








Bijlage bij brief: 

In het bachelor OER voor TOM-opleidingen wordt een onderscheid gemaakt tussen tentamens en 

toetsen qua geldigheidsduur van de beoordeling en het toekennen van studiepunten. De WHW geeft 

in art 7.10.1 aan dat “een tentamen een onderzoek omvat naar de kennis, het inzicht en de 

vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek.” 

In TOM is dit onderzoek voor vrijwel alle modules (behalve de BSc opdracht) gesplitst in twee of 

meer deelonderzoeken, de toetsen. In het TOM model is voor het onderscheid tussen tentamens en 

toetsen gekozen aangezien een module een samenhangend onderwijspakket is en resultaten dus 

niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

De huidige gelimiteerde geldigheidsduur van toetsen kan zijn oorsprong vinden vanwege een aantal 

redenen: 

- De toets is geen volledig onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden over het betreffende 

onderdeel. 

- De onderdelen van een module zijn alleen studeerbaar  indien ze in samenhang, i.e. in hetzelfde 

tijdframe worden gedaan. 

- Het stimuleren van studenten om alles te halen op straffe van niets halen. 

De eerste reden is bij toetsen niet van toepassing aangezien toetsresultaten voor delen van modules 

voor exchange en ATLAS studenten wordt gebruikt als een eenheid waaraan een cijfer en 

studiepunten worden toegekend. Toetsen zijn daarmee gebruikt als een volledig onderzoek zoals 

benoemd in art 7.10.1. Opleidingen zijn ook expliciet door het college gevraagd hierin te voorzien. 

Voor studenten met een functiebeperking is het noodzakelijk dat delen van modules over een 

langere tijdstermijn worden gedaan. De tijdsamenhang van moduleonderdelen is daarmee geen 

reden die een tijdslimiet noodzakelijk maakt. 

De enige reden voor een  strakke tijdslimiet op de geldigheid van toetsen, is het stimuleren van 

studenten tot een hoog studietempo, ook wel gekarakteriseerd als rendement gedreven. 

Door het gebruik van toetsen voor bepaalde groepen studenten als ware het een tentamen, geldt via 

het gelijkheidsbeginsel dat dit onderzoek voor alle studenten als een tentamen kan worden gezien in 

het licht van art. 7.10.1. Daarmee is ook art 7.13.2.k voor toetsen geldig, dat in het OER is 

opgenomen: “waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens 

de bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen.” In de huidige discussie 

bij de wetgever over dit thema is het duidelijk dat er goede redenen moeten zijn om een beperking 

aan deze geldigheidsduur te stellen, zoals veroudering van kennis. In het geval van onderscheid toets 

en tentamen is hier duidelijk geen sprake van, maar wordt het gebruikt om studietempo te 

beïnvloeden. 

Samenvattend: 

1. Gezien WHW art 7.10.1 en het gelijkheidsbeginsel, moet een toets in het Twentse onderwijsmodel 

(kennelijk) als een tentamen worden opgevat, i.e. een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de 

vaardigheden uitmondend in een beoordeling van de uitkomsten van dit onderzoek. 

2. Een eventuele beperking aan de geldigheidsduur van toetsen moet conform art 7.13.2.k in de OER 

worden geregeld.  



3. Een beperking van de geldigheidsduur tot 1 jaar is alleen een methodiek  om het studietempo te 

beïnvloeden. 

4. Het voorgaande punt is geen aanvaardbare reden voor beperking van de geldigheidsduur van 

toetsen. 

 

 


