkexamen:

 •   De examinatoren dragen al het materiaal over aan de dagvoor-

zitter.

 •   De dagvoorzitter draagt het materiaal over aan het Examenbu-

reau Iris.

 •   Het werk van de kandidaten wordt, met inachtneming van de ge-

stelde beoordelingsnormen, beoordeeld door de examinatoren. 

Art. 2.10 Lid 1
inzagerecht, Het schriftelijk, en voor zover dit bewaard kan blijven, praktische      

bewaartermijn werk van de kandidaat wordt gedurende ten minste 4 maanden  

 na afloop van iedere gelegenheid tot examen ter inzage voor   

 belanghebbende door het Examenbureau Iris bewaard.   

 Indien inzage is gevraagd, een bezwaar- of beroepsprocedure is  

 gestart, zal het werk zolang de procedure loopt bewaard blijven.
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 Lid 2
 Na afloop van 4 maanden wordt het schriftelijk werk vernietigd.

Art. 2.11 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering 

geheimhouding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het   

 vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden,   

 en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk   

 voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht   

 geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor   

 zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht   

 of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot  

 bekendmaking voortvloeit.

Art. 2.12 Indien een examenkandidaat door een lichamelijke, geestelijke   

afwijkende  of enige, zulks ter beoordeling van de examencommissie, andere               

toetsing handicap (bijvoorbeeld dyslexie), niet in staat is deel te nemen   

 aan het (deel)examen, kan de examencommissie onder   

 vastgestelde voorwaarde toestemming geven dit (deel)examen in  

 afwijkende vorm af te laten nemen. Een onafhankelijk onderzoek  

 is hiervoor vereist. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de   

 kandidaat. De afwijkende vorm moet voldoen aan de    

 toetstechnische eisen zoals validiteit en betrouwbaarheid. Het   

 niveau en de doelstelling van de afwijkende toetsvorm mogen   

 niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van  

 het oorspronkelijke (deel)examen.

Art. 2.13 De examencommissie dient jaarlijks vóór 1 november een           

jaarverslag jaarverslag (over het voorafgaande jaar) in bij het    

 samenwerkingsverband IRIS.

Art. 2.14 Dit examenreglement treedt met ingang van  het schooljaar       

inwerkingtreding 2015-2016 in werking.                                                                   

Art. 2.15 Dit reglement wordt geciteerd met:                                                  

citeer titel ‘Examenreglement Contactlensonderwijs’.

goedkeuring Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de   

 examencommissie d.d. 6 juli 2015.

Art. 2.16 Alle voorkomende zaken waarin dit reglement niet voorziet is de  

conversie- examencommissie gemachtigd een beslissing te nemen.

mogelijkheid
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    HOOFDSTUK 3.  De richtlijnen voor samenstelling van de examens

Art. 3.1 De examencommissie stelt de exameneenheden, cesuur en        

vaststelling van correctiemodellen (bij theorie- en praktijkexamens) vast.

exameneenheden

Art. 3.2 De doelen en de vorm van elke exameneenheid worden voor             

inhoud en  aanvang van de cursus aan de kandidaten bekendgemaakt.                   

vorm van de                                                                                                                       

exameneenheden

Art. 3.3 De exameneenheid gaat de omvang van de toetsdoelen niet te 

exameneisen buiten.

Art. 3.4 Spreiding van de exameneenheden over de toetsdoelen wordt         

spreiding door de examencommissie vastgesteld en tijdig aan de kandida  

 ten kenbaar gemaakt door het samenwerkingsverband IRIS.

Art. 3.5 Elke exameneenheid die gebaseerd is op bepaalde toetsdoelen 

moeilijkheids- heeft een zoveel mogelijk vergelijkbare moeilijkheidsgraad als elk        

graad volgende (deel)examen dezelfde doelen, ongeacht de 

 doelgroep waarvoor deze exameneenheid bestemd is.

Art. 3.6  De exameneenheden zijn, voor wat betreft alle mogelijke               

duidelijk  aspecten, duidelijk.

Art. 3.7  De duur van elke exameneenheid wordt na vaststelling door de             

duur van  examencommissie bekendgemaakt.       

toetsafname
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    HOOFDSTUK 4.  De richtlijnen voor de beoordeling van de examens

Art. 4.1 Het werk van elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde              

gelijke  normen op gelijke wijze beoordeeld.

Art. 4.2 Het werk van elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van 

beoordelings- normen die vastgelegd zijn in een beoordelingsvoorschrift.                 

criteria

Art. 4.3 Beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De      

motivering beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de   

 beoordelingscriteria.

 Beoordelaars moeten duidelijk hun beoordeling omschrijven.

 

 Beoordelaars van het praktijkexamen dienen op het 

 beoordelingsprotocol, indien zij een ‘K’-criterium onvoldoende   

 waarderen, deze voldoende motiveren.
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    HOOFDSTUK 5.  Bezwaar en beroep

Art. 5.1 Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met               

bezwaar betrekking tot het examen binnen één maand na de    

 uitslagbepaling schriftelijk bezwaar aantekenen bij de    

 examencommissie.

Art. 5.2

beroep
  Een kandidaat kan tegen een uitspraak op het bezwaar beroep  

aantekenen bij samenwerkingsverband IRIS binnen 14 dagen nadat 

het besluit van de examencommissie is verzonden.

Art. 5.3 Lid 1
bezwaar-/ Het bezwaar- of beroepsschrift houdt in:                                  

beroepsschrift •     naam en adres van de indiener,

 •   datum van indiening,

 •    omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar 

of beroep worden ingediend (kopie meesturen),

 •   de gronden van het bezwaar of beroep.

 Lid 2
 •   De commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen 

1 maand over het beroep, tenzij zij de termijn met reden om-

kleed, heeft verlengd met ten hoogste 2 weken.

 •   De commissie van Beroep deelt haar beslissing schriftelijk mee 

aan de kandidaat en de examencommissie.

Art. 5.4 De examencommissie beslist binnen 1 maand nadat de periode  

termijnen van indiening van de bezwaren is verstreken.

uitspraak De commissie kan deze termijn éénmaal verlengen met een maxi

bezwaar mum 2 weken.

Art. 5.5 De termijn voor het indienen van een beroepsschrift                  

termijnen bedraagt 14 dagen. De termijn vangt aan met ingang van de dag  

 na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekendgemaakt.
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Art. 5.6 Het adres van de commissie van Beroep is hieronder                           

adres van de weergegeven:                                                                             

commissie van Samenwerkingsverband IRIS                                                          

Beroep P/a Examenbureau Iris                                  

 Voorveste 2 

 3992 DC Houten

 T: 088-0771160

 E: examenbureauiris@zadkine.nl
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DEEL 4. BEGRIPPENLIJST

Begrippen

Bezwaar  Een door de kandidaat, bij de examencommissie, aangetekend   

protest tegen het verloop of de uitslag van het examen.

Beroep Een door de kandidaat, bij IRIS, aangetekend beroep tegen  

 de uitspraak van de examencommissie.

Commissie van  Een door IRIS in te stellen commissie van Beroep voor de         

Beroep behandeling van door kandidaten aangetekend beroep tegen de  

 uitspraak van de examencommissie.

Dagrapportage  Het formulier dat de dagvoorzitter aan het einde van de dag waar 

praktijkexamens zijn afgenomen invult en opstuurt naar het

 Examenbureau.

Diploma Het diploma “Medewerker Contactlenzen” of het diploma   

 “Contactlensspecialist”, dat afgegeven is door het    

 samenwerkingsverband IRIS.

Examen De toetsing ter beoordeling of de kandidaat voldoet aan de   

 gestelde normen voor afwijzen of slagen.

Examenbureau Het examenbureau dat is belast met de uitvoering van de 

Iris organisatie van de examens.

Examen- De door het samenwerkingsverband IRIS ingestelde commissie,  

commissie verantwoordelijk voor de examinering.

Exameneenheid De in artikel 1.5 weergegeven examenonderdelen waaruit het   

 examen “Medewerker Contactlenzen en Contactlensspecialist”   

 bestaat.

Exameneisen Een overzicht van de minimale eisen waaraan een kandidaat   

 moet voldoen om in aanmerking te komen voor een diploma.

Extraneus  Een examenkandidaat die alleen gebruik maakt van de

 examinering, zonder aan het onderwijs deelgenomen te hebben.
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Dagvoorzitter De door de examencommissie benoemde persoon die namens de  

 examencommissie toezicht houdt op de organisatie en het   

 verloop van het examen.

Examenverslag Document waarin het verloop van het examen wordt    

 weergegeven.

Examinator Hij die door de examencommissie is benoemd voor de    

 beoordeling van het schriftelijk-/praktijkexamen.

Kandidaat Hij die ter deelneming aan het examen is ingeschreven.

Procesverbaal  Het formulier dat aan het einde van het examen wordt opgemaakt 

en waarin bijzonderheden die zich tijdens het examen hebben 

voorgedaan worden neergelegd.

Samenwerkings- Het samenwerkingsverband van 6 optiekscholen in Nederland:          

verband IRIS •   Da Vinci, Dordrecht

 •   Deltion, Zwolle

 •   DHTA, Utrecht

 •   Gilde College, Roermond

 •   Regio College, Zaandam

 •   Zadkine, Rotterdam

Studiejaar  Onder een studiejaar wordt de periode van een schooljaar ver-

staan; in de regel is dat de periode van 1 september tot en met 31 

juli.

Toetsmatrijs Overzicht van de spreiding van te toetsen exameneisen binnen   

 een exameneenheid.

Toezichthouder/ Hij die door de examencommissie is aangewezen om toe te zien      

surveillant op het verloop van het examen volgens een in het    

 examenreglement vast omschreven takenpakket bij een   

 schriftelijk examen.

NB 

Daar waar in dit reglement de mannelijke vorm is gehanteerd gelieve de lezer hij/zij te 

lezen.






