
1.d.1 Programma Najaarsconferentie examencommissies UU  
 
Thema:  Kwaliteitsborging toetsing: regulering of kwestie van cultuur? 
maandag 23 november 2015, 13.00 uur – 17.30 uur 
Academiegebouw, Belle van Zuylenzaal 
  
Inloop: Belle van Zuylenzaal (12.30 uur – 13.00 uur) 
 
I. Plenair (13.00 uur – 13.40 uur) 

a.     Welkomstwoord dagvoorzitter Sibe Doosje 
b.    Inleiding door Martine Pol (inspecteur hoger onderwijs, projectleider onderzoek 

examencommissies) 
c.     Inleiding door Jan Anthonie Bruijn (auteur van het rapport Vreemde ogen dwingen, 

hoogleraar UL, RvT HU en Eerste Kamerlid) 
  
II. Workshops: 1e ronde ((13.40 uur – 14.50 uur) 

Keus uit 4 parallelle workshops die twee keer (ronde 1 en ronde 2) gehouden worden 
  

1.    Een kwaliteitscultuur realiseren  
Marie-Jet Fennema (directie O&O) en Sibe Doosje (examencommissie FSW) 
In deze workshop komen de volgende vragen aan de orde: 
-       hoe realiseer/stimuleer je een (kwaliteitszorg)cultuur? 
-       hoe ga je als examencommissie om met negatieve reacties van docenten/ 

onderwijsdirecteuren/opleidingen? Intervisievraag: hoe pak je het aan. 
-       hoe betrek je het opleidingsmanagement en docenten bij het werk van 

examencommissies en hoe geef je meer bekendheid aan wat de rol en 
verantwoordelijkheid van de examencommissies is? 

 
2.    Toetsplannen: praktijk en criteria  

Hetty Grunefeld, (onderwijskundig adviseur en docententrainer bij Onderwijsadvies & 
Training van COLUU)  
In deze workshop staan de volgende punten centraal:  
-       uitwisseling praktijk toetsplannen: wat doet en moet de examencommissie daarmee;  
-       kunnen we gezamenlijk formuleren waaraan een toetsplan in de optiek van de 

examencommissie minimaal moet voldoen (geen Rolls Royce, maar Fiat Panda: welke 
onderdelen moeten er in ieder geval aanwezig zijn) 

  
3.    Nieuw reglement examencommissies: gevolgen nieuwe regels voor de praktijk  

Anton van den Hoeven (directie O&O/JZ) 
In deze workshop wordt nader stilgestaan bij een aantal onderwerpen die in het nieuwe 
model-reglement worden geregeld, zoals:    
-       eigen onderzoek examencommissie om kwaliteit examen te borgen 
-       klachten over toetsing en beoordeling 
-       ongeldig verklaren toets voor alle deelnemers bij kwaliteitsgebreken 
-       aanwijzing examinatoren. 

 
4.    De examencommissie als toezichthouder: controle versus vertrouwen?  

Daniël Janssen (examencommissie GW) + Liesbeth Woertman (onderwijsdirecteur 
Psychologie)  
In deze workshop wordt ingegaan op de volgende vragen: 
-       hoe geef je de rol van toezichthouder vorm? Aspecten daarbij: 
-       hoe kan je er als examencommissie voor instaan dat de examinatoren hun werk goed 

doen; hoe hou je toezicht op het naleven van alle richtlijnen? 
-       controle op realiseren eindkwalificaties + weg daar naar toe (borgen kwaliteit 

examens): hoe toets je dat als examencommissie?  
-       examencommissie heeft wettelijke controletaken, maar hoeveel daarvan oefen je 

intensief uit en hoeveel ruimte laat je over aan professionals? 



  
III. Pauze (14.50 uur - 15.20 uur) 
  
  
IV. 2e ronde workshops (15.20 uur - 16.30 uur)  

  
V. Plenaire afsluiting: Sibe Doosje (16.30 uur – 16.45 uur) 


