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Plenaire sluiting 

Huibert Pols, rector magnificus  van de Erasmus Universiteit verwelkomt iedereen terug 

in de plenaire zaal voor een korte terugblik 

Perspectief van studenten 

Job Buiting van de Landelijke Studentenvakbond verzorgde een workshop over het 

studentenperspectief op examencommissies. Hij is blij dat een examencommissie aangaf 

bij grote wijzigingen met studenten in gesprek te gaan. Ze hebben een mooie kritische 

discussie gehad. Sommigen gaven aan vaker studenten te moeten opzoeken om te laten 

zien wie ze zijn en wat ze doen. Anderen vonden dat studenten zelf ook wel wat beter 

hun best mogen doen. 

Docenten moeten het doen 

Iemand uit de zaal merkt op dat kwaliteit van toetsing afhangt van de kwaliteit van 

docenten. Docenten moeten beter ondersteund worden op het gebied van toetsing door 

opleiding.  

In de workshop van de Hanzehogeschool bleek dat zij het voor elkaar hebben gekregen 

een kwaliteitscultuur neer te zetten, door structureel werk te maken van scholing. 

Interessant hoe University College Twente werkt zonder cijfers en wat dat betekent voor 

examencommissies. Een deelnemer noemt dat een interessant experiment.  

Fraude en onregelmatigheid  

Ik zou als student graag willen dat de examencommissie in het eerste jaar coulant is bij 

een enkele keer spieken. We hebben ook een taak in het bijbrengen van een integere 

beroepshouding. Daar moet ook aandacht voor zijn, naast een strenge handhaving. Alom 

wordt geconcludeerd dat dit thema blijvend gesprek verdient. 

Neem BKE en SKE over uit het hbo, gebruik ook ons materiaal. Enkele mensen steken 

hun handen op. Zet dat op de VSNU-site. 

Met motivatie weer naar huis 

Goed om te zien dat mensen worstelen met dezelfde vragen, aldus een van de 

deelnemers.  

Een deelnemer kwam naar de conferentie met een kritische noot tegen de versterking 

van examencommissies, maar heeft de noodzaak geleerd in de workshops: studenten 

vragen om duidelijkheid. Ze doet wel de oproep te blijven uitgaan van vertrouwen en niet 

in de controlestand schieten.  

Een grote meerderheid (bij handopsteken) wil dit soort bijeenkomsten voortzetten. 

Huibert Pols dankt alle aanwezigen voor hun komst. 


