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Taken van de examencommissie 

Wat zijn de taken van de 
examencommissie? 
Diploma’s uitreiken 
Vrijstellingen 
Klachten / beroepszaken 
Regels & Richtlijnen 
… 
Borging van toetskwaliteit 

 



Borging van toetskwaliteit 

Wat verstaan we onder borging van 
toetskwaliteit? 
 



Kwaliteitsborging, waarom? 

Waarom heeft de examencommissie de 
taak de kwaliteit van toetsing te 
borgen? 
1. Moet voor accreditatie 

garantie van diploma 
2. Toetsen beter maken 

doel van toetsen versterken 
3. Wettelijke verantwoordelijkheid 
 



EC heeft wettelijke verantwoordelijkheid 

Artikel 7.12. Examencommissie 
 
 1. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de 

instelling heeft een examencommissie.  
 

 2. De examencommissie is het orgaan dat op 
objectieve en deskundige wijze vaststelt of een 
student voldoet aan de voorwaarden die de 
onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van 
kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor 
het verkrijgen van een graad.  

 
 



Wettelijke verantwoordelijkheid EC (2) 

Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden 
examencommissie  
 
 1. a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens 

en examens onverminderd artikel 7.12c,  
 

 b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen 
binnen het kader van de onderwijs- en 
examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, om de 
uitslag van tentamens en examens te beoordelen en 
vast te stellen  

 … 

 



Wettelijke verantwoordelijkheid EC (3) 

Artikel 7.12c. Examinatoren  
 
 1. Voor het afnemen van tentamens en het 

vaststellen van de uitslag daarvan wijst de 
examencommissie examinatoren aan.  
 

 2. De examinatoren verstrekken de 
examencommissie de gevraagde inlichtingen.  



Wat moet de EC doen? 

Als de EC de kwaliteit van toetsing 
moet borgen, dan dient zij zicht te 
hebben op die kwaliteit. 
Wat is daarvoor nodig? 
O.a. 
Toetsen controleren 
Procedures controleren 
 Toetsdossiers 
 
 



Werkwijze EC t.a.v. toetsen 

Wat is de werkwijze v.d. EC t.a.v. toetsen? 
 
 Steekproef, op indicatie of alle toetsen? 

 
 Zicht op alle toetsen? 
administratie met kengegevens elke toets 
 mogelijkheid indicatie voor nadere 

analyse 



Werkwijze EC: Toetsdossier (1) 

Waar kijken we naar in het toetsdossier?  
 Doel vd toets: relatie met leerdoelen & 

plaats in de opleiding/eindtermen 
 

 Procedures: hoe is de toets tot stand 
gekomen? Toetsmatrijs, peer review, evt 
vormtechnisch review 
 

 Voorbereiding student: voorbeeldvragen 



Werkwijze EC: Toetsdossier (2) 

De toets zelf:  
 Info student: voorblad, instructie & 

omvang beantwoording, score per vraag 
 Vragen/opdrachten: duidelijk & specifiek 

– stam onderscheiden van vraag 
– precies aantal voorbeelden noemen 
– vermijd vaagheid en algemeenheid 
– mc: balanceer afleiders in vorm en inhoud 

 Aansluiting met toetsmatrix / leerdoelen 
 Toets moet te doen zijn in beschikbare tijd 



Werkwijze EC: Toetsdossier (3) 

Antwoordmodel:  
 Te verwachten antwoord kort & bondig 

– Nauw aansluiten op de vraag 
– Verdeeld in antwoordelementen 

 Puntentoekenning per antwoordelement 
 Rubrics voor deels juiste antwoorden 
 Essayopdrachten: beoordelingsformulier 

met categorieën: ook voor studenten 
 Rubrics  



Werkwijze EC: Toetsdossier (4) 

 Hoe is de beoordeling tot stand gekomen? 
Antwoordmodel, meerdere beoordelaars, 
blind voor naam student, horizontaal of 
vertikaal nagekeken? 
 

 Hoe is de cesuur vastgesteld? Vooraf, 
achteraf 
 

 Evaluatie van de studenten, toetsinzage 



Werkwijze EC: 
betrouwbaarheidsanalyse 
 Statistische analyse op de score 
 Score matrix 

– Betrouwbaarheid KR-20, Cronbach’s alfa 
– Item analyse Rir, P-waarden, A-waarden 

Ook voor open vraag tentamens! 
 Voor signaleren problemen, maar altijd 
naar inhoud kijken! 
 (Deel van het) werk uitbesteden aan 

Toetscommissie? 



Werkwijze EC: verdere actie 

Hoe verdere actie ondernemen? 
Terugkoppeling naar docent 
Verbetering van toetsen 
(sluiten van de kwaliteitscirkel) 
 
Rapportage aan opleidingsdirectie 

jaarverslag 
Verbeteradviezen voor toetsbeleid 
 



Toetsdossiers: pre’s & con’s 

Zijn toetsdossiers  het antwoord op de vraag 
hoe borging van toetskwaliteit in te vullen? 
 
 Administratieve last? 
 
 Hoe verlichten voor examinator? 



Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
 
Christoffel Reumer 
 
g.c.reumer@vu.nl 
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