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Geachte heer Baller en heer Delfos,
Er is vanuit de studentengeleding binnen de OCWB gevraagd om een advies uit te brengen met
betrekking tot richtlijnen voor de bonusregelingen binnen de BSc. WB. Elke docent gaat
verschillend om met een bonusregeling. Dit wat betreft de invloed op het eindcijfer en de
geldigheidsduur van de bonus. Daarnaast is het van belang dat de richtlijnen ook naar de
studenten en docenten worden gecommuniceerd.
Een bonusregeling geeft de docent enige vrijheid in het beoordelen van de studenten, terwijl
het de studenten de mogelijkheid geeft de stof te oefenen en eigen te maken.
Het onderwerp is verschillende malen besproken binnen de OCWB. Wij komen tot het volgende
advies wat betreft richtlijnen:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Doelstelling van een bonusregeling: Een bonusregeling is bedoeld ter stimulering van de
studenten bij het bestuderen en bijhouden van de stof tijdens de collegeperiode. Het
voorkomt dat studenten pas vlak voor het tentamen de stof bestuderen. Het geeft zowel de
student als de docent inzicht in welke mate de stof is begrepen. Bovendien schaft de
inspanning die voor een bonus nodig is de docent aanvullende informatie over het inzicht
van een student in de stof.
Een bonus is maximaal 1 collegejaar geldig, dat wil zeggen voor het reguliere tentamen en
voor de herkansing.
Een bonus mag maximaal 1 punt bijdragen aan het eindcijfer. Op het tentamen moet ten
minste een 5,0 worden gehaald om de bonus te laten meetellen.
Een bonus is geen verplicht onderdeel; deelname is vrijwillig. Ook zonder deelname aan
een bonusregeling moeten de studenten aan het tentamen kunnen deelnemen en een 10
kunnen halen.
De docent registreert de bonus. Het bonuscijfer wordt apart gepubliceerd (bijvoorbeeld via
BlackBoard), maar wordt niet opgenomen in Osiris.
Er wordt slechts 1 cijfer in Osiris ingevoerd.
Een gehaalde 'tussentoets' of 'bonustoets' die geldt als toelatingseis voor het eigenlijke
tentamen kan alleen worden gezien als vast onderdeel van het tentamen, en valt daarmee
dus buiten de bonusregeling. (Zie toelichting)
De docent wordt geacht elk jaar de effectiviteit van een bonusregeling te evalueren. O&S
biedt de docent aan om de effectiviteit van de opdrachten ten aanzien van de score op het
tentamen te analyseren.

Toelichting op punt 7: Indien het wenselijk is om een bonus langer geldig te laten zijn dan 1
collegejaar, of dat een bonus een grotere bijdrage van maximaal 1 punt op het eindcijfer heeft,
dan is er sprake van een wezenlijk onderdeel van het vak. Het kan dan niet worden aangeduid
met 'bonus'. Dit geldt ook voor een tussentoets die studenten moeten halen voordat ze aan het
tentamen mee kunnen doen. Het cijfer voor dit onderdeel van het vak wordt dan via Osiris
vastgelegd. Dit valt verder onder het domein van de examencommissie.
Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid dat student beloond worden voor een extra
inspanning ten aanzien van de stof van een college, bijvoorbeeld aanvullende leerstof, een
extra opdracht, of een verdere verdieping van het onderwerp. Dit heeft duidelijk een ander
doel, en wij adviseren om dit een onderdeel van het tentamen te laten zijn, zonder dat dit
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studenten die geen extra opdrachten maken benadeeld (zij die geen extra opdrachten maken
moeten nog steeds in staat zijn het maximale resultaat te behalen). Wij adviseren om in dit
geval de deelcijfers binnen Osiris te registreren en de regeling omtrent dergelijke extra
opdrachten via de examencommissie te laten toetsen en duidelijk vooraf vast te leggen in de
studiegids onder "wijze van toetsen".
De OCWB hoort graag binnen 5 weken uw reactie op dit advies.

I^et vriendelijke groet
namens de OCWB,

Jerry Westerweel
Voorzitter OCWB

CC: Hans Hellendoorn (Directeur Onderwijs)
FSR
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Advies OCWB bonusregelingen
Beste Jerry,
Hartelijk dank voor het advies van de OCWB over de bonusregeling voor de
Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde. Wij delen de zorg van de OCWB dat elke
docent op zijn of haar eigen wijze met de bonusregeling omgaat, maar vinden het
tegelijk belangrijk dat de docenten vrijheid hebben om hun vak naar hun eigen inzicht
en expertise vorm te geven.
In dit opzicht vinden wij het advies van de OCWB evenwichtig, het stelt een kader en
legt alleen randvoorwaarden vast. In concreto hebben wij bij de acht door de OCWB
genoemde richtlijnen het volgende commentaar:
1. De doelstelling is inderdaad het stimuleren van de studenten gedurende het
kwartaal en het geven van feedback over de studievoortgang. Wij zijn het over dit
punt eens.
2. Over de ‘houdbaarheidsdatum’ van de bonus hadden we wel wat discussie.
Inderdaad zou die normaliter één jaar moeten zijn. Uitzonderingen zijn denkbaar
bij ziekte of een verblijf in het buitenland, maar die kan de docent van geval tot
geval behandelen.
3. De bonus is maximaal één punt, het tentamencijfer is minimaal een 5. Hierover zijn
we het eens.
4. Voor de Bacheloropleiding zijn we het eens dat een bonus geen verplicht onderdeel
mag zijn en dat de student ook zonder de bonus een 10 kan halen.
5. Het bonuscijfer wordt inderdaad bekendgemaakt en niet opgenomen in Osiris,
alleen het eindcijfer wordt opgenomen in Osiris.
6. Hierover zijn we het dus eens, alleen het eindcijfer verschijnt in Osiris.
7. Ook hierover zijn we het eens. In jullie advies maken jullie geen onderscheid
tussen theorievakken en projecten. In projecten worden vaak afzonderlijke
deelcijfers gegeven die meer bijdragen dan één punt.
8. Alle vakken in de Bachelor worden elke drie jaar geëvalueerd, tenzij er veel
klachten binnenkomen, dan gebeurt het jaarlijks. Hopelijk is dit in lijn met jullie
advies.
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Extra beloningen e.d. willen we in de Bacheloropleiding zoveel mogelijk beperken. Wel
bestaat er de mogelijkheid voor docenten om zogenaamde plusvakken te geven voor
honoursstudenten en daar extra punten in Osiris voor te geven.
Hoogachtend,

Prof. Dr. Ir. J. Hellendoorn
Directeur onderwijs 3mE

