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Werken vanuit een fundament

Samenvatting
Voordat je een toets voor jouw onderwijs gaat maken, gaan we in dit hoofd-
stuk eerst in op het fundament van waaruit je werkt. Er wordt een overzicht 
gegeven van verschillende basisdocumenten en daarbij wordt uitgelegd wat 
de functie is van een Onderwijs- en Examenregeling (OER).Ten slotte wordt 
het belang van een goed toetsplan als fundament onder de gehele opleiding 
benadrukt.
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1.1  Praktijk

Casus

René is een nieuwe docent binnen de opleiding fysiotherapie. Hij controleert op 
zondagavond zijn mailbox van de hogeschool om te kijken of er nog bijzonderheden 
zijn voor de volgende week. Hij kijkt bezorgd naar een mailtje met als titel: ‘Toetsen 
uiterlijk dinsdag a.s. inleveren’. Hij krijgt een verzoek vanuit het examenbureau om de 
schriftelijke toets binnen twee dagen in te leveren. René krijgt het benauwd van deze 
mail: morgen een hele dag cursus en dinsdag volop lessen – wanneer kan hij dan deze 
toets maken? Bovendien weet hij eigenlijk niet aan welke eisen zo’n toets moet vol-
doen. Hij had het tot nu toe te druk met het voorbereiden van de lessen om zich druk 
te maken over een toets. Als de studenten erom vroegen zei hij altijd dat hij tijdens de 
laatste les daaraan aandacht zal besteden. Tot nu toe heeft hij geen idee wat handig is: 
multiplechoicevragen of toch liever open vragen?

 z Vragen
 5 Wanneer maak jij jouw toets? Voorafgaand aan het ontwikkelen van je lessen of na 

afloop van de lessen?
 5 Hoe ga jij om met vragen van studenten over de toets die ze krijgen?

1.2  Reflectie

Beantwoord de vragen in . tab. 1.1 met ja of nee om een indruk te krijgen van jouw ken-
nis van het fundament van jouw opleiding. Als je niet weet hoe het fundament van jouw 
opleiding eruitziet, zet je een kruisje in de kolom met het vraagteken.

1.3  Basisdocumenten

Voor het BKE-traject is het nodig om, voordat je aan de slag gaat met je eigen toetsen, een 
vooronderzoek uit te voeren. In dit vooronderzoek beschrijf je de visie van jouw opleiding 
op toetsing, de relevante kaders voor de toets en het programma waarvan de toets onder-
deel uitmaakt. Je maakt kennis met de volgende begrippen:
1.  onderwijsvisie/beleid;
2.  beroepsprofiel, BoKS;
3.  curriculum (landelijk/opleiding);
4.  OER;
5.  toetsplan;
6.  studiehandleiding en studentenhandleiding.
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1.3.1  Onderwijsvisie/beleid

In . fig. 1.1 is het model van onderwijsontwikkeling weergegeven. Dit model kan helpen 
het fundament van jouw opleiding in kaart te brengen. Als je het fundament van de op-
leiding helder hebt voordat je een toets gaat maken en lessen gaat ontwikkelen en geven, 
wordt het eenvoudiger om goede resultaten te behalen.

Het is belangrijk dat je vóór de start van het ontwikkelen van onderwijsactiviteiten de 
volgende zaken kunt beschrijven:

 5 missie van de opleiding;
 5 visie op leren en didactiek;
 5 visie op het beroep;
 5 visie op resultaatmeting;
 5 gewenste competenties van de docenten;
 5 gewenste competenties van de studenten;
 5 de inhoud en organisatie van de leeractiviteiten;
 5 relevante wet- en regelgeving.

Door al deze aspecten te beschrijven, krijg je het kader van jouw opleiding duidelijk in 
beeld.

Een onderdeel van de visie op resultaatmeting is het toetsbeleid. In het toetsbeleid 
wordt de visie op toetsing uitgewerkt in concrete regels. Hierbij zijn de volgende uitgangs-
punten van belang:

 5 In het toetsbeleid wordt een beschrijving gegeven van concrete regels op het gebied 
van de wijze van toetsen, de kwaliteit van toetsen en de manier waarop die kwaliteit 
gecontroleerd en verbeterd wordt.

 . Tabel 1.1 Test jouw kennis over het fundament van jouw opleiding

Welke visie is er binnen jouw organisatie? ja nee ?

1. Ik weet wat de visie op toetsen van mijn opleiding is

2. Ik weet wat de visie op opleiden en leren van mijn opleiding is

3. Ik houd rekening met de visie van mijn opleiding bij het maken van 
mijn toetsen

4. Ik houd rekening met het toekomstige beroep van de student bij het 
maken van mijn toetsen

5. Ik weet welke competenties de studenten moeten behalen en welke 
basiskennis zij moeten verwerven

6. Ik houd rekening met de te behalen competenties bij het maken van 
mijn toetsen

7. Ik weet wat de wettelijke regels zijn met betrekking tot het maken van 
toetsen

1.3 •  Basisdocumenten
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 5 Toetsing is in de praktijk vaak de taak van de docent. De docenten zijn de inhouds-
deskundigen en dragen de directe verantwoordelijkheid voor de toetsing.

 5 Het is voor de docent en voor de studenten van belang dat de vorm en inhoud van de 
toetsing bekend is, voordat het onderwijs wordt gegeven.

 5 Toetsing is een essentieel onderdeel van het leerproces en is onlosmakelijk verbonden 
met de inhoud van de lessen en de opdrachten (constructive alignment, Biggs 1999).

 5 Dit betekent dat de beoordeling van de student moet passen bij de competenties en 
leerdoelen van de opleiding en de leeractiviteiten die de studenten krijgen aangereikt.

 5 Indien dit niet het geval is zullen de studenten zich bij het leren eerder laten leiden 
door de inhoud van de toets dan door het gegeven onderwijs.

Casus

Als je studenten communicatief vaardig wilt maken, is het niet logisch dat zij daar-
voor hoorcolleges volgen en een tentamen met multiplechoicevragen krijgen over 
de inhoud van een boek over communicatie. Het leerdoel wordt beter behaald als de 
studenten een vaardigheidstraining krijgen en getoetst worden met behulp van een 
rollenspel met een acteur.

Uit . fig. 1.2 blijkt de samenhang tussen de drie belangrijke componenten die de kwaliteit 
van onderwijs bepalen:

 5 Competenties/leerdoelen: wat willen we de studenten leren?
 5 Leeractiviteiten: hoe gaan ze dat leren?
 5 Toetsen: hoe gaan we meten wat ze hebben geleerd?

 

. Figuur 1.1 Model van onderwijsontwikkeling vanuit een fundament.
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1.3.2  Beroepsprofiel/BoKS

Voor elke opleiding die wordt aangeboden door meer dan één hogeschool, is een beroeps- 
of opleidingsprofiel opgesteld. Daarbij is het werkveld van de opleiding betrokken geweest. 
De profielen zijn vastgesteld door de Vereniging Hogescholen en opgenomen in een da-
tabank. In het beroepsprofiel staan de competenties die een student tijdens zijn opleiding 
moet verwerven. Dit betreft kennis, inzicht, vaardigheden, houding en kwaliteiten die een 
student tijdens zijn opleiding moet aantonen.

Veel opleidingen werken vanuit de landelijk vastgestelde Body of Knowledge & Skills 
(BoKS). Hierin staat wat studenten moeten kennen en kunnen aan het eind van hun studie 
om succesvol als professional te kunnen opereren in de beroepspraktijk.

1.3.3  Onderwijs- en examenregeling (OER)

Het bestuur van een hogeschool stelt voor iedere opleiding een OER vast.

 > In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staan per opleiding de geldende proce-
dures, rechten én plichten met betrekking tot het onderwijs én de examens.

Dit betreft onder andere:
 5 de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden toetsen en examens;
 5 de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding;
 5 de competenties die een student moet hebben bij het afronden van de opleiding;
 5 de studielast van de opleiding en van de verschillende onderwijseenheden;
 5 de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde toetsen;
 5 of de toetsen mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd;

. Figuur 1.2 De samenhang tussen competenties/leerdoelen, leeractiviteiten en toetsen (Biggs 1999).
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 5 de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de 
gelegenheid worden gesteld de toetsen af te leggen;

 5 de termijn waarbinnen de uitslag van een toets bekend wordt gemaakt;
 5 de termijn en de wijze waarop een student die een schriftelijke toets heeft afgelegd, 

inzage krijgt in de beoordeelde toets;
 5 welke toetsen voorwaardelijk zijn voor de toelating tot andere toetsen of onderwijs-

eenheden.

1.3.4  Toetsplan

 > Een toetsplan is een overzicht van alle toetsen in het curriculum waarin per 
onderwijseenheid de leerdoelen, toetscriteria, toetsvormen, het aantal 
studiebelastingsuren en de te behalen EC’s zijn opgenomen.
EC’s zijn studiepunten waarin de studielast van iedere onderwijseenheid wordt 
uitgedrukt.

Bij de start van het bachelor-masterstelsel in 2002 is het studiepuntensysteem European 
Credit Transfer System (ECTS) ingevoerd. Hierbij staat 1 EC voor 28 studie-uren. Een 
studiejaar telt 60 EC’s.

In een toetsplan maakt de opleiding de opbouw van de onderwijseenheden en de 
toetsing hiervan duidelijk.

In het toetsplan is zichtbaar hoe de leerdoelen (of competenties) gedekt worden door 
de toetsvormen. Het is ook een goed instrument om te controleren of de leerdoelen op de 
juiste manier getoetst worden, of er voldoende variatie is in toetsvormen en of het beoogde 
niveau wordt behaald. In . tab. 1.2 wordt een voorbeeld gegeven van een toetsplan in een 
periode. (De begrippen formatief en summatief worden besproken in 7 H. 3.)

Een toetsplan is een onderdeel van het totale toetsprogramma. Dit is de verantwoor-
ding van de samenhang in toetsing van de competenties van de hele opleiding.

Het toetsprogramma is het geheel aan toetsen dat gebruikt wordt om te toetsen of 
een student de eindkwalificaties heeft gehaald. Hieruit blijkt welke competenties worden 
getoetst en op welk niveau (beginner, gevorderd en de startbekwame beroepsbeoefenaar).

1.3.5  Studiehandleiding en studentenhandleiding

In de studiehandleiding staat informatie voor studenten over de inhoud van de opleiding, 
de toelatingseisen, studieduur en andere praktische informatie. Deze informatie geeft een 
globaal beeld over de totale opleiding.

Per onderwijseenheid, module of vak maakt een docent vaak een studentenhandlei-
ding. Deze wordt ook wel modulebeschrijving of blokboek genoemd. Hierin staat spe-
cifieke informatie over de inhoud van de onderwijseenheid, de competenties waaraan 
gewerkt wordt, de leerdoelen en onderwerpen per les, de gewenste voorbereiding door 
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de student, de literatuur die gebruikt wordt en de werkwijze tijdens de lessen. Daarnaast 
bevat de studentenhandleiding ook informatie over de toets. De studenten weten, voordat 
de onderwijseenheid start, op welke wijze de toetsing plaatsvindt.

1.4  Portfolio

 > Leerdoel
Je kunt de consequenties van de verschillende basisdocumenten van jouw oplei-
ding voor jouw eigen toets benoemen.

1.  Onderzoek of er binnen jouw organisatie een visie is op toetsing en hoe deze visie 
is vastgelegd in een toetsbeleid. Beschrijf de expliciete (beschreven) en/of impliciete 
visie op toetsing en verwijs daarbij naar de bron(nen). Wat is jouw mening over deze 
visie en het toetsbeleid? Reflecteer op de visie en benoem de consequenties van deze 
visie voor jouw eigen toetsen. Als er geen toetsbeleid is, op basis waarvan worden 
dan toetsen ontwikkeld? Hoe zou jij jouw visie omschrijven?

2.  Verzamel de beschikbare basisdocumenten (Beroepsprofiel, BoKS, Curriculum, 
OER, Toetsplan en Studiehandleiding). Beschrijf kort de inhoud en functie van deze 
documenten. Noteer op basis hiervan de belangrijkste aandachtspunten rondom het 
thema ‘toetsen’. Geef aan of er relevante kaders ontbreken. Reflecteer op de kaders en 
benoem de consequenties voor jouw eigen toets.

3.  Geeft aan welke positie jouw vak/onderwijseenheid in het totale onderwijspro-
gramma heeft. Beschrijf welke toetsvormen in het programma worden gegeven. Zet 
het toetsplan van jouw opleiding in je portfolio. Markeer hierin de toetsen waarbij jij 
een inbreng hebt. Noteer waaruit jouw inbreng bestaat. Bijvoorbeeld: heb je de toets 

. Tabel 1.2 Toetsplan voor een periode (jaar 2 – competentieniveau 2: gevorderd)

onderwijs-
eenheid

leerdoelen tijdstip toetsvorm functie van 
de toets

EC beoordeling weging 
(%)

OE 1 leerdoel A, 
B, C en D

week 11 adviesrapport summatief 6 groepscijfer 50

week 10 brief cijfer 30

week 11 presentatie cijfer 20

leerdoel B week 5 opdracht formatief voldaan

OE 2 leerdoel C week 11 mctoets summatief 2 cijfer

OE 3 leerdoel D week 11 casustoets summatief 3 cijfer

OE 4 leerdoel D 
en E

week 9 3 groeps-
opdrachten

summatief 4 groepscijfer 50

week 11 reflectieverslag summatief cijfer 50
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gemaakt, afgenomen, beoordeeld of geanalyseerd? Reflecteer op de positie van jouw 
eigen toetsen in het toetsplan en benoem de consequenties van deze positie voor 
jouw eigen toets.

4.  Kijk terug naar jouw antwoorden op de reflectievragen van 7 par. 1.2. Wat heb je ge-
leerd van de tekst in dit hoofdstuk en het maken van de opdrachten? Wat kan er nog 
verbeterd worden met betrekking tot het fundament van jouw opleiding?

Hoofdstuk 1 • Werken vanuit een fundament

1


	Hoofdstuk-1
	Werken vanuit een fundament
	1.1	Praktijk
	1.2	Reflectie
	1.3	Basisdocumenten
	1.3.1	Onderwijsvisie/beleid
	1.3.2	Beroepsprofiel/BoKS
	1.3.3	Onderwijs- en examenregeling (OER)
	1.3.4	Toetsplan
	1.3.5	Studiehandleiding en studentenhandleiding

	1.4	Portfolio





