
“Néé, multiple choice is niet de enige mogelijke 
vorm voor een digitaal tentamen.” Silvester 
Draaijer van Onderwijsadvisering van UB VU 
zou weleens af willen van dat vooroordeel over 
digitaal tentamineren. Honderden studenten 
maakten vorige week in de TenT een tussen-
toets aan een van de 385 nieuwe computerta-
fels. Na het tentamen worden de computers 
ingeklapt en kunnen weer papieren tentamens 
worden afgenomen. Draaijer, coördinator van de 
DigiTenT en Daniël Drittij, centraal ondersteu-
ner digitaal toetsen waren bij de tussentoets 
aanwezig. Officieel nog in de testfase - maar 
het ziet er veelbelovend uit. 

KEURIG GETYPT
Goed, digitaal toetsen betekent dus niet dat je 
alleen multiple choice vragen kunt stellen. Je 
kunt ook gewoon open vragen stellen, of open 
en gesloten vragen combineren: met Question-

mark Perception (QMP) kun je tentamens zo 
programmeren als je wilt. Studenten kunnen 
zelfs een tentamen maken via Word of invul-
bare PDF. Stel je voor dat je als docent de open 
vragen keurig getypt, netjes onder elkaar op 
papier of in een bestand op je computer kunt 
nakijken, zonder geblader in bergen papier. En 
studenten springen ook een gat in de lucht als 
zij hun antwoorden ‘gewoon’ kunnen typen en 
redigeren en niet hoeven te schrijven. Draaijer 
ziet nog veel meer voordelen. “Digitaal toetsen 
geeft je meer mogelijkheden. Je kunt studenten 
plaatjes laten analyseren, filmpjes laten zien of 
ze drag-and-drop vragen laten maken. Je kunt 
beroepssoftware in het tentamen integreren, 
zoals SPSS of MATLAB. Dan kun je studenten 
ter plekke een databestand laten bewerken of 
analyseren. Dat maakt toetsen meer beroeps-
gericht.” Hij vindt het jammer dat multiple 
choice voor veel docenten een vies woord is. 

Een veelgehoord bezwaar is dat je met geslo-
ten vragen niet naar inzicht en toepassing zou 
kunnen vragen. “Maar dat is een kwestie van 
goed vragen formuleren”, vindt Draaijer. “En je 
kunt je tentamen aanvullen met open vragen 
om studenten hun kennis toe te laten passen op 
nieuwe problemen.” 

TE KRAP
Er zijn al veel docenten enthousiast. Tot nu toe 
hadden ze  een praktisch probleem: juist bij 
grote cohorten studenten levert digitaal toetsen 
tijdwinst op, maar grote groepen kon je nog 
niet in één ruimte kwijt. “Docenten zitten te 
rommelen in kleine zaaltjes. Ze moeten er een 
aantal tegelijk reserveren, zelf zorgen dat de 
tentamens op alle computers komen te staan, 
zelf uitzoeken hoe dat moet. Bovendien zijn die 
computerzalen lang niet altijd geschikt voor 
tentamineren. De computers staan te dicht 
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NOG 2 NACHTJES SLAPEN
Dan komt er nieuwe koffie uit de automaten! 
Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de 
Facilitaire Campus Organisatie bleek dat de 
smaak van de koffie te wensen over liet. Een 
testpanel van 400 personen testte alterna-
tieven en koos unaniem voor MI Freshbrew 
Crema: over twee dagen in de automaat. 
Koffie leverancier Maas Int. probeert ook 
storingen sneller te verhelpen en geeft op de 
automaten aan als het wat langer duurt. 
>   WWW.INTRANET.VU.NL/FCO > TESTPANEL KIEST 

NIEUWE KOFFIESMAAK VOOR AUTOMATEN

SNEL KERSTGESCHENKBON 
INWISSELEN
Kerstgeschenkbon nog niet besteed? Je 
hebt nog twee weken: de sluitingsdatum is 
31 maart. Een derde van de medewerkers 
heeft de bon nog niet gebruikt. De overgrote 
meerderheid van de medewerkers die dat 
wel deden koos voor een geschenk uit de 
VU-boekhandel. Ook de goede doelen en de 
paraplu’s vonden gretig aftrek. Meer dan 
honderd mensen gaan met de bon naar voor-
stellingen in de Griffioen. Vergeten waar je de 
bon ook alweer aan kon besteden? 
>   WWW.KERSTGESCHENK-VU.NL

HEMMERECHTS LEEST VOOR
Op 28 maart om 12.30 uur leest Schrijver 
op Locatie Kristien Hemmerechts in de 
VU-Boekhandel het verhaal voor dat zij 
als paasgeschenk voor de VU schreef. Het 
publiek leest mee: de digitale ePub-versie 
op een tablet of de paperback die aan 
bezoekers van de voorleessessie wordt 
uitgedeeld. VU-medewerkers en studenten 
krijgen het verhaal als ePub per e-mail.
>   WWW.VU.NL/SCHRIJVEROPLOCATIE > KRISTIEN 

HEMMERECHTS > ACTIVITEITEN > COMMONREADING/
WRITINGPROJECT 

TWITTEREN OVER VERBOUWING
Op de hoogte blijven van verbouwingen in 
het hoofdgebouw? Programmamanager Ivo 
van Wijk van FCO twittert relevant nieuws, 
tips en foto’s van de werkzaamheden. 
Volg hem op @vu_hoofdgebouw. Twitter 
je zelf over het hoofdgebouw? Gebruik dan 
hashtag #VUHG.

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 oplos-
sen”, 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.” 

EÉN DRUK OP DE KNOP
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 voorko-
men, de batterij van een laptop kan leeg gaan, 
iemand kan uit het netwerk worden gegooid. 
In DigiTenT kun je de dingen helemaal contro-
leren. 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 gefil-
terd. 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 bespa-
ren. En veel gesleep met dozen papier.” 

> HTTP://BIT.LY/DIGITENT-VU

De bijeenkomsten over de reorganisatieplannen 
van verschillende diensten leverden veel nieuwe 
vragen op van VU-medewerkers. Daarom zijn 
de veelgestelde vragen over de reorganisatie 
op intranet aangepast en aangevuld. Hieronder 
alvast enkele actuele voorbeelden. 

WAT HOUDT DE WIJZIGING 
AANSTURING PRECIES IN?
Op 1 april 2013 krijgt een aantal ondersteunende 
medewerkers een nieuwe leidinggevende. Zij 
gaan werken bij een dienst van hun vak gebied en 
kunnen gedetacheerd worden naar een faculteit. 
Zo werkt een p&o-adviseur bij een faculteit 
voortaan formeel voor de dienst HRM. Dit noe-
men we ‘wijziging aansturing’. Eind februari zijn 
de medewerkers die het betreft ingelicht over 
wie hun nieuwe leidinggevende wordt.

WANNEER WEET IK OF IK MAG 
BLIJVEN OF NIET?
Als je mogelijk ontslagbedreigd bent, hoor je dit 
uiterlijk drie maanden voor de reorganisatieda-
tum van jouw eenheid. Je direct leidinggevende 
op dat moment informeert je hierover. Zodra het 
College van Bestuur (CvB) een definitief besluit 
heeft genomen over het reorganisatieplan, weet 
je zeker of je mag blijven of niet. Op intranet 
vind je een overzicht met de startdata van de 
reorganisaties van de verschillende diensten 
en een globaal stappenplan voorafgaand aan de 
startdata. 

IK HEB EEN TIJDELIJK CONTRACT. 
HOE WORDT DAARMEE OMGEGAAN 
IN DE REORGANISATIE?
Als je contract van rechtswege eindigt om een 
andere reden dan de reorganisatie, dan heeft 
de reorganisatie geen invloed op je contract. Je 
wordt dan niet ontslag bedreigd en het Sociaal 
Plan is niet op je van toepassing. Wordt je tijdelijke 
contract niet verlengd vanwege de reorganisatie, 
dan kun je boventallig worden en kan het Sociaal 
Plan gedeeltelijk op je van toepassing zijn.

BIJ SOMMIGE EENHEDEN KOMEN 
NIEUWE FUNCTIES BESCHIKBAAR. 
WANNEER ZIJN DE VACATURE-
TEKSTEN IN TE ZIEN? 
Het advies aan de eenheden is om de beschrij-
vingen van nieuwe functies zo snel mogelijk 
beschikbaar te maken, maar dit kan pas na het 
voorgenomen besluit van het CvB. Vanaf het 
moment dat de Ondernemingsraad een positief 
advies heeft gegeven, kunnen medewerkers 
voorlopig worden geplaatst op de nieuwe func-
ties. Vanaf het moment dat het CvB definitief 
besluit, kunnen zij definitief worden geplaatst.

Kijk voor alle vragen op:
> WWW.INTRANET.VU.NL/REORGANISATIEVRAGEN

Redactie Personeelspagina > JESSY VAN GELOVEN,
ANITA MUSSCHE, HOUKJE VLIETSTRA > Beeld 
MARIEKE WIJNTJES > Vormgeving RUDIE JASPERS 
WWW.INTRANET.VU.NL/PP > Reageren PP@VU.NL

REORGANISATIE: 
VEELGESTELDE VRAGEN 
EN ANTWOORDEN

NIEUWS & AGENDA 

VERBEELDING GEZOCHT!
WWW.VU.NL/CAMPUSTENTOONSTELLING
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