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Uitdagingen in het HO

• toetsing om van te leren versus leren voor de toets

• ontwikkeling van elke student versus op tijd 
afstuderen/rendement

• toetsen worden gebruikt meerdere doelen (bijv. 
voor het leren maar ook voor BSA)

• focus op toetskwaliteit of onderwijskwaliteit?

• iedereen vindt dat het hoger onderwijs moet 
zorgen voor…



van toetsgericht naar 
doelgericht denken en 

werken



www.toetsrevolutie.nl
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‘Toetsen en examens dragen 
onvoldoende bij aan de 

kwaliteit van het onderwijs. 
Dat komt doordat de 

toetspraktijk in verschillende 
opzichten uit balans is. De 

Onderwijsraad adviseert de 
overheid en de 

onderwijsinstellingen in dit 
advies om toe te werken naar 
een evenwichtigere toets- en 

examenpraktijk.’



Mijn bijdrage

1. Welke functies 
heeft toetsing in 
het onderwijs?

2. Wat zijn 
manieren om de 

balans te 
herstellen 

tussen leren en 
presteren?

3. Vier keuzes 
als voer voor 

discussie
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welke functies 
heeft toetsing 

in het 
onderwijs?B

lo
k
 1



o o o o
T

o o

onderwijs toets

toetsgedrag 
(wash-back effect; Alderson & Wall, 1993) 

ontwrichte verhouding onderwijs-
en toetstijd



criteriumnorm ipsatief

de prestatie van 
de student wordt
weergegeven op 
basis van een
normgroep en 
gemiddelde

de prestatie van 
een student wordt
bepaald op basis 
van een vooraf

bepaald criterium

de prestatie van 
een student wordt 
bepaald op basis 

van eerdere 
prestatie

criterion

standaard

norm





toetsing 

= 

brug tussen onderwijzen en 
leren



formatieve activiteiten zijn startpunt van leren

formatief handelen wordt gebruikt om het leren te
stimuleren

FH ……

naar formatief handelen 

FH FH FH FH FH

‘We love to be right, but we learn
more when we are wrong.’



FH is gericht op 
twee doelen
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Waar werkt de 
student naar toe?

Waar staat de 
student nu?

Hoe komt de 
student naar de 

gewenste 
situatie?

formatief handelen is 
interactief en cyclisch proces

FEEDUP

FEEDBACK

FEEDFORWARD



waar werkt 
de student 
naar toe?

waar staat de 
student nu?

hoe komt de 
student naar de 

gewenste situatie?

docent

1. verhelderen
van leerdoelen en 
delen van criteria 

voor succes

2. realiseren van 
effectieve discussies 
en activiteiten die 

bewijs leveren voor 
leren

3. terugkoppeling 
geven gericht op verder 

leren

mede-
student

4. activeren van studenten als belangrijke 
informatiebronnen voor elkaar

student 5. activeren van studenten in het stimuleren 
van eigenaarschap over het eigen leren

FEEDBACKFEEDUP FEEDFORWARD

VOORDAT 
JE BEGINT

RESPONSIEF 
ONDERWIJS

DE ROL VAN DE 
STUDENT



formatief handelen gaat NIET 
over…

- het geven van een summatieve toets 
die niet meetelt

- toetsen als instrument 
- het komen tot een certificerende 

beslissing over leren
- het simpelweg stoppen met cijfers 

geven



formatief handelen gaat WEL 
over…

- het organiseren van activiteiten die 
actieve betrokkenheid van studenten 
vergroten

- toetsing en feedback als een proces 
- het komen tot een beslissing over 

vervolgstappen die de student verder 
helpen en motiveren – een 
formatieve beslissing



wat zijn vier 
manieren om 

de balans 
tussen leren en 

toetsing te 
herstellen?

B
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ontrafel het 
‘waartoe’ van 

het hoger 
onderwijs/
opleiding en 

durf te kiezen

1



http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb
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dient de wijze van toetsing het 
curriculum te sturen, of het 

curriculum te dienen?

van toetsgericht denken en 
handelen naar doelgericht 

denken en handelen
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leg de focus op 
onderwijs- en 

didactische 
kwaliteit in 
plaats van 

toetskwaliteit

2



…verschijnt in augustus als 
gratis e-boek op  

www.wijzelessen.nu

http://www.wijzelessen.nu/


12 effectieve didactische 

principes



van toetsing als 
overlevingsstrategie

naar toetsing als 
leerstrategie





3
stel zwaarwegende 

beslissingen uit, 
maar neem ze dan 
wel zorgvuldig met 

bekwame 
beoordelaars

geef studenten tijd om te 
leren, om te oefenen, 
oefenen, oefenen, 
oefenen………



formeel informeel

Bonte mix aan bewijs voor leren

elk datapunt levert zinvolle informatie 
op!



er staat 
niks op het 

spel

er staat 
veel op het 

spel

één datapunt 
gericht op 

informatie en 
feedback

meerdere datapunten 
gericht op diagnose, 

bijsturing en 
voorspelling

veel datapunten 
gericht op zware 
beslissing over 
leeruitkomst



1. onderbouwd en zorgvuldig bepaalde 
zwaarwegende beslissingen nemen: Is 
deze student een goede 
beroepsbeoefenaar?

2. helderheid krijgen over het antwoord op de 
vraag: Welke stappen moet deze 
student nog zetten om een goede 
beroepbeoefenaar te worden? 

functies toetsprogramma
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het gaat dan niet meer om 
onderscheid 

formatief/summatief, 
maar dat we 

FUNCTIONEEL 
toetsen



Werk van 
toetscultuur naar 
feedbackcultuur 

met 
professioneel 

gedrag als 
uitgangspunt

4



Professionele cultuur en gedrag

Professionele cultuur: het (zichtbare en hoorbare) gedrag 
in de organisatie, inclusief de effecten hiervan op collega’s, 
studenten en andere relevante actoren (Galenkamp & Schut, 
2018)

Gedrag is professioneel als het:

1.Bijdraagt aan de doelen van de hogeschool/opleiding
2.Leidt tot toename van welbevinden van jezelf
3.Leidt tot toename van welbevinden van anderen

Gedrag dat strijdig is met deze drie criteria wordt in een 
professionele cultuur (op vriendelijke én duidelijke wijze) 
effectief begrensd: ‘Zo doen we dat hier niet.’
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Mak- van der Vossen (2019). Learning from lapses. Doctoral dissertation.



‘There is a need for meta-dialogues between teachers
and students about feedback processes. Meta-dialogues 

discuss processes and strategies of assessment
and feedback rather than the specifics of a particular piece 

of work’ (p. 1322)
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Vier keuzes 
voor discussie

B
lo

k
 3



KEUZE 1

ruimen we het curriculum 
flink op of blijven 
we alles doen en 

alles toetsen?



KEUZE 2

leggen we de focus 
op onderwijs- en 

docentkwaliteit of op 
toetskwaliteit?



KEUZE 3

werken we toe naar holistische 
beoordelingen met meerdere 

beoordelaars of handhaven we 
analytische beoordelingen met één 

beoordelaar?   



KEUZE 4

toetsen we het leren met 
professioneel gedrag als 

uitgangspunt of handhaven 
we het schoolse toetsen 

van momentane prestaties? 
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D
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dominique.sluijsmans@zuyd.nl
@dmasluijsmans
www.wijzelessen.nu
www.toetsrevolutie.nl
sluijsmans.net

en nog een 
mooie ORD 
gewenst!

misschien 
tot zo bij 
het feest?



De vier keuzes

1. Ruimen we het curriculum flink op of blijven we 
alles doen en alles toetsen?

2. Leggen we de focus op onderwijs- en 
docentkwaliteit of op toetskwaliteit?

3. Werken we toe naar holistische beoordelingen 
met meerdere beoordelaars of handhaven we 
analytische beoordelingen met één 
beoordelaar?

4. Toetsen we het leren met professioneel gedrag 
als uitgangspunt of handhaven 
we het schoolse toetsen van momentane 
prestaties?


