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Deze rondvraag is in navolging op een voorstel van de SOG van februari 2006 in de
notitie ‘Tentamenstress’ en sluit aan op de notitie Toetsbeleid welke in december 2007
aan de orde is geweest in de Universiteitsraad.
Objectiviteit is een belangrijk aspect bij het nakijken van toetsen en tentamens. Studenten
moeten er vanuit kunnen gaan dat zij bij het maken van tentamens beoordeeld worden op
hun vaardigheden, kwaliteiten en kennis die ze bezitten over de stof. Het streven van een
docent is om een zo goed mogelijk tentamen te maken en dit een juiste afspiegeling te
laten zijn van de stof. Wie hierop voldoende scoort, dient te slagen voor de cursus,
ongeacht wie het is. Het anoniem afleggen van tentamens door een student kan
voorkomen dat docenten of studentassistenten beïnvloed worden tijdens het nakijken.
Bovendien kan zo met veel grotere zekerheid gesteld worden dat iedere student aan de
RuG gelijk behandeld wordt.
Praktijksituaties
De Calimerofractie kan zich voorstellen dat een docent of studentassistenten bepaalde
studenten (on)bewust zou kunnen voortrekken of benadelen bij het nakijken. De situatie
kan zich voordoen dat een student tijdens het volgen van een cursus erg zijn best heeft
gedaan en de docent van deze student hoge verwachtingen. Wanneer het
tentamenresultaat om welke reden dan ook tegenvalt, dan kan de docent deze persoon, al
dan niet bewust, bevoordelen in zijn tentamenuitslag. Dit is een onwenselijke situatie,
aangezien niet elke student op dezelfde clementie kan rekenen.
Uiteraard kan de situatie ook andersom plaatsvinden. Wanneer een student een slecht
contact er op na houdt met zijn docent, zou het kunnen voorkomen dat de docent dit
tentamen bevooroordeeld nakijkt. In beide gevallen wordt de student op een andere
manier beoordeeld dan zijn medestudenten.
Met deze rondvraag willen wij niet de professionaliteit of integriteit van de docenten en
studentassistenten van de RuG in twijfel trekken. De Calimerofractie beoogt enkel het
vergroten van de objectiviteit van het nakijkproces.
Naar ons idee zijn er tot slot enkel voordelen en geen nadelen verbonden aan het anoniem
laten maken van tentamens. Met dit voorstel kan studenten meer garantie worden
gegeven dat zij op hun kennis en vaardigheden beoordeeld worden en tevens worden
beoordelaars beduidend minder in de verleiding gebracht hun relaties bij hun beoordeling
een rol te laten spelen.
De Calimero-fractie wil het College van Bestuur vragen om het invullen van een naam en
adresgegevens door studenten te schrappen bij het maken van een tentamen. Het invullen
van een studentnummer volstaat.

