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Nut en noodzaak van netwerk-
vorming voor en door leden 
examencommissies WO? 
 
Aandacht voor zowel  
kennisdeling als het  
bespreken van casuïstiek 
 



 

 
 De WHW stelt hoge eisen aan (leden) 

examencommissies, 
 Daarmee uitgaande van een eigen opstelling / 

onafhankelijke attitude, 
 Die misschien conflicteert met je andere taken 

voor de organisatie. 
 



Is eigen opstelling / 
onafhankelijke attitude  

nodig  
om kwaliteit  

te kunnen leveren? 
 



Motto  
 
Twijfel is het begin van de wijsheid 
 
René Descartes, Frans filosoof, 
1596-1650 



 

I Verkennen rol en positie van zowel lid examencommissie als 
examinator. Levert dit interne spanningen op (met eigen andere 
taken), of wellicht spanningen met collega’s? 
 
II Casuïstiek: liefst lastige vraagstukken. Is intercollegiale 
reflectie noodzakelijk om een verkokerde blik te voorkomen? 
 
III Wat betekent dat voor je behoefte… wat zou je intern en 
extern willen of moeten organiseren? 
 
IV Inventarisatie van uitkomsten en wensen 
 



Motto  
 
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat 
zoals ik het doe je het moet doen want 
anders zou ik het niet doen 
 
Johan Cruijff, datum onbekend 

 



I = 15 minuten 
 
Verkennen rol en positie van zowel lid 
examencommissie als examinator. Levert 
dit interne spanningen op (met eigen 
andere taken), of wellicht spanningen 
met collega’s? 

 
 



Motto 
 
Het is het verstandigste om zoveel mogelijk te 
luisteren, want dat is goed voor je algemene 
ontwikkeling, als je er tien procent van leert, 
dan ben je de anderen al een eind voor 

 
Johan Cruijff, datum onbekend 
 



II = 15 minuten 
 
Casuïstiek – hoe kan intercollegiale 
reflectie je blik zo verruimen dat je 
beter werk levert? 



Motto 
 

Winnen doe je met z'n allen 
 
Johan Cruijff, datum onbekend 
 



III + IV  
 
Wat betekent dat voor je behoefte… wat 
zou je intern en extern willen of moeten 
organiseren? 
 
Inventarisatie van uitkomsten en wensen 

 



Motto 
 

Als je ergens niet bent, ben je óf te 
vroeg óf te laat 
 
Johan Cruijff, datum onbekend 
 
 




