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Proces: werken met scenario’s 

De afgelopen maand is de commissie twee keer bij elkaar geweest om mogelijke oplossingen voor 

het knelpunt rondom deelbaarheid van modules te bedenken. Daarop aansluitend is discussie 

gevoerd over het verschil toets en tentamen. Het is een complex knelpunt en mogelijke 

oplossingen hebben diverse consequenties. Om de discussie meer te structureren, hebben we 

ervoor gekozen om tijdens de tweede bijeenkomst oplossingen te vinden aan de hand van 

scenario’s (bijlage1 ). De vijf scenario’s zijn gerangschikt van volledig op UT-niveau geregeld tot aan 

volledig op opleidingsniveau geregeld. In de diverse kolommen daarachter staan de consequenties 

beschreven. Uiteraard zijn er ook nog andere kolommen denkbaar. Ons idee is echter dat het 

schema nu een groot deel van de belangrijkste consequenties denkt. Het schema gaf ook de 

mogelijkheid om te reflecteren over varianten op de opgestelde scenario’s.  

 

In de commissie is geen consensus ontstaan over één oplossing, wel zijn er veel argumenten 

gewisseld en wordt steeds duidelijker waar de meningen over verschillen en hoezeer de 

knelpunten samenhangen met meer fundamentele vragen over hoe we ons onderwijs zien en 

willen inrichten.  

 

Aan de commissieleden is uiteindelijk (na discussie tijdens een bijeenkomst) de vraag gesteld om 

toch een standpunt in te nemen voor een van de scenario’s. De reacties waren, zoals was te 

verwachten, divers. Voor alle scenario’s is een voorstander te vinden. Kijkende naar de 

argumentatie en de mogelijke varianten op de scenario’s valt het volgende op: 

 Bij keuze voor scenario 3 (huidige situatie!) hebben opleidingen de mogelijkheid om te 

kiezen voor scenario 1 of 4 

 Bij keuze voor een variant op scenario 2 (namelijk, alle niet-geïntegreerde onderdelen / 

leerlijnen zijn los te volgen) kunnen opleidingen ook kiezen voor scenario 5. 

Diverse argumenten en consequenties 

Er is een aantal argumenten die bij de keuze voor een scenario een rol speelt. 

1. De mate waarin modules geïntegreerd zijn: als een module volledig geïntegreerd is, is het 

onmogelijk om losse onderdelen te volgen en is er eigenlijk geen knelpunt. 

2. Juridische houdbaarheid van het onderscheid toets versus tentamen. 



3. De mate waarin je de TOM-uitgangspunten wilt handhaven (thematisch projectonderwijs in 

geïntegreerde modules). 

4. Het belang dat je hecht aan de rol van de examencommissie: de examencommissie moet 

zich alleen buigen over studenten met bijzondere omstandigheden. 

5. De consequenties die een scenario heeft voor modules een jaar later en de oplossingen die 

je daar wel of niet voor kan bedenken. 

6. Het belang dat je hecht aan gelijke regels voor alle studenten over de opleidingen heen. 

7. De mate waarin je er op vertrouwt dat opleidingen bij meer vrijheid de TOM-

uitgangspunten zullen blijven nastreven. 

Juridische implicatie 

Zoals eerder aangegeven spelen bij het knelpunt rondom deelbaarheid van modules een aantal 

zaken een rol. Een van de punten is dat er niet-TOM studenten1 wordt toegestaan losse 

onderdelen te volgen in TOM-modules. Dit wekt de indruk dat de module niet volledig is 

geïntegreerd wat maakt dat een toets gezien kan worden als een onderzoek naar kennis, inzicht en 

vaardigheden. Volgens de wet is dit een tentamen (art. 7.10). Bij nieuwe wetgeving wordt de 

geldigheidsduur van tentamens onbeperkt. Meerdere juristen geven aan dat ze verwachten dat de 

beperkte geldigheidsduur voor toetsen dan niet meer houdbaar is. Zeker weten kunnen we dit 

alleen als een student er daadwerkelijk een zaak van maakt. Deze implicatie maakt dat alleen de 

scenario’s 4 en 5 juridisch houdbaar lijken te zijn. 

 

 

                                                      
1Studenten van Atlas, Studenten die onderdelen volgen bij andere opleidingen, Pre-masterstudenten, Studenten van 

AT (leerlijnen opgezet voor allerlei masters), etc… 
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OER 
niveau 

TOM-module 
(thematisch 
met project) 

inrichting 
toetsing 

BSA 
bijzondere 
groepen, 
individuen 

rol examen-
commissie 

gevolgen gelijkheid 
studenten 

conceptteksten Richtlijn OER 

1 regels op UT-
niveau 

- onderdelen 
zijn niet los te 
volgen 

- eenheid 15 EC 3 
modules 

- alleen te 
faciliteren via 
uitzonderingen 

- afhankelijk van 
opstelling: geen 
tot vaak 
uitzonderingen 

- regels voor alle opleidingen 
gelijk 
- kan ongelijkheid geven 
tussen studenten door 
keuzes excie  

-een module is 15 EC en wordt afgerond met een tentamen 
-alleen bij een voldoende afgerond tentamen worden EC 
toegekend. 

2 regels op UT-
niveau 

- één niet 
geïntegreerd 
onderdeel is 
los te volgen 

- eenheid 15 EC 
minus niet-
geïntegreerd 
onderdeel 

min. 
aantal EC 

- alleen te 
faciliteren via 
uitzonderingen 

- afhankelijk van 
opstelling: geen 
tot beperkt 
aantal 
uitzonderingen 

- regels voor alle opleidingen 
gelijk 
- kan ongelijkheid geven 
tussen studenten door 
keuzes excie  

- een module is een geïntegreerde eenheid tussen 11 en 15 EC 
en wordt afgerond met een tentamen 
- alleen bij een voldoende afgerond tentamen worden EC 
toegekend 

3 regels op UT-
niveau 
 
regels per 
module op 
opleidings-
niveau 

- onderdelen 
zijn niet los te 
volgen 

- eenheid 15 EC 
- alles vervalt 
tenzij er regels 
zijn over 
geldigheidsduur 
van de 
onderdelen: 
max # en / of  
minimum cijfer 

3 
modules 

- alleen te 
faciliteren via 
uitzonderingen 

- afhankelijk van 
opstelling: 
vrijwel geen 
uitzonderingen 

- regels voor opleidingen 
ongelijk 

- een module is 15 EC en wordt afgerond met een tentamen 
-alleen bij een voldoende afgerond tentamen worden EC 
toegekend. 
-wordt een module niet in het lopende academisch jaar met een 
voldoende tentamen afgerond, dan kan de student in het 
volgend jaar aan de onderdelen die niet behaald zijn opnieuw 
deelnemen. In specifieke modules kunnen geboekte 
toetsresultaten in het nieuwe studiejaar worden behouden. De 
toetsen waarvoor en de eventuele voorwaarden waaronder dit 
geldt zijn gespecificeerd in het opleidingsspecifieke deel van 
deze OER. Bij door meerdere opleidingen gedeelde modules zijn 
de aldus gespecificeerde uitzonderingen voor alle betrokken 
opleidingen dezelfde. 

4 regels op UT-
niveau 
 
regels op 
opleidings-
niveau 

- onderdelen 
zijn niet los te 
volgen 

- eenheid 15EC 
(portfolio) 
- alle onderdelen 
blijven staan 

3 
modules 

- relatief 
eenvoudig te 
faciliteren 

-  geen 
uitzonderingen 

- regels voor opleidingen 
ongelijk 

- een module is 15 EC en wordt afgerond met een tentamen 
-alleen bij een voldoende afgerond tentamen worden EC 
toegekend. 
-wordt een module niet in het lopende academisch jaar met een 
voldoende tentamen afgerond, dan kan de student in het 
volgend jaar aan de onderdelen die niet behaald zijn opnieuw 
deelnemen. 

5 regels op 
opleidings-
niveau 

- alle 
onderdelen 
zijn los te 
volgen 

- onderdelen / 
vakken zijn de 
eenheden 

min. 
aantal EC 

- relatief 
eenvoudig te 
faciliteren 

- geen 
uitzonderingen 

- regels voor opleidingen 
ongelijk 

- n.v.t. 

 

  



Overzicht positie knip bij werkgroepleden 

Bij de werkgroepleden is nagevraagd waar zij de knip zouden leggen tussen centraal regelen en overlaten aan de opleidingen? Dit hangt 

samen met de in de werkgroep gevoerde discussie over enerzijds de mate van vertrouwen die je opleidingen geeft om TOM te realiseren en 

anderzijds de ruimte die de opleidingen dan krijgen voor eigen strategisch gedrag. 

 

Scenario’s 

1 2 3 4 5 

Jan Willem Polderman Jan Willem Polderman Jan Willem Polderman   

 Eric Lutters   Eric Lutters 

  Tom Mulder Tom Mulder  

   Jörgen Svensson Jörgen Svensson 

 Michiel Heldeweg    

   Annelotte Derkink  

  Hans Punt   

  Ben Betlem   

   Melvin Angelovski  

 

 



Meningen werkgroep 

Na overleg Erna van de Zandt 

Geldigheidsduur van toetsen beperken kan niet met de nieuwe wetgeving, in geen enkel geval. 

Je kan wel later pas EC toekennen (portfolio-gedachte zoals bij atlas gebeurt). Huidige oplossing 

kan je dus ook niet volhouden.  

 

Ben Betlem 

Twee constateren: 

 Alternatief (alt) 3 maakt 1 mogelijk (geen enkele uitzondering) zowel als 4 (alle 

onderdelen blijven gelden). De verantwoordelijkheid wordt bij de opleiding gelegd en 

niet centraal geregeld. 

 Alt 2 maakt 5 mogelijk als alle niet geïntegreerd onderdelen worden uitgesloten. 

Naast de genoemde alternatieven die gerangschikt zijn naar de mate waarin de opleidingen 

TOM inrichten zijn er twee andere stuurvariabelen waarmee de opleiding kan spelen: 

 toetsschema: geïntegreerde onderdelen (theorie, skills (b.v. practica) en project) kunnen 

worden samengenomen onder één Osiris-cijfer, 

 toelatingseisen voor vervolgmodules (b.v. voor minor, voor module in hetzelfde kwartiel 

een jaar later). 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar de continuering van de huidige situatie (alt 3) omdat het een 

compromis is tussen het meer idealistische alt 1 en de meer pragmatische alternatieven 4 en 5. 

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van TOM wordt volledig bij de opleiding gelegd 

(subsidiariteitsbeginsel). 

 

Alt 2 en 5 hebben het grote nadeel dat een student te laat in het eerste jaar verwezen kan 

worden. Mijn voorkeur gaat duidelijk naar het afrekenen per kwartiel over de volle 15 EC. 

Alt 4 en 5 verschillen t.a.v. de wijze waarop het BSA wordt bepaald. In het B2 hebben de 

verschillen tussen alt 4 en 5 voor de student geen gevolgen en zijn deze alternatieven 

gelijkwaardig2.  

 

Afweging 

Alt 2 doet afbreuk aan de wens om zo snel mogelijk (in het eerste semester) studenten te 

verwijzen. 

Voordelen alt 3 boven alt 1: 

 Alt 1 is te idealistisch ingestoken en politiek niet haalbaar. Niet alle modules zijn zo goed 

geïntegreerd dat het uitsluiten van uitzonderingen gerechtvaardigd is. De 

                                                      
2 Behalve als er ingangseisen in vervolgmodules worden gesteld. 



wiskundeleerlijn, die in veel gevallen slecht geïntegreerd is met de rest van de module, 

is daar een voorbeeld van. Alt 3 geeft de opleiding de mogelijkheid: 

o in te spelen op de werkelijk gerealiseerde integratie, 

o minder stringent om te gaan met het “alles of niets”-gevolg van alt 1, dat kan 

leiden tot een grote mate van studentontevredenheid 

o juridische implicaties t.a.v. de nieuwe wetgeving3, 

o pragmatische uitzonderingen te maken (bv geen practica herhalen als deze 

voldoende zijn), 

zonder aan de idealen van TOM afbreuk te doen. 

 De OER is leidend (duidelijkheid voor studenten) en Examencommissies mogen hierop 

niet systematisch uitzonderingen maken en kunnen hun aandacht beperken tot 

studenten met persoonlijke omstandigheden. 

 

Voordelen alt 3 boven alt 4 en alt 5: 

 Alt 4 en alt 5 bieden de studenten de mogelijkheid om de moduleonderdelen los van 

elkaar te volgen en onderdelen uit te stellen tot een volgend studiejaar, hetgeen weer 

een wissel trekt op dat volgende studiejaar. Op deze wijze wordt TOM ondermijnt. De 

portefeuillehouders onderwijs (die TOM hebben opgezet) hebben eerder laten weten 

deze alternatieven onacceptabel te vinden. 

Alt 3 heeft dit nadeel niet: de opleiding bepaalt welke uitzonderingen per module op 

TOM realistisch zijn afhankelijk van de inrichting van de module en het studiejaar 

daaropvolgend. 

 

Jan Willem Polderman 

Ik zie het meest in optie 1. Dat stelt wel hoge eisen aan de studeerbaarheid van de module. 

Studeerbaarheid behelst dan ook de mogelijkheid tot reparatie en compensatie.  

 

Ik zou toch ook de optie om de eerstejaars wiskunde al een geheel te beoordelen willen 

noemen. Er zitten wel haken en ogen aan, maar dat geldt voor alle andere opties ook, 

bovendien zijn er oplossingen te bedenken. Het apart beoordelen van wiskunde heeft duidelijke 

voordelen. 

 

Jullie stellen dat de commissie niet tot een unaniem standpunt is gekomen. Als ik het goed heb 

dan werken we dit jaar met optie 3. Als deze optie stabiel geïmplementeerd blijft, dan kan ik 

daar ook nog best mee leven. Met stabiele implementatie bedoel ik dat er niet ieder jaar weer 

verdere concessie gedaan worden, zoals bijvoorbeeld het laten meetellen van gedeeltelijk 

behaalde modules voor het BSA. 

                                                      
3 In de nieuwe WHW blijven tentamenresultaten behouden. Het onderscheid tussen toets en tentamen lijkt vooral 
een semantische discussie. 



Tom Mulder 

Ik denk nog steeds dat 2 geen optie is en dat we niet meer terug kunnen naar 1. Dus is het 3 of 

4. 

5 gaat niet. Dat is geen kwestie van vertrouwen, maar ook wettelijk en administratief is het 

bijna niet te doen. 

Om pragmatische redenen leg ik de grens bij 3. 4 kan, maar is volgens mij niet nodig. Er wordt 

geen probleem mee opgelost. 

Een punt nog mbt de oer-tekst: we hebben nu centraal gedefinieerd dat een voldoende altijd 

wordt uitgedrukt met een 6 of hoger. Dat hoeft niet. Iedere module kan zijn eigen definitie van 

voldoende hebben, waarbij EC’s worden uitgekeerd. Maar je hoeft daarvoor niet één cijfer te 

berekenen of publiceren. Misschien moeten we dat wel helemaal niet doen en alleen pass, evt 

met een aantal niveaus, zoals ATLAS dat doet. En dan kun je wel deelresultaten weergeven. 

 

Jörgen Svensson 

het zal weinig verbazing wekken dat in deze beschrijving van scenario's ik uitkom op scenario 5. 

Maar, eerlijk gezegd wordt dat vooral ingegeven doordat bij scenario 4 staat dat onderdelen 

niet los gevolgd kunnen worden, wat volstrekt in tegenstelling is met de huidige praktijk, en dus 

waarschijnlijk onwerkbaar. Ik ben zelf echter juist wel voor een centrale richtlijn die uitspraakt 

dat 15 ec, waar mogelijk, wenselijk is. 

Kortom, lastig om te beslissen. Verder is dit mijn individuele oordeel op dit moment en staat dit 

natuurlijk open voor discussie binnen de Uraad, waarna ik tot andere conclusies zou kunnen 

komen. 

 

Eric Lutters 

Dank voor de nieuwe scenario’s. Hiermee maken jullie voor mij het leven vrij eenvoudig: ik kies 

nu in volle overtuiging voor optie 5, terwijl ik deze week nog meerdere opties haalbaar vond. 

De reden is dat er nu bij de eerste 4 opties steeds staat “een module is 15 EC en wordt afgerond 

met een tentamen” (of een variant daarop). Dat leidt voor mijn gevoel tot inherente 

tegenspraken, waardoor er (te) veel af gaat hangen van de examencommissies. 

 

Met mijn persoonlijke overweging dat de individuele opleidingen heel goed (of zelfs veel beter) 

in staat zijn om een samenhangend programma met de bijbehorende regels op te stellen dan 

van ‘bovenaf’ afgedwongen kan worden, wordt optie 3 voor mij nu een variant van 5 waarbij de 

teugels van bovenaf deels aangespannen worden. Daar is wat mij betreft dan ook geen reden 

voor. 

 

Optie 2 zou voor mij ook een goede basis kunnen zijn, maar dan wil ik niet voorschrijven dat er 

maar één los te volgen onderdeel gedaan kan worden; dit om de simpele reden dat er af en toe 



meerdere relatief kleine onderdelen kunnen zijn (bijvoorbeeld veiligheidsinstructie in 

lab/werkplaats) waardoor het ‘één’ me teveel (onnodig) generaliseert. Bovendien zou ik in 

optie 2 niet willen uitgaan van 3 modules voor de BSA, dit leidt m.i. tot een logische 

onmogelijkheid met de ‘geïntegreerde eenheid tussen 11 en 15 EC’. Immers, ik kan alleen 3 

modules halen als ik 3 keer alle 15EC haal – waardoor deze hele ingewikkelde formulering 

alleen betrekking heeft op het ene niet-geïntegreerde vak in de enige module die ik niet 

helemaal haal – de andere 3 moet ik immers wel helemaal halen. Ook blijft dan het probleem 

bestaan dat iemand die twee vakken in één kwartiel niet haalt wel z’n BSA heeft en iemand die 

twee vakken die in twee verschillende kwartielen vallen de BSA niet haalt. 

 

Kortom, ja, ik ben een liberaal – en denk dat uiteindelijk de richtlijn OER een stevig, eerlijk, 

maar zo klein mogelijk, fundament moet zijn voor de opleidingsspecifieke delen. Daarmee 

kunnen de opleidingen goed recht doen aan wat die opleiding onderscheidt van de andere 

opleidingen. De richtlijn zou volgens mij dus ook een ideaalbeeld van ons onderwijsmodel 

moeten bevatten (integratie, module, project, samenhang…..), waardoor de opleidingen 

‘uitgedaagd’ worden om daar aan te voldoen – en daar waar afgeweken wordt de gelegenheid 

krijgen om te onderbouwen waarom dat voor die omstandigheid beter is. Dus ja, ik zou de 

afzonderlijke opleidingen zoveel mogelijk vertrouwen in de manier waarop zij het gezamenlijke 

ideaalbeeld van het onderwijsmodel vormgeven. Overigens zou onze opleiding optie 5 

gebruiken om zelf de hierboven beschreven variant op 2 te ‘construeren’. 

 

Michiel Heldeweg 

de logica van dit scenario denken ontgaat me nog steeds grotendeels. Waarom bestaat er geen 

scenario 2, met de mogelijkheid dat slechts een onderdeel los is te volgen…, zoals bij 3, 

of  Voorzover ik begrijp wat bedoeld wordt vraag ik mij af of een keuzeboom niet veel beter 

werkt. Dat zou ook een bruikbaar middel zijn om de kernkeuze (centraal-decentraal) door de 

politiek te laten maken, waar deze m.i. thuis hoort; mits binnen juridische randvoorwaarden, 

zoals rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, alsmede de eisen die de (toekomstige) WHW stelt 

(resp. zal stellen) wat betreft kwesties als geldigheidsduur en studeerbaarheid. Mijn 

persoonlijke opvatting (of van anderen in onze commissie – anders dan vertegenwoordigers) 

lijkt me in die context niet erg relevant, maar in hoofdzaak lijkt het mij dat als we een 

uitwisselbaar modulair onderwijs systeem willen (nogmaals, daargelaten wat ik zelf wenselijk 

vind), scenario 2 niet onlogisch is. 

 

Annelotte Derkink 

Wat mij betreft kan de knip tussen 4 en 5. Waarbij ik onderdelen zie als leerdoelen. Wanneer 

een leerdoel succesvol is behaald, hoeft de student dit niet opnieuw aan te tonen, maar de 

student kan pas slagen voor een module wanneer alles afgerond is en daarmee 15 EC 



ontvangen. Daarbij houdt je de motivatie om volledige modules te doen, om elk onderdeel 

afzonderlijk te halen (komt ten goede van de kwaliteit) en wordt onderwijsdelen niet gezien als 

een ‘moetje’ maar blijft de student voldoende uitgedaagd. Hoe deze leerdoelen precies 

gespecificeerd worden kan vervolgens door de opleidingen worden aangegeven, waarbij voor 

het ene doel wellicht meer ‘ECs’ nodig zijn dan voor het andere.  

 

Voor wat betreft vertrouwen legt de student zijn/haar toekomst voor een groot deel in handen 

van de universiteit. Dat vertrouwen wordt door elke student die hier gaat studeren aan de 

opleiding gegeven. De principes achter TOM dragen bij aan de waarde van de opleiding in de 

hedendaagse tijd. We kunnen ervan uit gaan dat iedereen op de universiteit dit vertrouwen aan 

de studenten wil waarmaken. Anders is het nodig dat daarover gesproken wordt, zodat 

iedereen zich in de nieuwe insteek van het onderwijs kan vinden en de daarbij horende 

principes. Het is zonde als er wordt gediscussieerd over regels in plaats van gecommuniceerd 

over de inhoud. Want de regels zijn ook alleen een middel om de inhoud tot uiting te laten 

komen. Wat dat betreft is het goed dat het onderwijzen van de student centraal wordt gezet.   

 

Hans Punt 

Hoewel ik niet het gehele traject heb kunnen aanschuiven, nu toch een korte reactie waarbij ik 

me realiseer dat onderwijs in deze voorop staat! 

Desalniettemin toch  wat mij betreft een opmerking v.w.b. de consequenties van de keuzes: 

- gelet op de discussie in de laatste sessie zou ik de knip willen leggen tussen scenario 3 en 4. 

Komt m.i.  tegemoet aan de discussie m.b.t. de geldigheid van “deelcijfers” en biedt ook de 

opleidingen voldoende ruimte om waar nodig specifieke oplossingen te treffen. V.w.b. de 

categorie bijzondere studenten wordt er door de werkgroep ‘optimalisering Osiris’ nu al 

gekeken naar de wijze waarop deze groepen op een duidelijke wijze zijn te faciliteren. 

V.w.b. de ondersteuning in de cijferadministratie geldt dat hoe meer specifiek des te meer 

specifieke maatwerkoplossing in de verwerking nodig zal zijn. Als de regels voor opleidingen 

ongelijk zijn, dan zal dat m.i. ook meer om maatwerk vragen in de (inrichting) van de 

cijferadministratie. 

M.n. scenario 5 ( alle onderdelen los te volgen) zal ook grote consequenties hebben v.w.b. de 

inrichting van de studievolgadministratie. 

 

Melvin Angelovski 

Ik denk dat het belangrijk is om de knip te leggen op de plek waar je als opleiding in ieder geval 

niet aan mag tornen. 

In mijn geval zou dat dus passend zijn met scenario vier. UT breed vastleggen dat deelbaarheid 

(behoud van cijfers langer dan 1 academisch jaar, ongeacht welk onderdeel) gerealiseerd wordt 

binnen alle opleidingen. Dan zelf de opleiding de herkansingsmogelijkheden laten inrichten en 



als men dan de toetsen meer gaat faseren zou dit in minder druk kunnen resulteren voor zowel 

student als medewerker/docent. 

 

Een uitgesteld BSA met nog prima vooruitzicht op een enkel vak van je eerste jaar plus je 

tweede jaar regulier volgen zorgt, mijn inziens, voor een betere academische houding en 

persoonlijke vorming van de individuele student t.o.v. de huidige situatie. 

 

Daarnaast zou een oplossing kunnen zijn om te zeggen dat er een minimum per gehaald cijfer 

UT breed ingesteld moet worden zodat je de ongelijkheid voor studenten verlaagd. Dus dit dan 

ook centraal regelen. 

 


