Jaarverslag Examencommissie
WB / ME / SET
2012

Enschede, juli 2013
Samengesteld door secretaris examencommissie

Exam
menco
ommis
ssie W
WB / ME
E /SET
T
1. Alge
emene info
ormatie
Algemene informatie over
o
en stukk
ken van de eexamencomm
missie WB/ME
E/SET zijn tee vinden op de
d website:
ww.utwente.n
nl/wb/organissatie/onderw
wijsorganisatie/website_examencomm
missie/.
http://ww
In deze pa
aragraaf worrden een aan
ntal algemenee zaken van de examenc
commissie ovver het jaar 2012
2
weergegevven.

1.1 Sameenstelling exa
xamencommisssie
Leden perr 1-1-2012:
Prof. dr. ir. H.W.M
M. Hoeijmake
ers (voorzitteer)
Prof. dr. ir. R. Akkkerman
Dr. ir. G.R.B.E Rö
ömer
Ir. M.. Rijkeboer (ssecretaris)
Prof. dr. ir. A. de Boer (advise
eur)
Prof. dr. ir. T.H. van
v der Meerr (adviseur)
Wijziginge
en:
 M. Rijkeboer beëindigde
b
ziijn functie alss secretaris van
v de exam
mencommissiee per 1 juli 2012,
2
G..G.M. Stoffels neemt deze functie oveer.
 E..M. Gommer wordt per 1 juli 2012 toeegevoegd alss lid van de examencomm
e
missie.
 M.C.C. Dekkerr-Roemer is per
p 1 juli 201
12 verantwoo
ordelijk voor de griffie.
Leden perr 01-07-2012
2:
Prof. dr. ir. H.W.M
M. Hoeijmake
ers (voorzitteer)
Prof. dr. ir. R. Akkkerman
Dr. ir. G.R.B.E. Rö
ömer
Drs. E
E.M. Gomme
er
Dr. G
G.G.M. Stoffels (secretariss)
Prof. dr. ir. T.H. van
v der Meerr (adviseur)
Prof. dr. ir. A. De Boer (advise
eur)
Mevr.. M.C.C. Dekkker-Roemer (griffie)

1.2 Betro
okken adviseu
eurs
De opleidingsdirecteurren van WB/M
ME (Prof. dr.. ir. A. de Boer) en van SET
S (Prof. dr.. ir. T.H. van der Meer)
zijn advise
eur van de exxamencomm
missie. Zij zijn
n in die hoedanigheid ook
k bij de vergaaderingen va
an de
examenco
ommissie aan
nwezig.

1.3 Mand
dateringen
De exame
encommissie heeft de seccretaris gemaandateerd vo
oor eenvoudige gevallen w
waarin snelle
e
besluitvorm
ming vereist is. Deze gev
vallen worde n tijdens de eerstvolgend
de vergaderinng verantwo
oord in de
examenco
ommissiebesluitenlijst en zo nodig toeegelicht. Bij complexere
c
gevallen
g
worddt overleg ge
evoerd met
de andere
e leden van de
d examenco
ommissie.

1.4 Vergaaderschema
De exame
encommissie heeft in 2012 4x vergadeerd (31-1-20
012, 16-05-20
012, 10-09-22012, 27-11-2012). In
de vergadering van 16
6 mei 2012 iss besloten to
ot een vergad
derfrequentie
e van 4x per jaar, 1x per kwartiel,
bij voorkeur aan het begin
b
van ieder kwartiel.
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1.5 Gevo
olgde deskund
ndigheidsbevo
ordering
De leden vvan de exam
mencommissie
e hebben in 2012 een cu
ursus gevolgd
d op het gebbied van toetssing en
toetsbeleid
d voor de exxamencommissie gegeven
n door de OD
D.

1.6 Overz
rzicht bevoeg
gdheden, take
ken en veranttwoordelijkhe
eden
De exame
encommissie bepaalt obje
ectief en deskkundig of de
e student vold
doet aan hett eindniveau en zorgt er
voor dat h
het eindnivea
au gewaarborgd is. De exxamencommissie handeltt binnen de ggrenzen van WHW en
OER. Hiero
onder is een overzicht ge
egeven van d
de taken en verantwoord
v
elijkheden ddie door de
examenco
ommissie zijn
n uitgevoerd:
 On
ndertekenen
n en uitreiking
g diploma’s
 Vrrijstellingen en
e EVC’s (op
p basis van grronden in OE
ER)
 Be
eoordelen “afwijkende” programma’s
p
s en af-/goed
dkeuren (minoren, keuzevvakken)
 To
oelating tot projecten
p
bij fraude
 Oo
ordelen en maatregelen
m
 Klachtenafhan
ndeling / bezw
waarzaken
anwijzing exa
aminatoren (en
( beëindig ing aanwijzin
ng) (ook exte
ernen)
 Aa

1.7 Admiinistratie, arcchivering bessluiten
Notulen, a
agenda’s en andere
a
stukk
ken van de eexamencomm
missie worden
n door de sec
ecretaris gearrchiveerd.
Alle genom
men besluiten betreffende verzoeken,, binnengeko
omen klachte
en etc. wordeen vastgeleg
gd in de
examenco
ommissiebesluitenlijst. De
eze lijst word
dt eveneens door
d
de secretaris gearchhiveerd. Tijde
ens iedere
vergaderin
ng staat deze
e lijst op de agenda
a
en w
wordt deze to
oegelicht.

2. Adviiseringstak
ken / bele
eidsmatige
e taken
2.1 Advissering t.a.v. OER
O
De exame
encommissie heeft een ad
dviserende taaak bij de tottstandkoming van de OEER voor zowe
el de
bachelorop
eropleidingen
n ME en SET
T. In 2012 he
ebben geen ggrote veranderingen van
pleiding WB als de maste
de OERen (opleidingsp
pecifieke ged
deelte) plaatssgevonden.

2.2 Advissering bij toeetsbeleid
missie onderrsteund
In 2012 iss het toetsbeleid verbeterrd en geïmpleementeerd, hierbij is de examencomm
door E.M. Gommer, on
nderwijskund
dige. Hierbij zzijn de punte
en voortgeko
omen uit de iinventarisatie
e van het
d van juli 2011, beschrev
ven in het jaaarverslag van
n 2011, als uitgangspunt
u
t genomen. De
D
toetsbeleid
belangrijksste acties die
e op basis va
an de WB cheecklist zijn uitgevoerd zijn:
1. Het to
oetsbeleid van de opleidin
ng is geactuaaliseerd en op
o papier verw
woord , ondeerdeel
hierva
an is de uitge
eschreven vissie op onderw
wijs en toetssing.
2. Er is e
een toetsplan
n gemaakt op
p curriculumn
niveau, besta
aande uit:
a. Een speciffiekere vertaling van eind
dtermen naar leerdoelen van
curriculum
monderdelen
dtermen en ttoetsing in de
e verschillend
de curriculum
monderdelen
n
b. Een overzicht van eind
ar de onderw
wijsvisitatie is de procedurre voor waarrborging kwaaliteit toetsing
g
3. In de aanloop naa
oordeling, die in conceptvorm beschi kbaar was, verder
v
uitgew
werkt.
en beo
4. Er zijn
n van richtlijn
nen (criteria) opgesteld vvoor de beoordeling van afstudeeropd
a
drachten voo
or
gebruik door exam
mencommissiies bij afstud
deersessies. Ook
O is een be
eoordelingsfo
formulier
ontwikkkeld.
5. Scholing examencommissie (W
WHW en toetssing)
neert naar tevvredenheid. De decaan iss op de hooggte van zijn
De exa
amencommisssie function
rol en verantwoord
delijkheden in deze en haandelt als zo
odanig. De leden hebben een
nkomst bijgewoond om vvolledig op de
e hoogte te zijn
z van de
voorlicchtingsbijeen
verand
deringen in de
d WHW en de uitbreidin
ng van verantwoordelijkheden die dit met zich
meebrrengt.
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6. Examiinatoren (doccenten) zijn voorgelicht o
over regleme
enten, proced
dures en richhtlijnen t.a.v..
toetsin
ng (en ook: mogelijkhede
m
en voor ondeersteuning off professiona
alisering)
ande punten blijven aand
dachtpunten waar de exa
amencommissie ook in 20013 aan zal blijven
b
Bovenstaa
werken. A
A.g.v de invoe
ering van het TOM wordtt het curricullum herzien en
e zullen toeetsplannen herzien
moeten w
worden en de aansluiting van
v de leerd
doelen op de eindtermen zal een aanddachtspunt zijn.
z

2.3 Rol een betrokkenh
nheid bij accre
reditatie
De exame
encommissie heeft een acctieve rol gesspeeld bij de
e voorbereidin
ng van de acccreditatie.
Voorname
elijk op het gebied van to
oetsbeleid (geenoemd in 2.2) zal de ex
xamencommiissie een
sturende/a
adviserende rol blijven he
ebben richtin
ng de docentten.

3. Borg
ging van to
oetskwalitteit en beo
oordeling
In 2012 iss de borging van de toetsskwaliteit en beoordeling geformalisee
erd. Zoals oook al vermeld
d in 2.2 is
er gewerkkt aan het acttualiseren en
n complemen
nteren van te
estplannen en een docum
ment waarin het
toetsbeleid
d is beschrevven.

4. Borg
ging eindn
niveau
Om het eindniveau van studenten te borgen zijjn er criteria opgesteld voor het beooordelen van
esis. Hiertoe is een checklist voor het afstuderen samengesteld
s
d en zijn form
mulieren onttwikkeld om
masterthe
de beoord
deling vast te
e leggen en te
t archiveren
n.

5. Diplo
omering / getuigsch
hriften
Bachelorfa
fase


11
12 studenten
n hebben hun
n BSc-diplom
ma WB ontvangen in 2012
2, waarvan 3 cum laude. In 2011
be
etrof het 91 studenten,
s
waarvan
w
2 cu
um laude. In 2010 waren dit er 66, wa
waarvan 3 Cum Laude.

Masterfase
se


93
3 studenten hebben hun MSc-diplomaa ME ontvangen in 2012,, waarvan 8 C
Cum Laude. In 2011
be
etrof het 76 studenten,
s
waarvan
w
9 Cu
um Laude. In
n 2010 waren
n dit er 60, w
waarvan 11 Cum
C
Laude.



14
4 studenten hebben hun MSc-diplomaa SET ontvan
ngen in 2012
2.

6. Aanw
wijzing ex
xaminatore
en
Er zijn gee
en wijziginge
en in examina
atoren.

7. Evaluatie eige
en function
neren, verb
beterpuntten, actiepunten volg
gend jaar
De exame
encommissie is er goed in
n geslaagd heet toetsbeleid te verbeteren. Toevoegging van E.M
M. Gommer
aan de exa
amencommisssie is hiervo
oor waardevo
ol. Wel is hett zaak dit acttueel te houdden.
Het eindoo
ordeel van de WB visitatiiecommissie die in septem
mber 2012 de
d BSc en MSSc opleidinge
en heeft
bezocht w
was dat de exxamencommiissie volledig
g in control iss. Mede hierd
door werd staandaard 3 vo
oor de BSc
beoordeeld met ‘Voldo
oende’ en die
e voor de MS
Sc met ‘Goed’.
In septem
mber 2013 wo
ordt het TOM
M ingevoerd. Hier zullen acties
a
vereistt zijn van de examencom
mmissie op
het gebied
d van borging
g van het toe
etsbeleid maaar ook zal de
e zak/slaagre
egeling opgeesteld moeten worden
en de overgangsregelingen. Boven
ndien zal er eeen aanpassing van het OER
O noodzakkelijk zijn.
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