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1. Status agendapunt:
Rol
X
o
o
o

URaad:
Ter informatie
Ter advisering
Ter instemming
Anders:

2. Eerder behandeld in: (n.v.t.)
Naam gremium:
Datum behandeling:
Naam agendapunt:
Conclusie toen:

3. Toelichtinglsamenvatting:
De U-Raad zou in juni a.s. een voortgangsrapportage ontvangen van het implementatietraject
rond Toetsbeleid. Door omstandigheden (vertrek en ziekte van betrokkenen resp. beperkt
beschikbare menskracht gedurende langere tijd) is de Onderwijskundige Dienst als uitvoerder
niet in staat gebleken om begin juni een uitgebreide rapportage op te leveren. Voor dit moment
wordt (mede na overleg met de voorzitter van de U-Raad) volstaan met bijgevoegd beknopt
verslag.
Het voorziene tijdpad is nu zodanig dat de bedoelde rapportage nog voor de zomer aan de UCO
wordt aangeboden, inclusief aanbevelingen. Het rapport wordt dan gelijktijdig naar de U-Raad ter
informatie gestuurd. Over de uitkomsten van bespreking van de aanbevelingen wordt de U-Raad
aansluitend in kennis gesteld.

4. (Voorgenomen) besluit CvB: n.v.t.
Gezien
Gehoord
Oveîwegende
Besluit het CvB:

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde geweest?
o Nee.
o Ja,op
Conclusie toen:
Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)

_________
____
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Eindverslag project Implementatie Toetsbeleid
Projectdoel:

ontwikkelen van een UT-breed kader voor toetsbeleid dat voldoet aan de
WHW en accreditatievereisten en het bieden van ondersteuning aan opleidingen bij het
implementeren van dit kader voor toetsbeleid.

Beoogd effect:

door expliciet aandacht voor toetsbeleid en grotere deskundigheid van
examencommissies en examinatoren wordt de kwaliteit van toetsing (beter) gewaarborgd.

Opzet en organisatie
In okt. 2010 is gestart op basis van een door het CvB goedgekeurd plan
van aanpak. Speerpunt vormde in eerste instantie de ontwikkeling van een
UT-breed “Toetskader”. In de eerste periode werd de projectuitvoering
ondersteund door een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van faculteiten/opleidingen (opleidingsdirecteuren, examencommissie
leden, onderwijscoördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers), onder leiding
van voorzitter dr.ir. B.H.L Betlem (TNW).
Mei 2011, nadat het “UT Toetskader” was geaccordeerd door alle rele
vante gremia, is er een ‘vervolgplan’ opgesteld voor de implementatie;
bekrachtigd door CvB, UCO en U-Raad. Aug.’11 heeft de opdrachtgever
een tussenrapportage ontvangen. In juni 2012 is de afronding van het
project gepland met een eindrapportage en aanbevelingen.
Het project is uitgevoerd door onderwijskundigen van de Onderwijskundige
Dienst (S&O). Door vertrek en ziekte van betrokkenen, zijn er meerdere
wisselingen geweest in projectleiding en —medewerkers en was er langere
tijd beperkte menskracht voorhanden, waardoor uitloop is ontstaan.

Opbrengsten van het project
• Ontwikkeling UT Toetskader (accordering april 2011)

Opdrachtgever:
CvB (S&C)
Uitvoerder:
S&0/OD
Betrokkenen / relaties:
UCO, U-Raad

Tiidstraiect:
sept. 2010 tlm juni 2012
Projectielding (opeenvoIgend:
drs. U. Koot-Stam
drs. EM. Gommer
drs. W.D.J. Vlas
Klankbordgroep:
vertegenwoordigers faculteiten!
opleidingen (onderwijsmanagement,
examencommissies en
ondersteunend personeel) o.v.v.
voorzitter dr.ir. B.H.L Betlem.

• Checklist voor peiling stand van zaken toetsbeleid bij opleidingen

• Kennis- en informatiesite: www.utwente.nhltoetsing met o.a.
ontwikkelde materialen, instrumentarium, best practices (van UT en
elders), workshoppresentaties, nieuwsberichten.
• Ontwikkeling en uitvoering van 3 expertmodules t.b.v. deskundig
heidsbevordering examencommissies (1: Nieuwe verantwoordelijk
heden en taken; 2: Kwaliteit van toetsen: toetsconstructie; 3: Kwaliteit
van toetsing: toetsanalyse)
• Ontwikkeling training Toetsanalyse voor docenten (als nieuw, regulier
onderdeel BKO-cursus Testing & Assessment)

Relatie met UT-activiteiten:
Instellingstoets en
lnstellingsKwaliteitzorgSysteem
Opleidingsaccreditaties
Docentprofessionalisenng / BKO
Studieadvies en Bindend Studie
Advies (BSA)

-

-

-

-

Relatie met landellike ontwikkelingen
Aanpassing WHW (versterkte rol
examencommissies)
Nieuw accreditatiestelsel met meer
nadruk op kwaliteit van toetsing en
waarborging voor het eindniveau

-

-

• Expertiseontwikkeling (gedetacheerde) OD-ers (om ingezet te worden
ter ondersteuning van de implementatie van het UT- toetskader binnen
de faculteiten)
• Format voor het jaarverslag van examencommissies

Producten, informatie en verslagen:
Via www.utwente,nl/toetsing

• Inventarisatie stand van zaken toetsbeleid bij faculteiten/opleidingen
+ constateringen en aanbevelingen

drs W.D.J. (Helma) Vlas / S&O-OD

*
•

Indirect: oprichting Platform Excie’s o.I.v. prof.dr.ir. A. Rensink.
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