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Geachte decaan, beste Hans, 

 

De Facultaire Studentenraad der Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) ‘16-

’17 doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen aangaande het onderwerp examencommissies. 

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 (WHW, artikel 7.121). 

Aangezien de FSR FMG ‘16-’17 het belangrijk vindt dat het goed functioneren van de 

examencommissies gewaarborgd wordt, heeft hij eerder dit jaar een inventarisatie gemaakt door 

middel van enquêtes naar de ervaring van studenten met de examencommissies van de FMG. Naar 

aanleiding van deze inventarisatie heeft de FSR FMG ‘16-’17 per examencommissie aan de FMG een 

rapport opgesteld. De bevindingen die voortkomen uit deze enquêtes laten voor de FSR FMG '16-'17 

zien dat het studentperspectief op de examencommissies op dit moment mist. In dit advies zal de FSR 

FMG ‘16-’17 verder uitweiden over een mogelijke oplossing van het probleem. Allereerst zal de FSR 

FMG ‘16-’17 ingaan op de huidige procedure van de examencommissies en zal aan de hand daarvan, 

naar aanleiding van onze inventarisatie, verbeterpunten aandragen.   

Om de kwaliteit van de examencommissies te waarborgen, hanteren examencommissies 

checklists die dienen voor zelfevaluatie. De zelfevaluatie is een middel waarmee 

examencommissieleden zelf aangeven hoe het functioneren van de commissie gaat. Het gaat hierbij 

dus uitsluitend om zelfevaluatie. Om transparantie te kunnen waarborgen is de FSR FMG ’16-’17 van 

mening dat hier een belangrijke extra evaluatie mist, namelijk de evaluatie door de student. 

De wederzijds afhankelijke relatie tussen de student en de examencommissie vereist dat 

informatiestromen beide kanten op werken. Als de examencommissie optimaal wil functioneren, dan 

is het essentieel dat de student feedback levert op het functioneren van de examencommissies. Met 

dit in het achterhoofd heeft de FSR FMG ‘16-’17 dit jaar in samenwerking met examencommissies 

surveys uitgezet naar studenten die (in het verleden) in contact zijn geweest met de 

examencommissies. De rapporten die hieruit zijn voortgekomen heeft de FSR FMG ‘16-’17 gedeeld 
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met de examencommissies, en daar waar de examencommissies akkoord gingen, gedeeld met de 

opleidingscommissies van de desbetreffende opleiding. De rapporten bieden inzicht in de huidige 

stand van zaken. De evaluaties laten zien hoe de student zijn correspondentie met de 

examencommissie ervaren heeft. Uit de rapporten blijkt dat studenten zowel positieve als negatieve 

punten aandragen. De FSR FMG ‘16- ‘17 is van mening dat constructieve feedback, zowel negatief als 

positief, helpt bij het verbeteren en waarborgen van het functioneren van de examencommissies. De 

FSR FMG ‘16-’17 is daarom content met deze rapporten omdat ze enkele problemen aan het licht 

brengen en heeft goede hoop dat de examencommissies aan de genoemde problemen gaan werken. 

Deze rapporten zijn een eerste stap om de feedback van studenten, inzake examencommissies, te 

verwerken. In de toekomst zou de FSR FMG ‘16-’17 dus graag zien dat deze evaluaties een integraal 

onderdeel worden van alle examencommissies.  

Verder stelt de FSR FMG ‘16-’17 een manier voor waarop de informatie wordt verzameld. 

Na iedere afhandeling van een verzoek door de examencommissies wordt de student in kwestie naar 

een online enquête verwezen waarin de student in de gelegenheid wordt gesteld om enkele 

kwantitatieve en kwalitatieve vragen te beantwoorden. De raad zou graag zien dat een onafhankelijk 

derde deze informatie verzamelt. De desbetreffende persoon stelt ieder jaar een rapport op met als 

doel inzicht te bieden in het functioneren van de examencommissies. De FSR FMG ‘16-’17 hecht grote 

waarde aan het jaarlijks evalueren van de examencommissies door studenten. Wij adviseren u dan 

ook om dit in samenwerking met belanghebbenden in werking te stellen.  

Ten slotte  ziet de FSR FMG ‘16-’17 graag dat de informatie die verzameld wordt, gedeeld 

wordt met de opleidingscommissies. De opleidingscommissies dragen een kwaliteit bewakende 

functie wanneer het aankomt op het onderwijs binnen de opleiding, zoals gesteld in het WHW: , 

artikel 9.18: lid 1, taken opleidingscommissie, sublid: b: "het jaarlijks beoordelen van de wijze van 

uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling"¹.  Het goed functioneren van de examencommissies 

betekent dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt. De raad vindt het belangrijk dat de 

opleidingscommissies kennis nemen van deze informatie. 

Opgesomd vraagt de raad de decaan het volgende in werking te stellen: 1) studenten 

krijgen na het afhandelen van een verzoek bij de examencommissie een survey opgestuurd waarmee 

kwalitatieve en kwantitatieve data wordt vergaard; 2) dat deze informatie door een onafhankelijke 

derde wordt verzameld, die er een jaarrapport van opstelt; 3) dat deze informatie wordt gedeeld met 

de opleidingscommissie van desbetreffende opleiding.  

 

Gaarne tot nadere toelichting bereid.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 


