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Examencommissie WB / ME /SET
1. Algemene informatie
In deze paragraaf worden een aantal algemene zaken van de examencommissie over het jaar 2011
weergegeven.

1.1 Samenstelling examencommissie
Leden per 1-1-2011:
T.H. van der Meer (voorzitter)
J. Huetink
R. Akkerman
M. Rijkeboer (secretaris)
C.T.A. Ruijter (adviseur)
Wijzigingen:
 Han Huetink; zijn functie als lid van de examencommissie is per 20 januari 2011 beëindigd.
 Theo van der Meer; zijn functie als voorzitter is per 20 januari 2011 beëindigd. Hij zal in de rol van
adviseur nog wel aanwezig zijn bij de examencommissievergaderingen.
 Per 20 januari 2011 is Harry Hoeijmakers benoemd als voorzitter van de examencommissie.
 Per 20 januari is de functie van Kees Ruijter, als adviseur van de examencommissie beeindigd.
André de Boer neemt deze rol over.
 Per 13 september 2011 wordt Gert-Willem Römer toegevoegd als lid van de examencommissie

Leden per 13-09-2011:
H.W.M. Hoeijmakers (voorzitter)
R. Akkerman
G.R.B.E. Römer
M. Rijkeboer (secretaris)
T.H. van der Meer (adviseur)
A. De Boer (adviseur)

1.2 Betrokken adviseurs
De opleidingsdirecteuren van WB/ME (André de Boer) en van SET (Theo van der Meer) zijn adviseur van
de examencommissie. Zij zijn in die hoedanigheid ook bij de vergaderingen van de examencommissie
aanwezig.

1.3 Mandateringen
De examencommissie heeft de secretaris gemandateerd voor eenvoudige gevallen waarin snelle
besluitvorming vereist is. Deze gevallen zullen tijdens de eerstvolgende vergadering worden weergegeven
in een lijst (examencommissiebesluitenlijst) en zo nodig worden toegelicht. Bij complexere gevallen zal er
altijd overleg zijn met de andere leden van de examencommissie.

1.4 Vergaderschema
De examencommissie heeft 2x vergaderd (20-1-2011 en 13-09-2011). In de vergadering van 13
september 2011 is besloten de vergaderfrequentie te verhogen naar 3x per jaar (september, januari en
mei).

1.5 Gevolgde deskundigheidsbevordering
Er zijn in 2011 door de leden geen cursussen gevolgd.
Pagina 2 van 4

Examencommissie WB / ME /SET
1.6 Overzicht bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden
De examencommissie bepaalt objectief en deskundig of de student voldoet aan het eindniveau en zorgt er
voor dat het eindniveau gewaarborgd is. De examencommissie handelt binnen de grenzen van WHW en
OER.
Hieronder een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die door de excie zijn uitgevoerd:
 Ondertekenen en uitreiking diploma’s
 Vrijstellingen en EVC’s (op basis van gronden in OER)
 Beoordelen “afwijkende” programma’s en af-/goedkeuren (minoren, keuzevakken)
 Oordelen en maatregelen bij fraude
 Klachtenafhandeling / bezwaarzaken
 Aanwijzing examinatoren (en beëindiging aanwijzing)(ook externen)

1.7 Administratie, archivering besluiten
Notulen, agenda’s en ander stukken van de examencommissie worden door de secretaris gearchiveerd.
Alle genomen besluiten betreffende verzoeken, binnengekomen klachten etc. worden vastgelegd in een
lijst (examencommissiebesluitenlijst). Deze lijst wordt ook door de secretaris gearchiveerd. Tijdens de
vergaderingen wordt deze lijst eventueel toegelicht.

2. Adviseringstaken / beleidsmatige taken
2.1 Advisering t.a.v. OER
De examencommissie heeft een adviserende taak bij de totstandkoming van de OER.
In 2011 heeft er geen grote verandering van de OER (opleidingsspecifieke gedeelte)plaatsgevonden.

2.2 Advisering bij toetsbeleid
De examencommissie wordt bij het opzetten van het toetsbeleid ondersteund door Lisa Gommer van de
Onderwijskundige Dienst.
In juli 2011 is er een inventarisatie op het gebied van toetsbeleid uitgevoerd. De belangrijkste acties op
basis van de WB checklist zijn:
1. Het op papier verwoorden het toetsbeleid van de opleiding met als onderdeel hiervan de
uitgeschreven visie op onderwijs en toetsing. Delen hiervan zijn in tal van publicaties en in
zelfstudies terug te vinden. Samenvoeging en actualisering is gewenst.
2. Het maken van een toetsplan op curriculumniveau, bestaand uit:
a. Een specifiekere vertaling van eindtermen naar leerdoelen van
curriculumonderdelen
b. Een overzicht van eindtermen en toetsing in de verschillende curriculumonderdelen
3. Het beschrijven van een procedure voor waarborging kwaliteit toetsing en beoordeling
Deze is al in conceptvorm beschikbaar en wordt verder uitgewerkt in de aanloop naar de
onderwijsvisitatie.
4. Het opstellen van richtlijnen (criteria) voor de beoordeling afstudeeropdrachten.
In navolging van de opleiding CIT/CEM, worden richtlijnen voor beoordeling van mastertheses opgesteld voor gebruik door examencommissies.
5. Scholing examencommissie (WHW en toetsing)
De examencommissie functioneert naar tevredenheid. De decaan is op de hoogte van zijn
rol en verantwoordelijkheden in deze en handelt als zodanig. Er is onlangs een nieuwe
voorzitter aangesteld. Daarnaast zal met ondersteuning van een student-assistent een
verbeterslag worden gemaakt met de documentatie en archivering van de commissie.
N.a.v. de veranderingen in de WHW en de uitbreiding van verantwoordelijkheden die dit
met zich meebrengt is enige ondersteuning in de vorm van een (korte) cursus of
voorlichtingsbijeenkomst gewenst.
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6. Verbetering van de communicatie naar examinatoren (docenten) over reglementen,
procedures en richtlijnen t.a.v. toetsing (en ook: mogelijkheden voor ondersteuning of
professionalisering).

Bovenstaande punten zullen worden meegenomen bij het opstellen en implementeren van het toetsbeleid.
Dit zal worden uitgevoerd in 2012, ook ter voorbereiding op de accreditatie.

2.3 Rol en betrokkenheid bij accreditatie
De examencommissie speelt een actieve rol bij de voorbereiding van de accreditatie. Voornamelijk op het
gebied van toetsbeleid (genoemd in 2.2) zal de examencommissie een sturende/adviserende rol hebben
richting de docenten.

3. Borging van toetskwaliteit en beoordeling
Zoals uit de inventarisatie toetsbeleid (juli 2011) is gebleken, en ook al vermeld in 2.2 moet er gewerkt
worden aan de kwaliteit van toetsing en beoordeling. Hiertoe wordt er gewerkt aan een complete set van
testplannen en het schrijven van een toetsbeleid document.

4. Borging eindniveau
Zoals uit de inventarisatie toetsbeleid (juli 2011) is gebleken zijn er nog verbeteringen nodig op het gebied
van borging eindniveau. De richtlijnen voor het beoordelen van masterthesis, welke wel algemeen bekend
zijn, worden verder uitgewerkt in een checklist voor het afstuderen.

5. Diplomering / getuigschriften
Bachelorfase


91 studenten hebben hun BSc-diploma ontvangen in 2011, waarvan 2 cum laude. In 2010 waren
dit er 66, waarvan 3 Cum Laude.

Masterfase


76 studenten hebben hun MSc-diploma ontvangen in 2011, waarvan 9 Cum Laude. In 2010 waren
dit er 60, waarvan 11 Cum Laude.

6. Aanwijzing examinatoren
Er zijn geen wijzigingen in examinatoren.

7. Evaluatie eigen functioneren, verbeterpunten, actiepunten volgend jaar
De examencommissie heeft zich als doel gesteld om de (kwaliteitsborging van de) toetsing op te zetten en
te implementeren. De eerste stappen zullen zijn het volgen van een cursus op het gebied van toetsing en
toetsbeleid voor de examencommissie, gegeven door de OD. Verder heeft de examencommissie zich tot
doel gesteld de communicatie richting docenten/studenten verder te verbeteren.
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