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datum
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Analyse
Examencommissies 2018-2019
1920-0005

rapport

jaarverslagen

Geachte schrijvers van het Analyserapport en voorzitter College van Bestuur,
Op 18 juni jl. heeft de Compliance Officer het Onderzoeksrapport ‘Onderzoek Jaarverslagen
Examencommissies 2018-2019’ toegelicht tijdens de bijeenkomst van het Platform voorzitters
Examencommissies HR (PVE). Er is verzocht om een reactie te geven op het verslag en haar
aanbevelingen. De voorzitters hebben de gelegenheid gekregen om vooraf feitelijke onjuistheden te
controleren en ter bijeenkomst nadere vragen te stellen. Met deze reactie geeft het PVE een duiding in
algemene lijnen weer en vraagt zij daarop een bestuurlijke reactie.
Reactie PVE
De kernpunten die toegelicht zijn door de Compliance Officer, onderschrijft het PVE. De
examencommissies nemen de genoemde kwaliteitslagen mee. Gebleken is dat kennisdeling,
thematische overleggen en structureel kalibreren de kwaliteit ten goede komt. Best practices worden
gedeeld binnen het PVE en de open toegankelijkheid, aldaar getoond door de voorzitters, heeft ervoor
gezorgd dat het Platform emancipeert en blijft groeien. Kallibratiesessies van elkaars jaarverslagen,
alsook het onderling delen van die verslagen als zinvolle voorbeelden, zal dan ook gecontinueerd
worden.
Voorts begrijpt het PVE het belang van publicatie van de volledige jaarverslagen en waardeert het PVE
niet alleen de wijze waarop hier naartoe is gewerkt, maar ook de steun van de voorzitter van het College
van Bestuur aan de examencommissies. De waardering welke is geuit door de voorzitter van het College
van Bestuur neemt het PVE dan ook ten harte. Kwaliteit van diploma’s staat voorop en de toebedeelde
wettelijke taken en uitvoering hiervan betrachten de examencommissies transparant en helder op te
nemen in haar jaarverslagen. Vanuit onze verantwoordelijkheden als examencommissies, hebben wij
eerder ook geconstateerd dat de rolverdeling tussen de betrokken toetscommissies inzake haar
borgende taak niet altijd duidelijk afgebakend is. De lopende projecten binnen het PVE, waaronder
verduidelijking van de positie van de toetscommissie middels een profielschets, sluiten goed aan op de
aanbevelingen die het rapport benoemt.
Het PVE benadrukt dat het gezamenlijk optreden van de voorzitters binnen het Platform zowel elkaar
als hun gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel versterken. Er is sprake van een solide band, die door
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het vertrouwen dat is uitgesproken door het College van bestuur, verstevigt. In dit licht onderschrijft het
PVE het voorstel om te stimuleren dat binnen het HO de banden tussen de ‘R6’-HO instellingen worden
aangehaald. Deze externe validering is niet alleen van belang om kennis en ervaring te delen maar ook
om de fundamentele taak van borging eindniveau te concretiseren. Van belang is om de juiste expertise
op de correcte manier te benutten en te zorgen dat het borgingsmechanisme niet alleen goed, maar ook
op de juiste wijze werkt.
Samengevat is het PVE met name trots op de verslaglegging van het studiejaar 2018-2019 zoals die is
gedaan door de examencommissies, maar vooral ook op de aanbeveling dat zij zelf het volgende
onderzoeksrapport mag opstellen en aanbieden voor het College van Bestuur. Dit geeft ons vertrouwen
voor de toekomst en stimuleert de examencommissies om doortastend haar borgende taak in het
bewaken van het diploma voort te zetten.
Met vriendelijke groet,
Namens het Platform Voorzitters Examencommissies,
Eefje van Herwijnen en Julia Noordegraaf
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