
External examiner  
 
In 2014 is aan de Examencommissie een External examiner toegevoegd. Tot het takenpakket van dit 
externe lid van de examencommissie behoren niet de traditionele taken van de examencommissie 
zoals het verlenen van vrijstellingen, het opleggen van sancties bij fraude, en het behandelen van 
verzoeken of klachten van studenten. De specifieke taak van het externe lid is de toetsing achteraf 
van de kwaliteit van de tentaminering en examinering, waar nodig uitmondend in aanbevelingen 
voor verbetering.  
 
Het externe lid ontvangt na afloop van het academisch jaar: 

 Een overzicht van de zak/slaagpercentages van alle toetsen die in dat jaar hebben 
plaatsgevonden. Op basis van dit overzicht selecteert de External examiner twee tentamens 
uit het eerste en tweede jaar van de Bacheloropleiding en uit elk van de vier 
Bachelorspecialisaties één tentamen. Daarnaast selecteert hij het ene jaar uit drie van de 
zeven Masterspecialisaties één toets (tentamen en/of paper) en het daaropvolgende jaar uit 
de overige vier Masterspecialisaties. Van deze negen dan wel tien tentamens bekijkt het 
externe lid: de opgaven, de beoordelingscriteria/antwoordsleutel, de informatie in E-gids en 
op Blackboard. Op basis van deze informatie gaat het externe lid na of de geselecteerde 
tentamens voldoen aan de Richtlijnen schriftelijke toetsen, zoals vastgelegd in artikel 4.2 
Regels en Richtlijnen Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. 

 Tevens ontvangt hij een overzicht van alle Bachelor- en Masterscripties en de daaraan 
toegekende judicia. Op basis van laatstgenoemde overzicht selecteert het externe lid twee 
Bachelorscripties en twee Masterscripties met de daarbij behorende 
beoordelingsformulieren. Doel hiervan is nagaan of het door de docent op het 
beoordelingsformulier toegekende en onderbouwde resultaat overeenstemt met de 
kwaliteit van het eindwerkstuk. 

 Het externe lid stelt een rapport op over zijn/haar bevindingen en bespreekt dat met de 
Examencommissie. De Examencommissie reageert schriftelijk op eventuele aanbevelingen 
van het externe lid, en neemt naar aanleiding van de aanbevelingen indien nodig contact op 
met individuele examinatoren.  

 


