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1 Inleiding 

 
In dit document wordt de visie en het beleid op toetsen van de faculteit ST uiteengezet, 
waarbij de zorg en borging van de kwaliteit van toetsen centraal staat.  
De kwaliteitszorg binnen de faculteit Scheikundige Technologie is gericht op het handhaven 
en verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s. Hier maakt toetsing deel uit. 
Het kwaliteitszorgsysteem van ST is gebaseerd op een gestructureerde aanpak waarin 
periodiek en systematisch aandacht wordt geschonken aan de verschillende aspecten van 
kwaliteitszorg en bestaat uit de volgende stappen: 

1. het maken van een onderwijsplan, resulterend in een OER, studiegids en vakkengids; 
2. het volgens plan uitvoeren van het onderwijs; 
3. het meten van de resultaten van dit plan: meten van studie(voortgangs)rendementen, 

het middels enquêtes en besprekingen in diverse gremia evalueren van het 
onderwijs; 

4. het op basis van deze evaluaties opstellen van verbeterplannen en daarmee 
samenhangende afspraken; 

5. het controleren of overeengekomen afspraken nagekomen zijn en of de ingezette 
aanpassingen tot beoogde verbeteringen geleid hebben. 

 
De faculteit kent naast de volgens de wet vereiste opleidingscommissie en examencommissie 
een kwaliteitszorgcommissie, een subcommissie van de opleidingscommissie, die 
bovenstaande kwaliteitszorgcyclus bewaakt. Ten aanzien van de borging van de kwaliteit van 
toetsen nemen diverse commissies en actoren binnen ST ieder een eigen 
verantwoordelijkheid (zie bijlage 2).  
 
De faculteit Scheikundige Technologie omvat de door de NVAO geaccrediteerde 
bacheloropleiding Scheikundige Technologie met CROHO-nummer 56960 en de 
masteropleiding Chemical Engineering met CROHO-nummer 60437. Deze laatste kent twee 
mastertracks: Chemical Process Technology en Molecular Systems & Materials Chemistry. 
 

CROHO opleiding Bachelor College Graduate Domain Examencommissie 

BSc Scheikundige 
Technologie (BST) 

Major Scheikundige 
Technologie 

 ECST 

MSc Chemical 
Engineering (MCE) 

 Chemical 
Engineering and 
Chemistry 

ECST 
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2 Visie op onderwijs en toetsing 

De visies van de faculteit ST op onderwijs en toetsing zijn sterk verweven. De facultaire visies 
staan hierbij niet op zichzelf, maar conformeren zich aan het raamwerk van de visies op 
onderwijs en toetsing van de TU/e als geheel. Voor de onderwijsvisie wordt dit raamwerk 
gegeven door “Ingenieurs van de Toekomst”

1
; de visie op toetsbeleid is neergelegd in het 

document “Toetskader TU/e 2014”
2
. Met de komst van het Bachelor College en de Graduate 

School is het relatieve belang van het centrale raamwerk sterk toegenomen: de facultaire 
visie kan beschouwd worden als een verbijzondering van de visie van de universiteit voor een 
specifieke set opleidingen. 
Het toetsbeleid zoals beschreven in dit document is een uitvloeisel van de facultaire visie op 
toetsbeleid en volgt daarbij het format dat in het Toetskader beschreven is. 

2.1 Visie op onderwijs 

TU/e 
De visie van de TU/e op goed onderwijs bevat vier hoofdelementen: 

• Het curriculum is een afgeleide van helder geformuleerde academische eindtermen, 

waarin de gewenste competenties van de afgestudeerden gespecificeerd zijn. Deze 

eindtermen omvatten niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook vaardigheden in 

o.a. onderzoeken, ontwerpen, communicatie en maatschappelijk bewustzijn 

(academisch ingenieursprofiel). 

• Het programma is consistent en evenwichtig opgebouwd; het onderwijs is hoogwaardig, 

activerend en wordt door uitstekende docenten gegeven, is uitdagend en veeleisend 

voor de studenten; het onderwijs is flexibel en op maat gesneden voor de individuele 

student (studeerbaar programma). 

• Het onderwijs bereidt de studenten voor op het werken in een internationale context 

(internationaal). 

• De randvoorwaarden en voorzieningen zijn optimaal, waaronder gebouwen, ICT-

infrastructuur, studentenvoorzieningen, studiebegeleiding, enzovoort vallen 

(uitstekende onderwijsvoorzieningen). 
 

ST 
De visie van de faculteit ST volgt de TU/e onderwijsvisie. De eindtermen van de opleidingen 
zijn gespecificeerd in termen van de ACQA (Academic Criteria and Quality Assurances)-
competenties. Het ACQA-instrumentarium is gebruikt om de inhoud van de bacheloropleiding 
in termen van deze competenties te ijken, en deze ijking zal ook voor de masteropleiding. 
Een aantal specifieke keuzes in de onderwijsvisie van de faculteit zijn nauw verbonden met 
het karakter van de opleidingen. Zo is de verwevenheid van onderzoek en onderwijs, vooral in 
de masteropleiding, zeer centraal gesteld. In verband hiermee zijn de door de faculteit 
aangeboden mastertracks één op één gekoppeld aan de onderzoekszwaartepunten van de 
faculteit en maakt het afstudeerproject een substantieel deel uit van het programma. In de 
bacheloropleiding wordt voor beide mastertracks (Chemical Process Technology en Molecular 
Systems & Materials Chemistry) een gemeenschappelijke basis gelegd, ondersteund door 
vakken op het gebied van wiskunde en natuurkunde.  
De toegepaste onderwijsvormen sluiten aan bij het brede scala aan leerdoelen en eindtermen 
van de opleiding en zijn daarmee heel divers. Conventionele hoorcolleges, werkcolleges, 
begeleide zelfstudie, practica, projectwerk en stages worden gericht en afwisselend ingezet: 

 
1
 Ingenieurs voor de Toekomst, Een essay over het onderwijs aan de TU/e in 2030, Anthonie Meijers en 

Perry den Brok 
2
 Toetskader TUe 2014 (vastgesteld door het CvB d.d. 24 juni 2013) 
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de ingezette onderwijsvorm(en) bij een studieonderdeel passen bij het karakter en de 
leerdoelen van het vak. Docenten worden gestimuleerd hier bewust en creatief mee om te 
gaan.  

2.2 Visie op toetsing 

TU/e 
Centraal in de visie van de TU/e op toetsing staat de overtuiging dat toetsing enerzijds dient 
om het niveau waarop de student de stof beheerst te testen (‘tool of learning’), anderzijds om 
de studenten te helpen bij het leren (‘tool for learning’). Voor het laatste zijn in het Bachelor 
College vooral de tussentoetsen van groot belang. Er is een set regels afgesproken die een 
zorgvuldige balans tussen de beoordelende (summatieve) en assisterende (formatieve) 
functie van de toetsing moeten behouden. Zo moeten enerzijds tussentoetsen de studenten 
stimuleren de stof bij te houden en inzicht in hun voortgang leveren; anderzijds bepalen de 
toetsen minimaal 30% van het eindcijfer. 
 
De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de toetsing (validiteit, betrouwbaarheid 
en transparantie) wordt bij de docenten/examinatoren gelegd. De competentie “Testing and 
assessment” die onderdeel is van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) vormt hierbij het  
uitgangspunt. De BKO binnen de TU/e gaat uit van de in het 3TU verband gedefinieerde 
competenties die van docenten verwacht worden. De TU/e biedt naast de BKO leergang 
losse trainingen op het gebied van toetsen, plagiaatpreventie en wetenschappelijke integriteit 
voor docenten aan.  
 
De verantwoordelijkheid voor het kwaliteitszorgsysteem m.b.t. de toetsing wordt vooral bij de 
faculteiten gelegd, waarbij erkend wordt dat op meerdere wijzen vorm aan de kwaliteitszorg 
kan worden gegeven. Het raamwerk, waaraan de facultaire kwaliteitszorg dient te voldoen 
(randvoorwaarden voor regelgeving en de verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) is door de instelling vastgelegd in het document ‘Toetskader TU/e 2014’. 
Verder committeert de instelling zich aan het leveren van centrale ondersteuning bij de 
implementatie van het facultaire toetsbeleid. 
 

ST 
De visie van de faculteit ST op het toetsbeleid sluit nauw aan bij de visie van de TU/e. Binnen 
ST worden toetsing toegespitst op de gehanteerde onderwijswerkvorm. Zo wordt binnen ST 
een evenwichtige mix tussen theoretische vakken, praktische vakken en OGO’s nagestreefd 
waarbij studenten zowel individueel als in teams werken. Deze diversiteit vertaalt zich in de 
gehanteerde toetsvormen: schriftelijke en mondelinge tentamens en assignments bij 
theoretische vakken; peer review, schriftelijk en mondeling verslaglegging bij OGO’s; 
schriftelijk verslaglegging en observaties bij practica.  
 
Omdat conform de onderwijsvisie van de faculteit stages en afstudeeropdrachten een centrale 
rol spelen, wordt extra belang gehecht aan de beoordelingsprocedure van deze 
studieonderdelen. De procedures voor de beoordeling van het Bachelor eindproject en de 
externe stage zijn onlangs aangescherpt en geformaliseerd. In 2014 zijn specifiek voor het 
Bachelor eindproject rubrics voor de beoordeling van professionele vaardigheden ontwikkeld. 
 
De met het CvB overeengekomen prestatieafspraak nr. 9 (25% van de ST docenten dient in 
2015 in het bezit te zijn van het BKO-certificaat) is door de faculteit ST voorbij gestreefd: De 
stand van deze indicator per december 2014 is 46%. Het beleid dat de faculteit ST hierin 
hanteert is vooral gericht op startende docenten: de faculteit ST streeft ernaar alle startende 
docenten/hoogleraren deel te laten nemen in het BKO-traject. Ervaren docenten worden daar 
waar nodig gewezen op specifieke cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering 
ten aanzien van toetsen. 
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3 Toetsbeleid 

Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger Onderwijs bevat voorschriften voor de inrichting van het 
hoger onderwijs. Volgens de onderwijsinspectie zijn onderstaande de belangrijkste 
bepalingen die de toetsing en beoordeling van studenten betreffen en randvoorwaardelijk zijn 
voor de borging van het eindniveau:  
• De onderwijs- en examenregeling. Deze beschrijft per opleiding of groep van opleidingen 

de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de examinering, en vormt het 
basisdocument voor studenten, docenten, examencommissies, examinatoren en 
leidinggevenden waarin de geldende procedures en de rechten en plichten van zowel de 
studenten als de opleiding zijn vastgelegd (art. 7.13 WHW);  

• De examencommissie. De examencommissie bewaakt het niveau van de opleiding door 
intern toezicht te houden op de tentaminering en examinering qua inhoud, werkwijze en 
niveau. De examencommissie heeft de taak om vast te stellen of de afgestudeerde de in 
de onderwijs- en examenregeling beschreven eindkwalificaties gerealiseerd heeft (art. 
7.12, 7.12a en 7.12b);  

• De examinatoren. Examinatoren beoordelen studenten en leveren daarmee een 
belangrijke bijdrage aan de borging en bevordering van het niveau van studenten (art. 
7.12c);  

• Naleving interne regels en procedures.  
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij het toetsbeleid van de faculteit ST. In paragraaf 3.1 wordt het 
beleid t.a.v. de kwaliteitsbeheersing van de toetsing van reguliere onderwijsonderdelen 
(“vakken”) beschreven. In paragraaf 3.2 wordt op de toetsing van afstudeerprojecten en 
stages ingegaan. Paragraaf 3.3 bespreekt het belang van wetenschappelijke integriteit in het 
kader van toetsbeleid. Paragraaf 3.4 wordt tenslotte beschreven hoe studenten en docenten 
geïnformeerd worden over regels en richtlijnen ten aanzien van toetsing. 
 

3.1 Borging van de kwaliteit van toetsen 

Het uitgangspunt van de kwaliteitszorg rond toetsing is dat het kwaliteitssysteem gericht moet 

zijn op continue verbetering. In figuur 1 geven we de kwaliteitszorgcyclus op het gebied van 

toetsing in de faculteit ST.  

Figuur 1: Schematisch overzicht van de toetskwaliteitszorgcyclus 

 
 

Het toetskwaliteitssysteem bestaat uit drie onderdelen: Toetsconstructie, toetsafname en 

correctie. Iedere toets voldoet aan de toetsingscriteria: transparantie, validiteit en 

betrouwbaarheid.  
- Transparant: voorafgaand aan de toets is duidelijk aan de studenten gecommuniceerd, 

hoe en waarop zij beoordeeld worden; 
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- Valide: de toets dekt de leerdoelen. Bij validiteit speelt zowel inhoud (congruent met de 

leerdoelen), niveau (de moeilijkheidsgraad) als representativiteit een rol; 

- Betrouwbaar: de toets maakt een betekenisvol onderscheid tussen de studenten die de 

leerdoelen goed of minder goed beheersen. Hierbij speelt de kwaliteit van de toets een rol 

(onderscheidend vermogen, minimale gokkans, eenduidigheid), de omstandigheden 

waaronder de toets wordt afgenomen (standaardisatie en objectiviteit) en de wijze waarop 

de resultaten worden beoordeeld (objectief, niet willekeurig, nauwkeurig).  

 

Docenten zijn primair verantwoordelijk voor deze drie onderdelen. De examencommissie 

ECST neemt per onderdeel specifieke maatregelen voor de kwaliteitsborging van de toetsing.  

Zij kan hiertoe gebruik maken van de diensten van de kwaliteitszorgcommissie (CKST) en de 

toetsdeskundige. 
 

De examencommissie heeft een specifieke rol in de kwaliteitszorgcyclus rond toetsen 

vanwege haar wettelijke verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit van alle 

toetsen en examens in het Hoger Onderwijs. Zij controleert het eindniveau van de opleiding 

en de kwaliteit van toetsing binnen een opleiding. De examencommissie kan onderzoek doen 

naar processen en procedures die door het SOI worden gebruikt om de kwaliteit van toetsing 

te monitoren en te verbeteren. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de 

uitslag daarvan wijst de examancommissie examinatoren aan. 

3.1.1 Toetsplan 

Jaarlijks wordt van alle vakken vastgesteld op welke wijze de toetsing zal verlopen; dit betreft 
alle eind- zowel als tussentoetsen. De basisinformatie m.b.t. de toetsing is opgenomen in 
OASE, het digitale studie-informatie systeem. De onderwijs- en examenregeling (OER) 
verwijst voor deze informatie naar OASE. Hiermee wordt deze informatie tevens als integraal 
onderdeel van de OER beschouwd. In box 1 wordt een overzicht gegeven van de in OASE 
opgenomen gegevens van een vak die van belang zijn voor de toetsing:  

Box 1: Toetsinformatie opgenomen in OASE 

1. Het kwartiel waarin een vak wordt gegeven; 
2. De vakcode en eventueel de vakcode(s) van de tussentoets(en); 
3. De naam van het vak; 
4. Het aantal studiepunten in ec; 
5. De toetsvormen als gedefinieerd in de OER (schriftelijke eindtoets, elektronische 

eindtoets, quizzen, tussentoets, mondeling tentamen, individuele opdracht, 
groepsopdracht, opdracht met notebook, presentatie/voordracht, peer review, 
vaardigheidstoets, verslag) 

6. Weging van de toetsonderdelen 
7. Het kwartiel waarin de toetsen en eventuele herkansingen worden afgenomen. 

 
Verder zijn in OASE de data en locaties van alle eindtoetsen weergegeven. Het schema voor 
de eindtoetsen is beschikbaar een maand vóór het begin van het studiejaar; van alle overige 
toetsonderdelen een maand vóór het begin van het semester. 

Gedetailleerde informatie m.b.t. de toetsing wordt per vak in een studeerwijzer gegeven. In 
box 2 wordt een overzicht gegeven van de elementen die in een studeerwijzer worden 
beschreven:  
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Box 2: Toetsinformatie opgenomen in studeerwijzer  

1. Opzet toets: vorm tussen- en eindtoetsen 
2. Toetsstof 
3. Inleverprocedure (indien van toepassing) 
4. Data feedback en/of inzage: planning feedbackmomenten en wijze waarop feedback 

wordt gegeven; Planning inzage en werkwijze 
5. Bepaling eindcijfer: wijze waarop eindcijfer wordt vastgesteld (weging onderdelen)  
6. Bij groepsopdrachten: beoordelingscriteria en peer assessment 

Vooraf is dus duidelijk voor de student wat getoetst wordt (gekoppeld aan de doelstellingen of 
onderwerpen van het vak), hoe getoetst wordt, wanneer de toetsen worden afgenomen, 
eventueel welke consequenties zitten aan het behalen of niet behalen van een toets, hoe de 
verschillende toetsen meewegen in het eindcijfer van het vak, hoe er wordt beoordeeld (en 
door wie). Een dergelijke omschrijving zorgt voor transparantie; het dwingt docenten om 
vooraf na te denken over hoe ze de toetsing van hun vak vorm gaan geven en stelt de 
examencommissie in staat om hun controlerende taken op adequate wijze uit te voeren.  
De vakbeschrijvingen die in OASE worden opgenomen worden vooraf ter advies voorgelegd 
aan de opleidingscommissie (OC). De informatie m.b.t. de toetsing wordt voorgelegd aan de 
examencommissie. De Examencommissie heeft hiermee de mogelijkheid om vooraf haar 
controlerende rol ten aanzien van (tussen)toetsen te vervullen. Daarnaast hebben de OC en 
de EC een adviserende rol t.a.v. de volledige OER waarvan deze informatie deel uitmaakt, 
heeft de Faculteitsraad instemmingsrecht, en wordt de OER uiteindelijk vastgesteld door het 
Faculteitsbestuur.  

3.1.2 Richtlijnen voor het opstellen van toetsen 

De toetsprocedures staan beschreven in het examenreglement van de examencommissie. 
Deze is te vinden op de onderwijssite van de faculteit ST (http://studiegids.tue.nl/bachelor-
college/majors/scheikundige-technologie/reglementen/). Het examenreglement wordt 
opgesteld door de examencommissie en omvat naast richtlijnen voor de examencommissie 
ook richtlijnen voor het opstellen, afnemen, beoordelen en analyseren van toetsen.  
 
Hieronder geven we een overzicht van de richtlijnen voor het opstellen van schriftelijke eind- 
en tussentoetsen:  
 
Procedure voor het opstellen van toetsen

3
: 

In de faculteit ST wordt onderstaande procedure gehanteerd bij de constructie van toetsen  
1. De toets wordt vooraf ontwikkeld door de docent(en) van het vak.  
2. De vragen en opgaven van de toets gaan het studiemateriaal waarop de toets betrekking 

heeft niet te buiten. Dit studiemateriaal wordt in hoofdzaak bij de aanvang van het 
onderwijs dat voorbereidt op de toets via de studeerwijzer bekend gemaakt. Uiterlijk één 
maand voor de eindtoets is de precieze inhoud van de toetsstof bekend, alsmede welke 
hulpmiddelen de student bij de toets mag gebruiken en in hoeverre zij daarvoor zelf zorg 
dient te dragen. 

3. De vragen en opgaven van de toets gaan de vooraf geëxpliciteerde leerdoelen niet te 
buiten en zijn zo evenwichtig mogelijk over deze leerdoelen verspreid. De tijdsduur van de 
toets is naar redelijkheid voldoende om de gestelde vragen en opgaven te kunnen 
beantwoorden.  

4. De vragen en opgaven van de toets zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en zijn zodanig 
opgesteld of bevatten zodanige aanwijzingen dat de student in redelijkheid kan vaststellen 
hoe uitvoerig of gedetailleerd de antwoorden moeten zijn. 

5. Bij groepswerk (assignments, projecten en practica) dient de toets een individuele 
component te bevatten.  

6. Als randvoorwaarde voor het slagen voor toetsen waar groepswerk een rol speelt dient de 
individuele component met een voldoende beoordeeld te zijn.  

 
3
 In de master wordt gesproken over tentamens 
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7. Schriftelijke eindtoetsen en tentamens omvatten een overzicht van de punten die per 
subvraag behaald kunnen worden en een antwoordmodel.  

8. Schriftelijke eindtoetsen en tentamens zijn bekeken, besproken en goedgekeurd door 
minstens twee docenten.  

9. Schriftelijke eindtoetsen en tentamens worden uiterlijk een week voor de toets door de 
verantwoordelijke docent ingeleverd bij de onderwijsadministratie, voorzien van de namen 
en handtekeningen van de betreffende. De examencommissie houdt toezicht op de 
uitvoering van deze richtlijn en zal hiertoe een register met namen van examinatoren en 
hun handtekening aanleggen en bijhouden. 

10. De toetsvragen en -opgaven kunnen door de student na afloop van de toets worden 
meegenomen, tenzij de examinator daartegen gemotiveerde bezwaren heeft, dan wel de 
aard van de toetsvragen en -opgaven zich daartegen verzet. 

 
Op gezag van de examencommissie wordt tenminste een maand voor het begin van het 
semester het volledige toetsrooster voor dat semester bekend gemaakt waarin data en 
tijdstippen van de toetsen worden vastgelegd. Het eindtoetsrooster wordt tenminste een 
maand voor het begin van het studiejaar bekend gemaakt. Het verplaatsen van een 
verroosterde eindtoets is alleen toegestaan na toestemming van de examencommissie. 

3.1.3 Richtlijnen voor het afnemen van toetsen 

De procedures betreffende het afnemen van schriftelijke eindtoetsen en tentamens binnen de 

TU/e staan beschreven in het document “Regeling centrale afname  tentamens TU/e 2014
4
”. 

De faculteit ST hanteert deze procedures als voorgeschreven richtlijnen. 

3.1.4 Richtlijnen voor het beoordelen van toetsen 

De procedures voor het beoordelen van toetsen binnen de faculteit ST zijn: 

1. De toetsen van een deel van de deelnemende studenten worden nagekeken met behulp 

van het antwoordmodel. Na deze eerste ronde wordt het antwoordmodel, indien nodig, 

bijgesteld;  

2. Als meerdere docenten zijn betrokken bij het nakijken, dan kijken zij bij voorkeur ieder een 

eigen vraag na in plaats dat zij de toetsen onderling verdelen;  

3. De verantwoordelijke docent zorgt ervoor dat de procedures inzake nakijken worden 

nageleefd;  

4. Conform de OER artikel 4.7, lid 8, moeten alle toetsen, die in het eerste jaar die met een 

5 worden beoordeeld en van invloed zijn op het BSA, door een tweede examinator 

worden beoordeeld. De vaststelling van het uiteindelijke resultaat geschiedt na overleg 

tussen de eerste en tweede examinator.  

 

Procedure inleveren cijfers  

1. De resultaten van alle schriftelijke toetsen dienen uiterlijk 15 werkdagen na de toets 

bekend te zijn bij de student. Met uitzondering van de beoordelingen van de toetsen van 

kwartiel 4 en de Interim-periode. Deze moeten uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de 

toetsperiode worden ingeleverd (en voor 1 september). De uiterste datum van 

bekendmaking wordt op de toetsdeelnemerslijst vermeld. Dit geldt ook voor de resultaten 

van werkstukken e.d.  

2. De resultaten van tussentoetsen worden binnen 5 werkdagen vastgesteld, en in ieder 

geval uiterlijk 5 dagen voor de eindtoets bekend gemaakt. 

 
4
 Regeling centrale afname tentamens TUI/e 2014 (vastgesteld door het CvB d.d. 4 december 2014) 
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3. De onderwijsadministratie stuurt toetsdeelnemerslijsten (hardcopy en digitaal) van de 

betreffende doelgroepen aan de docent. De resultaten kunnen hierop worden vermeld. 

 

De faculteit kent een procedure inzake het te laat nakijken van toetsen:   

1. De uiterste datum voor bekendmaking van de toetsresultaten wordt in de OER vermeld.  

2. Een dag na deze datum (in geval van een vrijdag de maandag daarop) ontvangt de 

docent, indien de resultaten nog niet ingeleverd zijn,  van de onderwijsadministratie een 

email met de vraag wanneer de resultaten verwacht kunnen worden. Indien er sprake is 

van overmacht kan de docent (met redenen omkleed) de examencommissie verzoeken 

een langere nakijktermijn toe te staan. 

3. Aan het eind van de toetsperiode wordt door de onderwijsadministratie een overzicht van 

de eindtoetsen waarbij de nakijktermijn is overschreden, met uiterste data en 

geactualiseerde data van bekendmaking, naar de examencommissie gezonden. De 

examencommissie krijgt op deze manier inzicht in de omvang van het probleem en kan 

vervolgens door de aan haar toegewezen bevoegdheden zelf handelen.  

3.1.5 Richtlijnen voor analyse en evaluatie van toetsen 

Toetsvragen behoren valide te zijn. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 

instrumenten die kunnen worden gebruikt bij de meting van de representativiteit 

(inhoudsvaliditeit) van toetsvragen. Tevens wordt aangegeven wat het beleid binnen de 

faculteit is met betrekking tot deze instrumenten.  

 
Tabel 1: Instrumenten en beleid rond meting van de representativiteit 
(inhoudsvaliditeit) van toetsvragen. 
Instrument Door wie Beleid bij ST 

Vooraf: Het maken van een 
toetsmatrijs. In de matrijs wordt 
aangegeven hoeveel vragen 
onderdeel uitmaken van de toets, 
gegeven een bepaald onderwerp en 
gegeven een bepaald niveau 
(bijvoorbeeld feitenkennis of 
toepassen). Deze matrijs 
weerspiegelt de eindtermen van het 
te toetsen vak of onderdeel. 
 

Docent Dit instrument wordt 
steeds meer gebruikt, 
vooral door docenten die 
in het kader van hun 
BKO een cursus 
‘Toetsconstructie’ hebben 
gevolgd. Wordt sterk 
gestimuleerd. 

Vooraf: De controle door peers 
(mededocenten) op inhoud, vorm en 
antwoordmodel (in geval van open 
vragen). 

Peer review  Review door minimaal 
één peer is verplicht. 
 

Achteraf: Post-hoc analyse van 
toetsvragen op basis van 
tentamenresultaten. 

Docent/ Toetsdeskundige/ 
Kwaliteitszorgmw.  

Ondersteuning centraal 

Achteraf: Vakevaluaties Kwaliteitszorgmedewerker Via vakevaluaties komen 
opmerkingen over 
representativiteit van 
toetsen terecht bij de 
opleidingsdirectie. De 
examencommissie 
ontvangt klachten van 
studenten en handelt 
deze zelf af of via de 
opleidingsdirectie. 
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Met betrekking tot de kwaliteit van toetsing is transparantie een belangrijk uitgangspunt. 

Transparantie heeft in het kader van toetsing betrekking op de procedures en processen. 

Deze processen en procedures dienen goed zichtbaar te zijn voor de studenten en studenten 

moeten zich kunnen informeren of dienen goed geïnformeerd te zijn. Tabel 2 geeft een 

overzicht van de instrumenten die kunnen worden gebruikt bij de meting van de kwaliteit van 

het afnemen van toetsen, tevens wordt het beleid ten aanzien van deze instrumenten 

gegeven. 
 
Tabel 2: Instrumenten en beleid rond meting van transparantie van toetsen. 

Instrument Door wie Beleid bij ST 

Vooraf: Verplichte toetsinstructie.  
 

Docent Elke schriftelijke 
eindtoets bevat een 
voorblad waarop de 
toetsinstructies voor 
studenten en 
surveillanten zijn 
weergegeven. 

Vooraf: In studeerwijzers duidelijkheid 
te geven over de cijferbepaling. 

Docent Verplicht. 

Vooraf: Oefentoetsen verstrekken. 
 

Docent In het Bachelor College 
is week 8 van elk 
kwartiel gereserveerd 
voor 
tentamenvoorbereiding 
(docenten geven geen 
nieuw onderwijs, maar 
houden vragenuren, 
geven oefentoetsen, 
etc.) 

Achteraf: Vakevaluaties, 
curriculumevaluaties 

Kwaliteitszorgmedewerker Via vakevaluaties 
komen opmerkingen 
over onduidelijkheden 
over toetsen terecht bij 
de opleidingsdirectie. 
De examencommissie 
ontvangt klachten van 
studenten en handelt 
deze zelf af of via de 
opleidingsdirectie. 

Achteraf: Verslagen van surveillanten. 
De opleidingsdirectie en de 
examencommissie ontvangen na elk 
toetsperiode een verslag van de 
eventuele onregelmatigheden die zijn 
opgetreden bij toetsen.  

Dienst interne zaken Indien nodig wordt via 
de Examencommissie 
of opleidingsdirectie 
contact opgenomen met 
de desbetreffende 
docent. 

 
Bij het nakijken van toetsen is vooral het vraagstuk van de betrouwbaarheid van belang.  

Betrouwbaarheid hangt samen met de mate waarin de toets consistent meet ongeacht het 

doel. De meettechnische juistheid of de betrouwbaarheid van een toets kan volgens de 

klassieke testtheorie op twee manieren opgevat worden:  

1) de mate waarin overeenstemming tussen beoordelaars wordt bereikt  

2) de mate waarin de scores bij een herhaalde meting en bij dezelfde beoordelaar 

consistent is  
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In tabel 3 geven we een overzicht van de instrumenten en het beleid bij ST met betrekking tot 

de meting van de betrouwbaarheid van toetsen.  

 

Tabel 3: Instrumenten en beleid rond meting van betrouwbaarheid van toetsen. 

Instrument Door wie Beleid bij ST 

Antwoordmodel Peers Er dient een antwoordmodel aanwezig te zijn, 
dat door peers vooraf wordt goedgekeurd. 

Overleg tussen 
beoordelaars 

Docententeam 
 

In geval van meerdere beoordelaars dient 
overleg gepleegd te worden over het nakijken 
van de toetsen. Bij voorkeur worden vragen 
verdeeld, en niet gehele toetsen. 

Post-hoc analyse 
van toetsen 

Docent/Toetsdeskundige Wordt sterk gestimuleerd. Met de aanstelling 
van een toetsdeskundige aan de TU/e kan dit 
instrument, op verzoek van de EC of de 
docent, op meer deskundige wijze en vaker 
worden ingezet. 

 

3.1.6 Procedures kwaliteitszorg toetsen: sluiting van de cyclus 

Ten aanzien van de borging van de kwaliteit van toetsen heeft de faculteit ST een jaarplan 
opgesteld (zie bijlage 2).  
De faculteit ST legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de toetsing in eerste 
instantie bij de examinator. Zowel om de docent te faciliteren bij zijn of haar streven naar 
kwaliteit, als om de bewaking van de kwaliteit mogelijk te maken, vindt een reguliere meting 
van de kwaliteit plaats. Hierbij vormen de vakevaluaties bronnen van informatie.  
In de eerste lijn van de kwaliteitszorg worden de resultaten van de vakevaluaties door 
vertegenwoordigers van de kwaliteitszorgcommissie met de verantwoordelijke docent 
besproken, waarbij indien nodig afspraken ter verbetering gemaakt worden. Bij dit gesprek 
zijn drie studenten aanwezig: twee studenten die de toets hebben gemaakt en de coördinator 
onderwijs (of vervanger) van de studievereniging Japie. De examencommissie heeft de 
beschikking over de resultaten van alle kwaliteitsmetingen en over de verslagen van de 
bespreking hiervan met de docenten. De EC gebruikt deze informatie bij de uitoefening van 
haar borgingstaak. Artikel 2.1 lid 3 van het examenreglement BST en MCE schrijft namelijk 
voor dat:  

De examencommissie onderzoekt op reguliere basis door middel van onderwijseenheid - en 
tentamenevaluaties de kwaliteit van de tentamens/eindtoetsen. Dit reguliere onderzoek wordt 
steekproefsgewijs en op grond van eventuele overige informatie (bijvoorbeeld specifieke 
klachten) aangevuld met nader onderzoek. Zo nodig verzoekt de examencommissie de 
opleidingsdirecteur adequate actie te ondernemen. Een en ander wordt gerapporteerd in het 
jaarverslag.  
 
Voorbeelden van vragen over toetsing in de vakevaluaties zijn:  
• Ben je tevreden over de opzet van de opdrachten? (denk hierbij aan het niveau van de 

eindopdracht, de beschikbare tijd, de relatie tussen de eindopdracht en de tussentoetsen, 
de duidelijkheid en relevantie van de opdracht en beoordelingscriteria, beantwoordde de 
eindopdracht aan de verwachtingen);  

• Ben je tevreden over de eindtoets?  
• Ben je tevreden over de tussentoetsen? (bijvoorbeeld, de feedback die je kreeg, de 

motiverende werking ervan, de voorbereiding op de eindtoets).  
 
Indien de examencommissie van mening is dat een toets en/of de beoordelingsprocedure niet 
voldoet aan de vereiste kwaliteit, en de maatregelen door de kwaliteitszorg in eerste lijn niet 
afdoende zijn, verwijst de examencommissie de examinator naar de opleidingsdirecteur. 
Hetzelfde gebeurt indien geconstateerd wordt dat eerdere verbeterplannen niet gerealiseerd 
zijn. De opleidingsdirecteur zorgt, samen met de kwaliteitszorgmedewerker, er dan voor dat 
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alsnog afdoende maatregelen genomen worden. In het uiterste geval kan de 
examencommissie de aanwijzing tot examinator van de docent intrekken.  

Voor de drie fasen in de toetskwaliteitszorgcyclus (figuur 1) heeft de docent instrumenten ter 
beschikking om de kwaliteit te meten. Tevens kan een examencommissie deze instrumenten 
inzetten om vooraf en achteraf de kwaliteit van toetsen te onderzoeken en te waarborgen.  
Voor wat de analyse en evaluatie van toetsen is verder geregeld dat:  
1. Studenten hun werk kunnen inzien na de beoordeling, zodat zij ervan kunnen leren en de 

beoordeling kunnen checken. De verantwoordelijke docent maakt vooraf duidelijk (in de 
studeerwijzer) hoe, waar en wanneer studenten hun toetsen kunnen inzien;  

2. Alle beoordeelde schriftelijke toetsen, inclusief vragen en antwoordmodellen, moeten 
gedurende minimaal 2 jaar worden bewaard door de docent. BSc en MSc scripties 
worden tenminste 7 jaar bewaard. Dit is vastgelegd in de OER (artikel 4.11 OER 2013-
2014 BSc-opleiding Bachelor College, artikel 1.2.2 OER 2013-2014 BSc-opleiding oude 
stijl, artikel 4.9 OER 2013-2014 MSc-opleidingen). In het examenreglement worden de 
richtlijnen voor de administratieve afhandeling en archivering gegeven; 

3. Conform de BC OER zijn de resultaten van tussentoetsen en vaardigheidstoetsen slechts 
geldig in het studiejaar waarin ze zijn afgelegd. De examencommissie kan bepalen dat: 

a. tussentoetsen geldig blijven gedurende langere termijn wanneer sprake is van 
bijvoorbeeld een proef, een experiment, veldwerk of een excursie. 

3.2 Borging van het eindniveau van studenten 

Om de beoordeling van het Bachelor eindproject ST, de externe stage en het master-
afstudeerproject in de MSc opleiding MCE, te waarborgen heeft de faculteit protocollen voor 
de beoordelingsprocedures opgesteld die in het Examenreglement zijn opgenomen. De 
protocollen zijn vergezeld van lijsten met criteria, een handreiking voor de cijfermatige 
beoordeling, en het model van het beoordelingsformulier dat gebruikt dient te worden (zie 
bijlagen 3,4 en 5). Voor de professionele vaardigheden binnen het Bachelor eindproject zijn 
de niveaus van de verschillende criteria gespecificeerd.   

De protocollen leggen helder vast door wie, wanneer en op welke manier de beoordeling tot 
stand dient te komen (o.a. welke aspecten in welke mate meegewogen dienen te worden en 
welke deelbeoordelingen al dan niet gecompenseerd kunnen worden door andere 
deelbeoordelingen). Tevens wordt de procedure in geval van een onvoldoende beoordeling 
vastgelegd.  

De beoordeling van het Bachelor eindproject en van de externe stage in de master gebeurt 
hierbij door de verantwoordelijke, examenbevoegde docent, in overleg met minimaal één 
andere deskundige. Voor het Bachelor eindproject is de adviserende beoordelaar een tweede 
docent en voor de externe stage is dat de externe begeleider. Voor het afstudeerproject in de 
master wordt de beoordeling gedaan door een commissie, waarin behalve de afstudeerdocent 
nog tenminste drie examenbevoegde leden van de wetenschappelijke staf zitting hebben. 
Tenminste één van deze leden mag niet tot een capaciteitsgroep in hetzelfde 
hoofdaandachtsgebied als de afstudeerdocent behoren.  
Het gebruik van de beoordelingsformulieren volgens voorgeschreven model is verplicht. De 
examencommissie heeft inzage in alle beoordelingsformulieren en houdt toezicht op de 
naleving van de protocollen. 
 
Het afstuderen in BSc en MSc is een onderdeel van de curriculumevaluatie van de BSc en 
MSc. In deze evaluaties kunnen studenten hun mening geven over verschillende aspecten 
van het BSc en MSc afstuderen, de begeleiding en de beoordeling van de scriptie.  
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3.3 Wetenschappelijke integriteit/fraudebeleid 

Van groot belang voor de verdere carrière van de student is dat hij of zij tijdens de studie een 

gedegen besef van wetenschappelijke integriteit opbouwt. Tot voor kort was het TU/e beleid 

ten aanzien van fraude in het onderwijs en wetenschappelijke integriteit versnipperd. In 2014 

heeft de TU/e gewerkt aan het formuleren van integraal beleid ten aanzien van fraude in het 

onderwijs. Het TU/e fraudebeleid
5
 onderscheidt vier elementen: informeren, voorkomen, 

detecteren, sancties opleggen (zie figuur 1). 

   

Figuur 1 Overzicht van een vier-elementen fraudebeleid TU/e (L.W. van Meeuwen, 2014) op 

basis van Rienties & Arts (cf. 2004). 

 

De faculteit ST hanteert het TU/e fraudebeleid met ingang van januari 2015.   

De faculteit ST zal in academisch jaar 2015-2016 de verankering van wetenschappelijke 

integriteit in haar opleidingen verder vormgeven, mede ingegeven door de instelling 

geformuleerde gedragscode wetenschapsbeoefening. 

3.4 Klachten en beroepsmogelijkheden studenten  

Met betrekking tot het eindcijfer van een onderwijseenheid wordt door of namens de 
examinator aan de student schriftelijk dan wel elektronisch een verklaring uitgereikt, waarop 
de totstandkoming en de vaststelling van de beoordeling van het tentamen is vermeld. In deze 
verklaring wordt de student tevens gewezen op het inzagerecht en de mogelijkheid tot 
nabespreking, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de 
Examens.  
 

 
5
 L.W. van Meeuwen, I.T.C. Kraak. 2015. Fraudebeleid TU/e onderwijs. 
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3.5 Informeren van studenten en docenten 

 
Het informeren van docenten en studenten over regels en richtlijnen ten aanzien van toetsing 
is essentieel voor  het welslagen van de implementatie van het toetsbeleid. Voor studenten 
wordt met ingang van academisch jaar 2014-2015 gebruik gemaakt van de digitale studiegids 
(http://studiegids.tue.nl) voor publicatie van alle voor studenten relevante (instellings- en 
facultaire) reglementen. In academisch jaar 2015-2016 zal de faculteit ST in de vernieuwde 
Intranetomgeving een website inrichten waar alle voor het onderwijs (inclusief toetsing) 
relevante beleidsstukken en richtlijnen gepubliceerd worden. Op deze manier kunnen 
docenten de meest recente versie van deze documenten raadplegen.  
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4 Verantwoordelijkheden 

examencommissie en decaan 

De TU/e maakt onderscheid tussen de zorgende en borgende taken ten aanzien van de 
kwaliteit van toetsen. Voor een heldere communicatie richting betrokkenen heeft de TU/e naar 
voorbeeld van Van Zijl & Jaspers (2012), Joosten & Van der Linen-Straatman (2012) dit 
onderscheid schematisch weergegeven in het document ‘Toetskader TU/e

6
’ (zie figuur 2). 

 

 
Figuur 2: De verdeling van verantwoordelijkheden examencommissie en management op de 

TU/e  
 

4.1 De examencommissie 

De examencommissie vormt een onafhankelijk orgaan in de faculteit. De belangrijkste taak 
met betrekking tot toetskwaliteit is de borging van het kwaliteitszorgsysteem zoals beschreven 

 
6
 E.M. Halsema, H.J.M. Swagten. 2014. Toetskader TU/e. 
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in figuur 1 en proactieve betrokkenheid bij de processen en procedures zoals hierboven zijn 
beschreven. De proactieve rol van een EC wordt vorm gegeven door onder meer:  
- Twee keer per jaar overleg tussen de voorzitter van de EC en het faculteitsbestuur;  
- Twee maal per jaar overleg tussen de voorzitter van de EC, OC en de opleidingsdirecteur;  
- Het actief monitoren van het toetsproces binnen de faculteit.  

De examencommissie heeft het wettelijke recht om de kwaliteit van toetsing, de resultaten 
van toetsing en de slagingspercentages etc. te onderzoeken met behulp van vakevaluaties, 
vragenlijsten of het verzamelen van klachten etc. Een nadere beschrijving van de taak en de 
rol van de Examencommissie is te vinden in de examenreglementen. Hiernaast benoemt de 
Examencommissie examinatoren. In overeenstemming met de centrale visie op toetsing van 
de TU/e, waarin de primaire verantwoordelijkheid bij de docent wordt gelegd, wijst de 
examencommissie in principe de verantwoordelijke docent van een onderwijseenheid als 
examinator aan, mits deze aan de basiseisen voor examenbevoegdheid voldoet (d.w.z., hij of 
zij is een U(H)D of HL van de TU/e). Andere docenten die met de verzorging van het 
onderwijs in de desbetreffende vakken zijn belast kunnen ook als examinator worden 
aangewezen. Het zijn de examinatoren die beoordelen of een student de tentamens of 
praktische oefeningen met goed gevolg heeft afgelegd, het bewijsstuk daarvan wordt namens 
de examencommissie uitgereikt. De examencommissie blijft zelf eindverantwoordelijk. 

De examencommissie moet goed op de hoogte zijn van het programma van de opleiding en 
de regelingen (TU/e en WHW) en dient gemakkelijk bereikbaar te zijn voor alle stakeholders 
(OC, studenten, docenten, studieadviseur, studentenraden, opleidingsdirecteur). Het streven 
is om de gezamenlijke leden van de examencommissie inhoudelijk de verschillende richtingen 
in de opleidingen af te laten dekken. Daarbij dienen alle leden voldoende goede voeling met 
de organisatie te hebben en houden om zaken die ter tafel komen in hun context te kunnen 
bezien.  

De samenstelling van de examencommissie, de benoemingsprocedure van de leden en de 
verslaglegging van de commissie zijn vastgelegd in het Faculteitsreglement. De TU/e heeft 
voor de betreffende artikelen een concept-model opgesteld. De faculteit ST is van plan dit 
concept in hoofdlijnen te volgen en in overeenstemming hiermee de volgende artikelen in het 
Faculteitsreglement op te nemen: 
 
Samenstelling examencommissie:  

1. Het faculteitsbestuur stelt voor de opleidingen van de faculteit (een) examencommissie(s) 
in. Bij de benoeming van de examencommissie(s) draagt het faculteitsbestuur ervoor zorg 
dat de examencommissie(s) deskundig en onafhankelijk kan/kunnen functioneren. 
Tenminste één lid is als docent aan de opleiding verbonden en tenminste één lid is in het 
bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs.  

2. Het faculteitsbestuur stelt een profiel voor de voorzitter, de leden en de secretaris van de 
examencommissie vast.  

3. Bij de benoeming van nieuwe leden van de examencommissie worden de zittende leden 
door het faculteitsbestuur gehoord.  

4. Personen met een managementfunctie binnen de faculteit kunnen geen lid zijn van de 
examencommissie, meer in het bijzonder de (adjunct) opleidingsdirecteur, de (adjunct) 
directeur Graduate Program en de (adjunct) directeur bedrijfsvoering en de (vice)decaan.  

5. Het faculteitsbestuur draagt ervoor zorg dat binnen de examencommissie 
deskundigheden op de volgende gebieden zijn vertegenwoordigd: inhoudelijke kennis van 
de opleiding, kennis van toetsing, kennis van kwaliteitsborging en juridische kennis met 
betrekking tot de OER, het Examenreglement en relevante WHW-bepalingen.  

6. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, en een aantal gewone 
leden. Een van de leden is een extern lid. De examencommissie bestaat uit een oneven 
aantal met een minimum van drie in totaal of een even aantal , waarbij de voorzitter een 
doorslaggevende stem heeft.  

7. De voorzitter is bij voorkeur een hoogleraar. De leden zijn hoogleraar, universitair 
hoofddocent, universitair docent of andere experts op een van de 
deskundigheidsgebieden zoals bedoeld in het vijfde lid.  
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8. Het faculteitsbestuur benoemt een medewerker van de faculteit tot ambtelijk secretaris 
van de examencommissie.  

 

Benoeming en herbenoeming:  

1. De zittingstermijn van de (vice)voorzitter en leden van de examencommissie bedraagt 2 
jaar.  

2. In het benoemingsbesluit wordt de portefeuilleverdeling aangegeven.  
3. Zowel de (vice)voorzitter als de leden kunnen telkens voor de duur van 2 jaar 

herbenoemd worden. Voordat een (vice)voorzitter of lid kan worden herbenoemd, vindt er 
een evaluatiegesprek plaats met het faculteitsbestuur.  

4. Het faculteitsbestuur streeft naar verschillende ingangsdata van de benoemingsperiodes 
van de leden.  

5. De benoeming wordt schriftelijk bevestigd aan het betreffende lid. In deze schriftelijke 
bevestiging wordt de portefeuille waarvoor het lid verantwoordelijk is aangegeven.  

 

Verslaglegging  

1. Het jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 7.12b, vijfde lid, van de WHW, wordt over ieder 
studiejaar opgesteld. Dit verslag dient uiterlijk 1 december na afloop van het studiejaar bij 
het faculteitsbestuur en de secretaris van de Centrale Commissie Kwaliteitszorg 
Onderwijs te worden ingeleverd.  

2. Het jaarverslag bevat een jaarplan van de examencommissie. In het jaarplan zijn de 
voornemens van de examencommissie voor het op de verslagperiode volgend jaar 
opgenomen om de kwaliteitsborging verder vorm te geven dan wel te verbeteren.  

3. Op basis van het jaarverslag en jaarplan vindt tenminste twee maal per jaar overleg 
plaats met het faculteitsbestuur. Op verzoek van het faculteitsbestuur en/of de 
examencommissie wordt de opleidingsdirecteur en/of de directeur Graduate Program 
uitgenodigd voor dit overleg.  

4. Het geanonimiseerde jaarverslag van de examencommissie is openbaar. 

De TU/e heeft een profielschets
7
 opgesteld waarin de vereiste deskundigheid, taken en 

eigenschappen van de examencommissie en haar leden wordt omschreven (bijlage 6). De 
faculteit ST sluit zich hierbij aan. 

De voorzitter en secretaris van de examencommissies van de faculteit ST nemen deel aan 
universiteitsbrede overlegorganen, te weten de Adviescommissie Examens 
Bacheloropleidingen (AEB, het overleg van voorzitters van examencommissies, en het 
overleg van secretarissen van examencommissies. 

De examencommissies hebben de mogelijkheid om een training te volgen die op TU/e-niveau 
wordt aangeboden. Hiernaast is door de TU/e een toetsdeskundige aangetrokken die de 
examencommissies kan adviseren. 

 
7
 Profiel examencommissie TU/e (vastgesteld door het CvB d.d. 12 december 2013). 
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Bijlage 1a: Koppeling programmaonderdelen aan de eindtermen van de bacheloropleiding  
Vakcode Vaknaam 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 
a b c 

2WBB0 Calculus variant B             

3NBB0 Natuurwetenschappen formeel             

0LEB0 Inleiding modeleren             

0SAB0 USE-Basis             

7NXB0 Design             

6A1X0 Practicum inleiding chemie en chemische technologie             

6A2X0 Inleiding chemie en chemische technologie             

6A3X0 Voortgezette calculus voor ST             

6A4X0 Inleiding chemische binding en thermodynamica             

6M1X0 Organische chemie             

6P1X0 Fysische transportverschijnselen             

6A5X0 Voortgezette thermodynamica en kinetiek             

6P2X0 Scheidingstechnologie             

6A6X0 Lineaire algebra en statistiek             

6M2X0 Anorganische chemie             

6A7X0 Voortgezette chemische binding , elektriciteit & 

magnetisme 
            

6P3X0 Chemische reactorkunde             

6M3X0 Practicum organische chemie             

6A4X0 Practicum procestechnologie             

6M4X0 Materiaalkunde             

6I1X0 Energie             

6I2X0 OGO Energie             

6S1X0 Bachelor eindproject             

 Keuzeruimte             

 USE-leerlijn             
 
Legenda: 

 Eindterm wordt gedekt in onderwijseenheid/onderdeel 

 
Eindtermen TU/e bachelor Scheikundige Technologie 
Een TU/e afgestudeerde bachelor of science Scheikundige Technologie: 
1) is academisch gevormd binnen het domein van ‘engineering, science & technology’, 
2) is competent in de relevante volgende domeinspecifieke discipline(s) op het niveau van de wetenschappelijke 

bachelor: 
a) Chemical Proces Technology: hieronder wordt verstaan de basisprincipes op het gebied van fysische 

transportverschijnselen,  scheidingstechnologie, chemische reactorkunde en fysische chemie; 
b) Molecular Science & Materials Chemistry: hieronder wordt verstaan de basisprincipes op het gebied van de 

organische chemie, anorganische chemie, materiaalkunde en kinetiek en katalyse en de fysische chemie; 
c) Basisdisciplines voor de academisch gevormde ingenieur waaronder wiskunde, natuurkunde en modelleren. 

3) kan onderzoeken en ontwerpen onder begeleiding,  
4) ziet het belang in van andere disciplines (interdisciplinariteit), 
5) heeft een wetenschappelijke benadering van problemen en ideeën van eenvoudige aard, op basis van bestaande 

kennis, 
6) beschikt over intellectuele vaardigheden en kan onder begeleiding kritisch reflecteren, logisch redeneren en tot 

oordeelsvorming komen, 
7) kan communiceren over resultaten van eigen leren, denken en beslissen, 
8) kan haar activiteiten plannen en uitvoeren, 
9) is zich bewust van de temporele en maatschappelijke context van wetenschap en technologie (begrip en analyse), 
10) heeft naast een herkenbaar domeinspecifiek profiel een voldoende brede basis om interdisciplinair en multidisciplinair 

(samen) te kunnen werken. Multidisciplinair betekent hier: gericht op andere relevante disciplines die nodig zijn om 
het (ontwerp- of onderzoek) probleem op te lossen. 
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Bijlage 1b: Koppeling programmaonderdelen aan de eindtermen van de masteropleiding 
Track ‘Chemical process technology’ 

Vakcode Vakomschrijbving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6CPT10 Advanced Transport Phenomena           

6CPT20 Catalysis Science and Technology            

6CPT30 Advanced Chemical Reaction Engineering           

6CPT40 Advanced Separation Technology           

- Electives           

6MA20 Industrial Internship           

6CPT00 Graduation project           

 

Track ‘Molecular systems & materials chemistry’ 

Vakcode Vakomschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6MSM10 Physical Organic Chemistry           

6MSM20 Inorganic Chemistry and Materials           

6MSM30 Polymer Science           

6MSM40 Mechanical and Functional Properties of Materials           

- Electives           

6MA20 Industrial Internship           

6MSM00 Graduation project           

 

Legenda: 

 Eindterm wordt gedekt in onderwijseenheid/onderdeel 
 

 

Eindtermen TU/e masteropleiding Chemical Engineering: 
 
Een TU/e afgestudeerde master of science Chemical Engineering; 
1) is academisch gevormd binnen het domein van ‘science, engineering & technology’, meer in het bijzonder het 

subdomein van de ‘chemical engineering’, dat in deze masteropleiding de volgende twee specialisaties omvat: 
Chemical process technology en Molecular systems & materials chemistry, 

2) is competent in de relevante domeinspecifieke discipline(s), 
3) kan zelfstandig onderzoeken en ontwerpen, 
4) is in staat en heeft de houding om waar nodig bij het eigen onderzoek andere disciplines te betrekken, 
5) heeft een wetenschappelijke benadering van problemen en ideeën van complexe aard, 
6) beschikt over intellectuele vaardigheden en kan kritisch reflecteren, logisch redeneren en tot oordeelsvorming komen, 
7) kan op internationaal niveau communiceren over resultaten van eigen leren, denken en beslissingen, 
8) is zich bewust van de temporele en maatschappelijke context van wetenschap en technologie (begrip en analyse) en 

integreert deze in het wetenschappelijke werk, 
9) heeft naast een herkenbaar domeinspecifiek profiel een voldoende brede basis om interdisciplinair en multidisciplinair 

(samen) te kunnen werken. Multidisciplinair betekent hier: gericht op andere relevante disciplines die nodig zijn om 
het ontwerp- of onderzoeksprobleem op te lossen, 

10) zoekt actief naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke context. 
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Bijlage 2: Kwaliteitszorg jaarplan ten aanzien van toetsen 
 

De opleidingscommissie (OCST) 
Kwaliteitsaspect Te ondernemen actie Tijd 

Transparantie toetsen Alle vakbeschrijvingen van nieuwe vakken passeren de 
opleidingscommissie en worden gecontroleerd op juistheid en 
volledigheid. Vakbeschrijvingen worden uitsluitend na positief 
advies van de opleidingscommissie op OASE/OWis gepubliceerd. 

September t/m april 

 

De kwaliteitszorgcommissie (CKST) 

Kwaliteitsaspect Te ondernemen actie Tijd 
Transparantie/ 
validiteit toetsen 

De CKST bespreekt het onderdeel toetsing bij alle 
enquêtebesprekingen. 

Bij alle 
enquêtebesprekingen 

Transparantie/ 
validiteit toetsen 

De CKST levert na ieder kwartiel rapportages m.b.t. 
slagingspercentages en enquêteresultaten van in dat kwartiel 
afgenomen tentamen naar de ECST. 

Ieder kwartel 

 

De examencommissie (ECST) 

Kwaliteitsaspect Te ondernemen actie Tijd 

Transparantie, 
validiteit en 
betrouwbaarheid van 
toetsen 

De examencommissie onderzoekt op reguliere basis door middel 

van door de CK-ST uitgevoerde onderwijseenheid - en 

tentamenevaluaties de kwaliteit van de tentamens/eindtoetsen.  

Zo nodig verzoekt de examencommissie de opleidingsdirecteur 

adequate actie te ondernemen. 

Ieder kwartiel 

Transparantie toetsen De examencommissie controleert steekproefsgewijs de 
toetsplannen en toetsvormen. 

Tweemaal per jaar 

Validiteit toetsen Bij te hoge of te lage slagingspercentages stelt de 
examencommissie nader onderzoek in. 

Incidenteel 

Betrouwbaarheid 
toetsen 

De examencommissie voert regelmatig toets-analyses uit, 
eventueel in samenspraak met TU/e-toetsdeskundige. 

Ieder kwartiel 

Bewaken 
nakijktermijn 

Aan het einde van de tentamenperiode wordt door de 

onderwijsadministratie een overzicht van de toetsen waarbij de 

nakijktermijn is overschreden, met uiterste data en geactualiseerde 

data van bekendmaking, naar de examencommissie gezonden. De 

examencommissie krijgt op deze manier inzicht in de omvang van 

het probleem en kan vervolgens door de aan haar toegewezen 

bevoegdheden zelf handelen.  

 

Ieder kwartiel 

Procedure bij het 
opstellen van toetsen 

Schriftelijke eindtoetsen en tentamens worden uiterlijk een week 
voor de toets door de verantwoordelijke docent ingeleverd bij de 
onderwijsadministratie, voorzien van de namen en handtekeningen 
van de betreffende (mede)docenten.  
De examencommissie houdt toezicht op de uitvoering van deze 
richtlijn. 

Een week voor de start 
van iedere 
tentamenperiode 

Toetsting eindtermen De examencommissie onderzoekt op reguliere basis de kwaliteit 

van afstudeerverslagen, verslagen van Bachelor eindprojecten en 

van bedrijfsstages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinatoren (verantwoordelijke en mededocenten) 
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Kwaliteitsaspect Te ondernemen actie Tijd 

Transparantie toetsen In de studeerwijzer neemt de examinator gedetailleerde informatie 
m.b.t. toetsing op (zie hiervoor Box 2 van het document 
‘Toetsbeelid ST’. 

Voor de start van het vak 

Validiteit toetsen Bij het opstellen van toetsen volgen de docenten de procedure 
zoals weergegeven in paragraaf 3.2.1 van het document 
‘Toetsbeleid ST’. 

Voor de start van de 
tentamenperiode 

Betrouwbaarheid 
toetsen 

Docenten voeren een toets-analyse achteraf, eventueel in 
samenspraak met de TU/e-toetsdeskundige. 

Bij iedere toets 

Wetenschappelijke 
integriteit 

Door studenten ingeleverde eindverslagen (verslagen van MSc 
afstudeerproject - en Bachelor eindprojecten) worden 
steekproefsgewijs d.m.v. het Ephorus programma op plagiaat 
gecontroleerd. 

Steekproefsgewijs bij 
iedere Examenzitting 
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Bijlage 3a: Beoordelingsformulier en -criteria BSc eindproject 
 
Afstudeerder: ____________________________________________ ID.NR.: ________________________ 
 
Datum aanvang Bachelor eindproject:  _______________  
 
Voldaan aan toelatingseisen:  _______________  (paraaf voor akkoord namens Examencommissie)  
 
Verantwoordelijk docent : _______________________________________________________________________ 
  
Titel van het project: ___________________________________________________________________________ 
 
          ___________________________________________________________________________ 
 

Aandachtspunten : Theoretisch inzicht   ____     PRV13 Schrijven 3   VO*  

 Uitvoering en zelfstandigheid  ____     PRV23 Presenteren 3   VO* 

 Presentatie schriftelijk (verslag)  ____     PRV33 Samenwerken 3   VO* 

 Mondelinge presentatie en verdediging ____     PRV43 Reflecteren 3   VO* 

 Werkeffectiviteit   ____     PRV53 Plannen en organiseren 3  VO* 

 * Zet vinkje indien met voldoende afgerond.  

  

  Eindcijfer** (6S1X0) (halftallig cijfer is toegestaan)  ____  (10 sp.) 

 

 

Beknopte onderbouwing waaruit de rechtvaardiging voor het eindcijfer blijkt:_______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
    
Samenstelling beoordelingscommissie Majorproject: 
NAAM        CAPACITEITSGROEP 
 
____________________________________________________,__________________(UD, UHD, HGL, fac. ST, voorzitter) 
 
____________________________________________________,__________________(UD, UHD, HGL, fac. ST, lid) 
 
____________________________________________________,_____________________________________ 
 
 
 
______________________________________  Eindhoven, _____ - _____ - _____________ 
Handtekening voorzitter beoordelingscommissie 
 
 
 
Samen met dit beoordelingsformulier dienen ook de bijbehorende PRV evaluatieformulieren te worden geretourneerd aan de Onderwijsadministratie ST, Helix, STW 2.39. 
Verder kan dit beoordelingsformulier pas ter verwerking bij de Onderwijsadministratie ST worden ingeleverd op het moment dat alle PRV onderdelen zijn gedaan. 
 
 
** Hoeft niet per definitie het gemiddelde te zijn van de deelcijfers omdat bepaalde deelcijfers zwaarder kunnen meewegen bij de bepaling van het eindcijfer.  

 



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

 Toetsbeleid faculteit Scheikundige Technologie, Versie 2.0  

BIJLAGE:  
Beoordelingscriteria Bachelor eindproject 
 
CIJFERMATIGE BEOORDELING:  
 
10: Uitmuntend; unieke prestatie die slechts zeer zelden voorkomt  
9: Zeer goed; excellente prestatie die zelden voorkomt  
8: Goed; prestatie van hoge kwaliteit, passend bij een beginnend masterstudent  
7: Ruim voldoende; prestatie op het niveau van gedegen vakwerk  
6: Voldoende; prestatie die voldoet aan de minimale kwalificaties voor een Bachelor´s titel  
5 of lager: Onvoldoende  
 
CRITERIA DIE MEE DIENEN TE SPELEN IN DE BEOORDELING VAN DE ONDERDELEN: 
  
Theoretisch inzicht 
a. Wetenschappelijke niveau bereikte resultaten   b. Creativiteit/originaliteit  
c. Zelfstandigheid/benodigde begeleiding  d. Analyserend vermogen  
 
Uitvoering en zelfstandigheid 
a. Kwaliteit uitvoering    b. Inzet  
c. Tijdsplanning     d. Veiligheid op het lab 
 
Presentatie schriftelijk (verslag)  
a. Helderheid/leesbaarheid    b. Kwaliteit overzicht stand van zaken onderzoeksonderwerp (incl. literatuuroverzicht)  
c. Wetenschappelijke kwaliteit argumenten  d. Structuur/opbouw (vraagstelling-aanpak-analyse-conclusies)  
 
Mondelinge presentatie en verdediging  
a. Overbrengen essentie onderzoek   b. Structuur/opbouw  
c. Presentatievaardigheid    d. Kwaliteit gepresenteerde materiaal 
e. Verdediging  
 
Werkeffectiviteit 
a. Behaald resultaat binnen de tijd die er qua aantal studiepunten voor staat. 

 

Tentaminering Bachelor eindproject  
 
De volgende algemene regels zijn van toepassing:  

 
a. De Bachelor eindproject docent stelt een beoordelingscommissie samen, die bestaat uit tenminste twee leden, te weten: 

1. de Bachelor eindproject docent zijnde UD, UHD of HGL van de faculteit ST optredend als voorzitter; 
2. tenminste één ander lid (UD, UHD of HGL) van de faculteit ST; 
3. Optioneel: AIO, postdoc, UD, UHD, of HGL van de faculteit ST of een deskundige van buiten de faculteit. 

 Mocht de voorzitter / Bachelor eindproject docent niet tijdig in staat zijn aan deze eisen met betrekking tot de samenstelling van de 
Beoordelingscommissie te voldoen, dan dient hij/zij hiervan onverwijld de secretaris van de Examencommissie schriftelijk in kennis te stellen. 

 De voorzitter / Bachelor eindproject docent zorgt voor een vervanger in het geval een lid van de beoordelingscommissie door onvoorziene 
omstandigheden afwezig is. 

b. Het tentamen omvat de onderstaande onderdelen: 
- Schriftelijke rapportage: de student dient ervoor zorg te dragen dat tenminste 7 kalenderdagen vóór de geplande mondelinge  rapportage alle 

leden van de beoordelingscommissie in het bezit zijn van een exemplaar van het Bachelor eindproject verslag. 
- Mondelinge presentatie en Ondervraging en bijbehorende PRV onderdelen: 
 Op het moment van vaststelling van dit Examenreglement zijn de exacte Bachelor eindproject beoordelingscriteria nog niet vastgesteld. Via OASE 

(www.onderwijs.tue.nl) komt bij de vakinformatie van de onderwijseenheid Bachelor eindproject tijdig een handleiding beschikbaar waarin 

onder andere de beoordelingscriteria staan beschreven. 
c. De beoordelingscommissie geeft aan de Bachelor eindproject docent een gefundeerd advies over de beoordeling van het Bachelor eindproject 

daarbij gebruikmakend van het "Beoordelingsformulier Bachelor eindproject” .  Mede op grond daarvan stelt de Bachelor eindproject docent, in zijn 
hoedanigheid van examinator, definitief het betreffende tentamencijfer vast. 

 De Bachelor eindproject docent draagt er zorg voor dat de secretaris van de Examencommissie uiterlijk 5 werkdagen vóór  de examenvergadering 
waarop over de uitslag van het afsluitend examen beslist wordt,  beschikt over het ingevulde “Beoordelingsformulier Bachelor eindproject”  waarop 
zijn vermeld :  

-  de samenstelling van de beoordelingscommissie 
-  semikwantitatieve beoordeling van het functioneren van de student op de onderdelen: 

o theoretisch inzicht 
o uitvoering en zelfstandigheid 
o presentatie schriftelijk (verslag) 
o mondeling presentatie en verdediging 
o werkeffectiviteit 

- het eindcijfer voor Bachelor eindproject, waarbij halftallige cijfers zijn toegestaan. 
- of de student in voldoende mate de PRV onderdelen Schrijven 3 (PRV13), Presenteren 3 (PRV23), Samenwerken 3 (PRV33), Reflecteren 3 

(PRV43) en Plannen en organiseren 3 (PRV53) heeft afgerond. 
- gelijktijdig met het “Beoordelingsformulier Bachelor eindproject” worden ook de bijbehorende PRV evaluatieformulieren ingeleverd. 
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Bijlage 3b: Feedbackformulier Professionele vaardigheden binnen het Bachelor eindproject 
Samenwerken (PRV13) 

Aspecten Uitmuntend  Goed  Voldoende  Onvoldoende   

Initiatief nemen Neemt vaak en proactief het 
initiatief.  

Neemt het initiatief, maar 
vraagt daarbij soms 
ondersteuning van anderen. 

Neemt soms het initiatief, maar 
vraagt altijd ondersteuning van 
anderen 

Neemt geen initiatief. 

Open voor feedback 
(terugkoppeling) 

Kan goed omgaan met 
negatieve feedback en reageert 
adequaat hierop. 

Kan niet altijd goed omgaan 
met negatieve feedback. 
 

Kan niet altijd goed omgaan 
met alle soorten feedback. 
 

Kan niet goed omgaan met 
feedback.  
Negeert feedback. 

Communicatie Luistert actief en vraagt 
begeleider om zijn mening.  

Luistert actief en houdt 
rekening met de mening van 
zijn/haar begeleider.  

Luistert actief maar houdt geen 
rekening met de mening van 
zijn/haar begeleider. 

Luistert niet actief en deelt zijn 
mening over het project niet.  

Om hulp vragen Weet bij wie hij/zij moet 
aankloppen voor hulp of 
informatie. 

Weet niet altijd bij wie hij/zij 
moet aankloppen voor hulp of 
informatie. 

Weet vaak niet bij wie hij/zij 
moet aankloppen voor hulp of 
informatie. 

Weet niet bij wie hij/zij moet 
aankloppen voor hulp of 
informatie anders dan bij de 
directe begeleider. 

Anderen informeren Informeert op eigen initiatief 
zijn/haar begeleider over de 
voortgang van het project , 
geeft beargumenteerd eigen 
mening en geeft suggesties 
over het project. 

Informeert regelmatig zijn/haar 
begeleider over de voortgang 
van het project en geeft 
beargumenteerd eigen mening 
over het project. 
 

Informeert op diens verzoek 
zijn/haar begeleider over de 
voortgang van het project en 
geeft beargumenteerd eigen 
mening over het project. 

Informeert zijn/haar begeleider 
niet op reguliere basis over de 
voortgang van het project. 
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Presenteren (PRV23) 

Aspecten Uitmuntend  Goed  Voldoende  Onvoldoende   

Overbrengen van de essentie van 

het project 

Maakt op duidelijke wijze 

onderscheid tussen hoofd- en 

bijzaken en benadrukt deze. 

Maakt onderscheid hoofd- en 
bijzaken en benadrukt een deel 
van de hoofdzaken. 

Maakt onderscheid tussen 
hoofd- en bijzaken, maar de 
balans is niet helder. 

Benadrukt de hoofdzaken niet 
voldoende, en onderscheidt 
deze niet van bijzaken. 

Geeft duidelijke en logische 

conclusies en aanbevelingen die 

gekoppeld zijn aan het 

hoofdonderwerp. 

Conclusies en aanbevelingen 
zijn gekoppeld aan het 
hoofdonderwerp. 

Conclusies/aanbevelingen zijn 
niet duidelijk gekoppeld aan het 
hoofdonderwerp. 

Geen conclusies/aanbevelingen. 

Structuur De inhoud is goed 

gestructureerd. 

De inhoud is gestructureerd 

maar niet altijd op een logische 

wijze. 

De inhoud is gestructureerd 
maar niet op een logische wijze. 

De inhoud is niet gestructureerd. 

De opbouw is goed 

uitgebalanceerd (goede 

verhouding 

inleiding/kern/resultaten en 

conclusies). 

De opbouw is uitgebalanceerd: 

goede verhouding 

inleiding/kern/resultaten maar 

de conclusies worden 

erdoorheen geraasd. 

De balans tussen inleiding, kern 
en resultaten is voldoende. 
Neemt te weinig tijd voor 
resultaten en conclusies. 

De verhouding van de 
onderdelen inleiding tot 
resultaten niet uitgebalanceerd 
(teveel inleiding, geen 
conclusies). 

Presentatievaardigheden Maakt goed contact met 

toehoorders. 

Goede interactie. 

Maakt contact met toehoorders 

maar er is weinig interactie. 

Incidenteel contact met 
toehoorders, geen interactie. 

Maakt geen contact met 
toehoorders. 

Spreekt uit zijn hoofd en 

zelfverzekerd. 

Spreekt uit zijn hoofd maar kijkt 
af en toe in zijn aantekeningen. 

Leest een deel van de 
presentatie voor van 
aantekeningen. 

Leest gedurende de hele 
presentatie voor van 
aantekeningen. 

De presentatie is toegespitst op 

het kennisniveau van 

toehoorders. 

Een groot deel van de 
presentatie is toegespitst op het 
kennisniveau  van toehoorders. 

Een klein deel van de 
presentatie is toegespitst op het 
kennisniveau van toehoorders. 

De presentatie is niet toegespitst 
op het kennisniveau  van 
toehoorders. 

De presentatie eindigt op tijd 

zonder gehaast te worden. 

Aan het einde wordt de 
presentatie gehaast afgerond. 
De presentatie is iets te kort of 
te lang. 

De presentatie wordt gehaast 
afgerond om op tijd te eindigen, 
te veel slides. De presentatie is 
te lang. 
Of, de presentatie is te kort. 

De presentatie is te kort of 
eindigt niet op tijd. Student doet 
geen moeite om zich aan de tijd 
te houden. 
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Kwaliteit van gebruikt materiaal De visuele middelen 

ondersteunen duidelijk en 

zonder afleiding de presentatie. 

Gebruikt visuele middelen, maar 
deze geven teveel of te weinig 
informatie. Visuele middelen 
ondersteunen de boodschap. 

Gebruikt visuele middelen maar 
deze leiden af van de 
boodschap. 

De gebruikte visuele middelen 
ondersteunen nauwelijks de 
presentatie .  
Verwarrende informatie. 

Verdediging Beantwoordt de vragen van 

toehoorders goed en 

zelfverzekerd. 

Beantwoordt de vragen van 
toehoorders maar is niet 
zelfverzekerd. 

Beantwoordt met veel aarzeling 
de vragen van toehoorders. 

Beantwoordt de vragen van 
toehoorders niet of niet 
voldoende. 
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Reflecteren (PRV43) 

Aspecten Uitmuntend Goed  Voldoende  Onvoldoende   

Zelfbeoordeling Toont een open, niet-defensief 

vermogen tot zelfbeoordeling,  

bespreekt daarbij zowel groei 

als frustraties die betrekking 

hebben op het leren tijdens het 

project.  

Durft indringende vragen over 

zichzelf te stellen en probeert 

deze te beantwoorden. 

Toont een open, niet-defensief 

vermogen tot zelfbeoordeling,  

bespreekt daarbij zowel groei 

als frustraties die betrekking 

hebben op het leren tijdens het 

project.  

Durft indringende vragen over 

zichzelf te stellen maar gaat niet 

altijd op zoek naar antwoorden. 

Is soms defensief of eenzijdig in 

eigen analyse.  

Stelt indringende vragen over 

zichzelf maar gaat niet altijd op 

zoek naar antwoorden. 

Zelfbeoordeling neigt 

oppervlakkig en feitelijk te zijn, 

zonder zelfreflectie. 

Connectie met de 

geraadpleegde literatuur 

Maakt een diepgaande synthese 

van zorgvuldig geselecteerde 

aspecten van geraadpleegde 

literatuur gerelateerd aan het 

onderwerp.  

Legt duidelijk verbanden tussen 

de geraadpleegde literatuur en 

het onderwerp.  

Demonstreert verdere analyse 

en inzicht als gevolg van wat hij 

heeft geleerd van de literatuur.  

Refereert naar ten minste twee 

literatuurbronnen anders dan 

wat de begeleider heeft 

toegewezen. 

Maakt een algemene synthese 

van geselecteerde aspecten van 

geraadpleegde literatuur 

gerelateerd aan het onderwerp.  

Legt verbanden tussen de 

geraadpleegde literatuur en het 

onderwerp.  

Demonstreert verdere analyse 

en inzicht als gevolg van wat hij 

heeft geleerd van de literatuur.  

Refereert naar ten minste één 

literatuurbron anders dan wat 

de begeleider heeft 

toegewezen. 

Legt algemene verbanden 

tussen een aantal specifieke 

ideeën of onderwerpen uit de  

geraadpleegde literatuur en het 

onderwerp.  

Legt algemene verbanden 

tussen wat hij heeft geleerd van 

de geraadpleegde literatuur en 

het onderwerp.  

Refereert naar één 

literatuurbron anders dan wat 

de begeleider heeft toegewezen 

. 

Identificeert een aantal 

algemene ideeën of 

onderwerpen gerelateerd aan 

het onderwerp in de 

geraadpleegde literatuur . 
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Plannen en organiseren (PRV53) 

Aspecten Uitmuntend  Goed  Voldoende  Onvoldoende   

Projectplan Heeft zelfstandig een SMART 
(onderzoek/ ontwerp) 
projectplan opgesteld en het 
project conform het plan 
uitgevoerd. 

Heeft met hulp van de 
begeleider een SMART 
(onderzoek/ontwerp) projectplan 
opgesteld en het project 
conform het plan uitgevoerd. 

Heeft met veel hulp van 
begeleider een 
(onderzoek/ontwerp) 
projectplan opgesteld en heeft 
een aantal punten SMART 
geformuleerd.  
Heeft het project niet conform 
het plan uitgevoerd. 

Er is geen projectplan 
opgesteld. De begeleider moest 
iedere stap in het project 
aangeven. 

Prioriteiten stellen Herkent urgenties en belang 
van verschillende aspecten en 
stelt prioriteiten. 

Herkent niet altijd urgenties en 
belang van verschillende 
aspecten. Begeleider moest een 
aantal prioriteiten aangeven. 

Herkent urgenties en belang 
van verschillende aspecten 
pas na herhaaldelijke 
aanwijzingen van begeleider. 

Herkent urgenties en belang van 
verschillende aspecten niet 
ondanks herhaaldelijke 
aanwijzingen van begeleider. 

Aanpassen aan onverwachte 
omstandigheden 

Heeft waar nodig het plan 
aangepast bij veranderende 
omstandigheden/prioriteiten. 

Heeft waar nodig en met hulp 
van begeleider het plan 
aangepast bij veranderende 
omstandigheden/prioriteiten. 

Heeft op verzoek van 
begeleider het plan aangepast 
bij veranderende 
omstandigheden/prioriteiten. 

Vanwege gebrek aan een plan 
is onnodig werk ten koste van 
voor hoofdonderwerp 
noodzakelijk werk. 

Time management Het project is op tijd afgerond. Het project is net op tijd 
afgerond. 

Het project is nauwelijks op tijd 
afgerond of is een paar dagen 
uitgelopen. 

Het project is niet op tijd 
afgerond. 
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Bijlage 4: Beoordelingsformulier en -criteria MSc afstudeerproject 
 
Afstudeerder: ____________________________________________ ID.NR.: _____________________ 
 
Voorziene datum afsluitende examenzitting:   ____________________________________________________ 
 
Afstudeerdocent : __________________________________________________________________________ 
 
Titel afstudeerproject:_______________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________ 
 
Aandachtspunten :  Theoretisch inzicht   _____ 

    Uitvoering en zelfstandigheid  _____ 

    Presentatie schriftelijk (verslag)  _____ 

    Mondelinge presentatie en verdediging _____ 

    Werkeffectiviteit    _____  

    Eindcijfer* (6CPT00/ 6MSM00) (halftallig cijfer is toegestaan) _____**  (45 sp.) 

    * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Beknopte onderbouwing waaruit de rechtvaardiging voor het eindcijfer blijkt:_______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
    
Samenstelling beoordelingscommissie afstudeerproject: 
NAAM        CAPACITEITSGROEP/BEDRIJF 
 
____________________________________________________,_____________________________, voorzitter 
 
____________________________________________________,_____________________________________ 
 
____________________________________________________,_____________________________________ 
 
____________________________________________________,_____________________________________ 
 
____________________________________________________,_____________________________________ 
 
Wat gaat de student (e) doen na zijn/haar afstuderen? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________  Eindhoven, _____ - _____ - _____________ 
Handtekening voorzitter beoordelingscommissie 
 
 
 
 
**Hoeft niet per se het gemiddelde te zijn van de deelcijfers omdat bepaalde deelcijfers zwaarder kunnen meewegen bij de bepaling van het eindcijfer. 
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BIJLAGE:  
Beoordelingscriteria Afstudeerproject 
 

CIJFERMATIGE BEOORDELING:  
10: Uitmuntend; unieke prestatie die slechts zeer zelden voorkomt  
9: Zeer goed; excellente prestatie die zelden voorkomt  
8: Goed; prestatie van hoge kwaliteit, passend bij een beginnend promovendus  
7: Ruim voldoende; prestatie op het niveau van gedegen vakwerk  
6: Voldoende; prestatie die voldoet aan de minimale kwalificaties voor een Master´s titel  
5 of lager: Onvoldoende  
 

CRITERIA DIE MEE DIENEN TE SPELEN IN DE BEOORDELING VAN DE ONDERDELEN:  
Theoretisch inzicht 
a. Wetenschappelijke niveau bereikte resultaten   b. Creativiteit/originaliteit  
c. Zelfstandigheid/benodigde begeleiding    d. Analyserend vermogen  
 

Uitvoering en zelfstandigheid 
a. Kwaliteit uitvoering     b. Inzet  
c. Tijdsplanning      d. Veiligheid op het lab 
 

Presentatie schriftelijk (verslag)  
a. Helderheid/leesbaarheid    b. Kwaliteit overzicht stand van zaken onderzoeksonderwerp (incl. literatuur)  
c. Wetenschappelijke kwaliteit argumenten   d. Structuur/opbouw (vraagstelling-aanpak-analyse-conclusies)  
 

Mondelinge presentatie en verdediging  
a. Overbrengen essentie onderzoek   b. Structuur/opbouw  
c. Presentatievaardigheid     d. Kwaliteit gepresenteerde materiaal 
e. Verdediging  
 

Werkeffectiviteit 
a.  Behaald resultaat binnen de tijd die er qua aantal studiepunten voor staat 
 

 
Tentaminering Graduation Project  
 

De volgende algemene regels zijn van toepassing:  
a. De afstudeerdocent stelt een beoordelingscommissie samen, die bestaat uit tenminste vier leden, te weten: 

4. de afstudeerdocent zijnde UHD of HGL van de faculteit ST optredend als voorzitter; 
5. de afstudeerbegeleider (AIO, postdoc, UD, UHD, of HGL); indien de afstudeerdocent tevens de afstudeerbegeleider is, dient een extra lid uit 

de categorieën 3, 4, of 5 te worden benoemd. Indien het afstudeeronderzoek extern is uitgevoerd, kan de afstudeerbegeleider ook een 
deskundige van de afstudeerlocatie zijn; 

6. tenminste één ander lid (postdoc, UD, UHD of HGL) van de capaciteitsgroep waar het afstudeerproject is uitgevoerd; 
7. tenminste één lid (UD, UHD, HGL) van een andere capaciteitsgroep van de faculteit  
8. Optioneel: een deskundige van buiten de faculteit. 

 Mocht de voorzitter / afstudeerdocent niet tijdig in staat zijn aan deze eisen met betrekking tot de samenstelling van de Beoordelingscommissie te 
voldoen, dan dient hij/zij hiervan onverwijld de secretaris van de Examencommissie schriftelijk in kennis te stellen. 
De afstudeerdocent zorgt voor een vervanger in het geval een lid van de beoordelingscommissie door onvoorziene omstandigheden afwezig is. 

b. Het tentamen omvat onderstaande drie onderdelen: 
- Schriftelijke rapportage: de student dient ervoor zorg te dragen dat tenminste 7 kalenderdagen vóór de geplande mondelinge  rapportage alle 

leden van de beoordelingscommissie in het bezit zijn van een exemplaar van het afstudeerverslag. 
- Mondelinge presentatie: de afstudeerdocent regelt het tijdstip en de plaats van de mondelinge presentatie. Deze bestaat uit een mondelinge 

voordracht en aansluitend een discussie;  de totale tijdsduur is ten hoogste 45 minuten. In beginsel is de mondelinge presentatie openbaar, vindt 
plaats aan de TU/e en wordt bijgewoond door de voltallige beoordelingscommissie.  

- Ondervraging: de afstudeerdocent regelt het tijdstip en de plaats van de ondervraging. Bij voorkeur wordt deze aansluitend aan de mondelinge 
presentatie gehouden. De ondervraging heeft plaats door de voltallige beoordelingscommissie en duurt ongeveer 30 minuten. Op verzoek van de 
examinandus mogen één of meer toehoorders aanwezig zijn bij de ondervraging. 

 Indien het gepresenteerde materiaal vertrouwelijk van aard is, kan -na unaniem besluit van de beoordelingscommissie-  het afstudeerverslag 
vertrouwelijk blijven en aan de afstudeervoordracht c.q. ondervraging een besloten karakter worden gegeven. Ook in geval van vertrouwelijkheid 
dient het totale afstudeerproject zodanig mondeling en schriftelijk gepresenteerd te worden, dat alle leden van de beoordelingscommissie zich een 
gefundeerd oordeel kunnen vormen over het uitgevoerde werk en de schriftelijke en mondelinge presentaties.  

c. De beoordelingscommissie geeft aan de afstudeerdocent een gefundeerd advies over de beoordeling van het “standard” afstudeerproject, daarbij 
voor de studenten die studenten volgens het programma van de MCE opleiding nieuwe stijl, gebruikmakend van het "Beoordelingsformulier 
Afstudeerproject” . In het geval de studenten studeren volgens het programma van de MCE opleiding oude stijl het "Beoordelingsformulier 
Afstudeerproject deel 2” en in geval van een “extended” afstudeerproject van het "Beoordelingsformulier Afstudeerproject deel 2 en het 
Beoordelingsformulier “Optional Research/ Design Work Placement”.  Mede op grond daarvan stelt de afstudeerdocent, in zijn hoedanigheid van 
examinator, definitief het betreffende tentamencijfer vast. 

 De afstudeerdocent draagt er zorg voor dat de secretaris van de Examencommissie uiterlijk 5 werkdagen vóór  de examenvergadering waarop 
over de uitslag van het afsluitend examen beslist wordt,  beschikt over het ingevulde “Beoordelingsformulier Afstudeerproject” of ingeval MCE 
opleiding oude stijl “Beoordelingsformulier Afstudeerproject deel 2”  waarop zijn vermeld:  

-  de samenstelling van de beoordelingscommissie 
-  semikwantitatieve beoordeling van het functioneren van de student op de onderdelen: 

o theoretisch inzicht 
o uitvoering en zelfstandigheid 
o presentatie schriftelijk (verslag) 
o mondeling presentatie en verdediging 
o werkeffectiviteit 

- het eindcijfer voor Afstudeerproject, waarbij halftallige cijfers zijn toegestaan. 
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Bijlage 5: Beoordelingsformulier en -criteria Bedrijfsstage 
 
Student(e): __________________________________________________ ID.NR.: ________________________ 
 
Staat ingeschreven als MCE student (paraaf. Onderwijsadministratie ST): _______________ d.d. _____________ 
 
Aanvang Bedrijfsstage: _________________________________________________________________________ 
 
Naam Bedrijf en afdeling: _______________________________________________________________________ 
 
Plaats en land:        ___________________________________________________________________________ 
 
Aandachtspunten :  Theoretisch inzicht   _____ 

    Uitvoering en zelfstandigheid  _____ 

    Presentatie schriftelijk (verslag)  _____ 

    Mondelinge presentatie en verdediging _____ 

Werkeffectiviteit    _____ 

 

Eindcijfer* (6MA20) (halftallig cijfer is toegestaan) _____  (20 sp.) 

 

Beknopte onderbouwing waaruit de rechtvaardiging voor het eindcijfer blijkt:_______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
    
Samenstelling beoordelingscommissie Bedrijfsstage: 
NAAM         
 
                                                                                                        ,                                                   (Coördinator Bedrijfsstage) 
 
                                                                                                       ,                                                  (Bedrijfsstage begeleid(st)er) 
 
 
 
 
 
______________________________________  Eindhoven, _____ - _____ - _____________ 
Handtekening coördinator Bedrijfsstage 
 
 
 
 
 
 
 
* Hoeft niet per definitie het gemiddelde te zijn van de deelcijfers omdat bepaalde deelcijfers zwaarder kunnen meewegen bij de bepaling van het eindcijfer. 
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BIJLAGE: Beoordelingscriteria Bedrijfsstage 
 
CIJFERMATIGE BEOORDELING:  
 
10: Uitmuntend; unieke prestatie die slechts zeer zelden voorkomt  
9: Zeer goed; excellente prestatie die zelden voorkomt  
8: Goed; prestatie van hoge kwaliteit, passend bij een beginnend promovendus  
7: Ruim voldoende; prestatie op het niveau van gedegen vakwerk  
6: Voldoende; prestatie die voldoet aan de minimale kwalificaties voor een Master´s titel  
5 of lager: Onvoldoende  
 
CRITERIA DIE MEE DIENEN TE SPELEN IN DE BEOORDELING VAN DE ONDERDELEN:  
 
Theoretisch inzicht 
 
a. Creativiteit/originaliteit  
b. Zelfstandigheid/benodigde begeleiding  
c. Analyserend vermogen  
 
Uitvoering en zelfstandigheid 
 
a. Kwaliteit uitvoering  
b. Inzet  
c. Tijdsplanning / efficiency 
 
Presentatie schriftelijk (verslag)  
 
a. Helderheid/leesbaarheid  
b. Structuur/opbouw (vraagstelling-aanpak-analyse-conclusies)  
 
Mondelinge presentatie en verdediging  
 
a. Overbrengen essentie Bedrijfsstage  
b. Structuur/opbouw  
c. Presentatievaardigheid  
d. Kwaliteit gepresenteerde materiaal 
 
Werkeffectiviteit 
 
a. Behaald resultaat binnen de tijd die er qua aantal studiepunten voor staat 
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Bijlage 6: Profiel Examencommissie TU/e  
 
Doel van de examencommissie 
De examencommissie is onder meer verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de examinering. De 
examencommissie geeft aan die verantwoordelijkheid inhoud door: 

• Het borgen van de kwaliteit van het eindniveau van de opleiding 

• Het vast stellen of een examendeelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. 

• Het signaleren van risico’s die de kwaliteit van de examinering bedreigen en het doen van voorstellen aan het 
bevoegd gezag om die risico’s te beperken. 

• Het binnen en buiten de organisatie volgen van ontwikkelingen die de kwaliteit van de examinering kunnen 
verbeteren. 

 
Plaats van de examencommissie in de organisatie 
De examencommissie is een uitvoerings- en adviesorgaan van het faculteitsbestuur dat gerechtigd is vast te stellen of 
een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn 
voor het verkrijgen van een graad en diploma’s te verstrekken. Het faculteitsbestuur stelt de OER vast waarbinnen de 
examencommissie haar werkzaamheden uitvoert. De samenstelling en werkwijze van de examencommissie staan borg 
voor haar onafhankelijk en deskundig functioneren. 
De examencommissie rapporteert haar bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de examinering jaarlijks aan het 
faculteitsbestuur en andere belanghebbenden. 
De examencommissie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de tentamens en examens. De voorzitter, 
vicevoorzitter, leden en secretaris worden door het faculteitsbestuur benoemd. 
 
Samenstelling examencommissie 
De examencommissie kent een voorzitter, vicevoorzitter, leden en secretaris. De examencommissie kan zich laten 
adviseren door adviseurs.  
 
Kennis en vaardigheden van de examencommissie 
De examencommissie beschikt in gezamenlijkheid over de volgende kennis en vaardigheden: 
  
De examencommissie heeft kennis van: 

• de wet- en regelgeving die geldt voor de TU/e en de opleiding; 

• de onderwijsvisie, de didactische werkvormen en de eindtermen van de opleiding; 

• de kwaliteit van toetsing (toetsdeskundigheid); 

• de binnen die opleiding gebruikte beoordelingssystemen voor de kwaliteit van toetsen en examens; 

• de systematiek van tentaminering en examinering; 

• het beheer van persoonlijke gegevens en examenresultaten van examendeelnemers;  

• de door de organisatie gehanteerde regels en procedures met betrekking tot diplomering; 

• het functieprofiel van een examinator; 

• klachtenprocedures; 

• fraudepreventie. 

 
De examencommissie is in staat: 

• te bepalen of het examen (of het totaal aan toetsen) wat betreft inhoud en complexiteit representatief is voor de 
eindtermen van de opleiding en daarover te adviseren aan het opleidingsmanagement;  

• te beoordelen of het examen voldoet aan de criteria van het gehanteerde beoordelingssysteem voor de kwaliteit 
van examens; 

• regels en procedures met betrekking tot tentaminering en examinering op te stellen, implementeren, evalueren en 
verbetervoorstellen doen; 

• adviseren bij het maken van afwegingen tussen kwaliteit en kostenbeheersing;  

• de deskundigheid en werkwijze van de bij de examinering betrokkenen te evalueren en n.a.v. van deze evaluatie 
verbeteracties voorstellen en feedback geven aan de betrokkenen; 

• te verantwoorden dat de beslissing tot diplomeren op terechte gronden is/wordt genomen. 

• beslissingen te nemen bij fraude, klachten, overmacht situaties, verzoeken tot vrijstelling of alternatieve 
examinering en andere onvoorziene situaties rondom de examinering;  

• eenduidig en genuanceerd te communiceren en overleg te voeren met het management van de organisatie, de 
onderwijsinspectie, examendeelnemers, en andere belanghebbenden en betrokkenen; 

• op een correcte wijze mondeling en schriftelijk te communiceren in het Nederlands en mogelijk in een andere taal 
indien de werkzaamheden dat vereisen; 
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• haar werkzaamheden te prioriteren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbetervoorstellen te doen en effectief te 
vergaderen. 

 
Profiel examencommissieleden 
Alle commissieleden worden geacht vanuit hun expertise en achtergrond bij te dragen aan bovengenoemde gezamenlijke 
kennis en vaardigheden en in ieder geval in staat te zijn om: 

• te functioneren in teamverband in een examencommissie;  

• de eigen werkzaamheden n.a.v. veranderende onderwijsvisies, feedback, kritiek, scholing en/of zelfreflectie aan 
te passen; 

• het eigen standpunt te beargumenteren en desgewenst te verdedigen; 

• vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens van examendeelnemers en zaken met betrekking tot de 
examinering; 

• zich constructief-kritisch op te stellen met betrekking tot de betrokkenen;  

• onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van management/directie, examinatoren en studenten te opereren.  
 

Voorzitter en vicevoorzitter examencommissie 
Taakbeschrijving 
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie en is 
daarop aanspreekbaar. 
De voorzitter van de examencommissie: 

• verantwoordt en verdedigt het beleid en de genomen besluiten tegenover interne en externe partijen; 

• ondertekent het getuigschrift;  

• adviseert- namens de examencommissie- de decaan over de benoeming van leden van de examencommissie; 

• bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor; 

• leidt de vergaderingen van de examencommissie; 

• stelt het jaarverslag inclusief het jaarplan vast. 
 
De voorzitter kan bij afwezigheid worden vervangen door de vicevoorzitter van de betrokken commissie. Deze heeft in dat 
geval dezelfde taken en bevoegdheden als de voorzitter, maar kan diploma’s alleen tekenen met de vermelding b.a. (bij 
afwezigheid). Het heeft de voorkeur, vanwege de taak van externe vertegenwoordiging, dat de voorzitter hoogleraar of 
UHD is. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de door de examencommissie genomen beslissingen. 
 
Profiel 
De voorzitter moet deskundig zijn t.a.v. : 

• overleggen op diverse bestuurlijke niveaus; 

• ontwikkelen en formaliseren van het uitvoeringsbeleid; 

• het nemen van beslissingen op verzoek van studenten en medewerkers, in samenspraak met andere leden uit de 
commissie; 

• het voeren van schikkingsgesprekken met studenten en andere betrokkenen; 

• inhoudelijk leiding geven aan de examencommissie; 

• sturing op kwaliteit;  

• voeren van verweer bij het College van Beroep voor de Examens. 
 
Voor de voorzitter geldt bovendien dat hij/zij over de volgende eigenschappen beschikt: 

• beschikt over visie en strategisch inzicht; 

• is sterk in adviesrelaties;  

• is doortastend en besluitvaardig. 
 
Secretaris examencommissie 
Taakbeschrijving 
De secretaris is een ambtelijk secretaris en heeft geen stemrecht. De secretaris ondersteunt de werkzaamheden van de 
examencommissie. De werkzaamheden bestaan uit: 

• het inrichten en beheren van het secretariaat, inclusief archivering; 

• het organiseren van vergaderingen van de examencommissie inclusief de ondersteuning en de verslaglegging; 

• het voorbereiden en afhandelen van beslissingen van de examencommissie over verzoeken en klachten van 
studenten en derden; 

• het afhandelen van correspondentie; 

• secretariële ondersteuning bij beroepszaken. 
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Profiel 
De secretaris heeft specifieke deskundigheid t.a.v.: 

• helder en zorgvuldig formuleren in de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

• (administratieve) organisatie; 

• organiseren van vergaderingen; 

• voorbereiden en afhandelen van beslissingen van de examencommissie over verzoeken en klachten van 
studenten en het afhandelen van correspondentie. 
 

Voor de secretaris geldt dat hij/zij over de volgende eigenschappen beschikt: 

• kan goed luisteren en essentiële informatie filteren; 

• kan snel en adequaat afspraken en besluiten vastleggen; 

• is accuraat en zorgvuldig;  

• is in staat zich snel alle relevante informatie eigen te maken m.b.t. tot de opleiding en de betreffende Onderwijs- 
en Examenregelingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het College van Bestuur op 12 december 2013. 


