Bijlage bij Integraal toetsbeleid Erasmus School of Law voor Bachelor en Master
Verwerving en toekenning van de examenbevoegdheid: oftewel hoe wordt een docent
examinator?
Voor 1 september 2012 werd automatisch examenbevoegdheid toegekend aan alle zittende docenten. Dit
nieuwe beleid geldt alleen voor (gast)docenten die in dienst zijn gekomen van ESL en personen die krachtens
een gastvrijheidsovereenkomst (hierna: GVO) aan ESL verbonden zijn geraakt na 1 september 2012. Voor deze
laatste groep geldt het volgende:
1.

2.

Examenbevoegdheid komt toe aan alle leden van de – vaste of tijdelijke – wetenschappelijke staf die
in dienst waren van ESL voor 1 september 2015 en die medeverantwoordelijkheid hebben gedragen
voor vier tentamens.
Leden van de wetenschappelijke staf die niet aan het onder 1. vermelde vereiste voldoen of pas na
1 september 2015 in dienst kwamen van c.q. verbonden raakten aan ESL, kunnen hun
examenbevoegdheid uitsluitend verwerven op de volgende wijzen:
a. door het voldoen aan de vereisten die gelden voor het verkrijgen van de toetskwalificatie
door het behalen van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of een Basiskwalificatie
Examinering (BKE); of:
b. op gemotiveerd voorstel van de leidinggevende hoogleraar door een daartoe strekkend
besluit van de examencommissie ESL.

Toelichting: in de notitie Integraal toetsbeleid Erasmus School of Law voor Bachelor en Master regelt de
examencommissie ESL de wijze waarop zij de kwaliteit van toetsen bij ESL waarborgt. Onderdeel daarvan is de
bepaling dat uitsluitend docenten (leden van de tijdelijke of vaste staf) die over een toetskwalificatie
beschikken, examinator zijn. De oude regeling (die gold voor 1 september 2012) die alle leden van de tijdelijke
of vaste staf qualitate qua tentamenbevoegdheid toekende, moet in het licht van het belang van de borging
van toetskwaliteit als ongewenst beschouwd worden. Tegelijkertijd werd het ook ongewenst beschouwd om
op 1 september 2015 zittende docenten die voldoende ervaring als examinator hebben opgedaan, te
verplichten om formeel hun toetskwaliteit te bewijzen door de toetskwalificatie te behalen. Voor deze
categorie is daarom bepaald dat wie voldoende ervaren is – hier: wie vier keer als (mede-) examinator is
opgetreden – formeel de examenbevoegdheid krijgt toegekend. Wie die ervaring niet (in voldoende mate)
heeft, kan de bevoegdheid verkrijgen door meer ervaring op te doen (door het behalen van een BKO- of BKEcursus). In dat geval zal er dus een examenbevoegde examinator moeten zijn die de eindverantwoordelijkheid
draagt voor de examinerende werkzaamheden die de desbetreffende docent verricht.
Per 1 september 2015 geldt uitsluitend als nieuwe aangewezen route voor nieuwe leden van de staf die ook
als examinator moeten gaan optreden, het verwerven van de toetskwalificatie (door het behalen van een BKOof BKE-cursus).
Uitzonderingsgevallen zullen zich altijd kunnen voordoen. Daarom heeft de examencommissie ESL de
bevoegdheid om een docent de examenbevoegdheid (status van examinator) toe te kennen, wanneer zij
daartoe van de verantwoordelijke, leidinggevende hoogleraar een gemotiveerd voorstel ontvangt. Dit voorstel
dient vergezeld te zijn van relevante informatie zoals een uitgebreid curriculum vitae van de docent en een
omschrijving van diens precieze aan ESL te verrichten werkzaamheden met daarbij de toevoeging of deze
werkzaamheden al dan niet zelfstandig worden verricht.
Examenbevoegdheid zonder GVO?
De persoon in kwestie moet rechtspositioneel verbonden zijn aan de EUR (minimaal een GVO). Is dat niet het
geval, dan moet de verantwoordelijk hoogleraar gewoon tekenen voor de kwaliteit. De procedure is als volgt:
de eindverantwoordelijk hoogleraar meldt aan de examencommissie ESL dat enkele bij name genoemde
externen onder zijn leiding en verantwoordelijkheid worden ingezet voor nakijkwerkzaamheden met
betrekking tot (deel)tentamens en scripties. De hoogleraar geeft daarbij expliciet aan dat hij de kwaliteit van
de beoordelingen waarborgt en voor eigen rekening neemt. Deze hoogleraar (of mogelijk een andere senior
docent) is uiteindelijk degene die de cijfers formeel vaststelt en wordt vermeld op de beoordeelde scripties en
tentamen- en scriptiebriefjes.
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