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RUG wil op grote schaal
digitaal toetsen
Projectgroep Idem Dito presenteert advies aan
College van Bestuur
Het digitaal toetsen komt naar de RUG. Al honderden studenten
maakten de afgelopen maanden tijdens de pilot van het project
een tentamen in de computerzaal in de Aletta Jacobshal. Op een
conferentie op 12 juni presenteerde projectgroep Idem Dito de
plannen voor verdere implementatie.
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aanbevolen een combinatie van Nestor en het
externe pakket Question Mark Perception (QMP)
te gebruiken. Nestor is al geïntegreerd in het
onderwijs en kent bovendien al een supportafdeling.
Voor de faculteit Medische Wetenschappen
is QMP een belangrijke uitbreiding, omdat
die software de mogelijkheid biedt om een
databank van vragen aan te leggen en eenvoudig statistieken uit te draaien. Daarmee is in de
toekomst voor bijvoorbeeld Geneeskunde ook
samenwerking met andere universiteiten in
Nederland denkbaar. “Je zou kunnen uitwisselen:
jouw vragen over chirurgie voor onze vragen
over KNO,” zegt voorzitter van de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde Rob
Henning.

Invoering
Wanneer digitaal toetsen volgend jaar in oktober op grote schaal worden ingevoerd, komt
er één steunpunt bij Educational Support &
Innovation. Dat ontvangt het verzoek voor een
digitaal tentamen en verkent dan samen met de
docent de mogelijkheden. De toets wordt van
tevoren uitvoerig getest en tijdens het tentamen zelf is ondersteuning aanwezig, mochten
zich problemen voordoen. Inschrijven voor de
digitale tentamens gaat, net zoals studenten
nu gewend zijn, via Progress en de roostering
van de zalen blijft de verantwoordelijkheid van
de faculteiten. Aan dat proces wordt dus zo min
mogelijk veranderd.
Voorlopig is alleen nog het toetsen in de Aletta
Jacobshal mogelijk, omdat die als enige voldoende faciliteiten biedt en aan de strenge veiligheidseisen voldoet. De wens van de projectgroep is echter om dat uit te breiden, zodat voor
kleine groepen ook op de faculteit zelf getoetst
kan worden. Daarnaast moet de mogelijkheid
komen om toetsen af te nemen met andere
programma’s zoals SPSS, wil de projectgroep
betere faciliteiten voor gehandicapte studenten
en zou in de Aletta Jacobshal een ‘control desk’
geïnstalleerd kunnen worden, zodat de surveillant tijdens de toets de vordering van studenten
in de gaten kan houden. <
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