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DE DIGITENT: DIGITAAL
TOETSEN IN HET GROOT
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op elkaar: studenten zitten te krap en kunnen
makkelijk afkijken. Ik ken een docent die zelf
schotten tussen de computers zet. De nieuwe
faciliteiten in de TenT gaan dat probleem oplossen”, denkt Draaijer. De plaatsen zijn straks
te reserveren in vier blokken van ongeveer
94 plaatsen. Tegelijkertijd kunnen er zo’n 370
studenten tentamen doen. Echt grote cohorten
zoals van rechten of economie moeten dus nog
steeds in tweeën geknipt worden. “Maar omdat
je in QMP vragenbanken kunt aanleggen, is
het minder problematisch om twee tentamens
te maken. Veel uitgeverijen leveren bij hun
leerboeken zelfs al complete vragenbanken van
duizenden vragen.”
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Toch is Draaijer al heel gelukkig met zijn 385
nieuwe computertafels. ‘Studenten kunnen toch
gewoon tentamen doen op hun eigen laptop’,
hoort hij vaak. Geen goed idee, weet Draaijer.
“Dat is geprobeerd, maar het is zowel onveilig
als instabiel. Fraude is moeilijk te voorkomen, de batterij van een laptop kan leeg gaan,
iemand kan uit het netwerk worden gegooid.
In DigiTenT kun je de dingen helemaal controleren. We gebruiken een speciaal moeilijk te
hacken toetsprogramma. Natuurlijk kunnen er
ook dingen mis gaan. De stroom kan uitvallen,
of het netwerk, maar bij papieren tentamens
raakt ook weleens een doos kwijt.” Momenteel
worden de laatste foutjes uit het systeem gefilterd. Straks loggen studenten in met hun eigen
nummer en krijgen allemaal tegelijk toegang tot
het tentamen. De resultaten worden verzameld
met één druk op de knop, in de vorm waarin de
docent dat wil, zoals in Excel of in Word.

VU LOOPT VOOROP

De VU loopt met dit project voorop in Nederland,
al toetsen de RUG en TU Delft sinds kort ook
digitaal op deze schaal. Onderwijsadvisering
VU biedt een cursus aan om te laten zien wat
de mogelijkheden zijn. De meeste winst valt te
behalen bij grote groepen studenten. Docenten
met kleine groepen moeten zich voorlopig helaas
blijven behelpen met kleine computerzaaltjes.
Draaijer hoopt dat daar ook een oplossing voor
komt. Van de ongeveer 750 grote tentamens die
jaarlijks op de VU worden afgenomen, hoopt
Draaijer er dit jaar 40 in digitale vorm in de
DigiTenT af te nemen. Volgend jaar hoopt hij op
80 en in het jaar daarop op 120 tentamens. Dit
is de maximale capaciteit binnen de uniforme
jaarkalender. Daarnaast wil hij graag dat de zaal
op grote schaal voor tussentoetsen gebruikt gaat
worden. “We hopen dat docenten enthousiast
worden. Het kan hen veel tijd en moeite besparen. En veel gesleep met dozen papier.”
> HTTP://BIT.LY/DIGITENT-VU
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