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1. Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de examenkamer BK en HRM-deeltijd over het studiejaar 2019-2020. 

Meteen aan de start van het betreffende studiejaar heeft er een overdracht plaatsgevonden van het 

voorzitterschap van de examenkamer.  Daarnaast is een lid van de toetscommissie gestopt en 

vervangen door een nieuw lid.  

De examenkamer heeft binnen het studiejaar 2019-2020 helaas te kampen gehad met een aantal 

tegenslagen. De overdracht van voorzitterschap vergde een zekere aanloopfase en in het eerste 

semester viel een van de leden van de toetscommissie enige tijd uit vanwege ziekte en helaas viel in 

het tweede semester nog een ander lid van de toetscommissie helemaal uit vanwege langdurige 

ziekte.  Daarbovenop werd de maatschappij en dus ook de HvA geconfronteerd met beperkingen 

n.a.v. Covid19. Veel aandacht ging uit naar het in stand houden van reguliere taken. De 

toetscommissie heeft met minimale kracht gefunctioneerd. 

 

2. Samenstelling Examenkamer en Toetscommissie HRM en BK deeltijd 

De examenkamer BK en HRM-deeltijd is onderdeel van de examencommissie Management & 

Organisatie. Hieronder leest u de samenstelling in het studiejaar 2019-2020. 

Examenkamer 

Naam: 

Ali Müjde (voorzitter examenkamer) 

Iris de Goed 

 

Toetscommissie (TC) 
 

Naam Rol binnen TC Overige relevante functie/rol 

binnen HvA 

Benoemd 

vanaf: 

Ali Müjde Voorzitter examenkamer: 

coördinatie, rapporteren aan 

OM en examencommissie, 

archivering 

Docent; Coördinator 

afstudeersemester; lid CuCo 

2019 

Arthur Zijlstra inhoudelijke 

analyses/beoordelingen en 

advies docenten 

Afstudeerbegeleider 2013 

Ab Laurent  inhoudelijke 

analyses/beoordelingen en 

advies docenten 

Docent/ ontwikkelaar nieuwe 

semester OV 

2019 

 

 

3. Kwaliteit van toetsing binnen de semesters 

 

Jaarlijks vinden er kwaliteitschecks plaats van gehele semesters/ modules en daarnaast op 

terugkerende thema’s. 

Toetsing van de kwaliteit van de toetsproducten is een taak van de toetscommissie BK/HRM deeltijd 

(TC). Deze taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. De 
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voorzitter van de Examenkamer BK/HRM deeltijd is tevens voorzitter van de TC en vanuit die rol 

deelt deze regelmatig informatie met de overige leden van de examencommissie.  Daarnaast vindt 

regelmatig afstemming plaats met de programmamanager  

Keuzes voorafgaand aan studiejaar 2019-2020  

Per studiejaar maakt de Toetscommissie een keuze van te checken onderdelen. Om inzicht te geven 

in de keuzes in het voorgaande jaar zijn deze hieronder weergegeven. In studiejaar 2018-2019 heeft 

de TC zich, naast de terugkerende thema’s, gericht op de volgende semesters/ modules: 

- Semester Financiële management v Bedrijfsvoering (nov’18) 

- Minor Finance voor HR/ HR-analytics (okt ’18) 

- Minor Coachen v Ontwikkeling (okt’18) 

 

Curriculumvernieuwing en gevolgen voor toetsing  

Vanwege de ingezette curriculumvernieuwing per september 2019 is besloten om vanuit de TC extra 

aandacht te besteden aan het monitoren van de toetskwaliteit van het eerste nieuwe semester 

Organisatieverkenning. Een belangrijke vernieuwing betreft het afschaffen van traditionele 

tentamens ten gunste van assessments gebaseerd op portfolio’s. 

Daarnaast is besloten om aandacht te besteden aan semesters die nog enige tijd gegeven zullen 

worden voordat ze worden uit gefaseerd. Gekozen is voor het semester SVM (Strategie en 

Verandermanagement). Dit semester betreft het voorlaatste semester voor de eindopdracht die al 

een geruime tijd niet is gecheckt en wordt aangeboden tot en met 2022. 

 

Uitgevoerde checks 2019-2020 

Binnen het nieuwe sem. Organisatieverkenning is een gedeeltelijke check uitgevoerd, zie bijlage A.  

De archiveringscheck heeft plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat enkele beoordelingen niet 

gearchiveerd waren in Brightspace. Vanwege corona-perikelen en het wegvallen van capaciteit 

binnen de toetscommissie zijn de overige onderwerpen blijven liggen. Dit is geagendeerd voor het 

volgende studiejaar, waarbij de checks zich zullen richten op het februari 2020 semester. Het 

voordeel is dat dit semester dan voor de tweede keer gegeven zal worden. 

De beoogde check van de bestaande semester Strategie en Verandermanagement dat nog 

aangeboden zal worden 2022 is vanwege eerder genoemde redenen uitgesteld. 

 

Covid-19 

Iedereen was overvallen door de plotselinge opkomst van Corona en de beperkingen die daardoor 

ontstonden. Zowel op HvA als op faculteitsniveau zijn er vrij snel richtlijnen bedacht voor het 

afnemen en beoordelen van toetsen n.a.v. de door de HvA ingestelde corona-maatregelen.  

 

De examenkamer heeft in samenspraak met het opleidingsmanagement informatie en richtlijnen 

gecommuniceerd en daarnaast ook onder de semester coördinatoren een inventarisatie gedaan van 

mogelijke negatieve consequenties. Bij een aantal onderdelen heeft de examenkamer als sparring 

partner meegedacht om tot betrouwbare aanpassing te komen van het leerplanschema 

/toetsprogramma i.k.v. Covid19. Dit is erg gewaardeerd.  
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Een prettige bijkomstigheid van de curriculumvernieuwing was dat in de nieuwe toetsvormen 

traditionele tentamens plaats hebben gemaakt voor assessments gebaseerd op portfolio’s. Daarmee 

had/ heeft Covid19 vooral consequenties op herkansingen in oude programma’s.  

Bijlage B toont een overzicht van de alternatieve toetsing binnen de deeltijd BK-HRM vanwege 

Corona. 

Bij de evaluatie zijn geen onregelmatigheden gemeld en bij sommige alternatieve oplossingen zoals 

de essay opdracht was er achteraf veel tevredenheid waardoor het waarschijnlijk een blijvertje 

wordt. 

  

Bindend Studieadvies (BSA) 

N.a.v. Covid19 heeft de minister van Onderwijs met het hoger onderwijs en studentenorganisaties 

afgesproken dat studenten die de BSA-norm niet zouden halen in verband met de 

coronamaatregelen in 2019-2020 een jaar uitstel zouden krijgen. Hierdoor werden voor de 

eerstejaars studenten geen negatieve BSA’s gegeven. Alle eerstejaars studenten met minder dan 50 

studiepunten in 2019-2020, kregen een opgeschort studieadvies. Dit betekent dat zij in studiejaar 

2020-2021 alle 60 studiepunten van het eerste jaar alsnog behaald moeten hebben. Studenten met 

50 of meer studiepunten ontvingen een positief BSA. Nb: Eind 2019-2020 zijn er vier negatieve BSA’s 

gegeven aan studenten uit het tweede jaar die een opgeschort studieadvies hadden. Zij hadden niet 

alle 60 studiepunten van de propedeuse behaald en er speelden geen bijzondere persoonlijke 

omstandigheden. 

 

Opleiding  Eerstejaars met 

negatief BSA 

Eerstejaars met 

opgeschort BSA 

Tweedejaars  met 

negatief BSA 

HRM dt 

  

0 

  

6 

 

4 * 
*waarvan 1 ingetrokken 

BK dt  0  

11 

 

1 

 

 

Totaal  0 17 

 

4 

 

Het rendement van de groepen die in 2018-2019 aan de studie zijn begonnen zag er na twee jaar als 

volgt uit: 

HRM:  Van de in totaal 30 uitgebrachte studieadviezen, waren er 26 positief. Van hen hebben 87% binnen 2 

jr hun propedeuse behaald.  

BK:  Van de in totaal 46 uitgebrachte studieadviezen, waren er 45 positief. Van hen hebben 98% binnen 2 

jr hun propedeuse behaald.  

 

Zie ‘Bijlage E voor meer gegevens over Getuigschriften, BSA  en besluiten over individuele studenten. 

 

 

4. Kwaliteit eindwerkstukken/het afstudeerprogramma  

 

A. Inhoudelijk 

Ten aanzien van de borging van de kwaliteit van de inhoud van het afstudeerprogramma 

(Eindopdracht) laat de Examencommissie M&O incidenteel een analyse uitvoeren op door een zgn. 

divers samengestelde ‘leesgroep’. Dit was voor het laatst in het studiejaar 2018-2019. Het is de 

bedoeling om dit weer op te op te pakken in 2020-2021. 
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Kalibreerssessies 

In maart stond een kalibreersessie gepland over de fase onderzoeksplan. Vanwege Covid19 is deze 

verplaatst naar een online meeting in april. Tijdens de sessie is vooral ingezoomd op het samenspel 

van de 1e en 2e beoordelaar bij de beoordeling van het onderzoeksplan (Go/No Go moment). De 

onlinesessie is goed bevallen maar er werd ook geconstateerd dat de spanningsboog kleiner was 

dan in een fysieke bijeenkomst. Daarom is meteen een maand later een vervolgsessie gehouden 

over het thema ‘variatie in afstudeervormen’. Centraal stond de vraag welke kenmerken van het 

vraagstuk en context zijn bepalend voor een bepaalde keuze.  

In mei is een korte sessie gehouden over de ‘redeneerlijn’(opzet van het theoretisch kader en 

conceptueel model) gebaseerd op het kernthema in de centrale vraagstelling. Besloten werd om 

deze korte sessie af te ronden in een laatste sessie voor de zomersluiting, nl. in juni met als centrale 

thema actieonderzoek als afstudeervorm. Een voorbeeld van een onderzoeksplan is uitgereikt en 

besproken. In deze sessie zijn ook de wijzigingen in de studiehandleiding en vernieuwde 

aanmeldformulier toegelicht. Aan het eind is afgesproken om in een volgende kalibreersessie in 

september nader in te gaan op het beoordelen van actieonderzoek. 

 

B. Procedureel 

Ten aanzien van de procedures met betrekking tot de beoordeling van eindwerken worden 

regelmatig checks uitgevoerd door de examenkamer/TC. Ook in het studiejaar 2019-2020 heeft er 

via een steekproef een check plaatsgevonden. De uitkomsten waren overwegend positief: 

Check archivering EO-proces periode april-juni 2020 

De conclusie m.b.t. de archivering van de Eindopdracht is goed, het is redelijk goed op orde. Het valt 

wel op dat de motivering soms iets te kritisch is in relatie tot de (ruim) voldoende per criterium.  

De check op toepassing van de plagiaatscan (Ephorus/ Urkund) is aanwezig bij de eindproducten (EO 

en PP).  

Zie voor verdere toelichting bijlage C. 

Aangezien het eindniveau, naast de EO, vooral door het PP-traject wordt vastgesteld is ook het PP-

semester aan een check onderworpen.  

De uitkomsten van deze steekproef waren ook positief en laten zien dat de archivering PP in orde is, 

alles is aanwezig in Onstage en motivering is over het algemeen prima. Verbeterruimte zit met name 

in een duidelijkere koppeling met de rubrics. 

Zie voor verdere toelichting bijlage D. 

 

5. Examinatoren 

 

Aan het begin van het studiejaar heeft de Examenkamer in overleg met de programmamanager 

examinatoren aangewezen. Dit is schriftelijk vastgelegd in een gezamenlijk ondertekend formulier. 

Halverwege het studiejaar heeft een (zeer) beperkte aanvulling hierop plaatsgevonden op basis 

waarvan de examinatoren een benoemingsbrief hebben ontvangen. Iedere docent werd 

aangewezen als examinator. Met die kanttekening dat niet iedere docent voor alle 

toetsvormen/producten examinator is. Dit is afhankelijk van de bijbehorende eisen en kwalificaties 

van de docent. Er wordt onderscheid gemaakt tussen examinator voor afstudeeropdrachten, 

assessor en examinator overige toetsing. Een klein deel functioneert als examinator gekoppeld aan 

een buddy. 
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Het overzicht met ‘aanwijzingen’ is minimaal twee keer per jaar expliciet gespreksonderwerp tussen 

programmamanager en voorzitter Examenkamer HRM/BK deeltijd , o.a. over de voortgang BKE/SKE 

en BDB-trajecten. 

Mede door het personeelsverloop blijkt het in de praktijk lastig om permanent te zorgen voor  

voldoende examinatoren die een BKE dan wel SKE certificaat bezitten. Dit wordt via de 

examinatorenlijst door de excie gemonitord. 

 

 

6. Richtlijnen  

 

In het studiejaar 2019-2020 zijn, behoudens de richtlijnen bij toetsing onder COVID-19, geen 

deeltijdspecifieke richtlijnen vastgesteld. 

In navolging van de coronamaatregelen van de overheid voor het hoger onderwijs die op 16 maart 

ingingen werden binnen de HvA nieuwe richtlijnen en protocollen opgesteld. Toetsen mochten niet 

meer op school worden afgenomen. Deze hadden geen effect op toetsing middels producten en 

portfolio’s. Nieuwe richtlijnen (en later ook updates) werden via de excies met hun opleidingen 

gedeeld. 

 

7. Bevindingen en verbetermaatregelen  

 

De Examenkamer/TC is continu in dialoog met de programmamanager en andere sleutelfiguren in 

de opleidingen HRM en BK deeltijd. De voorzitter van de examenkamer is tevens lid van de 

curriculumcommissie en heeft daarmee zicht en inbreng op de keuzes die gemaakt worden met 

betrekking tot toetsbeleid. Echter door COVID19 en onvoldoende bemensing zijn niet alle beoogde 

checks uitgevoerd. Er is evengoed veel gewerkt aan kwaliteit, maar niet perse op grond van de 

borgingsagenda. 

In verband met het toenemende gebruik van assessments als toetsinstrument binnen het nieuwe 

curriculum, is het van belang dat alle betrokken docenten geschoold worden hierin. De 

examencommissie heeft de opleidingsmanager gevraagd hier actie op te ondernemen. Daarnaast is 

door het afschaffen van tentamens als toetsvorm ten gunste van portfolio’s en assessments 

aandacht gevraagd voor het bewaken van de minimale kennisbasis binnen de toetsing. 

 

 

 

 

8. Adviezen aan en afstemming met management 

 

De deeltijdopleiding is relatief klein waardoor de examenkamer dicht op de opleiding zit. Naast het 

geven van adviezen is het vooral zaak om in dialoog te zijn met de sleutelfiguren in de opleiding in 

alle veranderingen die eraan komen. Toetsing moet in voldoende mate consistentie bevatten binnen 

de kaders (zoals steeds blijven redeneren vanuit ‘beroepshandelingen als leeruitkomsten’). 

De Examenkamer heeft de programmamanager geadviseerd t.a.v. de OER en via overleg in het 

kernteam is de toetsing in het kader van de vernieuwingen bij de deeltijdopleidingen Bedrijfskunde 

en HRM veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. 
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Leerweg Onafhankelijk Toetsen 

De deeltijdacademie in zijn geheel is in het studiejaar 2019-2020 gestart  met het faciliteren en 

toepassen van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Er zijn twee LOT-aanvragen geweest en 

toegepast. In beide gevallen heeft het geleid tot honorering. De procedure zorgt ervoor dat er een 

redelijk hoge drempel is omdat er stevige eisen aan worden gesteld. Geadviseerd wordt om dit 

proces (en de handleiding) in 2021 te evalueren.   

 

Zoals besproken op 14 januari 2020 is de visie op toetsing met de curriculumvernieuwing te 

veranderen. De volgende acties zijn afgesproken: 

• Aanpassingen in het toetsplan en leerplanschema BK/HRM deeltijd. 

• Nieuwe semesters/modules laten bekijken door de toetscommissie. 

• Nagaan in hoeverre het nodig is de inhoud van de onderzoekslessen aan te passen. 

• Actief monitoren van voldoende aantal BKE / SKE gecertificeerden binnen de 

deeltijdopleiding BK/HRM. 

• Het gebruik van Urkund onder de aandacht brengen van docenten. 

 

 

Tot slot 

Kortom, de examenkamer wordt regelmatig om advies gevraagd of in positie gezet om vanuit de 

borgingstaak van de examencommissie kritisch mee te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Zowel 

gevraagde als ongevraagde adviezen worden serieus genomen.  
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Bijlage A 

Rapportages Toetscommissie (TC) 2019 -2020 

kwaliteitschecks Semester Organisatieverkenning 

Steekproef opdr.1 t/m opdr.4 (groepsopdracht en indiv. opdracht).  

Per groep per opdracht 1x (3 keer 4= 12) 

Betreft nieuwe semester per sept19  met de volgende onderdelen: 

Checks gericht op: 

o Info in de SHL 

o Archivering producten en beoordelingen 

o Kwaliteit schriftelijke feedback bij beoordelingen 

o Organisatie (inzage) en herkansing  

 

• Bespreken bevindingen op datum: 24/6 van 13:30 – 15 uur via Teams 

 

Toetsonderdeel 

Semester Organisatieverk 

Groep zaterdag 

Docent: Ab 

Groep DiDo  

Docent: Ab & Ali 

Groep DiDo  

Docent: Hans 

Student (steekproef) Daisy Kemper Debbie Keune Tolga Ergin 

1119OV1_PO Opdracht 1 
individueel  7 EC 
 

• Presentatie OV 

• Reflectieverslag 
rondleidingen 

• Geen beoordeling aanwezig! 

• Reflectieverslag rondleiding 

• Beoord: Reflectieverslag 
Rondleiding Debbie Keune + AL 
[6.8] 

• Reflectieverslag Tolga Ergin 

• Geen beoordeling aanwezig! 

1119OV2_PO Opdracht 2 
groep    8 EC 
 

• reflectie opdracht 2- Daisy 
Kemper 

• Geen beoordeling aanwezig! 

• Reflectieverslag opdracht2- 
Debbie Keune 

• Beoord. opdr2- Debbie-groep 
KLANTEN [7.5] 

• reflectieverslag opdracht 2- 
Tolga Ergin 

• Beoord: beoordeling groep 
maatschappij Tolga Ergin 

1119OV3_PO Opdracht 3 
Individueel 7 EC 
 

• opdracht 3- Daisy Kemper 

• Reflectieverslag opdracht 3- 
Daisy Kemper 

• Beoordeling opdr.3- Daisy 
Kemper 

• DILEMMA_opdracht_3_aangepast 

• DILEMMA opdracht 3 

• REFLECTIEVERSLAG opdracht 3 
•  Beoord. opdr3 Debbie Keune 

[5.0] 

• Beoord.opdr.3 Debbie Keune [her 
6.7] 

• opdracht 3 organisatie 
paradox- Tolga Ergin 

• Beoordelingsformulier 
opdracht 3 tolga ergin 

1119OV4_AS  Opdracht 4 
  
Individueel  8 EC 
 

• Reflective Note- Daisy 
Kemper 

• Beoordeling reflective notes 
Daisy Kemper 

• REFLECTIVE NOTE- Debbie Keune 

• Beoord. opdr4 Debbie Keune [7.5] 

• Reflective note- Tolga Ergin 

• Reflective note herkansing- 
Tolga Ergin 

• Beoord: Reflective note Tolga 
Erin (onvoldoende) 

• Reflective note herkansing 
Tolga (voldoende) 
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Kwaliteitscheck semester SVM – feb’20 

 

Planning  kwaliteitscheck 

onderdeel 

Voorbereiding (door Ali) Uitvoering (Ali, Arthur en Ab) 

Februari  semester SVM Verzamelen materiaal: 

-   SHL 
-   Steekproef onderzoeksplan (5x) 
-   Tentamen + uitslagen 
-   Steekproef veranderplan (5x) 
-   Steekproef verantw.gesprek (5x) 

-   Toetsmatrijs/ leerdoelen 
-   4-ogen principe constructie tentamen 
-   Bijzondere uitslagen (cesuur) 
-   Check op kwaliteit schriftelijke feedback bij 

beoordelingen 
-   Organisatie (inzage) en herkansing  
-   Archivering tentamens 

 

 

In de studiehandleiding (sep 2019) zie ik dat er geen tentamens (meer) worden afgenomen.  

Dit de toetsonderdelen: 

Week Actie student individueel Code Code SIS EC 

8 Strategisch plan Individueel SV1 3117SV1_PD 9 

8 Onderzoeksplan Individueel SV2 3117SV2_PD 6 

18 Veranderplan  Individueel SV3 3117SV3_PD 10 

20 Veranderinterventies Individueel SV4 3117SV4_PD 5 

 

Ik heb de volgende steekproef genomen in Brightspace voor 4 studenten in relatie tot de vier genoemde 

toetsproducten: 

Wk Onderdeel  Steekproef Brightspace 

  Alaoui, 

Walid 

Bierlings, 

Natasha 

Wanja 

Ninkovic 

Eric 

Wagenmakers 

 

8 Strategisch plan nee Aanwezig aanwezig nee  

8 Onderzoeksplan nee Aanwezig aanwezig nee  

18 Veranderplan  aanwezig Aanwezig aanwezig aanwezig  

20 Veranderinterventies aanwezig Aanwezig aanwezig aanwezig  

 Verandervraagstuk 

(Brightspace) 

nee aanwezig nee aanwezig  

 

NB: 

Deze check heeft zich beperkt tot een archiveringscheck. In april is er een ‘corona-versie’ uitgebracht 

van de studiehandleiding.  
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Bijlage B 

(Alternatieve) toetsing deeltijd BK-HRM vanwege Corona 

 juni 2020 

Semester IMO- herkansingen> verantwoordelijke Ali Mujde 

Individueel maatwerk (v.a. 15/6 op afspraak in het WBH) 

 

Semester LHRM- herkansingen > verantwoordelijke Francois Beckers 

Individueel maatwerk op afspraak en indien mogelijk mondelinge overhoring 

 

Semester PPM > verantwoordelijke Willem Kwakernaat (en Jeroen) 

Maatregelen;  

• Studenten hebben 10 minuten de tijd om de cases te uploaden. Ze moeten snel aan de 
slag. 

• Deadline voor inleveren wordt strikt aangehouden 
• de vragen bij de cases zijn uitgebreid en een gedeelte van de vragen gaat over de eigen 

werkomgeving, zodat authenticiteit wordt geborgd.  
• Bij recht op toetsverlenging krijgt student een half uur langer de tijd (tijdslot 

Brightspace). 
• Urkund aanvinken in Brightspace 

 

Semester FMB > verantwoordelijke Bert Bos (en Gert Klein) 

Voor toets blok3 is als alternatieve vorm een essay opdracht geformuleerd gekozen  
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Bijlage C 

Check EO-proces  april-juni 2020 

In april 2020 is de jaarlijkse check op het EO-proces gedaan. Hiervoor is een steekproef genomen uit de 

EO-ronde van september 2019: 

• In februari 2020 hebben 16 studenten de EO ingeleverd, onder wie 1 HRM student en 3 BK 

studenten. Er is rekening gehouden met enige spreiding t.a.v. examinatoren. Totale omvang 

steekproef: 25% (4 studenten). 

Conclusie:  

• Archivering is goed op orde. Alle beroepsproducten (100%) en verantwoordingsverslagen (100%) 

zijn gearchiveerd. Ook de beoordelingsformulieren (2 individuele en 1 gezamenlijke) zijn goed 

(digitaal) gearchiveerd. De plagiaatscan is overal uitgevoerd. 

• Motivering van gezamenlijke beoordelingsformulieren is over het algemeen bij alle dossiers in 

voldoende mate op orde.  
o Bij één gezamenlijk beoordelingsformulier was de motivering iets te kritisch in relatie tot de (ruim) 

voldoende per criterium. Als iets echt goed is, dan mag dat ook zo beoordeeld worden. Dus als er 

geen opbouwende feedback te geven is, dan kan dat ook een ZG zijn. 

o Vermijd individuele opmerkingen van een examinator. 

o In een dossier is bij de beoordeling van het verantwoordingsverslag te beknopt feedback gegeven. 

 
Steekproef Exa-

minator 
Producten aanwezig Plagia

at-
scan 

Formulier-
en 
aanwezig 

Motivering Gezamenlijke beoordeling Cijfer beroeps-
product / 
verantwoordingsversl
ag 

 

 Student  1STE  2DE   Beroeps-
product  

Verant-
woordingsv
erslag  

Beroe
ps-
produ
ct  

1s

te 
e
x 

2d

e 
e
x 

1st

e 
& 
2d
e 

Beroepsprodu
ct  

Verantwo
ord-
ingsversla
g 

Gesprek 1st

e 
ex 

2de 
ex 

1st

e 
& 
2de 

Logica 
resulta
ten 

opmerking
en 

Marian van 
Weverwijk 
(BK) 

JL MM Ja Ja In 
orde 

Ja Ja Ja Over het 
algemeen 
consistent en 
duidelijk. Soms 
iets te kritisch 
tov 
beoordeling, 
wanneer een V 
of RV wordt 
toegekend. 

In lijn met 
resultaat.  

Over het 
algemee
n in lijn 
met 
beoordel
ing. Let 
wel op 
aansluiti
ng 
tussen 
de score 
en de 
formulier
ing. 

6,
0 / 
7,
0 

7,
0/ 
7,
3 

6,
7 / 
7,
0 

Prima Uitgebreid 
voorzien 
van 
feedback. 
Duidelijk. 

Joey 
Noorder-
graaf (BK) 

HP WK Ja Ja In 
orde 

Ja Ja Ja Consistent met 
resultaat. 
Wees wel 
voldoende 
concreet in de 
feedback, 
zodat student 
begrijpt 
waarover 
wordt 
gesproken.  
 

Er is 
eenzijdig 
sprake 
van 
positieve 
feedback. 
Dit roept 
de vraag 
op 
waarom 
het cijfer 
niet hoger 
is dan een 
7,5. 

Summier
, maar 
wel 
consisten
t.  

6,
5/ 
7,
5 

6,
5/ 
7,
5 

6,
5/ 
7,
5 

 Vermijd 
individuele 
opmerking
en van een 
examinator
.  
Aan de 
beoordelin
g van het 
eindgespre
k kan meer 
aandacht 
worden 
besteed.  
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Frank van 
Ophem 
(HRM) 

PH AM Ja Ja In 
orde 

Ja Ja Ja Consistent met 
resultaat. 

Consisten
t met 
resultaat. 

Consiste
nt met 
resultaat
. 
Duidelijk.  

7,
5 / 
7,
5  

RV
/ 
G  
 
RV 
/ 
G 

7,
5 / 
7,
5 

 Beoordelin
g 
onderzoeks
plan 
opnemen 
in 
eindbeoord
eling AO in 
formulier 1 
ex.  
Ik had een 
hoger 
resultaat 
verwacht 
voor 
verantw. 
verslag obv 
fb, met 
name bij 
AM.  

Arjen Pieters 

(BK) 

MK FB Ja Ja In 
orde 

Ja Ja Ja Hoog resultaat 
nav toelichting  
tussenbeoorde
lingen op 
onderdelen.  

Te 
beknopt 
feedback 
gegeven. 

Consiste
nt, maar 
kort.  

6,
5 / 
V  

6,
8 / 
6,
3 

6,
8 / 
6,
3 
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Bijlage D 

Check PP-proces april-juni 2020 

In mei 2019 is de jaarlijkse check op het PP-proces gedaan. Hiervoor is dezelfde steekproef gebruikt als 

de check EO-proces. Gekeken is naar: 

o Aanwezigheid Eindportfolio in Onstage 

o Uitvoering plagiaatscan 

o Aanwezigheid beoordelingsformulier 

o Motivatie van de beoordeling 
 

Conclusie:  

• Alle documenten en beoordelingsformulieren zijn aanwezig in Onstage. Doordat studenten pas een 

eindassess. mogen doen als ze alle studieonderdelen hebben afgerond is het e.e.a. pas in augustus 

voltooid. De plagiaatscan is uitgevoerd en de motivering beoordelingen zijn in orde (hoewel hier en 

daar de koppeling met de rubrics iets scherper kan). De cijfers zijn in lijn met de 

beoordelingen/motiveringen. 

Resultaten: 

Steekproef Assessor Eindportfolio 
aanwezig in 
Onstage  

Plagiaatscan 
uitgevoerd  

Beoordelings-
formulier 
aanwezig 

Motivatie beoordeling Logica cijfer 

 Student  1STE  2DE   

Marian van Weverwijk (BK) CS MO JA JA JA Prima onderbouwing van het 
positieve oordeel. 

Cijfer is 8,5 en 
onderbouwing is consistent 
met resultaat. 

Joey Noordergraaf (BK) MK CH JA JA JA Deze motivatie onderbouwt in 
voldoende mate de balans van 
het oordeel per competentie. 

Cijfer is 7,5 en komt overeen 
met toelichting, echter alle 
onderdelen RV en slechts 
één G (logischer dat er meer 
G’s zijn). 

Frank van Ophem (HRM) MO MK JA JA JA Deze motivatie onderbouwt in 
voldoende mate de balans van 
het oordeel per competentie. 

Consistent met resultaat. 

Arjen Pieters (BK) DR MO JA JA JA Over het algemeen goed 
onderbouwd, ook in relatie tot 
eindoordeel. Echter op onderdeel 
Ondernemend vermogen is een V 
terwijl de tekst nogal positief is. 

Cijfer is 7,5. Consistent met 
resultaat. 
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Bijlage E  

Getuigschriften, BSA  en besluiten over individuele studenten 

1. Getuigschriften 

 

Propedeuse  

Opleiding  Aantal  Aantal cum laude 

bedrijfskunde dt 57 4 

bedrijfskunde MER dt lwb 1 0 

human resources man. dt 32 2 

bedrijfskunde MER vt 30 0 

bedrijfskunde vt 257 2 

human resources man. vt 150 0 

Totaal 527 8 

 

Bachelor 

Opleiding  Aantal  Aantal  

cum laude  

Aantal honours Aantal cum laude 

en honours 

bedrijfskunde MER dt lwb 48 4  0 0 

human resources man. dt 12 1 0  0  

bedrijfskunde MER vt 186 3 9 1 

bedrijfskunde MER vt fmb 6 0 0 0 

bedrijfskunde MER vt lwb 4 0 0 0 

human resources man. vt 177 0 9 0 

Totaal 433 8 18 1 

 

Ad  

Opleiding  Aantal  

n.v.t.  

 

Master   

Opleiding  Aantal  

n.v.t.  
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2. Bindend Studieadvies (BSA)   

Onderstaand tabel toont een overzicht van de opgeschorte en negatieve adviezen van zowel de voltijd als deeltijdopleiding. 

Bij de deeltijdopleiding heeft 75% van de tweedejaars studenten met een opgeschort advies het afgelopen studiejaar een 

negatief advies gekregen, m.a.w. van de vier studenten met een opgeschort advies zijn aan drie een negatief advies gegeven en 

voor BK is dat er één van de drie. De anderen hebben vanwege persoonlijke omstandigheden een positief advies gekregen. 

opleiding % eerstejaars met 

negatief BSA 

% eerstejaars met 

opgeschort BSA 

% tweedejaars  

met negatief BSA 

Human resources man. dt 0 18,4 % 75 % 

Human resources man. vt 0 48,1 % 15,8 % 

Bedrijfskunde vt 0 49,7 % 11,1 % 

Bedrijfskunde dt 0 17,1 % 33,3 % 

bedrijfskunde MER dt lwb n.v.t. n.v.t. % 100 % 

 

3. Individuele verzoeken van studenten.  

 

In 2019-2020 hebben de examencommissies FBE in totaal 4054 verzoeken/beroepszaken afgehandeld, waarvan 821 verzoeken 

door het cluster M&O zijn afgehandeld. Het jaar daarvoor (2018-2019) zijn er in totaal 3490 verzoeken/beroepszaken door de 

examencommissies FBE afgehandeld, waarvan 789 verzoeken door het cluster M&O. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

studenten soms in één verzoekformulier meerdere verzoeken doen, welke slechts als één verzoek geregistreerd kunnen 

worden (dit is met name het geval bij vrijstellingsverzoeken). In 2019-2020 zijn er totaal 159 beroepszaken door de 

examencommissies FBE behandeld.  

 

De 4054 geregistreerde verzoeken is het aantal exclusief de verzoeken die bij de examencommissie terecht komen via het 

secretariaat, maar die voor een andere afdeling bedoeld zijn. Hiernaast is dit aantal exclusief de verzoeken die door de 

studentendecanen zijn afgehandeld op basis van een door de examencommissie afgegeven mandaat. Verder ontvangt de 

examencommissie nog vele vragen, die niet geregistreerd worden.  

 

Hieronder volgt, per opleiding, een uitsplitsing voor een aantal van de verzoeken die de examencommissie in behandeling 

neemt. 

 

Bij elk verzoek wordt eerst een check gedaan op de volledigheid van het dossier. Een besluit wordt door tenminste twee leden 

van de examencommissie genomen. Complexere verzoeken worden in een commissievergadering besproken.  

 

opleiding Soort verzoek Aantal  

gehonoreerd 

Aantal 

afgewezen  

Aantal 

verzoeken 

Bedrijfskunde / Bedrijfskunde MER vt Deelname aan minoren 19 4 23 

Vrijstelling 10 6 16 

Extra tentamengelegenheid 25 39 64 

Bedrijfskunde / Bedrijfskunde MER dt Deelname aan minoren 1 3 4 

Vrijstelling 17 6 23 
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Extra tentamengelegenheid 1 1 2 

human resources man. vt 

 

Deelname aan minoren  44 2 46 

Vrijstelling 2 4 6 

Extra tentamengelegenheid 13 15 28 

human resources man. dt Deelname aan minoren 0 0 0 

Vrijstelling 5 2 7 

Extra tentamengelegenheid 0 0 0 

Bijzondere voorzieningen toegekend door studentendecaan o.b.v. mandaat 

examencommissie 

196 0 196 

Totaal aantal gehonoreerd  333  

Totaal aantal verzoeken afgewezen 82  

Totaal aantal verzoeken 415 

 

 

4. Beroepszaken  

 

Aantal beroepzaken bij het College van beroep voor de examens 

Onderwerp Ingetrokken Niet-ontvankelijk Geschikt Gegrond Ongegrond Totaal   

Bindend studieadvies 0 0 1 0 1 2 

Bezwaar beoordeling tentamen 3 2 12 2 2 21 

Extra herkansing  1 0 2 2 1 6 

Fraude 1 1 4 0 1 7 

Vrijstelling  0 1 1  0 0 2 

Doorstroomeisen 1 0 2 0 0 3 

Minor 0 0 1 0 0 1 

Deelname tentamen 0 0 2 0 0 2 

Inleveren tentamen na deadline  0 0 1 1 0 2 

Inschrijving tentamen 1 0 0 0 0 1 

Totaal ingetrokken 7  

Totaal niet-ontvankelijk 4  

Totaal geschikt  26  

Totaal gegrond  5  

Totaal ongegrond  5  

Totaal aantal beroepszaken  47 
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Ten opzichte van 2018-2019 is er sprake van een lichte stijging van het aantal beroepszaken.  

 

5. Fraude  

 

Hieronder volgt, per opleiding, een overzicht van het aantal fraude/plagiaatzaken die door de examencommissie zijn 

behandeld. 

 

De examencommissie heeft de decaan in geen gevallen geadviseerd de inschrijving van een student wegens ernstige fraude te 

beëindigen.  

 

Opleiding  Aantal Meldingen 

vermoeden fraude/plagiaat 

Aantal studenten die zijn 

gestraft voor fraude/plagiaat 

Aantal studenten die zijn 

gestraft wegens ernstige 

fraude 

bedrijfskunde vt / 

bedrijfskunde MER vt 

32 19 1 

bedrijfskunde dt / 

bedrijfskunde MER dt 

0 0 0 

human resources man.  

vt 

41 33 0 

human resources man. 

dt 

0 0 0 

Totaal meldingen 73   

Totaal fraude/plagiaat 52  

Totaal ernstige fraude 1 

 

Ten opzichte van 2018-2019 is het aantal fraude/plagiaatzaken gedaald: in 2018-2019 waren er totaal 111 meldingen 

vermoeden fraude/plagiaat en zijn totaal 85 studenten gestraft voor fraude/plagiaat.  
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