
‹nr.› Het begint met een idee 

BEWUST AANWIJZEN VAN 
EXAMINATOREN 



DOEL WORKSHOP 

 

Met elkaar beantwoorden: 

 

• In hoeverre is de examencommissie voorafgaand aan het 
studiejaar ‘in control’ wat betreft de toetskwaliteit van de 
afzonderlijke toetsen? 

 

• En hoe kan het aanwijzen van examinatoren helpen om 
proactief ‘in control’  te zijn? 

 



BRIEF ONDERWIJSINSPECTIE BIJ RAPPORT 

• Inspectie van onderwijs: de aanwijzing van examinatoren 
behoeft verbetering. Het instrument wordt nog onvoldoende 
gebruikt om de kwaliteit van de tentaminering en examinering 
te borgen.  

 

• De inspectie merkt: docenten  weten vaak niet dat ze zijn 
aangewezen als examinator.  

 

• Dus: van essentieel belang dat examinatoren goed worden 
voorbereid op de uitoefening en betekenis van hun functie. 
Examinatoren moeten richtlijnen ontvangen voor de 
constructie van tentamens, wat nu nog niet altijd gebeurt.  

 



Bronnen:  
Vereniging Hogescholen (2013) 

WHW art. 7.12c 



VOORBEELDEN UITGEWERKT BELEID 



VOORBEELD VUMC 

Kenmerken “werken volgens protocol”: 

 

• Examinator verantwoordelijk voor stap 1 t/m 7 toetscyclus 

• Vice-examinator plaatsvervangend verantwoordelijk 

• Toetsplan- en handleiding vanuit MT (richtlijn voor constructie, 
afname en cijfers geven) 

• Ondersteuning door toetsdeskundigen en toetsbeheer 

• Gevraagde inlichtingen EC: ingevuld toetsevaluatieverslag en 
bij normoverschrijding eerst vragen om fiat EC voor publicatie 

• Extra toetsondersteuning bij nieuwe examinatoren en indien 
verbetering gewenst is 

 



VOORBEELD BKE 

Kenmerken “toetsafname uitgesplitst: scoren of beoordelen”: 

 

• Examinator verantwoordelijk voor stap 1 t/m 7 toetscyclus 

• Team van getrainde beoordelaars, die scoren 

• Stroomschema vanuit R&R EC (richtlijn voor volgen toetscyclus 
inclusief kalibreersessie) 

• Gevraagde inlichtingen EC: ingevuld toetsevaluatieverslag 
voorafgaande aan publicatie cijfers 

• Optimalisaties toetsing via EC voordat onderwijsmateriaal in 
andere vorm aan studenten gecommuniceerd wordt. 

 



TER OVERDENKING 

 

• Is er één verantwoordelijke per toets? En als het er meerdere 
zijn, wie verzamelt dan de toetsevaluatiegegevens en voert 
verbeteringen voor het volgend jaar door?  

 

• Externe validering is bij sommige toetsen gewenst, maar 
mogen externen examinator zijn? Welke eisen worden daaraan 
gesteld / hoe wordt kwaliteit ervan geborgd? 

 

• Is helder welke examinator verantwoordelijk is voor 
organiseren kalibreersessie voor bijvoorbeeld het 
eindwerkstuk? (zie rapport beoordelen is mensenwerk) 



EVALUATIE WORKSHOP 
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