
Examencongres, 23 november 2017

Toetsing en examinering voor studenten met een 

functiebeperking: wat zijn de mogelijkheden?



Programma

+ Welkom en introductie

+ Jouw toekomstvisie: hoe toetsen we over vijf jaar? 

+ Bewustwording: studenten+ en toegankelijk toetsen

+ Casuïstiek bespreken a.d.h.v. 3 stappen

+ Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en 

examinering

+ Universal Design (UD) Toetsing (medisch naar sociaal)

+ Opdracht: wat is nodig voor toegankelijker toetsen en 

examineren op verschillende niveaus? 

+ Evaluatie en afsluiting



Beoogde resultaten workshop

+ Zicht op studeren met een functiebeperking in relatie tot toegankelijk toetsen 

en examineren

+ Ervaring opgedaan in de behandeling van een aanvraag volgens 

driestappenmodel

+ Kennis van planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en 

examinering

+ Kennis van Universal Design (UD) Toetsing

+ Reflectie op taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijker 

toetsen op verschillende niveaus



Filmpje 

Toetsen, niet minder maar anders

+ https://www.youtube.com/playlist?list=PLBWS82AAceofE0Y

uM5guU_kNk3MnzHVsI

+ Wat roept het op?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBWS82AAceofE0YuM5guU_kNk3MnzHVsI


Jouw toekomstvisie

+ Hoe toetsen we in 2022?



Bewustwording en beeldvorming

Studeren met een functiebeperking en toegankelijk 

toetsen en examineren 



Feiten en cijfers hoger onderwijs

+ 30% functiebeperking

+ 10% studiebelemmeringen

+ Toename van behoefte aan 
voorzieningen bij examens

+ 48% vindt dat juiste voorzieningen 
worden geboden

+ Grote groep maakt geen gebruik van 
voorzieningen om dat noodzakelijke 
voorzieningen volgens hen ontbreken

Bron: Studeren met een Functiebeperking 2012, door 
ResearchNed/ITS i.o.v. Ministerie OCW



Jaarrapport Studeren met een 

Functiebeperking 2017 (CHOI)



Trends

+ Het aantal studenten met een functiebeperking 

neemt toe

+ De beschikbare tijd van studentbegeleiders neemt 

af

+ Examencommissies gaan verschillend om met de 

behandeling van aanvragen

+ Het behandelen van individuele aanvragen van 

studenten+ kost vaak veel tijd

+ Veel aanpassingen op gebied van voorzieningen, 

in mindere mate in bijv. vorm



Wet- en regelgeving

+ VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

+ Beoordelingskader Instellingstoets NVAO: standaard 2

+ Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte

+ Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

+ Referentiekader Commissie Maatstaf



Quotes 

Henri Ponds van de NVAO:

‘Het is geen wenselijke situatie dat examencommissies verschillende criteria hanteren. 

Studenten ervaren hierdoor willekeur.’

‘Wanneer examencommissies onderling structureel met elkaar gesprekken zouden 

voeren over casuïstiek kunnen ze tot een meer vergelijkbare werkwijze komen. Dit kan 

de basis vormen voor het beleid of de aanpak die zij hanteren bij het behandelen van 

aanvragen voor voorzieningen of aangepaste toets vormen voor studenten met een 

functiebeperking.’

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs :

‘De inspectie kijkt strikt genomen naar de vraag: Is het handelen conform wet en 

regelgeving (dus staat de WHW het toe).’

‘Een tip voor examencommissies zou zijn: wees helder in je besluit, motiveer het en stel 

de student tijdig in kennis. Kortom: zorg voor goed bestuur!’



Driestappenmodel examencommissie

Te hanteren criteria voor de examencommissie:

+ Met de aanpassing worden dezelfde competenties getoetst als 

met de oorspronkelijke toets en men komt tot hetzelfde oordeel 

(kwaliteitsborging).

+ De aanpassing is doeltreffend (geschikt en noodzakelijk).

+ De aanpassing wordt toegekend, tenzij deze een onevenredige 

belasting voor de instelling vormt.



Casuïstiek bespreken

In subgroepen:

1. Beoordeel met elkaar de aanvragen (voorbeeld of eigen) met 

behulp van het driestappenmodel

2. Geef aan of u op basis van dit model tot een afgewogen besluit 

kunt komen

3. Benoem eventuele voorwaarden die u aan het werken met het 

driestappenmodel wilt koppelen



Planmatig werken aan de toegankelijkheid 

van toetsing en examinering



Bevindingen analyse jaarverslagen 

door h+s

+ Jaarverslagen 9 instellingen ( 5 HBO, 4 WO)

+ Rapportage over aantallen aanvragen, beperkt over de inhoud

+ Nauwelijks conclusies/verbeterpunten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conclusies/verbeterpunten

% aantal toegekend/afgekeurd

Inhoud van aanvragen

Aantal aanvragen

Wordt er gerapporteerd?

Wat wordt er gerapporteerd over aanvragen van studenten met een 
functiebeperking in jaarverslagen van examencommissies? 

Ja Nee



Quotes

Henri Ponds van de NVAO:

+ ‘Met de wet versterking besturing zijn de examencommissies sterker in positie 

gebracht. Zij hebben een belangrijke taak in het kader van kwaliteitsborging 

van toetsing, toetsontwikkeling, toets afname en toets evaluatie. Studeren met 

een functiebeperking is onderdeel van het beleid van examencommissies. Het 

is belangrijk dat zij ervoor zorgen hun kennis hierover te onderhouden 

en het beleid te blijven actualiseren. Het CvB van de instelling zou hierop 

toezicht moeten houden (PDCA) en acties nemen dat dit ook gebeurt.’

+ ‘Bij de instellingstoets wordt gevraagd naar het beleid dat ten grondslag ligt 

aan het werken van examencommissies. Doorgevraagd wordt op hoe het 

beleid op een zelfde wijze ten uitvoer wordt gebracht bij diverse 

examencommissies binnen een instelling en hoe dit wordt gemonitord 

door de instelling zelf.’



Opdracht

In subgroepen:

+ Scan het voorbeelddocument

+ Wat wordt al vastgelegd en wat is nieuw?

+ Is het bruikbaar?

+ Welke trends zien jullie binnen de eigen instelling?



Van medisch naar sociaal model



Universal Design (UD) - Toetsing

+ Verwijder barrières in doelstellingen

+ Zorg dat studenten capaciteiten op verschillende manieren 

kunnen aantonen

+ Laat studenten zelf inhoudelijke keuzes maken waar mogelijk

+ Biedt ondersteuning/ hulpmiddelen (mits niet in strijd met 

doelstelling)

+ Formuleer vragen duidelijk en geef richtlijnen/ criteria 

+ Geef voorbeelden en biedt informatie divers aan

+ Zorg voor permanente toetsing, constante gerichte feedback 



Evaluatie

+ Wat neemt u mee uit deze workshop?

+ Waar moet handicap + studie initiatief op nemen? 

+ Verdere vragen/ suggesties



Informatiemateriaal 

+ Toetsen, niet minder maar anders

+ Tips voor een soepel proces van aanvraag

+ Voorbeelden aanvragen en voorbeelden alternatieve 

toetsing

+ Youtube filmpjes Toetsen, niet minder maar anders

http://www.handicap-studie.nl/1_547_Toetsing_en_examinering.aspx
http://www.handicap-studie.nl/1_547_Toetsing_en_examinering.aspx
http://www.handicap-studie.nl/1_547_Toetsing_en_examinering.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBWS82AAceofE0YuM5guU_kNk3MnzHVsI


Hartelijk dank! 

Vragen? Bel of mail! 

marjolein.buscher@handicap-studie.nl

0622794051

Marjolein Büscher-Touwen

mailto:marjolein.buscher@handicap-studie.nl

