Persbericht

Apeldoorn, 23 november 2020

Charlotte Lugtenburg benoemd tot
lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Examenkamer
De Raad van Toezicht van de Stichting Examenkamer heeft besloten over te gaan tot uitbreiding van
het bestuur van de Examenkamer met ingang van 1 januari 2021. De dan tweehoofdige Raad van
Bestuur zal bestaan uit dr. Annie Kempers-Warmerdam, voorzitter, en drs. Charlotte LugtenburgVerbraak, lid.
Charlotte Lugtenburg, 53 jaar, heeft ruime ervaring op het gebied van het valideren van het
informele leren (EVC) en een leven lang ontwikkelen, alsmede van auditing, kwaliteitsmanagement
en het toetsen en beoordelen in vormen van onderwijs. Met deze ervaring, de afgelopen
vijfentwintig jaar opgebouwd bij onder meer het Kennispunt MBO LLO, gevestigd bij de MBO Raad,
en via een detachering vanuit een MBO-college bij de bestuursdienst van ROC van Amsterdam en
Flevoland, zal ze met veel enthousiasme aan de slag gaan in haar nieuwe functie in Apeldoorn, en
zowel het team als het werkveld van de Examenkamer versterken.
Wij hebben er vertrouwen in dat Charlotte straks, samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur,
de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen van de Stichting Examenkamer in de private markt
verder vorm en richting gaat geven. In het nieuwe jaar zal zij uiteraard (nader) kennismaken met
onze relaties en stakeholders.
Over de Stichting Examenkamer
Als onafhankelijke accrediterende instelling is de Examenkamer dé toezichthouder op het gebied van
non-formele examenstelsels, maar ook voor examens waarvan het bedrijfsleven of de overheid het
belangrijk vindt dat de kwaliteit van het product en/of de procedures wordt bewaakt. Daarnaast
certificeert de Examenkamer toetslocaties, is aangewezen als Certificerende Autoriteit voor het
certificeren van examenleveranciers voor het mbo-onderwijs en het valideren van mbo-examens en
is naast deze functies specifiek door de Stichting van de Arbeid aangewezen als Nationaal
Kenniscentrum EVC. In die hoedanigheid wordt de regierol vervuld ten aanzien van het valideren van
het informele leren dat onderdeel uitmaakt van het nationale beleid.
Namens de Raad van Toezicht,
Mr. Trudy M.M. Blokdijk,
Voorzitter
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie Kempers-Warmerdam,
Mailadres: a.kempers@examenkamer.nl,
Telefoonnummer: 06-54753197
Deventerstraat 35, 7311LT Apeldoorn.

