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Tikkerdetiktik vervangt het pennengekras
REPORTAGE
DIGITAAL TOETSEN

3 Rijksuniversiteit experimen-
teert met tentamens op computer
3 Docent kijkt veel sneller na
3 ’Mijn grootste schrikbeeld:
antwoorden die spontaan ver-
dwijnen’

In de tentamenzaal van deAletta

Door Esther van der Meer
Groningen In de tentamenzaal van deAletta

Jacobshal op de Zernikecampus in Gronin-

gen kun je een speld horen vallen. Het enige

geluid is niet het zachte gekras van pennen

op papier, maar het getikkerdetiktik van vin-

gers die over het toetsenbord vliegen. Zesen-

twintig studenten internationaal recht zit-

ten gebogen over hun tentamen bestuurs-

recht nieuwe stijl: helemaal digitaal.

De Rijksuniversiteit Groningen experi-

menteert met tentamens via de computer en

loopt daarmee voorop. Nog nergens in Ne-

derland wordt op zo’n grote schaal en bij zo-

veel opleidingen digitaal getoetst. In de Alet-

ta Jacobshal staan nu 288 tafels met een pc.

Geavanceerdemachines,met eengeluidsarm

toetsenbord en een harde schijf die geen ge-

luid maakt en geen warmte produceert. En

ook nog eens inklapbaar: de computer kan

gebruikt worden, maar het hoeft niet.

Maar als ze gebruikt worden, zoals deze

maandagmiddag, dan is Rolf Klein Hegeman

erbij. De toetsondersteuner is er voor als er

iets misgaat, en dat gebeurt af en toe. "Over

het geheel genomengaat het heel goed,maar

er zijn kinderziektes. Net sloeg een studente

een vraag op, en bleek de tekst verdwenen.

Dat willen we niet hebben."

"Dat is mijn grootste schrikbeeld. Ant-

woorden die spontaan verdwijnen." Univer-

sitair docent Albertjan Tollenaar is een pio-

nier in het digitaal toetsen. "Ik begon in een

computerzaaltje van het Harmoniegebouw,

dan zaten die studenten als haringen in een

ton. Later, toenhier stopcontacten in de vloer

werden gemaakt,mochten ze vanmij hun ei-

gen laptopmeenemen naar de examenhal. Ik

was als dedooddatdebatterij vanhun laptop

ineens leeg zou zijn."

Toch wegen de voordelen van het compu-

tertentamen wat hem betreft ruim op tegen

de technische problemen. "Rechtenstuden-

ten zijn langvan stof. Een tentamen is zo acht

kantjes. Op papier een tekst vol doorhalin-

gen, met pijltjes die verwijzen naar volgende

bladzijdes, gekrabbel in de marges. Nakijken

kostte me dik drie dagen, en ik zag er enorm

tegenop. Nu ben ik in een dag klaar.

En de studenten?

Die zijn best tevreden: de tentamens zijn

goed georganiseerd, ze krijgen de resultaten

veel sneller terug en ze hebben nooit meer

een lamme arm. En toch. Susie Yuseinbashe-

va uit Bulgarije, Jean Aimer uit Rwanda en

Vincent Beyer uit Duitsland staan na afloop

van het tentamennog even na te praten. Zo’n

toets op de computer is oké, maar haalt het

niet bij het echte handwerk. "Als je schrijft,

denk je beter na over de formulering. Je kunt

het maar één keer opschrijven. Bij typen

schrijf jemaar wat op.Wanneer wemochten

kiezen, danhebbenwe tochhet liefste penen

papier."

@ esther.van.der.meer@dvhn.nl

Fractie van het totaal
De projectgroep Idem Dito die het digi-
taal toetsen universiteitsbreed invoert, wil
in september het aantal toetsen uitbrei-
den. Als er geld komt van het college van
bestuur, worden volgend collegejaar 150
tentamens via de computer afgenomen.
Dat is nog maar een fractie van het totaal.
Projectleider Sake Jager: "Tentamens op
papier blijven voorlopig bestaan, maar we
hopen in de toekomst alle tentamens in
de Aletta Jacobshal digitaal af te nemen.
Dat zijn er jaarlijks zo’n 800 tot 900.

’’Als je
schrijft,
denk je
beter na
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