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Algemeen examenreglement Wateropleidingen  
 

1 Algemeen 

Dit algemene examenreglement geldt voor alle examens van Wateropleidingen.  
 
Het examenreglement van een opleiding van Wateropleidingen bestaat uit twee delen. In dit 
algemene deel zijn de algemene regels beschreven. Daarnaast zijn aanvullende regels in een 
bijzonder reglement per opleiding opgenomen. 

 

2 Begripsomschrijvingen 

Het examenreglement verstaat onder: 
 
1. “deelnemer”: degene die is ingeschreven voor een opleiding van Wateropleidingen. 
2. “Wateropleidingen”: Stichting Wateropleidingen, gevestigd te Nieuwegein. 
3. “DWO”: Digitale Water Opleidingen, de online leeromgeving van Wateropleidingen. 
4. “portal”: omgeving met toegang tot de DWO en registratie van gegevens. 
5. "examen": de afsluiting van de module van een opleiding. Het examen kan bestaan uit 

verschillende toetsvormen, die alle in dit reglement beschreven worden.  
6. "examencommissie": een door Wateropleidingen ingestelde commissie o.a. belast met het 

opstellen en beoordelen van de examens aan de hand van door Wateropleidingen gegeven 
richtlijnen en de kwaliteitsbewaking van de examens.  

7. “examinator”: een door Wateropleidingen aangewezen persoon die het examen afneemt 
en/of beoordeelt. 

8. “module”: gedeelte van een opleiding dat met één van de in dit examenreglement 
benoemde toetsvormen afgesloten wordt. 

9. "kandidaat": diegene die is toegelaten tot het examen. 
10. "surveillant": een door Wateropleidingen aangewezen persoon die toeziet op het verloop 

van een examen of een onderdeel ervan. 
11. “vrijstelling”: een schriftelijk besluit van de examencommissie op grond waarvan een 

deelnemer is vrijgesteld van het volgen van bepaalde lessen en/of het afleggen van het 
daarbij behorende examen. Het besluit wordt genomen op grond van door de kandidaat 
aangedragen documenten die aantonen dat hij beschikt over vergelijkbare kennis en 
vaardigheden als voor het betreffende examen wordt vereist. Dit staat ter beoordeling van 
de examencommissie. 

12. "diploma": schriftelijk/digitaal bewijs van  behaalde examen(s) en een afgeronde opleiding. 
 

3 Examinering 

1. Het bij de opleiding behorende examen wordt opgesteld en beoordeeld door de 
examencommissie onder verantwoordelijkheid van Wateropleidingen. 

2. De examinering wordt verzorgd door Wateropleidingen. 
 

4 Aanmelding en inschrijving voor een examen 

Iedere deelnemer die deelneemt aan een opleiding van Wateropleidingen is automatisch 
ingeschreven voor het/de bij de opleiding behorende examen(s).  
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In de cursusprijs is inbegrepen dat de deelnemer éénmaal, in het cursusjaar waarin men 
ingeschreven is, alle bij de opleiding behorende examens kan afleggen. Mocht de kandidaat niet 
kunnen deelnemen aan de eerste mogelijkheid voor een examen, dan wordt er geen geld 
gerestitueerd en moet betaald worden voor de herkansing.  

 

5 Toetsvormen 

 HET SCHRIFTELIJK EXAMEN 

Een schriftelijk examen kan digitaal of fysiek worden afgenomen.  

5.1.1 Vorm en inhoud van een schriftelijk examen 

1. Bij het schriftelijk examen krijgen kandidaten vragen/opdrachten uitgereikt.  
2. Van het schriftelijk examen komen twee varianten voor: 

a. Gesloten boek: 
de kandidaten beantwoorden de vragen of werken de opdrachten uit met behulp van 
ter plekke verstrekte gegevens. 

b. Open boek: 
de kandidaten beantwoorden de vragen of werken de opdrachten uit met behulp van 
het door de examencommissie vooraf toegestane cursusmateriaal.  

3. De examencommissie bepaalt inhoud en vorm van het schriftelijk examen.  

5.1.2 Beoordelingscriteria van een schriftelijk examen 

1. Schriftelijke examens worden samengesteld en vooraf van een normering voorzien door de 
examencommissie. 

2. De beoordeling van het schriftelijk examen gebeurt door twee examinatoren onafhankelijk 
van elkaar. 

3. Het (her)examencijfer wordt afgerond op één decimaal. 

5.1.3 Het afleggen van een schriftelijk examen 

1. Nadat de examenzitting is begonnen, mag men op zijn vroegst een half uur na aanvang het 
werk inleveren en de zaal verlaten. De kandidaat dient de examenzaal rustig te verlaten, 
zonder verstoring voor medekandidaten.  

2. Een kandidaat die te laat komt op het examen mag alleen deelnemen aan het examen na 
toestemming van de dienstdoende surveillant en wanneer geen andere kandidaat de 
examenzaal reeds heeft verlaten. Hij levert de examenopgaven en de uitwerkingen uiterlijk 
in op het vastgestelde tijdstip. Dit tijdstip staat vermeld op het examen. Bij digitale afname 
van het examen sluit het toetsprogramma vanzelf op de vastgestelde eindtijd. 

3. De uitwerkingen moeten door de kandidaat op het door Wateropleidingen verstrekte papier 
worden gemaakt. Het is niet toegestaan eigen schrijf-, teken- en/of kladpapier te gebruiken. 

4. Kandidaten dienen alleen die hulpmiddelen te gebruiken vastgesteld door de 
examencommissie zoals verwoord in het bijzonder examenreglement.  

5. Het is voor kandidaten niet toegestaan tijdens het examen met elkaar te communiceren. 
6. Het is de kandidaten niet toegestaan geluid- of beelddragers, enige vorm van 

telecommunicatie apparatuur (bijvoorbeeld mobiele telefoons, smartwatches) of enige vorm 
van informatiedragers mee te nemen in de examenruimte.  
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7. Een kandidaat mag tijdens het examen uitsluitend met toestemming van de surveillant 
tijdelijk de zaal verlaten. 

8. De examenopgaven, formulebladen en de uitwerkingen zijn eigendom van Wateropleidingen 
en moeten na afloop van het examen ingeleverd worden bij de surveillant. Dit geldt ook voor 
het eventueel gebruikte kladpapier. Indien de kandidaat niet alles inlevert, wordt het 
gemaakte examen ongeldig verklaard. 

 

 DE OPDRACHT 

5.2.1 Vorm en inhoud van een opdracht 

1. Bij een opdracht wordt van de kandidaat verlangd dat hij de opdracht uitvoert die 
beschreven staat in de DWO van de betreffende opleiding, binnen de daarvoor gestelde 
termijn. Deze termijn wordt door de examencommissie vastgesteld. 

2. De examencommissie bepaalt het aantal en de aard van de opdrachten.  
3. Een opdracht kan individueel of in een groep uitgevoerd worden. De wijze van uitvoering 

wordt beschreven in de DWO van de betreffende opleiding. 
4. De opdracht levert de kandidaat in via de DWO. 

5.2.2 Beoordelingscriteria van een opdracht 

1. De examencommissie bepaalt vooraf de wijze waarop de opdrachten beoordeeld worden.  
2. Het cijfer voor de opdracht wordt afgerond op één decimaal. 
3. Een individuele opdracht wordt individueel beoordeeld. Een groepsopdracht kan zowel 

groepsgewijs als individueel beoordeeld worden. 
4. Het gecorrigeerde werk kan onder toezicht van Wateropleidingen worden ingezien. 
5. Bij te laat inleveren van de opdracht geldt deze als niet gemaakt.  
6. Indien een opdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, kan de kandidaat éénmaal de 

opdracht aanpassen aan de hand van de opmerkingen op het beoordelingsformulier en de 
opdracht opnieuw ter beoordeling inleveren. Deze herbeoordeling geldt als herkansing met 
de daarbij horende inlevertijd en kosten. Voor een herkansing van een opdracht geldt een 
vaste inlevertermijn van zes weken. Voor de herkansing gelden de door Wateropleidingen 
vastgestelde tarieven. 

7. Indien de kandidaat na de herkansing nog geen voldoende heeft, kan de kandidaat in het 
volgende cursusjaar deelnemen aan de dan geldende opdracht van de betreffende opleiding. 

 

 MONDELINGE EXAMENS EN PRAKTIJKEXAMENS 

5.3.1 Vorm en inhoud van de mondelinge examens en praktijkexamens 

Bij deze toetsvorm wordt mondeling getoetst of de kandidaat beschikt over de noodzakelijke 
kennis, vaardigheden of houding.  

5.3.2 Beoordelingscriteria van mondelinge examens en praktijkexamens 

 
1. De examencommissie bepaalt vooraf de criteria waarop de beoordeling van het mondelinge 

examen/ praktijkexamen berust.  
2. De beoordeling gebeurt door tenminste twee examinatoren. 
3. Na afloop van het mondelinge examen/ praktijkexamen wordt in onderlinge afstemming 

tussen de examinatoren het cijfer vastgesteld en afgerond op één decimaal.  
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6 Bijzondere regelingen 

Voor deelnemers met specifieke onderwijsbehoeften kan de examencommissie toestaan dat de 
toetsing in een aanpaste vorm wordt afgenomen. Voorwaarde is dat de aangepaste toetsvorm 
niet afwijkt van de doelstelling en het niveau van het reguliere examen. 
De kandidaat kan, uiterlijk zes weken vóór de eerste examendatum, hiervoor een schriftelijke 
aanvraag bij de opleidingscoördinator indienen. De opleidingscoördinator stelt de kandidaat op 
de hoogte van het verdere verloop van de procedure. 
Onder deelnemers met specifieke onderwijsbehoeften worden verstaan kandidaten met een 
functiebeperking: 

• Voor de kandidaat met dyslexie wordt de duur van het schriftelijk examen met maximaal een 
half uur verlengd. De kandidaat moet een dyslexieverklaring overleggen. 

• Voor de kandidaat die Nederlands niet als moedertaal heeft wordt de duur van het 
schriftelijk examen met maximaal 1/3 van de tijd verlengd. Ook mag de kandidaat een 
woordenboek meenemen. De kandidaat moet bij de aanvraag aantonen dat hij minder dan 
vijf jaar in Nederland verblijft. 

 

7 Onregelmatigheid of bedrog (spieken en fraude) 

Onder spieken wordt verstaan: elke vorm van gebruik van niet uitdrukkelijk toegestane 
hulpmiddelen tijdens een examen. Onder fraude wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een 
deelnemer dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en 
vaardigheden te belemmeren of onmogelijk te maken. Hieronder valt ook het contact maken met 
andere deelnemers tijdens het examen en het inleveren van niet zelf gemaakte opdrachten. 
 
Indien twee of meer deelnemers een identieke individuele opdracht inleveren, dan is er sprake 
van plagiaat. In dit geval moeten alle deelnemers die dezelfde opdracht ingeleverd hebben, de 
opdracht opnieuw maken en inleveren. 
 
Van de kandidaat die voor, tijdens of kort na een examen bedrog pleegt of onregelmatigheden 
veroorzaakt wordt het examen ongeldig verklaard. Bij schriftelijke examens doen surveillanten 
verslag van de gang van zaken. Daarnaast wordt de kandidaat uitgesloten van de eerstvolgende 
herkansingsmogelijkheid. 

 

8 Vrijstellingen 

1. Het is mogelijk om bij de examencommissie  via de opleidingscoördinator een vrijstelling aan 
te vragen. Een vrijstelling kan worden toegekend indien de deelnemer kan aantonen dat hij 
over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, opgedaan in een eerdere opleiding.  

2. De examencommissie stelt op basis van diploma’s, getuigschriften, certificaten of andere 
documenten vast of de vrijstelling kan worden verleend.  

3. Het cijfer dat men in het verleden voor het vrijgestelde onderdeel van het examen heeft 
behaald, wordt niet betrokken bij de uitslag van het examen. Een vrijstelling geldt als het 
cijfer 6. Het is met een vrijstelling dus niet mogelijk om cum laude te slagen. 
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9 Resultaten van examens 

1. Wateropleidingen maakt de behaalde resultaten van schriftelijke examens vijf weken na de 
examendatum bekend. Voor mondelinge tentamens geldt twee weken. 

2. De resultaten worden getoond in de portal zodra ze zijn vrijgegeven. Telefonisch wordt over 
de cijfers geen mededelingen gedaan. 

3. Een cijfer van 5,5 of hoger is een voldoende resultaat, een cijfer lager dan 5,5 is een 
onvoldoende resultaat. 

 

10 Inzien van examens 

De kandidaat kan binnen 30 dagen na publicatie van zijn examencijfer, het beoordeelde examen 
inzien bij Wateropleidingen te Nieuwegein. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden op vaste 
dagen. Voor het inzien van het examen wordt één uur de tijd gegeven.  
Het is verboden om het examen over te schrijven of om op welke wijze dan ook kopieën te 
maken van de examenopgaven en/of de examenuitwerkingen. Hieronder valt ook het maken van 
foto’s. Van kandidaten die op welke wijze dan ook kopieën van de vragen of de uitwerkingen 
maken, wordt het gemaakte examen ongeldig verklaard. Tevens wordt de kandidaat voor de 
volgende herkansing uitgesloten. 

 

11 Geldigheidsduur 

De geldigheidsduur van een diploma van Wateropleidingen is onbeperkt. 
Indien een opleiding uit meerdere modules bestaat en de kandidaat voor een module een 
voldoende haalt en voor een andere module een onvoldoende haalt, dan blijft het cijfer van de 
module waarvoor een voldoende is behaald geldig, mits het programma van de opleiding niet 
van inhoud veranderd is. De examencommissie behoudt dan het recht om aanvullende eisen te 
stellen aan de module waarvoor de kandidaat eerder een voldoende heeft gehaald, alvorens een 
diploma kan worden verstrekt. 

 

12 Herkansing 

1. Kandidaten die een examen met onvoldoende resultaat hebben afgelegd, kunnen zich bij 
Wateropleidingen aanmelden voor een herkansing. Hieraan zijn kosten verbonden.  

2. Voor het uiteindelijke resultaat geldt het hoogst behaalde cijfer.  
3. Aanmelden voor de herkansing verloopt via de portal. 
4. Een aanmelding voor herkansing kan niet geannuleerd worden. 
 

13 Diplomering 

1. Een kandidaat ontvangt een diploma wanneer voldaan wordt aan de examenvoorwaarden 
die beschreven staan in het bijzonder examenreglement van die opleiding. 

2. Wateropleidingen deelt aan de kandidaat schriftelijk mee of hij geslaagd is. 
3. Een geslaagde kandidaat ontvangt het diploma ondertekend  door de directeur van 

Wateropleidingen.   
4. Een modulecertificaat wordt op aanvraag verstrekt als een deelnemer besluit met een 

opleiding te stoppen en de betreffende module met een voldoende heeft afgerond. Per 
behaalde module wordt een modulecertificaat uitgegeven.  
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14 Cum laude 

Een kandidaat slaagt cum laude voor de opleiding indien het gemiddelde van alle resultaten die 
in een cijfer worden uitgedrukt een 8,0 of hoger bedraagt. Bovendien is geen van de cijfers lager 
dan 7,0.  

  

15 Bezwaar en Beroep 

1. Een kandidaat kan bij de examencommissie bezwaar aantekenen tegen beslissingen van 
Wateropleidingen over de toelating tot een examen of tegen die van de examencommissie 
over de uitslag van een examen. Dit bezwaar moet schriftelijk worden ingediend binnen 
dertig dagen na bekendmaking van de desbetreffende beslissing of uitslag.  
Dit bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen als aan de volgende eisen is 
voldaan:  

o Naam, adres en woonplaats van de kandidaat 
o Opleiding en naam van het examen 
o Een duidelijke omschrijving waartegen het bezwaar gericht is 
o Ter zake doende inhoudelijke onderbouwing van de redenen (uitgebreid en 

zorgvuldig) die ten grondslag liggen aan het bezwaarschrift. 
o Het bezwaarschrift is ondertekend door de kandidaat.  

2. Bij de beoordeling van het bezwaarschrift, kunnen alle uitwerkingen en/of prestaties van de 
kandidaat voor het desbetreffende examen opnieuw worden beoordeeld, dus ook de vragen 
waarin in het bezwaarschrift niet op in wordt gegaan.  
De examencommissie neemt de geuite bezwaren en de herbeoordeling met motivering van 
de oorspronkelijke correctoren in overweging. Het resultaat dat voortvloeit uit de 
herbeoordeling wordt in plaats gesteld van het oorspronkelijke resultaat. Het cijfer kan 
zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden. 

3. De examencommissie deelt zijn beslissing uiterlijk zes weken na het indienen van het 
bezwaarschrift schriftelijk mee aan de kandidaat.  

4. Tegen de beslissing van de examencommissie is binnen zes weken na dagtekening beroep 
mogelijk bij de directeur van Wateropleidingen. Het doel van de beroepsprocedure is om te 
bezien of de behandeling van het bezwaarschrift correct en volgens onze procedures is 
verlopen. De inhoud van het bezwaarschrift wordt in de beroepsprocedure niet meer 
behandeld. 

 

16 Archivering 

Wateropleidingen bewaart: 
1. de gemaakte examens van de kandidaten tot één jaar na afloop van het cursusjaar; 
2. de cijfers van de kandidaten voor de duur van 20 jaar. 
3. het diploma voor de duur van 20 jaar.  
Het diploma is beschikbaar via de portal. Het aanvragen van een papieren kopie van het diploma 
is mogelijk tot 20 jaar na uitgifte van het oorspronkelijk diploma. Op het diploma wordt dan kopie 
vermeld.  
 

17 Afwijken van het reglement 

In gevallen waarin dit examenreglement of het bijzondere examenreglement niet voorziet of in 
bijzondere gevallen waarin van dit reglement wordt afgeweken, beslist Wateropleidingen na 
overleg met de examencommissie. 
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18 Wijzigen van het reglement 

Dit algemeen examenreglement en het bijzondere examenreglement kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden gewijzigd door Wateropleidingen na overleg met de examencommissie(s). 

 

19 Verwijzing 

Naar dit examenreglement kan worden verwezen als “Algemeen examenreglement 
Wateropleidingen”. 

 
 
 
 
Nieuwegein, augustus 2022 


