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Op verschillende niveaus wordt er nagedacht over het uitbreiden van het aantal
ijkingstoetsen. In deze nota bespreken we enkele principes rond ijkingsproeven.
1. Is de AV voor een verplichte niet-bindende ijkingstoets met daaraan
gekoppeld remediëringstraject aangeboden door de KU Leuven?
2. Moet het remediëringstraject binnen of buiten het programma voorzien
worden?
De AV is principieel voor een verplichte, niet-bindende ijkingstoets. Een
remediëringstraject, aangeboden door de KU Leuven, mag echter niet verplicht
worden. Ze zijn het er wel unaniem over eens dat faculteiten zelf kunnen kiezen
of ze een remediëringstraject opnemen in het reguliere programma.
Dennis Gelders (dennis.gelders@stura.be)

1. Situering
Op verschillende niveaus wordt er nagedacht over het uitbreiden van het aantal ijkingstoetsen. Een
discussie hierover zal op de OWR komen. In deze nota bespreken we enkele principes rond ijkingsproeven.

2. Bespreking onderwerp
Er zijn veel studenten die hun initiële bacheloropleiding niet afmaken, en heroriënteren. De jaren die een
student een opleiding volgt die ze niet afmaakt, zijn een grote kost voor die student en de samenleving.
Door een betere oriëntering zouden er meer studenten onmiddellijk in een voor hen geschikte opleiding
terecht moeten komen.
Een ijkingstoets is niet zozeer een intelligentietest, maar kijkt wel of een student de basiskennis heeft die
verwacht wordt bij de start van een opleiding. Indien een student niet slaagt voor een ijkingstoets, blijkt
dus dat deze onvoldoende voorkennis heeft om op dat moment aan de opleiding te beginnen.
Als een student er toch voor kiest om aan de studie te beginnen zal hij zich moeten bijwerken in de kennis
die hij mist. Hierbij moet gedacht worden of dit traject moet aangeboden moet worden door de KU Leuven
of de student dit zelf moet doen.
Vraag aan de AV:
Zijn we voor een verplichte niet-bindende ijkingstoets met daaraan gekoppeld remediëringstraject
aangeboden door de KU Leuven?
Er zijn dan twee mogelijkheden voor remediëring: ofwel worden er studiepunten in het programma
vrijgemaakt om deze bijspijkering te doen, ofwel wordt dit buiten het programma voorzien. Indien dit
binnen het programma opgenomen wordt, zou dit mogelijk ten koste van meer verdiepende elementen
zijn.
Vraag aan de AV: moet de remediëring gebeuren binnen of buiten het reguliere programma?

