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Seniorkwalificatie Examinering (SKE) traject op de UT
Waarom een SKE?
16 februari vond de kick-off plaats van het allereerste SKE-traject op de Universiteit
Twente. De start werd opgeluisterd met openingswoorden van Martine Pol,
Inspecteur hoger onderwijs, en UT rector magnificus Thom Palstra.
Het SKE-traject is georganiseerd op speciaal verzoek van de examencommissies van
de faculteit EWI en de opleiding Gezondheidswetenschappen. De plannen sluiten
direct aan bij het in 2016 herziende UT Toetskader en de daarin verwoorde ambities.
Belangrijke speerpunten daarin zijn: de zorg voor en borging van de kwaliteit van
toetsing en professionalisering van alle betrokkenen. Het SKE-traject richt zich
specifiek op professionalisering van examencommissieleden, opleidingsmanagers,
kwaliteitsmedewerkers, onderwijscoördinatoren e.a. die bij het toetsproces op
programmaniveau betrokkenen zijn.
Binnen de hbo-sector zijn SKE-programma’s al gangbaar. De UT is voor zover bekend
de eerste instelling is die een SKE voor eigen interne, universitaire, doelgroep aanbiedt. Het is voor de organisatoren en de deelnemers dan ook nog wat pionieren.
De hoop is ook andere universiteiten te stimuleren, zodat het SKE zich door
uitwisseling en leren van elkaar in de toekomst verder kan ontwikkelen en er over en
weer erkenning komt voor SKE-trajecten. Het landelijk netwerk BKE/SKE, voor het
hbo maar waar steeds meer wo-instellingen zich bij aansluiten, biedt hiervoor een
waardevol platform.

Wat zijn de uitgangspunten van het SKE-traject op de UT?
Het programma heeft het in 2013 door de Expertgroep BKE/SKE opgestelde
programma van eisen voor BKE/SKE* als basis, maar kreeg een eigen (universitaire)
invulling. Als leidraad geldt de Kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen. Via 5 bijeenkomsten, portfolio-opdrachten en reflecties
komen de volgende thema’s aan bod:
1) Zorgen en Borgen over o.a.: toetsbeleid, toetsprogramma’s,
taken en verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving,
organisatorische zaken en borgingstaken. De deelnemers
voeren aan de hand van ene checklist een analyse uit om de
stand van zaken na te gaan binnen de eigen opleiding en komen
met een aantal concrete actiepunten. Eén thema of knelpunt binnen de opleiding
wordt nader uitgediept i.s.m. stakeholders. De bevindingen worden gepresenteerd in
een openbaar symposium (6 juli 2017) voor peers e.a. belangstellenden.
2) Beoordeling toetskwaliteit. De deelnemers tonen aan dat zij de kwaliteit van
toetsen en afstudeerwerken kunnen vaststellen, aanbevelingen kunnen doen voor
verbetering en hierover effectief in gesprek kunnen gaan met betrokkenen.
De eindbeoordeling vindt plaats op basis van het portfolio en de beoordeling van de
presentatie door een panel externe deskundigen tijdens het symposium. Expliciet is
gekozen voor externe beoordelaars, zie hiernaast.

Hoe gaat het verder?
Naar planning zal de pilot in het najaar worden afgerond. Het traject zal geëvalueerd
worden en op basis van de ervaringen en belangstelling onder de doelgroep, zal op
beleidsniveau besloten worden over continuering. Voor nu en mogelijk voor de
toekomst zoeken we graag de samenwerking of uitwisseling met partners.

SKE gegevens
Tijdstraject:
Uitvoering pilot: feb. – nov. 2017
Najaar 2017: evaluatie en besluit over vervolg.
Contactmomenten en tijdsinspanning:
Startbijeenkomst (1 uur); 4 dagdelen (4x4 u);
symposium (dagdeel). Overige contactmomenten zoals intervisie, schrijfdagen,
consultatie, extra activiteiten op verzoek.
Schatting tijdsinspanning: 60 uur.
Organisatie:
Centre of Expertise in Learning & Teaching
(CELT) van de Universiteit Twente
Contactpersonen:
Coördinator SKE: Helma Vlas
053-4896915 w.d.j.vlas@utwente.nl
Secretariaat: Renilde van Seters
053-4892848
p.a.m.vanseters@utwente.nl

Betrokkenen bij uitvoering en/of beoordeling:
- Hilde ter Horst, onderwijs- en
toetsdeskundige, zelfstandige ZOEZI
onderwijsadvies
- Tamara van Schilt-Mol, associate lector
Toetsen en Beoordelen van de HAN ,
tevens coördinator van het landelijk
netwerk BKE/SKE
- Ludo van Meeuwen, adviseur Toetsen en
Beoordelen en trainer examencommissie
van de TUE
- Marloes Luttikhuis, onderwijskundig
adviseur/trainer/toetsdeskundige CELT
- Helma Vlas, onderwijskundig
adviseur/trainer/toetsdeskundige CELT
Projectkader:
Deze pilot wordt georganiseerd in het kader van
ambities en speerpunten in het instellingsbrede
kwaliteitszorgbeleid en UT toetskader.
Projectcoördinator Suzanne Wichman.
* Bron: Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger
beroepsonderwijs. Een voorstel voor een programma
van eisen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE). Expertgroep BKE/SKE in opdracht
van de Vereniging Hogescholen. Oktober 2013.

