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20 mei 2015
Verdere versterking 
examencommissies

Examencommissies, een kwestie van cultuur?

Sibe Doosje (FSW) en Marie-Jet Fennema (O&O)

Programma workshop

• Even voorstellen
• Universiteit 

Utrecht
• Faculteit Sociale 

Wetenschappen
• Multiple Choice + 

(MC+)
• Dilemma & dialoog
• Discussie

Universiteit Utrecht

• Sinds 1636
• 7 faculteiten
• 30.000 studenten, 6.000 staf (10% hoogleraren), 765 

miljoen €
• Opleidingen: 45 ba, 138 ma en 32 leraren
• Traditioneel accent op onderwijskwaliteit en -innovatie
• Vier universiteits brede thema’s: Institutions, Life 

Sciences, Sustainability, Youth & Identity. 
• Strategische alliantie met TU/e
• Samenwerking met de HU
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Systeem kwaliteitszorg UU

Onderwijsvisie als basis  
Dicht op onderwijs (couleur locale)
Universitaire randvoorwaarden -> wat, niet hoe 

• Cyclisch
• Periodieke en systematische evaluaties
• Cursussen én curriculum
• Alle actoren betrokken
• Openbaarheid uitkomsten

 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur UU

Drie pijlers

• Monitoren & kritische reflectie

• Innovatie  faciliteren 

• Stimuleren leiderschap, scholing

Examencommissies, rol universitair niveau

• Monitoren, adviseren
• Jaarlijks kwaliteitszorggesprek 
• Onderwijskaart
• Audit(s)

• Faciliteren
• Handreiking examencommissie
• Model reglement examencommissies
• Netwerken, verbinden (EC, secretarissen, toetscommissie)

• Stimuleren
• Onderwijs innovatiemiddelen 
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Dilemma’s

• Hoe creëer je een cultuur waarbinnen 
examencommissies hun wettelijke taken 
kunnen uitoefenen?

• Hoe organiseer je een zo groot 
mogelijke betrokkenheid bij de kwaliteit 
van de toetsing?

Regulering Cultuur

Dialogen over toetsing

Examencommissies

Opleidingen/ 
docenten

Faculteitsbestuur
Onderwijsdirecteuren

Studenten 
(OAC, FR)

Evalu-
aties

OER OER

Evalu-
aties

Multiple Choice+ (MC+): vooraf

Coalitiepartners:
*Directeuren BoS

Opponenten:
*Critical friends

Bondgenoten:
*Vice-decaan
*Deelnemers

*Toetscommissie

Tegenstanders:
*Docenten

Oppor-
tunisten: 
*docenten

Twijfelaars:
*docenten
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MC+: randvoorwaarden

• Financiering en 
aansturing vanuit 
faculteit

• Stimuleringsfondsen

• Deskundigheids-
bevordering

Socrates

• 2a Ideeën genereren
• 2b Vragen formuleren
• 2c Kwaliteitscontrole
• 2d Hogere cognitieve

functies toetsen

•4a Cesuur bepalen

•1a Wanneer kiezen voor
MC? 

•1b Toetsmatrijs
•1c Aantal vragen bepalen

•5a Toetsanalyse
•5b Handelen na
toetsanalyse

Evaluatie Ontwerp

ConstructieNakijken, 
beoordeling

3a Afname

MC+: fasen toetsproces

Krachtenveldanalyse MC+: achteraf

Coalitiepartners:
*Directeuren BoS

*Docenten

Opponenten:
*High end 

professionals

Bondgenoten:
*Vice-decaan, COLUU

*Deelnemers TdT
*Toetscommissie

*Toetsambassadeurs

Tegenstanders:
*Docenten

Oppor-
tunisten: 
*docenten

Twijfelaars:
*docenten
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Discussie

• Toetsing

• Wat is uw grootste 
nachtmerrie?

• Wat kunt u zelf 
doen om een 
kwaliteitscultuur te 
bevorderen?

Bedankt voor uw aandacht en medewerking!

Sibe Doosje
s.doosje@uu.nl

Marie-Jet Fennema
m.j.c.fennema@uu.nl


