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Deze evaluatie betreft het functioneren van Sibe Doosje als projectuitvoerder bij de projecten ‘Toets 
de toets’ (voor de opleiding Psychologie) en MC Plus (voor FSW). Tevens maakte Sibe in de periode 
dat deze projecten speelden deel uit van de toetscommissie van FSW; later nam hij tijdelijk een 
collega waar als voorzitter van de examencommissie voor de bacheloropleidingen. Ik kende Sibe ook 
al eerder als collega-docent bij Psychologie, maar in deze evaluatie ligt het accent op functionele 
contacten met betrekking tot voornamelijk toets-technische zaken. 
 
Ik kende Sibe al als een gemakkelijk communicerende en prettige collega. Dit beeld werd in de 
periode waarover ik hier spreek alleen maar bevestigd. Sibe is goed in staat om zich helder 
mondeling uit te drukken. Dat geldt zowel voor één-op-één contacten als voor situaties waarbij 
meerdere mensen aanwezig zijn. Spreken in het openbaar gaat Sibe goed af; hij schrikt er dan ook 
niet voor terug om het woord te nemen en een gezelschap toe te spreken. ’n Enkele keer overkwam 
het me in zo’n situatie dat ik me afvroeg of het moment en de specifieke inbreng wel goed gekozen 
waren (soms is het naar mijn idee verstandiger, maar dat is een erg persoonlijke inschatting, om 
jezelf wat meer op de achtergrond te brengen). Al met al is Sibe echter prettig in de omvang, iemand 
met wie je goed kunt samenwerken in het realiseren van een gezamenlijke ambitie. 
Onze contacten hadden veelal betrekking op toets-technische onderwerpen, waarbij het accent lag 
op de kwaliteit van meerkeuzetoetsen. In de uitvoering van de beide genoemde projecten (samen 
met Jaap Milius (van Onderwijs, Advies & Training), projecten die de kwaliteit van meerkeuzetoetsen 
op het oog hadden , had Sibe niet alleen adequate inbreng, maar heeft hij over dit onderwerp ook 
veel additionele kennis en inzichten verworven. Daardoor kan hij nu gelden als een expert op dat 
gebied. Dat bleek onlangs weer eens toen we samen de checklist toetskwaliteit opnieuw hebben 
bekeken en verbeterd. Sibe had daarvoor een aantal goede suggesties die getuigen wat inzicht in de 
materie. 
Ook ten aanzien van andere toetsingskwesties heeft Sibe de afgelopen jaren veel deskundigheid 
verworven. Voor een deel is dit terug te voeren op de actieve rol die hij speelt in het organiseren 
voor de UU van bijeenkomsten voor leden van UU-examencommissies, en door zijn participaties in 
de toetscommissie. Voor een ander deel verwerft Sibe expertise door het zelf oppakken van lastige 
‘opdrachten’ zoals het in elkaar zetten van een goede, objectieve procedure om stages te beoordelen 
(voor zijn eigen afdeling) en het aanbrengen van meer uniformiteit en objectiviteit in de 
beoordelingen. 
 
Een belangrijk inzicht dat niet alleen Sibe, maar ook ikzelf in de afgelopen jaren hebben verworven, is 
dat het organiseren en implementeren van vernieuwingen een proces betreft dat op de werkvloer 
dikwijls veel weerstand met zich meebrengt. Het bedenken en beargumenteren waarom bepaalde 
innovaties nuttig en nodig zijn, is één ding, het vormgeven aan een proces waarin die innovaties ook 
echt tot stand kunnen komen een heel ander ding. Sibe heeft daar goed het oog in. Hij is zeer wel in 
staat een succesvolle strategie te bedenken en beschikt ook over de communicatieve middelen om 
deze in de praktijk ook uit te voeren. 
 
Sibe kenmerkt zich door een grote bereidheid om iets op zich te nemen, ook als hij daartoe helemaal 
niet verplicht is. Mooi voorbeeld: toen de voorzitter van de examencommissie onlangs voor een 
kwartaal weg viel, stond Sibe desgevraagd klaar om die functie waar te nemen. Hij neemt daarbij 
goed in overweging of dit haalbaar is in het licht van zijn taakstelling van dat moment. 
Daarnaast is Sibe gemakkelijk enthousiast te maken en eenmaal enthousiast zet hij zich voor 120% in. 
Die inzet heeft ook een minder positieve kant. Sibe gaat er vól voor, maar dit kan er soms ook toe 
leiden dat het totaaloverzicht wat op de achtergrond raakt. In dit soort gevallen zou hij wat meer de 
nadruk kunnen leggen op het totale plaatje. 


