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Verslag van de werkzaamheden van de examencommissies FSW  
over de periode  

1 september 2014 tot 1 september 2015 
 
 
 

Onze faculteit heeft drie examencommissies. Eén voor de bacheloropleidingen, één voor de 
éénjarige masteropleidingen en één tweejarige masteropleidingen. Dit verslag heeft 
betrekking op de werkzaamheden van de drie examencommissies. 
 
 

 
 
1. Samenstelling van de examencommissies: Zie de bijlage. 

 
 
2. Toezicht op de kwaliteit van de tentamens en examens (eindniveau van de 

afgestudeerden). 
 

 
De facultaire toetscommissie bestond in 2014-2015 uit Herman van Boxtel (voorzitter), de 
drie voorzitters van de facultaire examencommissies (Gerdien Steenbeek, Carol van 
Nijnatten en Susan Branje), en Dave Hessen  vanuit de afdeling Methodenleer en 
Statistiek. Erline Rood was ambtelijk ondersteuner. 
In 2014-2015 heeft de toetscommissie zijn participatie in diverse relevante netwerken 
voortgezet. De voorzitter nam en neemt binnen de UU deel aan het overleg tussen 
voorzitters van toetscommissies en aan Educate-IT, een project waarin blended learning 
en digitale toetsing zijn samengebracht. Daarnaast participeert hij in het Kennisplatform 
Examinering HO. In het verlengde van deze participaties heeft de voorzitter meegewerkt 
aan het uitwerken van een protocol voor klachten van individuele studenten over toetsing 
en beoordeling, en aan het uitrollen van nieuweprocedures binnen de faculteit voor digitale 
toetsafname en feedback. 
In 2014-2015 heeft de toetscommissie zich vooral gericht op vier speerpunten, dit in 
overeenstemming met de notitie ‘Kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling: 
 

I. Het opstellen van toetsplannen. 
II. De (individuele) beoordeling van bacheloronderzoek en –thesis. 

III. De kwaliteit van meerkeuzetoetsen. 
IV. Stageregelingen en beoordeling van externe stages 

 
Ten aanzien van deze speerpunten is het volgende gebeurd: 
 

I. In het 
najaar van 2014 heeft de toetscommissie de toetsplannen voor de ReMa-
programma’s bestudeerd. De kwaliteit en volledigheid van deze toetsplannen 
bleken elkaar niet veel te ontlopen. Waardering was er voor de beschrijving van 
eindkwalificaties en inrichting van de programma’s. Hiaten zag de toetscommissie 
vooral in de beschrijving van het didactisch concept, de legitimering van 
toetsvormen in het licht van de cursusleerdoelen en de weergave van het 
toetsbeleid. De examencommissie ziet bijgestelde versies van de toetsplannen met 
belangstelling tegemoet. In het verlengde van een daartoe ingericht EMP-project 
hebben de bacheloropleidingen een nieuwe versie van het toetsplan ingediend; 
daarover wordt in het najaar van 2015 gerapporteerd. De academische 
masterprogramma’s zullen hun toetsplannen uiterlijk november 2015 indienen, 
waarbij men zal voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan bij het opstellen 
van toetsplannen voor de bachelor- en ReMa-opleidingen. 
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II. De 
toetscommissie, in de persoon van de voorzitter en de voorzitter van de 
Examencommissie bachelor, hebben de vorderingen van het EMP-project met 
betrekking tot de beoordeling van het bacheloronderzoek met belangstelling 
gevolgd. Zij zullen najaar 2015 navraag doen naar de aanpassingen die 
opleidingen hebben gedaan in hun aanpak van het bachelorproject en de 
beoordeling van de bachelorthesis. 

III. Op grond 
van de opgedane ervaring zijn checklist en procedures aangepast, respectievelijk 
vereenvoudigd. Een nieuwe steekproef van acht cursussen uit het tweede en derde 
bachelorjaar (van 2014-2015) zal in de loop van 2015-2016 worden onderzocht 
(evenals een nieuwe steekproef met betrekking tot 2015-2016). 

IV. Er is een 
start gemaakt met het bestuderen van beoordelingsrichtlijnen en literatuur 
daarover. 

 
Overige activiteiten: de toetscommissie heeft geadviseerd in enkele schikkingspogingen bij 
beroepszaken, heeft meegewerkt aan onderzoek van de Inspectie hoger onderwijs, heeft 
overlegd met de faculteit GEO over het uitwisselen van een extern lid van de 
examencommissies en heeft presentaties verzorgd voor de Faculteitsraad en de FSW-
cursus voor toetsambassadeurs. 
 
 
 
3. Kwantitatieve gegevens. 
 
 

a. Fraude. 
 
 
Aantallen studenten tegen wie een maatregel genomen is: 

 
 

Opleiding: Aantallen: 
Bachelor psychologie 3 
Bachelor pedagogische wetenschappen 4 
Bachelor sociologie 1 
Bachelor algemene sociale wetenschappen 2 
Master Onderwijskunde 2 
 
 
 

b. Uitstel van (automatisch) afstuderen. 
 

 
Opleiding: Aantallen gehonoreerd: 
Bachelor psychologie 33 
Bachelor pedagogische wetenschappen 8 
Bachelor algemene sociale wetenschappen 8 
Bachelor culturele antropologie 1 
Bachelor sociologie 5 
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c. Bindend studieadvies. 

 
 

Bacheloropleiding: Soort advies: Aantallen: 
Psychologie Positief 

aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

420 
8 
21 
9 

Pedagogische wetenschappen  Positief 
aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

122 
7 
23  
8 

Algemene sociale wetenschappen 
 

Positief 
aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

155 
9 
19 
11 

Culturele antropologie 
 

Positief 
aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

65 
1 
3 
0 

Sociologie 
 

Positief 
aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

39 
1 
5 
1 

Onderwijskunde 
 

Positief 
aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

47 
4 
2 
7 

Onderwijskunde - ALPO 
 

Positief 
aangehouden 
afgewezen 
gesprekken 

56 
0 
4 
0 

 
 

d. Aantallen afgegeven getuigschriften. 
 
 
Bachelor opleidingen 
 
 Aantal geslaagden Waarvan cum laude 
Algemene sociale wetenschappen 130 3 
Culturele antropologie en 
ontwikkelingssociologie 

53 1 

Sociologie 54 3 
Onderwijskunde 42 1 
Onderwijskunde: ALPO 43 0 
Pedagogische wetenschappen 154 0 
Psychologie 472 18 
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Eenjarige Masteropleidingen en hun programma’s 
 
Algemene sociale wetenschappen – 
arbeid, zorg en welzijn 

50 3 

Algemene sociale wetenschappen – 
jeugdstudies 

44  2 

Algemene sociale wetenschappen – 
multiculturalisme 

16 0 

Culturele antropologie – 
multiculturalisme 

20 0 

Latin American and Caribbean 
Studies 

2  0 

Sociologie – vraagstukken van 
beleid en organisatie  

40 0 

Onderwijskunde – onderwijskundig 
ontwerp en advies 

114 6 

Pedagogische wetenschappen –  
Jeugdstudies 

5 1 

Pedagogische wetenschappen – 
Maatschappelijke 
opvoedingsvraagstukken 

41 4 

Pedagogische wetenschappen – 
Orthopedagogiek 

310 7 

Psychologie – arbeid- en 
organisatiepsychologie 

61 4 

Psychologie – jeugdstudies 5 1 
Psychologie – kinder- en 
jeugdpsychologie 

88  9 

Psychologie – klinische en 
gezondheidspsychologie 

131 9 

Psychologie – neuropsychologie 58 6 
Psychologie – sociale psychologie 46 3 
Psychologie – toegepaste 
cognitieve psychologie 

24 6 

 
Tweejarige masteropleidingen 
 
Cultural Anthropology: 
Sociocultural Transformations 

13 3 

Development and Socialisation in 
Childhood and Adolescence 

17 4 

Educational Sciences: Learning in 
Interaction 

15 6 

Methodology and Statistics for the 
Behavioura, Biomedical and Social 
Sciences 

17 7 

Methodology and Statistics of 
Behavioural and Social Sciences 

1 0 

Migration, Ethnic Relations and 
Multiculturalism 

7 3 

Social and Health Psychology 15 1 
Sociology and Social Research 9 4 
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e. Vrijstellingen. 
 
 
Vrijstellingen kunnen gevraagd worden op basis van een eerder behaald diploma of op 
basis van een deel van een of van dezelfde opleiding die bij een andere universiteit is 
gevolgd. Dan spreken we van een ‘inpassing’ (kolom 1 en 2). Een inpassing kan meerdere 
vrijstellingen opleveren. Een vrijstelling kan ook voor een individuele cursus gevraagd 
worden. Dan spreken we niet van een inpassing. Het totaal aantal verleende vrijstellingen 
(dus inpassingen en op individuele basis) voor cursussen is vermeld in de derde kolom. 
 
 
 Aantal 

inpassingsverzoeken  
Daarvan 
daadwerkelijk 
ingestroomd 

Aantal vrijstellingen 
verleend voor 
cursussen 

Bachelor algemene sociale 
wetenschappen 

6 4 44 

Bachelor culturele 
antropologie 

2 2 10 

Bachelor sociologie 1 1 9 
Bachelor onderwijskunde 2 2 15 
Bachelor pedagogische 
wetenschappen 

19 12 52 

Bachelor psychologie 30 21 110 
Master onderwijskunde - - 1 
Master pedagogische 
wetenschappen 

1 1 25 

Master psychologie 1 1 22 
Master Educational 
Sciences: Learning in 
Interaction 

- - 2 

Master Methodology and 
Statistics for the 
Behavioura, Biomedical and 
Social Sciences 

- - 3 
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Bijlage: samenstelling examencommissies in het studiejaar 2014-2015 
 
 
 
Examencommissie bacheloropleidingen: 
 
 Kernlid Plv. lid 1 Plv. lid 2 
ASW Jochem Thijs Carol van Nijnatten Ruud Abma 
CA Gerdien Steenbeek 

voorzitter 
Diederick Raven Geert Mommersteeg 

SOC Anne-Rigt Poortman Bram Lancee Anne Roeters 
OWK Marieke van der Schaaf Nienke Moolenaar   
PED Inge van der Valk Marjolijn Vermande Saskia Wijsbroek 
PSY Sibe Doosje 

waarnemend voorzitter 
Albert Postma 
 

 

 
 
 
 
Examencommissie éénjarige masteropleidingen: 
 
 Kernlid Plv. lid 1 Plv. lid 2  
ASW Carol van Nijnatten 

Voorzitter 
Jochem Thijs Ruud Abma 

CA Martijn Oosterbaan Marie-Louise Glebbeek Hans de Kruijf 
SOC Ineke Maas Anne Roeters Stefan Soeparman 
OWK Jeroen Janssen  Janneke vd Pol   
PED Saskia Wijsbroek Marjolijn Vermande Inge van der Valk 
PSY Herman van Boxtel 

waarnemend voorzitter 
Sibe Doosje   

LA Marie-Louise Glebbeek Kees Koonings  
 
 
 
Examencommissie tweejarige masteropleidingen: 
 
 Kernlid Plv. lid 1 Plv. lid 2 
  Susan Branje 

voorzitter 
Ineke Maas    

 Marcel van den Hout Martijn Oosterbaan  
 
 


