
Bijlage bij besluit alternatieve tentamenvorm – TNW examencommissie, 3 april 2020 
 

Eisen van de TNW examencommissie aan alternatieve toetsvormen  
 
 
De goedkeuring van de door u voorgestelde alternatieve toetsvorm (zie het besluit van de examencommissie) is 
alleen gegeven onder de voorwaarden dat uw toetsvorm aan de volgende eisen voldoet. 
 
Algemene eisen geldend voor elk tentamen 

• Na goedkeuring door de examencommissie, moeten studenten op zijn laatst vijf dagen voor het examen 
geïnformeerd worden over de alternatieve toetsvorm, de tijdsplanning en de beoordeling; 

• Studenten moeten vooraf ingelicht worden hoe ze zich op het tentamen kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld 
door middel van een proeftentamen, oefenvragen of ander oefenmateriaal; 

• Studenten die recht hebben op extra tijd houden dit recht ook bij de alternatieve toetsvorm; 
• Aanmeldtermijn tentamens: 

- Schriftelijk: aanmelden uiterlijk tot 3 werkdagen voor het tentamen (indien mogelijk) 
- Mondeling: aanmelden uiterlijk 3 werkdagen voor oorspronkelijke datum van het tentamen (indien 
mogelijk) 

• De toetsmatrijs van de leerdoelen en een beoordelingsschema is benodigd. Ook blijft het vier-ogen principe 
gelden: een collega dient vooraf het tentamen te lezen; 

• Er moeten genoeg maatregelen genomen zijn om fraude te bestrijden. 
 
Aanvullende eisen voor geschreven tentamens 

• Enkel schriftelijke open boek tentamens zijn toegestaan. Gesloten boek tentamens zijn niet toegestaan in 
ver band met het hoge risico op fraude; 

• De tentamenvragen dienen te worden afgestemd op het openboek format. Dit betekent dat er meer 
getoetst moet worden op conceptueel hoger niveau zoals begrip en analyse en niet enkel op numerieke 
antwoorden en niet of zo min mogelijk op kennis;  

• Alle openboek tentamens moeten worden gevolgd door een mondelinge check bij een representatieve 
steekproef bij minstens 20 % van de deelnemers of bij tenminste 30 deelnemers (welk getal lager is). Deze 
check controleert of de antwoorden die ingediend zijn inderdaad de antwoorden van de student in kwestie 
zijn. De aanwezigheid van zo’n check en wanneer die plaats vindt moet van tevoren aan de studenten 
gecommuniceerd worden. Checks mogen niet plaats vinden tijdens andere examens en het moment moet 
worden afgestemd met de opleidingscoördinator; 

• Het tentamen is begrensd in de tijd en vindt in principe gedurende dezelfde tijdslot plaats als het 
oorspronkelijke tentamen; 

• Indien mogelijk, gebruik verschillende tentamenversies of biedt vragen/opdrachten aan in verschillende 
volgordes bij verschillende studenten; 

• Surveillance via Zoom of Skype of andere videoconferencing software is NIET nodig. De reden hiervoor is 
dat op deze wijze niet gecontroleerd kan worden wat een student op zijn computer doet en ook niet wat er 
gebeurt buiten het beeld van de camera. De toegevoegde waarde is dus beperkt; 

• Een plagiaatscan is verplicht voor alle scanbare getypte opdrachten; 
• Aanbevolen: vraag de studenten om een verklaring ‘eigen werk’ / geen fraude.  

 
Aanvullende eisen voor mondelinge tentamens 

• Gebruik een beoordelingsformulier; 
• Als het mondeling tentamen met 1 examinator in plaats van de gebruikelijke 2 examinatoren plaatsvindt 

dient het tentamen opgenomen te worden. In dat geval wordt aangeraden om een TA aantekeningen te 
laten maken; 

• De examinator moet de identiteit van de deelnemers vaststellen; 
• Studenten dienen om toestemming gevraagd te worden voor opname (voorafgaande aan de opname en 

tijdens de opname). Indien student toestemming weigert, dient het mondeling met twee examinatoren te 
worden afgenomen of indien dit niet mogelijk is, met een tweede persoon (collega, geen student-assistent); 

• Voor mondelingen mogen cijfers tussen 1 en 10 gegeven worden, maar ook Onvoldoende/Voldaan of 
Onvoldoende/Voldaan/Goed (Goed is een 7,5 of hoger).  


