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De examencommissies van de UT hebben recent in het kader van het Platform Examencommissies 
vergaderd over de situatie die ontstaan is door Corona.  
 
Afgelopen voorjaar hebben we bijna twee kwartielen online onderwijs verzorgd met als doelstelling 
studievertraging bij studenten te voorkomen. We hebben toen als examencommissies online toetsing 
toegestaan ook al kon de betrouwbaarheid daarvan niet gegarandeerd worden. Dit is ook gebleken door 
een groot aantal fraudegevallen en in het bijzonder de vele gevallen waar er wel een gegrond vermoeden 
was maar fraude niet aangetoond kon worden. Een ander urgent probleem is dat het voor veel opleidingen 
cruciaal is dat studenten actief aan de slag gaan in laboratoria en dat dit in die periode niet mogelijk bleek. 
Wanneer practica niet kunnen worden uitgevoerd, is het ook onmogelijk studenten op die vaardigheden te 
toetsen, en komt borging van eindtermen in gevaar. Verder waren er problemen met de invulling van stage 
of afstuderen. 
 
We hebben in die periode flexibiliteit getoond omdat dit een hele bijzondere situatie was maar ook omdat er 
breed het beeld was dat een of twee kwartielen met onbetrouwbare toetsing gecompenseerd kon worden 
doordat in de rest van de opleiding de toetsing betrouwbaar was en dat een examencommissie nog steeds 
kon garanderen dat een student voldoet aan de eindtermen van een opleiding en dat we dus diploma’s 
konden uitreiken. Ook het gemis aan enkele practica kan meestal gecompenseerd binnen de rest van de 
opleiding of door flexibiliteit in het programma (bijv. omdraaien van stage en afstuderen). 
 
Dit najaar zijn wij gelukkig in staat gebleken studenten weer toegang te geven tot laboratoria. Ook hebben 
we veel toetsing op campus kunnen organiseren zodat de betrouwbaarheid kon worden gegarandeerd. De 
beschikbaarheid van stageplekken staat nog wel onder druk bij verschillende opleidingen. 
 
Nu is er voor het komende semester weer discussie in het kader van mogelijke lockdown restricties. Dit 
heeft in onze ogen echter grote consequenties: 
 

• Er is gekeken naar online toetsing en introductie van tools zoals proctoring. Ook is gekeken naar 
ervaringen aan andere universiteiten. Maar het heersende standpunt van de examencommissies 
is dat online toetsing voor veel vakken niet de betrouwbaarheid heeft die nodig is om te 
garanderen dat aan de eindtermen van de opleiding voldaan is. De situatie verschilt wel per 
opleiding maar de grootste zorg is dat als een bepaalde leerlijn grotendeels online toetsing heeft 
gehad dit een onoverbrugbaar probleem wordt om eindtermen te garanderen. In combinatie met 
de onbetrouwbare toetsing dit voorjaar wordt dit voor sommige opleidingen een serieus probleem. 

• Als er nog meer practica uitvallen ontstaat er een achterstand bij studenten die ingehaald moet 
worden en die de studeerbaarheid onder druk zetten en nominaal studeren voor sommige 
opleidingen bijna onmogelijk maakt. 

• Stages en afstuderen met instandhouding van de oorspronkelijke leerdoelen wordt voor sommige 
opleidingen een probleem. 

 
Ten aanzien van toetsing is ons advies om op campus toetsing grote prioriteit te blijven geven. Bij een 
lockdown eerst de toetsing te verschuiven naar een later tijdstip en alleen bij langdurige lockdowns met 
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een landelijk verbod op fysieke toetsing en van meer dan twee weken online toetsing te overwegen. Het 
kan echter zijn dat de examencommissie gaat eisen dat een op een later tijdstip de student nog laat zien 
dat hij inderdaad de eindtermen van een bepaalde leerlijn beheerst. 
 
Ook voor de practica zal er bij sommige opleidingen direct een plan moeten worden gemaakt om deze later 
alsnog in te halen. Het is belangrijk dat studenten direct weten dat onderdelen later ingehaald moeten 
worden en hoe de opleiding hieraan invulling gaat geven. 
 
Tot slot willen wij nog wijzen op een tot nu toe nog enigszins verborgen gebleven gevolg van de afgelopen 
periode van online toetsen. In veel opleidingen wordt gewerkt met zorgvuldig opgebouwde toetsbanken met 
toetsitems die hergebruikt kunnen worden zolang deze niet verspreid worden onder studenten. In een 
online toets is dit niet te voorkomen, met als gevolg dat toetsbanken versneld aangevuld moeten worden 
met veel meer nieuwe items. Dit is een arbeidsintensief proces dat terechtkomt bij de examinatoren.  
Een en ander betekent da er ook nagedacht moet worden over investering in onderwijscapaciteit om de 
lange-termijn schade door online toetsing te kunnen opvangen. Dit geldt overigens ook voor het 
ontwikkelen van een meer integraal lockdown-bestendig toetsbeleid, iets waar veel examencommissies al 
mee bezig zijn in samenwerking met de opleidingen. 
 
Wij zijn natuurlijk te allen tijde bereid bovenstaande toe te lichten maar het is belangrijk om in de 
communicatie richting studenten duidelijk te zijn over eventuele aanvullingen die later nog nodig blijken. 
Daarnaast is goed overleg nodig tussen opleiding en examencommissie zodat er geen situaties ontstaan 
waarbij studenten ter goede trouw een diploma van de examencommissie verwachten maar deze het 
diploma niet kan tekenen omdat de eindtermen niet gegarandeerd kunnen worden. 
 
Namens het Platform Examencommissies, 
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