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Opzet van de workshop 

• Introductie van  de casus 
 
 

 
 
 
 
• Werken in teams: Beantwoorden vragen/stellingen 

 
• Wrap-up: take home message 



6 Faculteiten met 17 examencommissies 
 

Gemiddeld aantal studenten per EC:  
• Min = 9 studenten 
• Max = 8900 studenten 

 

Aantal leden per EC 
• Min = 4 
• Max = 10 



DOEL 
Examencomissie Voorzitters Overleg 
 
 
 

• Uitwisselen van best practices 

• Gezamenlijk adviseren over instellingsbrede regelingen  

- reglement van orde bij toetsen,  

- frauderichtlijn,  

- model OER 

• Organiseren van professionaliseringsactiviteiten 

• Positionering van ECs binnen instelling versterken 



9 faculteiten met  11 examencommissies 
 

Gemiddeld aantal studenten per EC:  
• Min = 170 studenten 
• Max = 6000 studenten 

 

Aantal leden per EC 
• Min = 4 
• Max = 9 



DOEL 
Overleggroep Voorzitters Examencommissies 

• “Samenwerken = Samen Sterk!” 

• Heldere positionering en taakstelling ECs binnen de instelling 

• Gezamenlijke communicatie naar instelling, bestuur en U-raad 

• Optimaliseren overleg (en afspraken) met instellingsbestuur 

• Versterking en professionalisering ECs door te leren van elkaar 



Aan de slag! 

Beantwoorden stelling:  
discussie in groep 

 
Terugrapportage:  

bordje omhoog (op mijn teken) 
 

Wrap-up per stelling:  
voorbeeld uit casus 



Doel:  
Welke van onderstaande opties is 
het belangrijkste doel van samenwerking 
tussen ECs? 

1 Kennisdeling: interpretatie van wetgeving 

2 Afstemming: eenduidigheid tussen ECs 

3 Positionering: versterking ten opzicht van het bestuur 

4 Expertiseontwikkeling: van individuele ECs 

5 Uitwisselen: best practices 



Voorwaarden:  
Welke van onderstaande opties  
is de belangrijkste voorwaarde om 
samenwerking te laten slagen? 
 
1 Voldoende tijd voor deelname 

2 Gemeenschappelijk doel 

3 Facilitering door centrale middelen 

4 Passende vergaderfrequentie 

5 Aanstaande instellingstoets kwaliteitszorg 



Netwerk:  
Welke van onderstaande samenwerking 
levert het meeste op? 

1 … ECs binnen een instelling 

2 … ECs buiten instelling (andere discipline) 

3 … ECs buiten instelling (zelfde discipline) 

4 … het instellingsbestuur 

5 … secretarissenoverleg 

Samenwerking met …. 



Belemmering:  
Welke van onderstaande opties belemmert 
het opzetten van samenwerken het meest? 
 

1 Disciplines zijn te verschillend om kennis uit te wisselen 

2 Aantal deelnemers aan overleg is te groot om effectief te 
kunnen vergaderen of beslissen 

3 OER en R&R zijn te verschillend per opleiding 

4 Gebrek aan facilitering/tijd van individuele ECs voor overleg 

5 ‘Sense of Urgency’ wordt niet ervaren  



Positie:  
Het succes van instellingsbreed overleg 
tussen EC’s wordt vooral bepaald door: 

1 Deelname van alle ECs binnen een instelling 

2 Voldoende facilitering in tijd en geld 

3 Regulier overleg met het instellingsbestuur 

4 Het toekennen van een formele status 

5 Wettelijke bepalingen m.b.t. positie ECs 



Professionalisering: 
Welk van onderstaande opties draagt  
het meest bij aan professionalisering  
van individuele ECs? 
 
1 Gezamenlijke consultatie 

2 Delen van best practices 

3 Onderlinge visitaties 

4 Delen van beleidsdocumenten 

5 Casuïstiek besprekingen (CBE/CBHO) 



Overleg:  
Welke van onderstaande opties kan het 
beste in overleg tussen examencommissies 
binnen een instelling worden bereikt? 
 
1 Opstellen reglement van orde (tijdens toetsafname) 

2 Afstemming fraude reglement 

3 Positionering van ECs t.o.v. het instellingsbestuur 

4 Facilitering van examencommissies (tijd, middelen) 

5 Richtlijnen voor toetsbeleid 



Take home messages  

Hoe realiseer je samenwerking en  
overleg tussen examencommisies? 
 

• “Kritische massa”  

• Creëer informeel draagvlak 

• Awareness & Sense of Urgency 

• “Oprichtingsdocument” 

• Motiveer je instellingsbestuur en zorg voor 
wisselgeld: “Voor wat hoort wat” 

 



Valkuilen 

• Agenda: individuele zaken 

• Vergaderschema 

• Aanwezigheid van 
“instellingsfunctionarisssen” 

• Onvoldoende ondersteuning  

• Geen officiële status 

• ECs zijn autonoom 




