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Toetscommissie ESL 

Programma 

• Toetsbeleid:  
– Doel/taak 

– Kernwaarden 

• Toetscommissie (TC):  
– TC volgens Toetsbeleid 

– Ideeën vs uitwerking 

– Onduidelijk- en gevoeligheden 

– Ervaringen en routinisering 

– Uitstralingseffecten 

 

 



Toetsbeleid 

• Taak Examencommissie: 
Bewaking en borging kwaliteit van de toetsing en examinering 
van de initiële opleidingen 

• Kernwaarden voor toetsen: 
– Professionaliteit 

– Academische vrijheid 

– Open cultuur van toetsen 

– Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

– Continu verbeteren 

• Zwaartepunt leggen bij 
– bewaking en borging ondergrens of bij 

– kwaliteitsbevordering? 



Kernwaarden 

Professionaliteit 

• Zelfregulerende professionals zijn het uitgangspunt 
binnen de ESL:  

– docenten die hun vak verstaan,  

– samen werken op basis van overleg en afspraken binnen 
secties,  

– onderwijs geven dat voldoet aan doelen, kaders en normen 
die door de faculteit, universiteit of wetgever zijn gesteld.  

• Examenbevoegde ESL professionals beschikken over 
een door de Examencommissie erkende 
basiskwalificatie toetsing. 



Kernwaarden 

Academische vrijheid 

• Individuele examinatoren en/of teams van 

examinatoren bepalen de inhoud en vorm van de 

toetsing binnen de facultaire en wettelijke kaders.  

Open cultuur van toetsen 

• Onderdeel van een dergelijke toetscultuur is een 

vanzelfsprekendheid om binnen de secties de 

toetsen met collega’s af te stemmen en te 

bespreken.  



Kernwaarden 

Continu verbeteren 

• De kernwaarde van continu verbeteren betekent 
dat het toetsbeleid moet bijdragen aan een 
verbetering van de kwaliteit van de opleiding.  

• De Examencommissie wil niet louter als 
handhavend orgaan opereren, maar streeft ernaar 
een constructief lerend klimaat te bewerkstelligen. 

• Een open toetscultuur ondersteunt de uitwisseling 
van toetspraktijken en draagt zo bij aan continue 
verbetering van het proces van toetsen en 
beoordelen.  



Toetscommissie in Toetsbeleid 

• De Examencommissie kan een deel van haar 

activiteiten mandateren aan een TC. 

• Een TC bestaat uit een aantal door de 

Examencommissie gevraagde examinatoren 

binnen een bepaalde opleiding en een lid van 

de Examencommissie, eventueel aangevuld 

met een extern deskundige.  



Toetscommissie in Toetsbeleid 

• Er zijn drie TC voor de drie opleidingen van ESL. 

• De TC is primair [gericht] op het bevorderen van de kwaliteit van de 
toetsing.  

• De TC bevordert de kwaliteit van de toetsing door goede 
toetspraktijken kenbaar te maken.  

• De TC bewaakt de kwaliteit van de toetsen op basis van door de 
examinator aangeleverde informatie zoals de studiehandleiding, de 
toetsmatrijs, de toets, het beoordelingsmodel, de resultaten en 
(indien van toepassing) de statistische beoordeling van de m.c.-
vragen.  

• De TC stelt de examinator en de verantwoordelijk leidinggevende 
alsmede de Examencommissie op de hoogte van haar bevindingen.  

• De TC kan de Examencommissie adviseren de resultaten van een 
tentamen ongeldig te verklaren, indien de betrouwbaarheid en 
validiteit van de toets in het geding is.  



Ideeën vs uitwerking 

• Idee: drie vaste leden per TC 
– Probleem: tijdsbeslag! 

• Uitwerking:  
– 1 vaste voorzitter = lid Examencie (0,1 fte) 

– 2 roulerende leden = examinatoren ander vak 

• Belangrijk: B1/2/3 Beraad: 
– Overlegplatform blokcoördinatoren per studiejaar 

• Inwerkperiode 
– Ieder vak van ieder opvolgend jaar getoetst, steeds 

m.m.v. twee coördinatoren van de ‘belendende’ 
vakken.  



Ideeën en uitwerking 

• Idee: Achteraf toetsen nadat resultaten bekend zijn. 

• Uitwerking: Toetsing van concepttentamens 

• Verschuiving: 
– Van ‘top down’ kwaliteitsoordeel achteraf  

– Naar collegiale ondersteuning van eigen kwaliteitsstreven 

• Leerervaring: 
– Bij een vak achteraf toets als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 

– Viel niet geobjectiveerd vol te houden. 

• Lastig probleem: is het tentamen ‘te gemakkelijk’ of 
‘goed gemaakt’?  
– Vereist oordeel van collega-experts 

– Inzetten vakgenoten van andere universiteit? 

 



Onduidelijk- en gevoeligheden 

• Samenloop met onderwijsvernieuwing? 

• TC als opgedrongen pottenkijkers? 

• TC als ‘regelneef’? 

• Wie kan wanneer een toetsing aanvragen? 
– Onderwijsdirecteur na ‘onverwacht’ of ‘ongewenst’ tentamenresultaat? 

• Wie heeft toegang tot toetsevaluatie? 
1. De toetscommissie werkt onder mandaat van de examencommissie 

en rapporteert aan de blokcoördinator, de opleidingsdirecteur en de 
examencommissie. … of … 

2. De toetscommissie informeert relevante partijen (blokcoördinator,  
verantwoordelijk leidinggevende  alsmede Examencommissie). 

• Wat is rol van TC? 
– ‘waakhond’ of ‘ondersteuner’?  

• Oplossing:  
– Onderwijsdirecteur vraagt evaluatie van TC op bij de (vakgroep van 

de) examinator. 



Ervaringen en routinisering 

• Ingezet als ‘randvoorwaarde’ bij accreditatie van een 
postacademische opleiding. 

• Vrijwel universele waardering 
– Vaak van ‘waarom moet dit nou?’ naar ‘dank voor jullie nuttige 

feedback!’ 

• In drie jaar zijn alle drie de B-jaren doorlopen waarbij alle 
coördinatoren ook optraden als lid TC! 
– Bevordert beeld van gelijkwaardigheid en intervisie 

– Geeft leereffecten (door) 

• Schema voor toetsingen komende drie jaar vastgesteld.  

• Gestandaardiseerde aanschrijving. 

• Beveiligde omgeving voor tentameninformatie. 



Uitstralingseffecten 
• Verzoek van twee masteropleidingen om hun tentamens 

te toetsen. 

• In de Beraden wordt over tentaminering gesproken. 

• Gezamenlijk gaan ervaren (!) examinatoren op cursus  

• Facultaire studiedag 

• Opleidings- en toetsingsplan wordt vernieuwd 
opgesteld: 
– Onderling verband tussen eindtermen, vakdoelstellingen en 

(niveau) van tentamens wordt besproken door 
• Beraden en 

• Vakgroepen 

• Facultaire studiemiddag 

• Onervaren examinatoren krijgen meer dan voorheen 
ondersteuning. 



Bottlenecks 

• Ondergrenzen bewaken? 

– Wanneer is een tentamen te gemakkelijk geweest? 

– Onvoldoende steun voor onervaren examinatoren?  

• Aanpakken probleemgevallen? 

– Vanwege moeilijkheid objectivering negatief 

oordeel over toetskwaliteit blijft dit … 

– een politieke kwestie! 

• Overlapping verantwoordelijkheden: 

– Decaan, Onderwijsbestuur en Examencommissie? 

 


