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Instemming UT Kader voor toetsbeleid / Advies Plan van Aanpak

Geacht college,
De Universiteitsraad heeft uw instemmingsvraag ontvangen met betrekking tot het UT Kader
voor toetsbeleid, en ter informatie het plan van aanpak voor de implementatie van dit UT kader.
De URaad deelt uw mening dat het UT kader voor toetsbeleid een goed instrument kan zijn om
te zorgen voor een goede kwaliteit van de toetsing en beoordeling in alle UT opleidingen. De
gekozen aanpak lijkt de Raad een goede waarborg voor het benodigde draagvlak voor een
dergelijk UT kader. Het bijbehorende plan van aanpak geeft een duidelijk en concreet plan van
welke acties wanneer door wie genomen gaan worden. Het plan geeft nadrukkelijk aan dat het
de uiteindelijke verantwoordelijkheid van iedere opleiding is om te zorgen dat ze voldoen aan
het UT-kader. Hoewel de URaad zich kan vinden in deze constatering, zou het kunnen dat niet
iedere opleiding de uitwerking even voortvarend zal oppakken. Het lijkt de URaad dan ook goed
dat het College de uitvoering van dit plan van aanpak goed monitort en halverwege het traject
de URaad informeert over de voortgang.
Tot slot wil de URaad graag geïnformeerd worden over de uiteindelijke resultaten van het
project. Dit zou goed kunnen door toezending van de geplande eindrapportage in februari 2013.
In de interne vergadering is onderstaand conceptbesluit geformuleerd. Graag ontvangt de raad
uw reactie hierop.
CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- het UT kader voor Toetsbeleid (kenmerk UR 11-149);
- het bijbehorende plan van aanpak d.d. 11-05-2011;
gehoord:
- de mondelinge toelichting door de Rector in het OOS-overleg van 25 mei 2011;
- de beraadslagingen;
overwegende dat:
- een goed functionerend toetskader voor de UT van eminent belang is, gezien de
zwaardere eisen die hieraan gesteld worden in het nieuwe accreditatiestelsel;
- het voorliggende kader hier een goed instrument voor is;
- het plan van aanpak aangeeft hoe tot implementatie van het kader gekomen zal
worden;
- het plan van aanpak beoogt dat de toetsing en beoordeling op de UT voldoet aan de
gestelde kwaliteitseisen, zonder tot overbodige bureaucratie te leiden;
- zowel de examencommissies als de individuele examinatoren in staat moeten worden
gesteld hun respectievelijke taak in de toetsing goed te kunnen vervullen;

-

het de verantwoordelijkheid van de opleidingen is hiervoor te zorgen;
het zou kunnen dat niet alle opleidingen dit plan van aanpak even voortvarend zullen
uitvoeren, waardoor goede monitoring door het College noodzakelijk is;
- “gezamenlijkheid waar kan en maatwerk waar nodig” zinvol is bij de implementatie van
het toetsbeleid;
- het plan van aanpak aangeeft welke instrumenten hiervoor wanneer ontwikkeld zullen
worden;
- de gestelde deadline in het plan van aanpak weliswaar ambitieus is maar volgens de
Rector haalbaar;
gehoord de toezegging van het college dat:
- de URaad in mei 2012 wordt geïnformeerd over de voortgang van het traject en de tot
dan behaalde resultaten;
- de evaluatieresultaten van dit project in februari 2013 aan de URaad worden
voorgelegd; hierbij wil de URaad graag zien of de in het plan van aanpak gestelde
doelen gehaald zijn: elke opleiding heeft een goed werkend toetsbeleid, en de kwaliteit
van de toetsen, examinatoren en examencommissies is voldoende.
besluit:
- in te stemmen met het UT kader voor Toetsbeleid en
- positief te adviseren over het Plan van Aanpak implementatie UT-kader Toetsbeleid.
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