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Digitaliseren examendossier 
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Aanleiding 
Op 2 november j.l. is een groep instellingen bijeen geweest om te bezien op welke wijze 
samengewerkt kan worden rondom het thema ‘Digitaliseren examendossier’. Tijdens deze 
eerste bijeenkomst is vooral gesproken over de afbakening van het onderwerp. In deze 
korte notitie wordt de scope van het overleg en de vervolgactiviteiten uitgewerkt. 
 
Dossier 
Rondom examens zijn een groot aantal deelprocessen te onderscheiden. Een goed model 
hiervoor is de referentiearchitectuur examinering. 
 

  
 
Het model laat echter op dit niveau niet zien dat er een dossier per student moet zijn, ten 
behoeve van de verantwoording van examens. In het dossier worden twee onderdelen 
geregistreerd: 
 

- Het beoordelingsdocument (beoordelingsformulier, nagekeken werk met normering 
op het werk zelf) 

- De beoordeling van het examen (het resultaat in de vorm van cijfers, 
goedkeuringen, enz.) 
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Wat niet in het dossier zit, is het gemaakte werk zelf als dat bijvoorbeeld een ‘muurtje dat 
gemetseld moet worden als examen’ betreft.  
In het examendossier zitten gemaakte examens (papieren versie) waarop de beoordeling 
staat vermeld of een beoordelingsformulier als hierop duidelijk staat hoe de beoordeling 
tot stand is gekomen. 
 
De beoordelingsdocumenten hebben relaties met andere gegevens, die te vinden zijn in 
het examenplan, zoals de relatie naar de kwalificatiestructuur. 
 
Op basis van het dossier van de student kan een diploma worden afgegeven. De student 
moet inzage kunnen hebben. Na afloop van de inzage termijn kan een student het examen 
nog inzien (zonder uitleg). Er moet hiervoor wel toestemming worden gegeven door de 
Examencommissie.  
 
Beoordelingsproces 
Een tweede element dat aan de orde is geweest is het beoordelingsproces zelf. Het 
beoordelen van examens zou beter digitaal ondersteund moeten worden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om beoordelingen van: 

- Praktijkopdrachten 
- Schiftelijk werk, zoals een schrijfopdracht of scriptie 
- Schiftelijke toetsen 
- Digitale toetsen 
- Enz. 

Bij een aantal vormen van toetsing ligt de ondersteuning voor de hand. Voor bijvoorbeeld 
schrijfopdrachten zal dat ingewikkelder zijn. 
 
Het is duidelijk dat het resultaat van het beoordelingsproces onderdeel is van het 
examendossier. Daar zit een verband omdat de realiteit is dat bijvoorbeeld 
beoordelingsformulier wordt afgedrukt, wordt ingevuld door de beoordelaar van een 
werkstuk, waarna het formulier wordt ondertekend en ingescand om onderdeel te kunnen 
uitmaken van het dossier. 
 
Door het beoordelingsproces digitaal te ondersteunen worden stappen overgeslagen, wat 
leidt tot eenvoudiger opzet van de processen. 
 
 
 
 
 
  


