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Handreiking Borgen  
eindniveau 

    
Een hulpmiddel voor examencommissies, directie en management om het 

eindniveau te borgen van de opleiding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In december 2012 heeft de dienst AMC van de Hogeschool Rotterdam een 

onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de examencommissies. Uit 
het AMC onderzoek is gebleken dat opleidingen en examencommissies nog 
onvoldoende gebruik maken van beschikbare borgingsmechanismen zodat 
geen aantoonbare zekerheid gegeven kan worden of het Hbo-niveau wordt 
behaald. In de WHW en het accreditatiekader staat niet helder beschreven wat 
onder borgen eindniveau wordt verstaan. De diensten ABZ, AMC en O&K 
hebben het onderwerp besproken. Dat heeft geleid tot deze handreiking bor-
gen eindniveau. Het is uitdrukkelijk een hulpmiddel voor examencommissies, 
directeuren en onderwijsmanagers en dus geen verplicht kader. 
 
Update 2015 naar aanleiding van het rapport Beoordelen is mensenwerk (Ver-
eniging Hogescholen – Daan Andriessen, 2014)  
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Examencommissie 
Een examencommissie borgt het eindniveau door: 

 Een uitgewerkte mandatering van de examencommissie aan de toetscom-

missie(s), voorzien van een heldere opdrachtbeschrijving (zie voorbeeld IVG 

+ CMI. Toetscommissies evalueren de toetstechnische kwaliteit van de toet-

sen waarin het eindniveau wordt getoetst (Klik hier voor de handreiking bor-

gen toetskwaliteit). 

 Een profiel en procedure voor het benoemen van examinatoren. 

 Een steekproefsgewijze check van het afstudeerprogramma (de procedures 

en toetsen waarin het eindniveau wordt getoetst). Hoe de examencommissie 

dit doet, moet worden vastgelegd in een procedure met goede verslaglegging 

o voorbeeld CMI,  

o Checklist kwaliteit afstudeerprogramma,  

o voorbeeld Windesheim). 

 Een goed samenspel tussen examencommissie/ toetscommissie, directie en 

management. Onder andere door: 

o het proces van curriculumontwikkeling uit te voeren zoals vastgelegd 

in het Rotterdams Procesmodel (zie proces 2.30.11 Curriculum alge-

meen); 

o op de achterkant van het diploma de examenonderdelen op te nemen 

waarin het eindniveau is getoetst. Dit dient consistent te zijn met het 

OER; 

o afstemming tussen de directie/ management en de examencommissie 

over o.a. uitkomsten check eindniveau; 

o afstemming over de invulling van de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de examencommissie. 

 
Directie/ onderwijsmanagement 
De directie/ onderwijsmanagement borgt het eindniveau door: 

 Toetsbare eindkwalificaties: 

o HR-visie op eindniveau 

o Toetsbare eindkwalificaties  

 Een OER waarin is benoemd in welke cursussen het eindniveau wordt ge-

toetst (dit is het afstudeerprogramma). 

 In het toetsbeleid of het toetsplan te beschrijven op welke wijze het eindni-

veau wordt getoetst en hoe de kwaliteit van de toetsing wordt gerealiseerd en 

geborgd, in lijn met het Hogeschool toetsbeleid 

o  Hogeschool toetsbeleid,  

o voorbeeld toetsbeleid CMI  

o Handreiking (stappenplan) toetsplan, zie ook HINT pagina 

 Een heldere beoordelingsprocedure voor de toetsen waarin het eindniveau 

wordt getoetst met beoordelingscriteria die zijn afgeleid van de eindkwalifica-

ties en de inzet van twee examinatoren (eventueel externe examinatoren) 

(zie de Handreiking afstuderen O&K) 

http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Voorbeeld%20IVG%20mandaat%20excie%20toetscie.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Voorbeeld%20CMI%20mandaat%20excie%20toetscies%20concept%202013.pdf
https://infoland.hro.nl/iProva/Management/LinkLoader.aspx?ID=6DBE1C70-DC62-4683-81A3-8F22BAFB4A13
http://hint.hro.nl/PageFiles/9090/Profielschets%20aanwijzing%20examniatoren-april%202014.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/9160/Voorbeeld%20CMI%20format%20check%20eindniveau%202012.pdf
https://infoland.hro.nl/iProva/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?documentid=5b040b8e-ea44-46fe-bae2-49faac8d3670&customcss=&HyperlinkID=5f5329f1-ff9d-4a18-b9d4-0b4aa3035ca9
http://hint.hro.nl/PageFiles/9160/Voorbeeld%20Windesheim%20handreiking%20externe%20beoordeling%20afstudeerwerk%20eindversie_1.pdf
http://hint.hro.nl/nl/Subsites/Demo-RPM/Primaire-Processen/
http://hint.hro.nl/nl/Subsites/Demo-RPM/Primaire-Processen/
http://hint.hro.nl/nl/Subsites/Demo-RPM/Primaire-Processen/
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Hr%20visie%20op%20eindniveau.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Handreiking%20opstellen%20toetsbare%20eindkwalificaties.pdf
http://hint.hro.nl/nl/HR/Hogeschool-Rotterdam/Kwaliteit-en-onderwijs/Toetsing/Toetsbeleid/
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Voorbeeld%20CMI%20Toetsbeleid%202013-2017.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/25160/20120413-koose-Stappenplan%20Toetsplan.docx
http://hint.hro.nl/HR/Over-de-HR/Kwaliteit-en-onderwijs/Toetsing/Toetsplan/
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/OenK_Checklist%20eindniveau%20bachelor%20in%20afstudeerwerken_maart%202013%20(%20(1).pdf
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 Een profiel voor de leden van de examencommissie, aangevuld met  een 

zorgvuldige benoemingsprocedure. 

 Facilitering van examencommissie en toetscommissies met tijd.  

 Het organiseren van het ‘vreemde ogen dwingen’ principe, zie rapport 

Vreemde Ogen Dwingen en Notitie HR externe validering door o.a.: 

o Het instellen van een brede examencommissie waarin alle opleidingen 

zijn vertegenwoordigd;  

o Het voorleggen van een selectie van de afstudeerwerken aan externe 

deskundigen. 

 Kalibratiebijeenkomsten te organiseren die borgen dat examinatoren eenzelf-

de beeld hebben van het eindniveau en de interpretatie van de beoordelings-

criteria. 

 Deskundigheidsbevordering te organiseren voor docenten/ examinatoren en 

toetscommissies op het gebied van toetsing en beoordeling, zie open aan-

bod.  

 Werkveld- en alumnionderzoek uit te voeren waarin wordt gevraagd naar te-

vredenheid over het niveau van afgestudeerden. Op basis van dit onderzoek 

worden verbeteringen gerealiseerd. 

 

 
 
 
 

 

http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Profielschets%20voor%20examencommissieleden.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Rapport%20Vreemde%20ogen%20dwingen%20-%20definitief.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/186471/Rapport%20Vreemde%20ogen%20dwingen%20-%20definitief.pdf
http://hint.hro.nl/PageFiles/23672/20121108-kloam-def-externe%20validering%20bij%20de%20HR.pdf
http://hint.hro.nl/HR/Werken-bij/Overtref-jezelf/Open-Aanbod/
http://hint.hro.nl/HR/Werken-bij/Overtref-jezelf/Open-Aanbod/

