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Kwaliteitszorg & visie
op toetsen

Fraude in de Examenketen
Aan de koffietafel trekt het onderwerp ‘fraude in de examenketen’ altijd de
aandacht. En ja, iedereen blijkt ervaringsdeskundige te zijn. Want iedereen
heeft zelf wel deelgenomen aan examens of is zelf betrokken bij het afnemen
van examens.
Iedereen heeft wel gehoord van spieken en plagiaat. Maar wat
voor een beeld hebben we bij fraude, en is dat een compleet
beeld? Wat is fraude? Wie is de belanghebbende? Waar in de
keten spreken we van fraude en waar is het onbekwaamheid?
Waar loopt een instelling het meeste risico? Hoe krachtig is de
regelgeving? Zijn de van toepassing zijnde straffen wel terecht? Kunnen examens
en het examenproces wel fraudevrij zijn? En wat moeten of kunnen we doen om
fraude te bestrijden? Hoe kunnen we het als professionals goed doen? Maar ook
is de vraag opportuun welke rechten heeft een kandidaat als er sprake is van een
vermoeden van fraude?
Bij fraude met het theoretische rijexamen is er sprake van een ‘misdrijf’, maar als
diezelfde fraude plaatsvindt bij een ander examen dan is het de vraag waar de
hulp van politie en justitie blijft? Of moeten we niet op die hulp rekenen en zelf
ons eigen kader en instrumentarium inrichten. Hoe komen we aan de benodigde
expertise en inzichten?
Het is in de optiek van de Stichting Examenkamer de hoogste tijd voor een
‘Autoriteit Examenfraude’ die bekleed met expertise, gezag en bevoegdheden
de benodigde hulp kan bieden, harmonisatie kan aanbrengen en expertise
efficiënt kan inzetten.

Door: Stichting Examenkamer, Annie Kempers-Warmerdam

Duurzame feedback helpt
studenten kritisch na te
denken
Door studenten duurzame feedback te geven worden ze gestimuleerd om te
proberen de leerstof echt te doorgronden en er kritisch over te gaan
nadenken. Dat stelt promovendus Gerry Geitz aan de Open Universiteit in
haar proefschrift 'Sustainable Feedback in Higher Education: Relation
Between and Changeability of Self-Efficacy, Goal Orientation, and Learning
Behavior'. Dat meldt de Open Universiteit.
Het is belangrijk dat studenten leren hoe zij kennis
samenbrengen en hoe ze deze kunnen inzetten om
problemen in nieuwe situaties op te lossen. Diep leren
is waarschijnlijk de beste manier om dit aan te leren,
bijvoorbeeld over het leggen van verbanden, het
doorgronden en echt willen begrijpen van de tekst en
het kritisch nadenken daarover. Wie dat kan, is in staat
om nieuwe ideeën te koppelen aan al bekende
concepten en ze zo te benutten voor het oplossen van vraagstukken in
onbekende situaties. Het probleem is echter dat naarmate een examen nadert,
het eventueel aanwezige diep leren bij studenten vaak plaatsmaakt voor
oppervlakkig leren.
Feedback is een krachtig instrument om het leren van studenten te stimuleren.
Gerry Geitz onderzocht hoe feedback eruit moet zien om diep leren te
stimuleren. Zij concludeert dat feedback daarvoor moet worden ondersteund
door feedbackdialogen en activiteiten die studenten niet alleen informeren over
hun huidige taak, maar hen ook leren om bij toekomstige taken zelf feedback te
zoeken. Als studenten leren om actief naar feedback te zoeken, in plaats van

alleen vanuit de tutor feedback te ontvangen, komen zij meer 'in control'. Zij zijn
dan beter in staat betekenis te geven aan de feedback en kunnen deze als
gelijkwaardigen bediscussiëren met hun medestudenten. Zo wordt dieper over
de stof nagedacht.
Met deze duurzame benadering van feedback deed Geitz onderzoek onder
eerstejaars studenten in hoger onderwijs. De studenten die met duurzame
feedback hebben gewerkt, bleken in staat om hun initiële diep leren te
behouden naarmate een examen naderde. De groep studenten die niet met de
duurzame feedback heeft gewerkt hield het diep leren minder vast.

Bron: Nationale Onderwijsgids

Taken en
verantwoordelijkheden

Heeft úw examencommissie
een transparante positie?
In het recente rapport Verdere Versterking* van de Inspectie van het
Onderwijs is de eerste aanbeveling:

‘Zorg met alle betrokkenen binnen een instelling gezamenlijk voor
een heldere, transparante positionering van de examencommissie.’
Ik ben blij dat de positionering van de examencommissie nadrukkelijk aandacht
krijgt. Want in bijna alle cursussen voor examencommissieleden die ik geef, blijkt
dat een transparante positie niet vanzelfsprekend is. Het werk van
examencommissies raakt aan dat van vele anderen binnen de instelling.
Daarnaast opereren examencommissies in complexe organisaties en weet het
management soms ook niet wie wat zou moeten doen.
Met onderstaande tips wordt de positie van uw
examencommissie al een stuk transparanter:
Tip 1: Bespreek samen met anderen wie welke taken
en verantwoordelijkheden heeft. Wie is er bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor het verbeteren van toetsen? En
wie voor het toetsprogramma? En verstaat iedereen
eigenlijk hetzelfde onder het ‘borgen van de kwaliteit
van toetsen’? Het is ook belangrijk om met elkaar af te spreken wie actie moet
ondernemen als iemand zijn verantwoordelijkheid niet neemt.
Tip 2: Zorg ervoor dat de examencommissie deskundig is. Het instellingsbestuur
heeft de plicht u hierin te faciliteren. Met name de examencommissies in het
hoger beroepsonderwijs hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in
bijscholing. Ze zetten de universitaire examencommissies daarmee op een forse
achterstand.

Tip 3: Zorg ervoor dat het onderwijsmanagement weet welke wettelijke taken de
examencommissie precies heeft en hoe de uitvoering van de taken binnen de
instelling wordt geregeld. Ik denk dat heel wat managers zouden zakken als ik ze
hierover een toets zou afnemen.
Tip 4: Het kwaliteitszorgsysteem kent een lange schakel van betrokkenen:
examencommissies;
onderwijsmanagement;
examinatoren;
curriculumcommissies;
toetsdeskundigen;
stafafdelingen;
studentendecanen/studieloopbaanbegeleiders;
surveillanten;
tentamenbureaus;
…
Voorkom frustratie en zorg ervoor dat er efficiënter kan worden gewerkt door
zicht te krijgen op elkaars taken.
Is de positie van uw examencommissie niet 100% transparant? Heeft u geen tijd
om de tips uit te voeren omdat u te druk bent met operationele
examencommissietaken? Dan is de kans groot dat uw examencommissie is
blijven hangen in een reactieve rol. En dat is een extra reden om snel het
gesprek aan te gaan!

*Verdere versterking: onderzoek naar het functioneren van Examencommissies in
het hoger onderwijs. Inspectie van het Onderwijs, maart 2015.
Door: Irene Biemond, Teelen Kennismanagement

Meer weten over toetsen?
Congres Toetsen & Examineren in het HO
Hét jaarlijkse toetscongres voor Hogescholen en Universiteiten
Tijdens dit congres leer je hoe je een kwaliteitsslag kunt maken met jouw toets- en
beoordelingsbeleid.
Meer informatie

Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de
examencommissie
Actuele wettelijke taken van de examencommissie op een rij
Aan de hand van best practices krijg je handvatten aangereikt om jouw taken
effectief in te vullen.
Meer informatie

Cursus Examencommissie: Verdere versterking
van de samenwerking
Bouw (verder) aan een onafhankelijke positie
De focus bij deze cursus ligt op communicatie die de samenwerking in jouw
examencommissie verder kan versterken.
Meer informatie

Verdere versterking van
examencommissies blijft
nodig
Inspectie onderzocht functioneren examencommissies in hoger onderwijs
Examencommissies hebben de belangrijke taak om
de kwaliteit van de toetsing te borgen. Zij staan
garant voor de waarde van een diploma. In 2014
heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek
gedaan naar het functioneren van de examencommissies in het HO, onder de titel Verdere
Versterking. De conclusie luidt dat zij duidelijk beter
functioneren dan enkele jaren geleden. Vooral in
het hbo is er veel vooruitgang geboekt.
Tegelijkertijd constateert de inspectie dat bijna alle examencommissies nog in
ontwikkeling zijn en dat op onderdelen verbetering nodig is (Inspectie van het
Onderwijs, 2015). Dit artikel gaat achtereenvolgens in op de wettelijke opdracht
van examencommissies, de opzet van het inspectieonderzoek, de huidige positie
van de examencommissies in hun ontwikkelproces en de richtlijnen die
examencommissies kunnen geven aan examinatoren. Tot slot worden enkele
aanbevelingen gedaan.
Benieuwd naar het volledige artikel? Lees verder
Bron: Professioneel Begeleiden

Digitaal toetsen &
MOOC

Digitaal toetsen
In dit interview met Silvester Draaijer, Educational Technologist aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, vertelt hij ons meer over wat digitaal toetsen is en
wat voor een rol het gaat spelen in de toekomst.

Digitaal toetsen; wat verstaan we daar precies onder?
Digitaal toetsen omvat alle vormen van formatief toetsen, summatief toetsen,
beoordeling en het geven van feedback waarbij ict wordt ingezet ter
ondersteuning of als vorm.

Is digitaal toetsen op dit moment voldoende
geimplementeerd binnen onderwijsinstellingen? Of
liggen er nog kansen?
Er is nog veel mogelijk met digitaal toetsen. Zowel voor het vervangen van het
traditionele papieren toetsen als voor het ondersteunen van allerlei andere vorm
van toetsen en het geven van feedback.

Is het voor onderwijsinstellingen een keuze of noodzaak
om hiermee aan de slag te gaan? En waarom?
Het is voor instellingen een noodzaak. Ten
eerste omdat studenten en docenten
werken in een wereld die steeds digitaler
wordt (tentamens of essay met de hand
schrijven wordt steeds problematischer).
Ten tweede omdat het digitaliseren efficiëntie voordelen oplevert t.a.v.
verspreiding, verwerking, analyse, archiveren en uitwisselen (bijv. voor de
toepassing van learning analytics) van toetsen en resultaten. en derde omdat
studenten en docenten steeds individueler toegang willen krijgen tot hun
gegevens over toetsen en feedback en hun progressie.

Gaat digitaal toetsen volgens u in de toekomst de
reguliere toetsmethodes vervangen? En waarom
wel/niet?
Digitaal toetsen ‘vervangt’ niet zozeer ‘reguliere’ toetsmethodes. Ten eerste
omdat je niet kan spreken van ‘reguliere’ toetsmethodes. In het hoger onderwijs
wordt al een grote waaier van toetsvormen ingezet, ook zonder ICT. Het meest
gebruikte boek over Toetsen in het Hoger Onderwijs van Berkel en Bax bevat
hiervan een mooi overzicht. Ten tweede omdat digitaal toetsen in mijn optiek
meer een ondersteuning vormt bij het realiseren van effectieve en aantrekkelijke
toetsvormen dan een vervanging. Wel is het zo dat met een aantal digitale
gereedschappen toetsvormen beter tot hun recht kunnen komen of simpelweg
beter mogelijk worden. Denk bijvoorbeeld aan het anoniem beoordelen van
werkstukken door studenten of het bieden van toetsen op maat. Ook blijven er
voldoende toetsvormen over waarbij ICT maar weinig soelaas biedt.

Wat zijn uw drie tips wanneer een onderwijsinstelling
aan de slag wil met digitaal toetsen?
Tip 1: Het duurzaam invoeren van vormen van digitaal toetsen een langdurig
bewustwordings- en ontwikkelproces vergt.
Tip 2: Maak een inventarisatie van toetsvormen waar vanuit de docenten en
studenten het meest directe winst is te behalen. Zowel qua efficiëntie als effect
op studentervaring.
Tip 3: Digitaal toetsen levert kwaliteit op, maar naast innovatie- en projectgelden
om te starten moet beseft worden dat het ook geld in de exploitatiefase kost,
maar bij andere onderdelen van de organisatie dan daarvoor.
Tip 4: Digitaal toetsen is geen panacee
Tip 5: Bij digitaal toetsen gaat ook altijd wel wat mis: raak dan niet in paniek
maar los al doende de problemen op.

To MOOC or not to
MOOC....
...That’s the question. Uhm, MOOC? Wat is dat? MOOC staat voor ‘Massive
Open Online Course’, oftwel een online cursus waaraan tienduizenden
geïnteresseerden uit de hele wereld tegelijk kunnen deelnemen. Altijd al een
certificaat willen halen bij een wereldberoemde universiteit? Dat is nu
mogelijk. Voor iedereen toegankelijk? Jazeker. Duur? In veel gevallen is een
MOOC zelfs gratis.
Dat digitalisering van en in het hoger onderwijs geen nieuw fenomeen meer is,
dat weten we. Zo hebben nagenoeg alle onderwijsinstellingen online
voorzieningen, leeromgevingen, roosters, studiemateriaal en videocolleges.
Maar de recente ontwikkelingen op het gebied van MOOC’s hebben wereldwijd
wel héél veel aandacht getrokken van zowel geïnteresseerde cursisten, media,
politiek en overheden. Zijn MOOC’s de doodsteek voor regulier onderwijs en
onderwijskwaliteit? Je hoeft per slot van rekening je bed niet eens meer uit te
komen als je een interessante cursus aan je CV wilt toevoegen, laat staan dat je
er voor moet betalen. Toch?
Lang lang geleden, in het najaar van 2011,
bood de Amerikaanse Stanford University
de allereerste MOOC ‘Kunstmatige
Intelligentie’ aan. Maarliefst 160.000
cursisten van over de hele wereld schreven
zich in en 23.000 daarvan voltooiden de
MOOC uiteindelijk. Ook verschillende
Nederlandse universiteiten hebben
inmiddels een MOOC ontwikkeld, of zijn daar mee bezig. De Universiteit van
Amsterdam was in februari 2013 de eerste met de online opleiding ‘Introduction
to Communication Science’, waarvoor 5400 cursisten zich inschreven en 717 na
acht weken examen deden.

Waarom MOOC-en?
Waarom zou een onderwijsinstelling überhaupt willen investeren in een gratis
online cursus? Gaat dat niet ten koste van hun overige (betaalde) opleidingen?
De meeste instellingen gebruiken hun MOOC als tool om zich internationaal te
profileren en om meer studenten te interesseren voor hun overige opleidingen.

De voordelen van een MOOC:
universitaire kennis ligt binnen handbereik
voorkennis is veelal niet noodzakelijk
de cursus kan vanuit huis gevolgd worden
de kosten per deelnemende cursist zijn lager dan in het reguliere hoger
onderwijs

De nadelen van een MOOC:
het ontwikkelen van een MOOC is erg duur.
het is niet erg kostenefficiënt, gezien het relatief lage aantal deelnemers dat
de eindstreep haalt
het is (examen-) fraudegevoelig (waardoor de waarde van het certificaat
twijfelachtig is)

Veranderen MOOC’s het onderwijs?
Het is niet ondenkbaar dat MOOCs het hoger onderwijs systematisch gaan
veranderen. Waar het allemaal naar toe gaat, dat weten we nog niet. Voorlopig
experimenteren instellingen er lustig op los. Maar uiteindelijk moet het ook geld
gaan opleveren, bijvoorbeeld door studenten toevoegingen te laten kopen zoals
extra materiaal of extra contact met docenten. Ook betaalde vervolg-MOOCs
zijn een optie. Maar vergeet de randvoorwaarden niet: wat gaan
onderwijsinstellingen bijvoorbeeld doen als cursisten vrijstellingen gaan
aanvragen op basis van gevolgde MOOCs bij een andere universiteit? Dit en
andere vraagstukken zijn binnen de politiek momenteel onderwerp van gesprek.

De impact
Het is niet eenvoudig de impact op het hoger onderwijsstelsel te beoordelen.
Enerzijds worden MOOC’s gezien als een innovatie en anderzijds is het MOOCaanbod nog te beperkt als je het vergelijkt met het reguliere cursusaanbod. Ook
is er nog weinig bekend over de pedagogische kwaliteit van de online
onderwijsprogramma’s en is nog niet helder hoe een duurzaam verdienmodel te
ontwikkelen is. Wat we wel gevoegelijk kunnen aannemen is dat wanneer deze
trend zich voortzet, dit een herbeziening op visie, strategie en positionering voor
veel onderwijsinstellingen zal inhouden.
(Bronnen: Ministerie van OCW, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam)

Door: Marlies Mulder, oprichter van SchrijfZinnig.

Toetsbeleid,
toetsafname &
toetskwaliteit

Toetsbeleid: Waar begin je
(aan)?
Beleid wordt vaak geassocieerd met abstracte, theoretische kaders die ooit
met de beste bedoelingen zijn bedacht, maar in de praktijk toch anders
uitpakken. Bij toetsbeleid is dat niet anders.
Toch is goed toetsbeleid cruciaal in het hoger
onderwijs. Zeker nu er van alle kanten (de
overheid/politiek, de maatschappij, het rapport

Vreemde ogen dwingen van de commissie Bruijn et
cetera) druk wordt uitgeoefend op hogescholen en
universiteiten om de toetskwaliteit naar een hoger plan
te tillen.

Maar hoe voorkomt u dat uw organisatie sceptisch staat ten opzichte van uw
toetsbeleid? En hoe zorgt u ervoor dat uw toetsbeleid wél in de praktijk gaat
leven?

Bied concrete handvatten
Het antwoord ligt bij de bron van de scepsis: Begin niet met het beschrijven van
vage stippen op de horizon, maar met uw docenten concrete handvatten aan
te reiken.
Door docenten toetstechnisch te professionaliseren ontstaat, wat wij noemen,
een gemeenschappelijke toetstaal. Docenten maken kennis met begrippen als
toetsterm, taxonomie, toetsmatrijs, betrouwbaarheid, validiteit en cesuur, en
kunnen elkaar daarop aanspreken.

Bij hoger onderwijsinstellingen die investeren in de toetstechnische
professionalisering van docenten zie je de kwaliteit van toetsen als het ware
vanzelf toenemen. Docenten krijgen inzicht in de tekortkomingen van hun eigen
toetsen en willen vervolgens betere toetsen maken. Ze worden van onbewust
onbekwaam, bewust onbekwaam en willen daar zelf aan werken.

Gevolg: toetsbeleid wordt gevormd door
ideeën van docenten
Gaandeweg zullen ze tegen keuzes aanlopen die niet meer op docentniveau
liggen, maar op facultair en soms zelfs op instellingsniveau. Het gaat dan zowel
om praktische als om inhoudelijke zaken, zoals:
Welke verhouding tussen praktijkopdrachten en kennistoetsen is haalbaar en
wenselijk?
Kunnen we efficiënt toetsen door bijvoorbeeld met meer opleidingen of zelfs
faculteiten tegelijk te toetsen?
Welke digitale middelen kunnen we inzetten?
Aan welke deskundigheidseisen moeten onze toetsconstructeurs, vaststellers,
examencommissieleden en beoordelaars voldoen?
Dit is het punt waarop het toetsbeleid pas echt wordt vormgegeven. Nu echter
niet vanuit theoretische kaders, maar vanuit concrete ideeën die zijn gevormd
door docenten.

Maar: blijf faciliteren en begeleiden!
Dit betekent niet dat u de totstandkoming van toetsbeleid helemaal moet
overlaten aan de docenten. In tegendeel, het is zelfs essentieel dat docenten
goed worden gefaciliteerd en begeleid door degenen die het toetsbeleid
uiteindelijk zullen ontwikkelen. Dat is bij voorkeur een team dat minimaal bestaat
uit iemand die de organisatie en de onderwijsvisie goed kent (op facultair en/of
instellingsniveau) en een toetsdeskundige.

Door Ashra Sugito, Teelen Kennismanagement

Openboekexamens: het
toetsen van andere kennis
Openboekexamens zijn nog altijd een ondergeschoven kindje in de wereld
van het examineren. Uit onderzoek blijkt dat veel kandidaten deze methode
zien als een gemakkelijke optie waarvoor ze zich nauwelijks hoeven voor te
bereiden. Examinatoren kiezen meestal voor toetsvarianten waarbij
kandidaten kennis uit het hoofd moeten reproduceren.
Toch beargumenteren Mieke Clemens en Lisa Laga in hun boek Steekkaarten

Doceerpraktijk dat openboekexamens een zeer waardevolle methode van
toetsing zijn. Als examinator zoekt u hiermee namelijk een andere vorm van
kennis.

Open versus gesloten
Bij een gesloten examen wordt van de kandidaat een grondige beheersing van
de leerstof verwacht. Hij moet de relevante informatie korte tijd paraat hebben.
Er is echter geen garantie dat de materie na het examen blijft hangen. Ook kan
het moeilijk zijn om vast te stellen in welke mate de kandidaat de lesstof
werkelijk beheerst.
Tijdens een openboekexamen moet de kandidaat snel zijn weg kunnen vinden in
de beschikbare informatie. Door deze vervolgens toe te passen op nieuwe
situaties, richt de student zich op een hogere orde van verwerkingsactiviteit.

Daardoor toetst u niet zo zeer de parate kennis van een kandidaat, maar het
vermogen om kritisch te denken en informatie te evalueren.
Kandidaten hebben in ieder geval een uitgesproken mening over deze vorm van
toetsing. Over het algemeen zijn studenten minder gestrest voor een
openboekexamen. Zij hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor deze variant.
Studenten geven echter ook aan dat zij deze toetsen wel als moeilijker ervaren.

Op zoek naar de juiste vraag
Als examinator is het zaak om nauwkeurig te kijken naar de aard van de vragen.
Het mag namelijk niet zo zijn dat de kandidaten onder hoge tijdsdruk simpelweg
de antwoorden uit het beschikbare materiaal moeten vissen. Denk er ook aan dat
studenten over het algemeen meer tijd en ruimte nodig hebben om met de
materialen te werken.
Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kunt u als examinator echter alle
kanten op binnen deze vorm van toetsing. Door zorgvuldig het beschikbare
materiaal te selecteren en creatief om te gaan met de vraagstelling toetst u niet
alleen het kennisniveau, maar ook de vaardigheid van uw kandidaten.

Door: Thomas Kleinveld

Interview: Dominique
Sluijsmans geeft een tip
voor examinatoren
Interview met Dominique Sluijsmans is actief als
lector Professioneel Beoordelen bij Zuyd
Hogeschool en universitair hoofddocent bij de
vakgroep Ontwikkeling en Onderzoek van de School
of Health Professions Education van de Universiteit
Maastricht.

Waarom beoordelen we eigenlijk?
We beoordelen allereerst om goede beslissingen te nemen over studenten.
Goede studenten moeten een goede beoordeling krijgen, slechte studenten een
zwakke. Nu is dat niet altijd zo en dan wordt getwijfeld aan de waarde van het
hbo-diploma. Beoordelen is niet alleen bedoeld om studenten een zes, zeven of
acht te geven. Met goede feedback hebben toetsen ook een leerfunctie en dat
ervaren studenten niet altijd.

Vinken studenten niet gewoon een blokje af als het
cijfer binnen is?
Ja, daarom moeten we toetsen ook niet zien als iets dat losstaat van het
onderwijs maar als iets waarmee we het leren kunnen stimuleren. Dat betekent
dat beoordelen geen eindpunt maar een startpunt van leren wordt. Het concept
van professioneel beoordelen betekent onder andere dat studenten actief
worden betrokken bij beoordelen door na te denken over beoordelingscriteria,
maar ook door feedback te leren opzoeken.

In je onderzoek maak je onderscheid tussen
examinatoren met toetstechnische kennis (type 1) en
kennis van de beroepspraktijk (type 2). Welke rol
spelen zij?
We hebben vaak de neiging om te zeggen dat beoordelaars vooral
toetstechnisch moeten zijn onderlegd, maar je kunt je afvragen of dat altijd
terecht is. De type 2 beoordelaar heeft vaak weinig op met begrippen zoals
psychometrische analyses en toetsontwerpen, maar weten wel feilloos een
goede beroepsbeoefenaar te herkennen. Deze expertise is in het hbo essentieel.
Het is vooral belangrijk dat in de organisatie sprake is van een mix aan typen
examinatoren.

Wat kan een examinator die dit leest zelf doen?
Voor structurele veranderingen is actie op teamniveau nodig. Maar wat ik altijd
aanmoedig is experimenteren in het eigen onderwijs. Bijvoorbeeld door met
studenten het gesprek aan te gaan over beoordelen: Wat denken jullie hier van?
Hoe kan beoordelen jullie helpen met leren? Er treden vaak interessante
leereffecten op als studenten actief worden betrokken.

Richting
Fraudepreventiebeleid
Diploma’s zijn waardepapieren. Samenleving,
onderwijs en arbeidsmarkt willen erop kunnen
vertrouwen dat diploma’s op een integere wijze
worden behaald. Een instrument dat instellingen in het
hoger onderwijs gebruiken om controle te houden op
het op integere wijze behalen van diploma’s is
fraudepreventiebeleid. Dit maakt inzichtelijk welke verantwoordelijkheden de
actoren in het onderwijsproces – van student tot examencommissie – hebben in
het zorgen voor borgen van diplomawaarde. Dit artikel geeft inzicht in de
samenhang van fraudeoorzaken en fraudepreventie, en het geeft handvatten om
een fraudepreventiebeleid te koppelen aan wetenschappelijke integriteit. Zo is
op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een fraudepreventiebeleid
ontwikkeld, dat duidelijk maakt dat studeren plaatsvindt binnen een
wetenschappelijk integere cultuur waarin frauderen ontoelaatbaar is.
Benieuwd naar het volledige aritkel? Lees verder
Bron: Professioneel Begeleiden

Toetsconstructie &
Toets- en itemanalyse

Toetsing; een vak apart
De docent vertelde van tevoren dat hij 30 van de 100 meerkeuzevragen
achter in het boek ging stellen en dat het uit je hoofd leren van de
antwoorden voldoende was voor een 8”. Als belangenbehartiger van
studenten in het hoger onderwijs ontvangt het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) dit soort signalen vaker van studenten. Goed onderwijs is één
ding, maar het toetsen van goed onderwijs is een vak apart.

Wat is mijn diploma waard?
Het ISO vindt in het kader van onderwijskwaliteit niet alleen dat het onderwijs
inhoudelijk in orde moet zijn, maar dat het examensysteem en de toetsen die
tijdens de studie afgenomen worden ook in orde moeten zijn. Een student heeft
alleen iets aan een behaald diploma als dit ook staat voor een zekere kwaliteit
van de genoten opleiding. En aangezien een diploma een optelsom is van
behaalde studieonderdelen en deze studieonderdelen weer worden afgesloten
met een toets of examen, is het belangrijk dat de kwaliteit van de toetsen aan de
maat is.

De toekomst van de toetsing
Het opstellen van leerwegonafhankelijke
eindtermen, dat is volgens het ISO de toekomst
van de toetsing. Wanneer voor studenten
duidelijk is welke capaciteiten, vaardigheden en
kennis van hen verwacht wordt, kunnen zij zelf
verantwoordelijkheid nemen om dat te bereiken.
Zo krijgen studenten meer grip over hun studiepad en ontstaat meer ruimte om
extracurriculaire activiteiten in te vullen en zich daarmee te ontplooien. Het
flexibel inrichten van het onderwijs en het begeleiden van studenten die zelf hun
onderwijs passend willen maken zijn daarbij volgens het ISO van groot belang.

Signaal opgepakt
Voor studenten is goede toetsing en examinering dus cruciaal. Het tweedaags
congres Toetsing en Examineren in het Hoger Onderwijs bewijst dat niet alleen
studenten dat vinden. Het signaal is opgepakt: toetsing wordt getoetst.

Door: Lisanne van Kessel, Projectmedewerker Interstedelijk Studenten Overleg

Ook allergisch voor
toetsmatrijzen? Voorkomen
is beter dan genezen!
Het woord ‘toetsmatrijs’ zorgt nogal eens voor een allergische reactie bij
mensen die toetsen als een noodzakelijk kwaad zien. Het invullen van de
toetsmatrijs is voor hen een verplicht nummer in het toetsontwikkelproces
dat toch al niet leuk is.
Waarom vinden we het dan toch zo belangrijk dat een toets een toetsmatrijs
heeft? Wat gebeurt er als je geen toetsmatrijs gebruikt? En wat heb je eraan als
je als toetsontwikkelaar de toetsmatrijs wél inzet als een handig hulpmiddel?

Weet wat je meet
Een toetsmatrijs helpt je om vooraf te bepalen wat je wilt gaan toetsen:
Welke leerdoelen wil ik toetsen?
Zijn bepaalde leerdoelen belangrijker dan andere leerdoelen?
Op welk niveau wil ik de leerdoelen toetsen?
Nu zul je misschien denken: ‘Als goede docent weet ik dat toch wel?’. Als goede
docent weet je inderdaad wel wat je in je onderwijs hebt aangeboden. Toch zien
we in de praktijk dat docenten vooral denken in termen van onderwerpen. Ze
hebben dan niet altijd even scherp welke leerdoelen daar precies bij horen, hoe
de leerdoelen zich onderling verhouden en op welk niveau die leerdoelen
moeten worden beheerst. Bovendien is er altijd de valkuil dat stokpaardjes
onbewust belangrijker worden gevonden.Het invullen van een toetsmatrijs
begint met het invullen van de leerdoelen:
Wat moet de kandidaat kunnen?
Welk gedrag moet de kandidaat daarbij kunnen tonen?
Welke kaders en/of minimum eisen gelden daarbij?

Met een toetsmatrijs voorkom je dat je de verkeerde
inhoud toetst
Een taxonomie helpt je vervolgens om bij de leerdoelen aan te geven op welk
niveau je deze wilt toetsen. Moeten de kandidaten vooral hun feitelijke kennis
laten zien, of moeten ze die ook kunnen toepassen in een nieuwe situatie?
Uit een goed geformuleerd leerdoel kun je het gewenste niveau aflezen, maar
het is vaak prettig om in de toetsmatrijs schematisch inzichtelijk te maken op
welk niveau de leerdoelen worden getoetst. De toetsmatrijs geeft je in één
oogopslag inzicht in het niveau van de toets. Op basis van de toetsmatrijs kun je
bepalen welke vraagvorm of toetsvorm je het beste kunt inzetten. Wordt het een
toets met allemaal korte meerkeuzevragen? Of is het ook nodig om een langere
casus in te brengen met een aantal open vragen?
Tot slot geef je in de toetsmatrijs aan of bepaalde leerdoelen eventueel
belangrijker zijn dan andere. Je weet dan of de toets meer vragen moet
bevatten over een bepaald leerdoel, of dat de bijbehorende vragen zwaarder
meetellen voor het eindresultaat.

Bespaar jezelf werk
Mocht je nu denken dat het allemaal wel erg veel werk is om een toetsmatrijs te
maken, het tegendeel is waar: werken met een toetsmatrijs bespaart je werk!
Een toetsmatrijs is namelijk een blauwdruk voor elke nieuwe toets die aan
dezelfde eisen moet voldoen. De herkansing of de toets voor volgend jaar wordt
gebaseerd op dezelfde toetsmatrijs. Je hoeft dan niet steeds opnieuw na te
denken over de inhoud en de opzet van de toets. Bovendien zorg je ervoor dat
de toetsen qua inhoud en niveau vergelijkbaar zijn. En dat is wel zo eerlijk.

Door: Ashra Sugito, Teelen Kennismanagement

Meer weten over toetsen?
Congres Toetsen & Examineren in het HO
Hét jaarlijkse toetscongres voor Hogescholen en Universiteiten
Tijdens dit congres leer je hoe je een kwaliteitsslag kunt maken met jouw toets- en
beoordelingsbeleid.
Meer informatie

Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de
examencommissie
Actuele wettelijke taken van de examencommissie op een rij
Aan de hand van best practices krijg je handvatten aangereikt om jouw taken
effectief in te vullen.
Meer informatie

Cursus Examencommissie: Verdere versterking
van de samenwerking
Bouw (verder) aan een onafhankelijke positie
De focus bij deze cursus ligt op communicatie die de samenwerking in jouw
examencommissie verder kan versterken.
Meer informatie
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