
 
 

 

  

Onderzoek Proces Examinering Hogeschool Rotterdam 

 

Recente berichten in de media over tentamenfraude in het hoger onderwijs en incidenten op 

HR zijn voor het  College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam reden geweest om 

onderzoek te laten verrichten. Een onderzoek waarin de vraag centraal staat of het systeem 

van tentaminering en examinering voldoende waarborgen biedt om onregelmatigheden te 

voorkomen en aan te pakken. Het College heeft in februari 2014 een commissie benoemd om 

dit systeem te screenen op weerbaarheid en veerkracht. Op 17 juni 2014 zijn de uitkomsten van 

dit onderzoek gepresenteerd. Het College heeft veel waardering voor de zorgvuldige manier 

waarop dit team te werk is gegaan en neemt de aanbevelingen in beginsel over. 

 

Hoewel de commissie vaststelt dat het beleid en de regelgeving van Hogeschool Rotterdam ten 

aanzien van de werkwijze bij tentamens in orde zijn, vermoedt zij dat niet alle onregelmatigheden in 

beeld komen. Voor de fraudegevallen die wel zijn gemeld, schrijft de commissie dat deze door de 

examencommissies serieus worden genomen en zorgvuldig worden behandeld.  

Het College erkent dat dit laatste positief is, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit 

betekent dat de mogelijkheden om gevallen van fraude tijdig te signaleren meer aandacht krijgen. Een 

periodieke evaluatie van maatregelen en procedures kan hierbij uitkomst bieden. Zo’n evaluatie is óók 

nodig om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zoals het oneigenlijk gebruik van 

smartphones en nieuwe digitale middelen in de vorm van horloges en brillen. In de Hogeschoolgids 

staat omschreven hoe surveillanten hiermee rekening kunnen houden, want het handhaven van deze 

regels is erg belangrijk. 

 

Hoewel de auditcommissie vaststelt dat fraude nooit volledig is uit te sluiten, maakt zij ook melding 

van een grijs gebied. Studenten geven signalen af dat docenten - soms door onbekendheid of 

onwetendheid - incidenteel ruimte geven aan oneigenlijk handelen van studenten. Dit zal in 

gesprekken met docenten uitgebreid aandacht krijgen. Hierbij spelen ethische aspecten en mogelijke 

dilemma’s een belangrijke rol. Het College is van mening dat zulke vraagstukken niet alleen worden 

opgelost met meer toezicht en wil zorgen dat dit bespreekbaar wordt. Docenten kunnen desgewenst 

ook terecht bij de vertrouwenspersonen van de hogeschool.  

 

Om het rapport te valideren en invulling te geven aan de aanbevelingen in het rapport zal het College 

van Bestuur bestaande procedures bespreken met instituutsdirecties en examencommissies. Tijdens 

deze gesprekken staan de kwetsbare plekken die in het rapport worden genoemd uiteraard centraal. 

Ook komen in elk geval de volgende maatregelen aan bod: 

 

 toepassing van N@tschool bij het inleveren van werkstukken, zodat consequent wordt 

gecontroleerd op plagiaat 

 het strikt toepassen van de regels voor surveillance tijdens schriftelijke tentamens 

 evaluatie van bestaande logistiek en procedures 

 voortdurende aandacht voor beveiliging IT-omgeving, ook in het licht van digitaal toetsen 

 

“Elke vorm van fraude is onacceptabel. Wij verwachten van alle medewerkers die op welke wijze dan 

ook betrokken zijn bij het tentamineringsproces dat zij zich in kennis stellen van de regels en deze ook 

naar behoren handhaven. Te beginnen bij de eerstvolgende toetsrondes. Hierover zullen wij met de 

organisatie in gesprek gaan,” aldus Jan Roelof bestuurslid Hogeschool Rotterdam. Het College van 

Bestuur zal de directies en examencommissies verzoeken om in het najaar terug te rapporteren. 


