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Nieuwe inzichten;  
meer kwaliteit

Natuurlijk wilt u uw leerlingen zo objectief en eerlijk mogelijk 
beoordelen. Dat is alleen nog niet zo eenvoudig. Want hoe zorgt u ervoor 
dat uw persoonlijke voorkeuren en gedachten uw beoordeling niet 
‘kleuren’? Tijdens onze trainingen leert u hier op een juiste manier mee 
om te gaan. 

Cito verzorgt trainingen op maat op iedere gewenste locatie.  
Iedere training wordt zorgvuldig afgestemd  op uw voorkennis, wensen 
en behoeften. Vanuit onze expertise helpen wij u graag met:
•	 het	opstellen	van	gedegen	toetsbeleid
•	 het	maken	van	goede	toetsen
•	 het	meetbaar	maken	van	competenties
•	 de	bepaling	van	de	kwaliteit	van	een	toets	
•	 het	op	de	juiste	wijze	beoordelen	van	toetsproducten.

Meer informatie | www.cito.nl, T (026) 352 12 81 of citoconsult@cito.nl
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Voor u ligt een extra nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Een speciaal 
nummer ter gelegenheid van het afscheid van de oprichter van dit blad, Henk van 
Berkel. Na ruim tien jaar het tijdschrift vol passie te hebben geleid, is Henk afgelopen 
maand met pensioen gegaan en heeft hij zijn redactionele activiteiten overgedra-
gen. In zijn rol als hoofdredacteur en als redacteur van verschillende boeken over 
toetsing had Henk altijd de docent voor ogen, zodat artikelen optimaal bijdroegen 
aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom ook passend dat dit extra nummer 
uitkomt vlak voor het NVE-congres dat als thema ‘kwaliteit van examinering’ heeft.

Dat het systeem van toetsing in het onderwijs van hoge kwaliteit moet zijn, wordt 
door iedereen die in het onderwijs werkzaam is, aangenomen. Hoe dat dan gereali-
seerd moet worden is een andere vraag. Het realiseren van kwaliteit van toetsing is 
moeilijk. Toetsing betreft veel aspecten. Duidelijk is dat als een toets niet meet wat 
die zou moeten meten er geen sprake is van toetskwaliteit. Het meten van com-
petenties moet met andere instrumenten dan het meten van kennis. Maar welke 
instrumenten kan je inzetten om toetskwaliteit te realiseren? In hoeverre is er sprake 
van toetskwaliteit als de toetsing niet bijdraagt aan het leren van leerlingen en stu-
denten? Afhankelijk van de functie van de toets kan dat een rol spelen. Toetskwaliteit 
wordt ook bepaald door de afnamecondities. Werken de computers bij een digitale 
toets, zijn de surveillanten geïnstrueerd over wat zij wel en niet mogen en moeten 
zeggen? De basis voor toetskwaliteit van een opleiding wordt vastgelegd in het 
toetsbeleid. De visie op toetsen is van betekenis voor de verdere uitwerking ervan 
in het onderwijs. Mijn idee is dat deze visie nog niet bij alle opleidingen even helder 
aanwezig is. De artikelen in dit nummer kunnen als input gebruikt worden om de 
visie van uw opleiding verder vorm te geven.

Dit nummer bevat bijdragen van auteurs die al eerder geschreven hebben voor 
EXAMENS en van auteurs die een bijdrage geleverd hebben aan het nieuwste boek 
van Henk van Berkel c.s. over toetsen in het hoger onderwijs. De bijdragen zijn kort 
en bondig en geven een goed beeld van de verschillende onderwerpen die de 
afgelopen tien jaar de revue van het tijdschrift gepasseerd zijn en die op verschil-
lende manier een stukje van toetskwaliteit in beeld brengen.De redactieleden Harry 
Molkenboer en Alex van de Kerkhof hebben beiden een column voor dit nummer 
geschreven. Harry geeft aan dat toetsing niet zo zwart-wit is als we vaak door allerlei 
regeltjes willen doen geloven en Alex maakt duidelijk dat we het onze leerlingen en 
studenten soms wel heel erg moeilijk maken door de formulering van onze toetsvra-
gen. Op de NVE pagina wordt het NVE register voor examenfunctionarissen aange-
kondigd. Tot slot in dit nummer drie introducties op de keynotes van het NVE-congres. 

De redactie dankt Henk van Berkel voor zijn geweldige idee om dit tijdschrift op te 
richten. Bij een vereniging die staat voor kwaliteit hoort een tijdschrift dat bij deze 
ambitie aansluit. We hopen de weg die Henk met het tijdschrift is ingeslagen op een 
goede manier te vervolgen.
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Resultaten op examens zijn in belangrijke mate bepalend voor de 
onderwijs- en beroepscarrière van burgers. De kwaliteit van examens 
en het gehele proces van examinering moet daarom volledig gewaar-
borgd worden. Stakeholders moeten er blind op kunnen vertrouwen 
dat alle instellingen, bedrijven en personen die een rol spelen in de exa-
menketen, hiervoor zorg dragen. De waarde van het aan een examen 
verbonden diploma of certificaat is daarvan afhankelijk. De Nederlandse 
Vereniging voor Examens (NVE) richt zich sinds haar oprichting in 1999 
dan ook op het verbeteren van de kwaliteit van examinering in de 
meest brede zin des woords. 

De NVE heeft al verschillende malen geconstateerd dat de kwaliteit van 
examens en examenprocessen steeds meer in de publieke belangstel-
ling staat. Na de nodige kritische geluiden rond examinering in het 
mbo, is er in 2011 ook veel kritiek gekomen op de examinering in het 
hbo. En dit jaar was er, door de grootste geconstateerde examenfraude 
tot nu toe, veel negatieve aandacht in de media voor de examinering 
in het vo. De kwaliteit van examinering staat al enkele jaren hoog op de 
politieke agenda. 

Dit was aanleiding voor het bestuur van de NVE om te besluiten het 
negende examencongres volledig aan het brede thema ‘kwaliteit van 
examinering’ te wijden. Wij hebben vertegenwoordigers van de over-
heid, het bedrijfsleven en de wetenschap bereid gevonden hun actuele 
visie op dit onderwerp met ons te delen. Bas Derks, plaatsvervangend 
directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, geeft in zijn bij-
drage onder meer aan welke maatregelen de overheid heeft genomen 
om de kwaliteit van examinering in het onderwijs op een hoger plan 
te brengen. Michael van Straalen, vice-voorzitter MKB en voorzitter SBB, 

De kwaliteit van toetsing levert een essentiële bijdrage aan de borging van 
het niveau afgestudeerden (Ministerie OCW, 2011). Om de kwaliteit van 
toetsing te verbeteren en te borgen moet duidelijk zijn op basis waarvan 
die kwaliteit verbeterd moet of kan worden. Criteria voor kwaliteit kunnen 
voldoende handvatten bieden om de kwaliteitsverbetering of waarborging 
daadwerkelijk te realiseren. 

Hoewel er eenstemmigheid is over de noodzaak om de kwaliteit van 
toetsing te verbeteren en te borgen, lopen de opvattingen over wat 
er verstaan wordt onder kwaliteit van toetsing uiteen. Deze bijdrage 
geeft op basis van literatuur een overzicht van een aantal verschillende 
kwaliteitscriteria, geordend in vier componenten: kwaliteit van items, 
van toets- en beoordelingsinstrumenten, van het toetsprogramma, 
en van toetsbeleid in de context van leven lang leren (Gerritsen-van 
Leeuwenkamp, 2012; Joosten-ten Brinke, 2011).

Desirée Joosten-ten Brinke

Voorwoord

Kwaliteitscriteria van toetsing

Cor Sluijter

Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

beschouwt het thema vanuit het gezichtspunt van de werkgever. Hij 
breekt een lans voor het concreet betrekken van het bedrijfsleven bij 
het vaststellen van en vormgeven aan de examens in het beroeps-
onderwijs. Oud-NVE-bestuurslid Theo Eggen, bijzonder hoogleraar en 
wetenschappelijk directeur van het Research Center voor Examinering 
en Certificering, maakt in zijn keynote bijdrage duidelijk aan welke kwali-
teitseisen examens minimaal moeten voldoen om het vertrouwen van 
alle stakeholders waard te mogen zijn. 

Met dit themanummer willen wij tevens het afscheid van Henk van 
Berkel als mede-hoofdredacteur van EXAMENS en de komst van Desirée 
Joosten-ten Brinke als zijn opvolgster markeren. Ik dank Henk hartelijk 
voor zijn langjarige en niet aflatende inzet om het blad te maken tot 
wat het is. In zijn laatste hoofdredactionele stuk constateerde hij: ‘Het 
tijdschrift staat, de redactie functioneert uitstekend, de verhouding met 
de uitgever en de vereniging is goed en, het allerbelangrijkst, de inhoud 
van het tijdschrift heeft kwaliteit’. Waarvan akte.

Wij vinden het van belang om tegelijk met het congres het voorliggen-
de speciale themanummer van EXAMENS te laten verschijnen. Dit num-
mer bevat een reeks korte inhoudelijke en makkelijk leesbare bijdragen 
rond het brede thema van toetsing. Daarnaast bevat dit themanummer 
samenvattingen van de presentaties van onze drie keynote sprekers. 

Ik spreek de hoop uit dat u tijdens het negende Examencongres zult 
constateren of geconstateerd heeft dat er weer stappen gemaakt zijn 
in het verder verbeteren van examens en examenprocessen in het 
onderwijs én het bedrijfsleven. 

Kwaliteit van items
De kwaliteitsborging van toetsing start met het waarborgen van de 
items van de toets, omdat opdrachten, taken of vragen bijdragen aan 
de kwaliteit van de toets. Zo moeten toetsvragen onder andere relevant 
zijn voor het te toetsen leerdoel, de vraagmoeilijkheid moet aanvaard-
baar zijn gelet op het niveau van de student en de taak moet efficiënt 
kunnen worden afgenomen (Joosten-ten Brinke, 2011). De score van de 
toetsvraag moet onafhankelijk zijn van storende invloeden van beoor-
delaars, een juist onderscheid maken tussen studenten met een hoog 
en laag kennisniveau en zorgvuldig geformuleerd zijn (van Berkel & Bax, 
2006). Daarnaast moet de taak afhankelijk van de context de inhoud 
van het onderwerp van het domein dekken, een weergave zijn van 
een levensecht probleem en begrijpelijk zijn om uit te voeren (Tillema, 
Leenknecht & Segers, 2011).
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Kwaliteit van toets- en beoordelingsinstrumen-
ten
Uiteraard dragen goede toetsvragen en opdrachten bij aan de kwaliteit 
van een toets, maar dat betekent niet automatisch een goede toets. Zo 
moeten standaarden, criteria en besluiten accuraat en consistent zijn 
door de tijd heen en tussen assessoren. De persoon van de beoordelaar 
mag geen invloed uitoefenen op de hoogte van de totaalscore en 
toetsresultaten moeten te rechtvaardigen zijn tegenover de student 
(Ploegh, Tillema & Segers, 2009; van Berkel & Bax, 2006). Daarnaast 
moet de toets meten wat beoogd is en bruikbaar zijn om te hanteren 
(Joosten-ten Brinke, 2011).

Kwaliteit van het toetsprogramma
In een toetsprogramma worden diverse toetsen geïntegreerd om 
informatie te krijgen over het al dan niet verworven zijn van compe-
tenties (Baartman, Bastiaens, Kirschner & van der Vleuten, 2006; van der 
Vleuten & Schuwirth, 2005). De kwaliteit van een toetsprogramma kan 
geëvalueerd worden aan de hand van twaalf criteria (Baartman et al., 
2006). Zo moet een toetsprogramma onder andere gebaseerd zijn 
op de competenties die studenten in het onderwijs ontwikkelen en 
transparant en begrijpelijk zijn voor betrokkenen. Beslissingen moeten 
gebaseerd worden op meerdere bewijzen, meerdere toetssituaties en 

meerdere beoordelaars en de verschillende beoordelingsvormen moe-
ten overeenkomen met de toekomstige beroep- en opleidingsituatie. 
Het toetsprogramma moet in staat stellen om denkprocessen, die een 
student doorloopt als hij aan opdrachten werkt, eerlijk te beoordelen en 
daarnaast waardevolle feedback opleveren (Baartman, Prins, Kirschner & 
van der Vleuten, 2007). 

Kwaliteit van toetsbeleid in de context van le-
ven lang leren
Toetsing heeft een effect op het leren van studenten, doordat toetsing 
informatie geeft over waar studenten staan; welke leerdoelen zij moe-
ten bereiken; en hoe zij deze het beste kunnen bereiken (Assessment 
reform group, 2002). Om de kwaliteit van toetsing in de context van le-
ven lang leren te waarborgen, moet toetsing de toegang tot onderwijs 
bevorderen, studenten actief betrekken, zich richten op het beklijven 
van kennis en voorbereiden op toekomstige leeractiviteiten (Boud, 
2000). Opleidingen dienen dit in een helder toetsbeleid vast te leggen.

Voor onderwijsorganisaties is het van belang om kwaliteitsborging en 
-verbetering te richten op meer dan alleen het waarborgen van de 
toets of de toetsvraag. Voor toekomstig onderzoek is het relevant om 
te kijken op welke manier de bestaande kwaliteitscriteria hanteerbaar 
voor de praktijk gemaakt kunnen worden.

Integraal toetsbeleid is het samenhangende stelsel van kwaliteitszorg 
waarin maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om de kwaliteit van 
toetsing en examinering te bewaken en te bevorderen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2003).

De aandacht voor verantwoording van de kwaliteit van toetsing en 
examinering is in het hoger onderwijs de laatste jaren toegenomen. 
Dit is mede het gevolg van ontwikkelingen als de instellingsaudit, het 
toenemende belang van toetsen bij opleidingsaccreditatie, maatschap-
pelijke onrust over diploma’s en de verzwaarde verantwoordelijkheden 
van examencommissies. Integraal toetsbeleid is een middel om de 
werkprocessen rond tentamens en examens zichtbaar te maken en 
verder te verbeteren. 

Het Plan Do Check Act model
In het hoofdstuk ‘Ontwikkeling van Toetsbeleid’ (Martens & Moerkerke, 
2013) is beschreven hoe bij hogescholen en universiteiten het integraal 
toetsbeleid vertaald kan worden naar vier gekoppelde kwaliteitscirkels 
die een uitwerking zijn van het PDCA-model. Deze kwaliteitscirkels 
vinden plaats op het niveau van de instelling, de faculteit, de opleiding 
en de onderwijseenheid (zie figuur 1). 

Om dit model voor integraal toetsbeleid goed te laten werken moet 
een balans worden gevonden tussen de aansturing door instellings-
bestuur en decaan enerzijds en professionele vrijheid van opleidings-
directeuren en docenten anderzijds. Belangrijk is dat teams duidelijke 

Integraal toetsbeleid: theorie en praktijk
George Moerkerke en Riet Martens 

aanwijzingen van een hoger gelegen niveau krijgen, maar ook dat de 
teams kunnen laten zien hoe zij bijdragen aan de kwaliteit van het 
onderwijsinstituut als geheel. 

Toetsbeleid in de praktijk
Voor faculteiten en opleidingen is het van belang dat op een kostenef-
fectieve manier invulling wordt gegeven aan het toetsbeleid. Dit kan 
onder andere door docenten en opleidingsdirecteuren te ondersteu-
nen bij het ter hand nemen van het toetsbeleid dat bij hun taak past. 

	  
Figuur 1. Model voor integraal toetsbeleid bij instellingen voor hoger onderwijs
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Een toets- en itemanalyse is een onderzoek naar de kwaliteit van het 
toetsinstrument op basis van de toetsscores. Het onderzoek kan plaats-
vinden op het niveau van de toetsvragen, de toets - inclusief de gekozen 
cesuur - en/of de itembank en kan dienen om verantwoording af te 
leggen over de huidige toetsing, maar kan ook aanwijzingen geven voor 
verbeteringen.

Toets- en itemanalyse kan uitgevoerd worden bij meerkeuzevragen 
waar een student goed of fout scoort, maar ook bij vragen waarbij 
anders gescoord wordt. Bijvoorbeeld bij een tentamen met open 
vragen waarbij een kandidaat 1, 2 of 3 punten voor een gegeven 
antwoord kan scoren. 

Voor toets- en itemanalyses is specifieke software op de markt, een 
programma als Excel of SPSS is ook te gebruiken. De meeste toets-
software genereert de meest gebruikte indicatoren automatisch op 
basis van de klassieke testtheorie. Een nadeel van deze theorie is dat 
de analysegegevens afhankelijk zijn van de groep waarbij de toets is 
afgenomen en de specifieke vragen die zijn gesteld. Psychometrici 
werken ook wel met de Item Respons Theorie (IRT). Deze theorie 
houdt, kort gezegd, rekening met de kenmerken van de toetsvragen 
en de kandidaten. 

Wat is toets- en itemanalyse?
Jackelien ter Burg

Job-aids en format toetsplan
Om examinatoren te ondersteunen bij het inrichten van de toetsen zijn 
bij de Universiteit Twente zogenaamde ‘job-aids’ ontwikkeld. ‘Job-aids’ 
zijn korte beschrijvingen waarin, voor verschillende aspecten van toet-
sing en beoordeling, de kernpunten kort maar krachtig zijn aangege-
ven. Er zijn onder meer ‘job aids’ voor het formuleren van doelstellingen, 
het beoordelen van groepswerk, het kiezen van een toetsvorm en het 
voorkomen van meeliftgedrag. En om opleidingsdirecteuren te onder-
steunen bij het realiseren van toetsbeleid is onlangs door de Universi-
teit Twente de handreiking ‘format toetsplan’ beschikbaar gesteld (zie 
verder www.utwente.nl). 

Quick-scan
Op de Open Universiteit is een ‘quick-scan’ ontwikkeld waarbij de 
kwaliteit van tentamens en examens vanuit vier perspectieven wordt 
benaderd: Opleiding, Onderwijseenheden, Thesis en Examinatoren. Bij 
elk perspectief is een checklist gemaakt vanuit algemeen erkende kwa-
liteitsaspecten. Zo zijn bij Opleiding kwaliteitsaspecten uitgewerkt als 
doelgerichtheid van de toetsen, variëteit in toetsvormen en gemeen-
schappelijke beoordelingsperspectieven in leerlijnen. Bij Onderwijseen-
heden zijn kwaliteitsaspecten uitgewerkt als validiteit, betrouwbaar-
heid en beoordelaarsovereenstemming; maar ook aspecten die hun 
oorsprong hebben in de beginselen voor behoorlijk tentamineren van 
de Examenkamer, zoals transparantie, zorgvuldigheid en motivering van 
beslissingen. Een concreet aandachtspunt is hier bijvoorbeeld: wordt bij 

het beoordelen van een werkstuk een beoordelingsformulier gebruikt? 
Bij Thesis zijn kwaliteitsaspecten toegevoegd als maatregelen tegen 
plagiaat, manipulatie van onderzoeksgegevens en ongeoorloofde 
samenwerking. Bij Examinatoren zijn kwaliteitsaspecten afgeleid uit 
normen voor persoonscertificatie, zoals opleidingsniveau, specifieke 
training op toetstaken, en teamwork. Een van de concrete aandachts-
punten hier is: hebben de examinatoren de toetsgerichte trainingen 
van de BasisKwalificatie Onderwijs Universiteiten afgerond? 
In de ‘quick-scan’ wordt met ongeveer 30 à 40 aandachtspunten ge-
vraagd welke concrete acties ter bevordering van de kwaliteit worden 
genomen.

De eerste ervaringen zijn dat binnen een goed gekozen projectstruc-
tuur de ‘quick-scan’ binnen aanvaardbare tijd (totaal 80 uur inspanning 
met een projectteam van 4 à 5 personen (bijv. opleidingsdirecteur en 
-coördinator, twee docenten en een onderwijskundige) kan leiden tot 
een inventarisatie en prioritering van concrete maatregelen ter bevor-
dering van het toetsbeleid bij een opleiding. 
Het is wel nodig dat de ‘quick-scan’ daadwerkelijk is opgenomen in de 
PDCA-cyclus, en dat actiepunten jaarlijks worden gerapporteerd aan 
het hoger liggende organisatieniveau, zodat er een gesprek kan plaats-
vinden over de vorderingen in de realisatie van het toetsbeleid. 

De ‘quick-scan’ wordt de komende periode nogmaals uitgetest en zal 
daarna via de auteurs beschikbaar worden gesteld.

De betekenis van toets- en itemanalyse voor 
onderwijs of opleiding
Ook al wordt er vooraf veel aandacht besteed aan het ontwerp 
en de constructie van toetsvragen en de toets, pas na afname kan 
gekeken worden of de toetsvragen naar verwachting gewerkt 
hebben. Over een aantal kwaliteitseisen is namelijk pas achteraf een 
gefundeerd oordeel te geven. Tijdens de toets- en itemanalyse kan 
blijken dat er één of meerdere toetsvragen of de toets als geheel 
onder de maat is. 

Toets- en itemanalyse levert de meeste informatie als de toets door 
een grote groep studenten gemaakt is. Bij een klein aantal (<25) 
kandidaten kan de analyse plaatsvinden, maar dan kunnen er geen 
harde conclusies worden getrokken. De uitkomsten zijn mogelijk 
niet nauwkeurig genoeg doordat de invloed van één kandidaat 
op het geheel groot is. De uitkomsten kunnen in dat geval wel een 
indicatie zijn voor mogelijke fouten.

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de meest gebruikte 
indicatoren bij een toets- en itemanalyse op basis van de klassieke 
testtheorie: de moeilijkheid van de vraag (p-waarde), het onder-
scheidend vermogen (rit- en rir-waarde) en de betrouwbaarheid 
van de toets.
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Tips bij toets- en itemanalyse
• De toets- en itemanalyse geeft alleen signalen. Probeer altijd de 

oorzaak te achterhalen. Het uiteindelijke besluit kan ook zijn dat 
je geen actie onderneemt.

• Houd altijd het doel van de toets in je achterhoofd. Het maakt 
voor de streefwaardes veel uit of je bijvoorbeeld een begin-
toets afneemt, of de tien beste studenten wilt selecteren, of het 
een eenmalige toets is of niet, of je cijfers geeft tussen de 1 en 
de 10, of de schaal voldoende / onvoldoende is, etc.

• Wees je er bewust van dat bij de klassieke testtheorie de 
resultaten gebaseerd zijn op de groep waarbij je de toets hebt 
afgenomen. In een zwakke klas zullen de p-waardes laag zijn. 
Grote verschillen in de groep of juist homogeniteit zijn van 
invloed op de betrouwbaarheid.

• Interpreteer de gegevens die je hebt in samenhang, neem ook 
gegevens uit een eventuele enquête en/of bezwaarschriften 
mee. Bijvoorbeeld een heel hoge p-waarde impliceert ook een 
lage rit-waarde. Een lage p-waarde samen met veel kandidaten 
die de vraag niet beantwoord hebben, zegt meer dan alleen 

een lage p-waarde. De eerste toetsvraag mag best heel mak-
kelijk zijn, om de kandidaten op hun gemak stellen. De laatste 
vragen in een toets zijn misschien slecht gemaakt of niet 
beantwoord omdat er onvoldoende tijd was.

• Begin met de grootste ‘problemen’ op te lossen. Dit kan effect 
hebben op de uitkomsten. 

• Bij twijfel kun je ook een volgende afname afwachten. Komt 
dan hetzelfde ‘probleem’ naar voren? 

• Bedenk van tevoren wat je doet als je vragen op basis van de 
toets- en itemanalyse gaat verwijderen. Een veelgebruikte regel 
is dat verwijderde vragen niet meetellen en de maximumscore 
en de cesuur worden bijgesteld. Van kandidaten die van deze 
regel nadeel ondervinden, doordat zij in plaats van een vol-
doende nu een onvoldoende krijgen, wordt de score meestal 
niet aangepast.

• Kijk niet alleen naar de vragen die het slecht doen. Laat je door 
een vraag die het volgens de analyse goed doet inspireren 
voor nieuwe vragen. 

Indicator Omschrijving Min Max Streefwaarde1 Mogelijke conclusies Mogelijke acties Overwegingen

Niet-beantwoord 
(open, …)

Aantal kandidaten dat de 
vraag niet beantwoord 
heeft.

0 N 0 >5 
De vraag is onduidelijk. Het 
onderwerp van de vraag was 
geen onderdeel van de lesstof. 
De vraag werkt niet goed (bij 
toetssoftware).

Betreffende vraag nog 
eens bekijken. Vraag 
aanpassen of anders 
verwijderen.

Vraagmoeilijkheid 
(p-waarde)

Geeft de moeilijkheid van 
de vraag aan. Een p-waarde 
van 0,90 wil zeggen dat 
90% van de kandidaten 
het juiste antwoord heeft 
gegeven en de vraag dus 
makkelijk was.

0 +1 Bij MC: tussen 
de raadkans 
en 0,80 geeft 
de vraag 
de meeste 
informatie.

< 0,20 de vraag is moeilijk
> 0,80 de vraag is makkelijk

< raadkans

Vraag is verkeerd gesleuteld of 
instinker.

Betreffende 
toetsvragen nog eens 
bekijken in combinatie 
met de Rit-waarde →→

Vraag aanpassen of 
anders verwijderen. 
Denk hierbij ook aan 
efficiëntie: vragen die 
iedereen goed maakt, 
kosten leestijd maar 
dragen niet bij aan de 
betrouwbaarheid.

* moet deze vraag in 
deze toets gesteld 
worden? 
* is de vraag moeilijk 
of makkelijk door de 
vraagstelling of de 
alternatieven
* is het juiste 
antwoord als juist 
aangegeven?-
* is het onderwerp 
wel voldoende in 
de lessen aan bod 
gekomen?

Onderscheidend 
vermogen 
(discriminerend 
vermogen, Rir- of Rit-
waarde, D-waarde)

Geeft aan in hoeverre de 
vraag onderscheid maakt 
tussen kandidaten met 
hoge toetsscores en die 
met lage toetsscores.

-1 +1 Positief, liefst 
hoger dan 
0,20-0,30

<0: de goede studenten kiezen 
een afleider, terwijl de slechte 
studenten de vraag goed 
beantwoorden.

Betreffende vraag nog 
eens bekijken →→

Vraag aanpassen of 
verwijderen.

* juist gesleuteld?
* toetskundig juist? 
(passen bij leerdoel, 
niet dubbelzinnig, 
geen strikvraag, etc.)

Betrouwbaarheid 
(Coëfficiënt a, 
cronbach’s alpha, KR-
20 of rxx )

Maat voor 
betrouwbaarheid van de 
toetsscores, hoe hoger 
de a hoe nauwkeuriger 
de scores. Bij a = 0 zijn 
de scores volkomen 
onbetrouwbaar. De scores 
zijn toevallig tot stand 
gekomen.

0 +1 >0,6-0,8 Bij → < 0,6 
Verschillen in de groep zijn 
te klein.
De vragen meten niet allemaal 
hetzelfde.
De toets omvat te weinig 
vragen.
Er zijn te veel vragen met 
een te laag discriminerend 
vermogen (bijvoorbeeld te 
moeilijk of juist te makkelijk).

Vragen met laag 
discriminerend 
vermogen nog 
eens bekijken, 
eventueel aanpassen 
of verwijderen. 
Dan opnieuw 
betrouwbaarheid 
berekenen. 
Als een toets 
gecompenseerd 
kan worden met 
andere toetsen, 
of bij formatieve 
toetsen is een lagere 
betrouwbaarheid 
minder kwalijk.

Tabel 1. Overzicht van een aantal veelgebruikte indicatoren

1 Streefwaarde voor een summatieve meerkeuzetoets met een cijferschaal van 1 t/m 10.
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Elk vakgebied heeft zijn eigen jargon. Binnen het vakgebied van 
toetsing is dat niet anders. Zomaar enkele begrippen uit dit nummer 
van EXAMENS: validiteit, competentietoetsing, toets- en itemanalyse, 
holistische versus analytische rubrics, toetsprogramma, discriminerend 
vermogen. De artikelen waaruit deze begrippen komen, zijn geschre-
ven door deskundigen uit het vakgebied. De artikelen zijn meestal 
bedoeld voor niet-toetsdeskundigen, van wie wel toetsdeskundigheid 
wordt verwacht. Denk aan de docent die binnen zijn vak kennis, vaar-
digheden en houdingen van zijn studenten wil beoordelen. Mogelijk 
om zijn onderwijs beter richting te geven, maar veelal om de student 
‘de maat te nemen’, slagen of zakken.

Toetsdeskundigen storten hun deskundigheid met enthousiasme 
uit over niet-toetsdeskundigen. Kwaliteit van toetsing is waar het om 
gaat. Een prettig kenmerk van toetsdeskundigen is dat ze graag hun 
kennis delen. Zoek maar eens op het internet, eigenlijk alles wat je 
over toetsing wilt weten, is daar wel te vinden. Ook docenten vinden 
een goede kwaliteit van hun toetsen belangrijk. Maar toetsing is niet 
hun vakgebied, ze doen het erbij. Graag nemen ze over wat in een 
cursus toetsconstructie wordt aangereikt. Dat leerdoelen concreet en 
meetbaar moeten zijn, wat de betekenis is van verschillende psycho-
metrische gegevens, dat competentietoetsing noodzaakt tot denken in 
toetsprogramma’s in plaats van losse toetsen, hoe een praktijkopdracht 
ontwikkeld kan worden en dat een toetsmatrijs noodzakelijk is voor 
een valide toets (juiste inhoud, juiste niveau en juiste omvang met een 
passende toetsvorm).

Toetskennis heeft vaak iets wetmatigs:
• Een goede multiple-choice vraag voldoet aan vier kwaliteitscriteria 

en vijfentwintig constructievoorschriften en heeft een ideale p-
waarde van 0,63 (als er vier alternatieven zijn) en de a-waarde van 
de afleiders mag niet onder de 0,05 komen!

• De cesuur van een assessment dient mede bepaald te worden op 
basis van interviews met zowel excellent presterende werkenden 
als gemiddeld en slecht presterende werkenden (van elk minimaal 
twee interviews)!

Column
Kwalitatief toetsen: denk niet zwart-wit en neem de tijd

Harry Molkenboer

Het voordeel van deze wetmatigheden is, dat het ontwikkelaars, vast-
stellers, beoordelaars, leden van examencommissies en auditoren hou-
vast geeft. Maar het heeft ook iets zwart-wits, goed-fout. Alsof toetsen 
een mathematische deskundigheid is, vol met regels en grenswaarden. 
Daarnaast biedt het een soort schijnveiligheid. Want hoe betrouwbaar 
is een toets werkelijk? Een volledig betrouwbare toets bestaat niet.

Een docent heeft na een cursus toetsconstructie niet ineens de tijd om 
zijn vaak (te) globale leerdoelen volledig om te zetten in concrete en 
meetbare toetstermen of om zijn curriculum zodanig om te werken, 
dat toetsen het leren bepaalt en een afgewogen toetsprogramma 
met formatieve en summatieve toetsen ontstaat. Statistische analyse is 
mooi, maar bewerkelijk bij schriftelijk afgenomen toetsen waarbij een 
infrastructuur ontbreekt om schrapkaarten te scannen. Niet omdat do-
centen niet zouden willen, in tegendeel. Na een cursus toetsconstructie 
is de docent bijna altijd intrinsiek gemotiveerd om wat van zijn toetsen 
te maken. Vaak voor het eerst, zijn hem concrete handvatten aangereikt 
voor goede toetsen. Maar voor een professionele toetsfunctie is meer 
nodig, zoals een visie op toetsen, een toetsbeleid en een toetsorganisa-
tie. En tijd, om betrokkenen zich eigen te laten worden met een nieuwe 
deskundigheid.

Reken de docent, een opleiding, instituut of faculteit dus niet direct en 
alleen af op mathematisch meetbare toetsdeskundigheid. Neem bij 
accreditaties, audits en inspecties mee of ze begrijpen hoe goede toet-
sing werkt en of toetsen een onderdeel van het leren aan het worden 
zijn. Voer daarvoor gesprekken met docenten en toets- en examen-
commissies. Geef ze advies en de tijd om zich te ontwikkelen en de ba-
siskennis en -vaardigheden van goede toetsing eigen te maken, maar 
maak ook duidelijke afspraken voor toetstechnische professionalisering. 
BKE en SKE (basis- en seniorkwalificatie examinering) geven hiervoor al 
concrete handvatten. Maar bedenk, een beetje toetstechnische profes-
sionalisering binnen een faculteit lukt niet van vandaag op morgen en 
duurt al snel drie tot vijf jaar. 

Kwalitatief toetsen: denk niet zwart-wit en neem de tijd.

Validiteit is de mate waarin het aannemelijk is dat één of meerdere 
toetsscores geschikt zijn voor een vooraf gespecificeerde beslissing. De 
definitie van validiteit die hier gegeven wordt is erop gericht richting te 
geven aan het proces van valideren. Door deze definitie te hanteren kan 
ook richting gegeven worden aan discussies over kwaliteit van toetsen. 

Valideren volgens een argumentatieve benadering
Saskia Wools

In discussies over toetsen en examens komt het begrip validiteit 
vaak aan bod. Vooral criticasters van een toets gebruiken het gebrek 
aan validiteit vaak als hoofdargument van hun betoog. De claim 
‘deze toets is niet valide’ is immers snel gemaakt omdat men ontel-
bare verschillende definities van validiteit kan hanteren en er talloze 
aspecten van toetsen zijn die afbreuk doen aan de validiteit. Al deze 
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aspecten en definities zorgen ervoor dat het aantonen van validiteit, 
ook wel valideren genoemd, een complexe aangelegenheid is. Dit 
betekent dat toetsconstructeurs vaak niet weten waar te beginnen 
en de claim ‘deze toets is niet valide’ lastig te weerleggen is. 

Validiteit
Uit de definitie volgt dat validiteit nooit met zekerheid aangetoond 
kan worden en dat validiteit daarom hoogstens aannemelijk is. 
Verder staat in de definitie de beslissing die met een toets genomen 
wordt centraal. Een beslissing die met een toets genomen wordt, 
valt uiteen in enerzijds de interpretatie van toetsscores (wat bete-
kent een bepaalde score op een toets) en anderzijds het gebruik 
van toetsscores (welke consequenties worden verbonden aan een 
score op een toets). Het is mogelijk dat een toets voor meerdere 
beslissingen ingezet wordt, in dat geval is het noodzakelijk om voor 
elke beslissing de geschiktheid van de interpretatie en het gebruik 
van de toetsscores aan te tonen. Het aantonen van de geschiktheid 
van toetsscores voor een bepaalde beslissing noemen we ook wel 
valideren.

Valideren
De benadering van valideren die past bij bovenstaande definitie, 
is de argumentatieve benadering van validiteit (argument-based 
approach, Kane (2006)). In deze benadering wordt door middel van 
twee argumenten aannemelijk gemaakt dat een geobserveerde 
prestatie kan leiden tot een beslissing over een kandidaat. In het 
eerste argument (interpretatief argument) wordt beschreven welke 
aannames nodig zijn om een prestatie van een leerling om te zet-
ten in een beslissing. Dit argument heeft altijd ongeveer dezelfde 
vorm waarbij via vaste elementen geredeneerd wordt, deze vorm is 
weergegeven in figuur 1. Vervolgens wordt in het tweede argument 

(validiteitsargument) per element bewijs verzameld om te laten zien 
dat alle aannames geaccepteerd kunnen worden. 

Validiteit en valideren in de praktijk
De argumentatieve benadering van validiteit kan een leidraad 
bieden tijdens het ontwikkelen van toetsen zodat al vanaf de start 
van de constructie rekening kan worden gehouden met validi-
teitsaspecten. Door vooraf expliciet te maken welke interpretaties 
er over leerlingen en hun scores gemaakt moeten worden, kunnen 
ontwerpkeuzes worden gemaakt die aansluiten bij deze interpreta-
ties. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de constructie bewijzen te 
creëren en te verzamelen die het validiteitsargument ondersteunen. 
Voorbeelden van bewijzen die een validiteitsargument kunnen 
ondersteunen zijn bijvoorbeeld toetsmatrijzen of een met de bran-
che afgestemd competentieprofiel. Toetsmatrijzen kunnen ingezet 
worden om te laten zien dat het mogelijk is om een geobserveerde 
score te generaliseren naar het testdomein omdat van alle relevante 
aspecten uit het testdomein opgaven zijn opgenomen (figuur 1, 
stap 2). Om aan te tonen dat het competentiedomein een goede 
weerspiegeling is van het praktijkdomein (figuur 1, stap 4) zou een 
beschrijving van een raadpleging met branchevertegenwoordigers 
voor het samenstellen van het competentieprofiel gebruikt kunnen 
worden. 

Conclusie
Met de argumentatieve benadering van validiteit kunnen sterke 
en zwakke punten van toetsen worden aangewezen, zodat de 
zwakke punten extra aandacht in het constructieproces kunnen 
krijgen. Deze benadering is daarmee dus niet alleen geschikt om de 
validiteit van toetsscores aan te tonen, maar ook om de validiteit van 
scores te verhogen. 

	  Figuur 1. Interpretatief argument (Wools, Eggen & Sanders, 2010)
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Gesloten vragen zijn vragen die kunnen worden beantwoord door een 
keuze te maken uit gegeven antwoorden. Er zijn verschillende typen: 
meerkeuzevragen, juist/onjuist-vragen, ja/nee-vragen, waar/onwaar-
vragen. Verder vallen onder gesloten vragen ook vormen als de sleep- en 
de hotspotvraag die vooral worden gebruikt bij digitale toetsafnamen. 

Keuze van vraagvorm
De keuze voor een vraagvorm hangt af van de specifieke toetssitu-
atie, zoals aantal deelnemers, constructietijd, nakijktijd, representati-
viteit, objectiviteit. Gesloten vragen vergen meer constructietijd en 
minder nakijktijd dan open vragen; ze vormen eerder een repre-
sentatieve steekproef uit datgene wat de toets wil meten dan open 
toetsvormen, omdat het aantal vragen groter kan zijn in de veelal 
beperkte beschikbare toetstijd. Vooral bij grote groepen studenten 
(meer dan vijftig) is het zinvol om gesloten vragen te gebruiken. Een 
nadeel van gesloten vragen is de raadkans, maar hiervoor kan bij de 
beoordeling worden gecorrigeerd.

Meerkeuzevragen en juist/onjuist-vragen
De bekendste gesloten vraag is de meerkeuzevraag. Deze bestaat 
uit de stam en twee, of meer antwoordalternatieven. De stam is het 
gedeelte van de vraag dat het probleem bevat. De alternatieven zijn 
de antwoordmogelijkheden waaruit studenten kunnen kiezen. De 
niet-correcte alternatieven worden afleiders genoemd; het correcte 
alternatief is de sleutel. Varianten zijn vragen:
• met één correct alternatief
• met een alternatief dat te midden van andere het beste is
• met meer dan één correct alternatief
• waarvan de stam moet worden aangevuld met een van de 

alternatieven.
De eerste twee varianten komen in de praktijk verreweg het meest 
voor; hierbij heeft het uit doelmatigheidsoverwegingen (benodigde 
leestijd en constructietijd) de voorkeur te laten kiezen uit drie (en 
niet vier) alternatieven, die in alfabetische (of bij cijfers oplopende) 
volgorde staan. 

Toetsen met gesloten vragen
Anneke Bax

Een juist/onjuist-vraag bestaat meestal uit een stelling, uitspraak of 
propositie waarvan studenten moeten aangeven of deze juist of on-
juist is (of: wel/niet, waar/onwaar). Essentieel hierbij is dat de stelling 
dan ook 100% juist (of onjuist) moet zijn. Nadeel is dat studenten al 
50% van de vragen correct kunnen beantwoorden door te gokken. 
Dit is wel te corrigeren maar jammer is dat dan de helft van de vra-
gen geen enkele informatie geeft over de kennis of het niveau van 
de student. Voor een betrouwbaar oordeel moeten er daarom veel 
meer vragen in de toets worden opgenomen. 

Geschiktheid voor het meten van verschillende 
beheersingsniveaus
Met gesloten vragen zijn verschillende beheersingsniveaus te be-
vragen, niet alleen kennis maar ook inzicht en toepassing. Bij vragen 
op inzichtniveau moeten studenten onderscheid maken tussen 
verschillende feiten, opinies of hypothesen, maar ook de merites 
kunnen aangeven van methoden of producten ten opzichte van 
een bepaald doel. Hierna volgen een voorbeeld van een vraag op 
inzichtniveau en een voorbeeld van een vraag op toepassingsni-
veau, die een beroep doet op het hanteren of toepassen van eerder 
verworven informatie in een andere situatie.

Tips voor het construeren van gesloten vragen
• Vermijd vage aanduidingen, details, dubbele ontkenningen, 

subjectiviteit, afleidende informatie en het gebruik van het 
alternatief ‘geen van de vermelde alternatieven’.

• Bevraag één inhoudelijk aspect per vraag.
• Gebruik een positieve formulering.
• Geef de context bij vragen en citaten.
• Zorg voor vergelijkbare formuleringen en gelijke lengte van 

alternatieven.
• Zorg voor plausibele alternatieven.
• Zorg dat de alternatieven elkaar niet overlappen.

Twee voorbeelden van juist/onjuist vragen
Volgens Rorschach heeft de inktvlekkentest een zeer hoge 
betrouwbaarheid (> 0,90).
  juist/onjuist

In de DSM-IV-classificatie wordt de ‘depressieve episode’ 
gedefinieerd. Hierbij kunnen zogenaamde ‘vitale symptomen’ 
aanwezig zijn. Een vitaal symptoom is/vitale symptomen zijn:
• gewichtsverlies   juist/onjuist
• diarree    juist/onjuist
• moeite met inslapen   juist/onjuist
• concentratieproblemen  juist/onjuist

Deze laatste vraag bestaat uit een gegeven context, die de 
student niet op juistheid hoeft te beoordelen, met vier vragen 
daarover. 

Voorbeeld van een vraag op inzichtniveau
Gegeven: Twee gezonde ouders zijn beiden drager van een 
autosomaal recessief overervend gen. Bij een deel van hun kin-
deren zullen zich manifeste ziekteverschijnselen vertonen, bij 
de rest niet. De kinderen zonder ziekteverschijnselen hebben 
een bepaalde kans om drager te zijn van dit gen.
Stelling: Deze kans bedraagt 2/3.  juist/onjuist

Voorbeeld van een vraag op toepassingsniveau
Gegeven: Een studietoets bestaat uit 70 vragen. De vragen 
hebben een gemiddelde inter-correlatie van 0,14. Vraag: Welke 
waarde benadert het best coëfficiënt alfa?
a 0,50
b 0,75
c 1,00
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De computer kan in de verschillende fasen van het toetsproces een be-
langrijk hulpmiddel zijn. Doordat de computer bij uitstek geschikt is om 
toetsvragen digitaal te verwerken, kan het ontwikkelen systematischer 
plaatsvinden door vele mogelijkheden voor opslaan, delen en bewerken 
van gegevens.

Studenten kunnen via de computer antwoorden geven en de com-
puter kan die direct ‘nakijken’ door het bepalen van scores en geven 
van feedback. Een docent ontvangt zo direct gegevens ten aanzien 
van de kwaliteit van de toets of inzet van de student. Toetsafname 
kan zowel thuis in het kader van bijvoorbeeld oefentoetsen of di-
agnostische toetsen plaatsvinden, maar ook onder gecontroleerde 
condities die voor tentamineren nodig zijn.
Een veel toegepaste vorm van digitaal toetsen is die waar met 
gesloten vragen op basis van multiple-choice vragen wordt 
gewerkt. Maar daartoe is digitaal toetsen zeker niet beperkt. Bij 
digitaal toetsen is het ook mogelijk om vraagtypen te gebruiken 
zoals matching-vraagtypen, drag-and-drop-vraagtypen, numerieke 
vraagtypen en interactieve vraagtypen. Bovendien biedt digitaal 
toetsen de mogelijkheid om bewegend beeld, geluid of bijvoor-
beeld simulaties te gebruiken.

Een andere belangrijke vorm van digitaal toetsen is die waarbij de 
studenten hun beheersing van beroepssoftware moeten aantonen 
door er daadwerkelijk problemen mee op te lossen. In een beroeps-
omgeving of wetenschappelijke omgeving gaat dit vaak over de 
beheersing van engineering software of professionele databases of 
SPSS of wiskundige software. Van belang daarbij is dat studenten 
in deze situaties in een gecontroleerde en in tijd beperkte situatie 
aantonen de vaardigheid te beheersen.

Moderne digitale nakijkgereedschappen maken het mogelijk om 
deze rijkere responsen efficiënter te beoordelen en van feedback 
te voorzien. Ingeleverde responsen (teksten, documenten) kun-
nen eenvoudig verspreid worden over verschillende beoordelaars, 
ingebouwde scoring rubrics en feedback-verzamelingen kunnen 
gebruikt worden om deze responsen te scoren en aan de student te 
retourneren.
Er staan voor de docent tegenwoordig veel middelen ter beschik-

Digitaal toetsen
Silvester Draaijer 

king om zelf toetsvragen te ontwikkelen of te verkrijgen. Zo is in 
digitale leeromgevingen zoals Blackboard of Moodle een toetsmo-
dule aanwezig waarmee de docent zelf aan de slag kan. Ook geven 
steeds meer uitgeverijen kant-en-klare vragenbanken uit bij hun 
methodes. Die vragenbanken kunnen dan weer gebruikt worden in 
de digitale leeromgeving van de instelling of rechtstreeks betrokken 
van de uitgeverij. Ook komen in de digitale leeromgeving die nakijk-
gereedschappen voor digitale werkstukken (één leverancier noemt 
dit bijvoorbeeld de Speed Grader) meer en meer beschikbaar.

De betekenis voor onderwijs of opleiding
Het werken met digitale vragenbanken maakt het mogelijk om de 
kwaliteit van de toetsing te verbeteren door het ondersteunen van 
een systematische cyclus van analyse en verbetering van toetsen 
en toetsvragen. Het gebruikmaken van gezamenlijk ontwikkelde 
vragenbanken of vragenbanken van uitgeverijen maakt het proces 
van toetsontwikkeling nog efficiënter. Vragenbanken maken het 
mogelijk om studenten herhaald te laten oefenen met studiestof tot 
bijvoorbeeld een bepaald niveau is behaald (zgn. Mastery Learning). 
Het toetsen met gebruikmaking van rijke stimuli of responsen 
maakt het mogelijk om directer de kennis of vaardigheid die van 
belang is te bevragen. Er kunnen authentiekere stimuli worden 
aangeboden en de rijkere respons van het getoetste (bijv. echte 
programmeercode) kan als antwoord opgevangen worden en ef-
ficiënter verwerkt. 

Technisch, organisatorisch en logistiek kan digitaal toetsen wel 
kwetsbaar zijn. Het komt bijvoorbeeld voor dat toetsen niet starten, 
dat studenten niet goed kunnen navigeren tussen de vragen, dat 
resultaten kwijt raken, dat computers niet werken of dat beveiligde 
inzage voor studenten ingewikkeld is. Dit kan leiden tot frustratie en 
het afbreken van het initiatief om digitaal te toetsen. In de praktijk 
blijkt dat een rustige opschaling met ondersteuning door een ICT- 
en Onderwijsadviseur en management nodig is om de techniek en 
het proces onder de knie te krijgen en vertrouwen op te bouwen. 
Voor digitaal tentamineren is het daarbij noodzakelijk dat er bij de 
instelling voldoende capaciteit is om grotere cohorten studenten in 
één keer een tentamen te laten afleggen.
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Een computer gestuurde adaptieve toets (CAT) maakt gebruik van een 
itembank. Deze itembank bevat alle voor een toets beschikbare opga-
ven met een aantal inhoudelijke en psychometrische kenmerken, zoals 
de moeilijkheid.

Een CAT-algoritme zorgt ervoor dat voor elke persoon een optimale 
toets wordt samengesteld, dat de opgaven worden nagekeken, de 
vaardigheid wordt geschat en gerapporteerd. Kenmerkend is dat de 
moeilijkheid van de opgaven die personen maken, bepaald wordt 
door de prestaties op tijdens het toetsen gemaakte opgaven. 

Met gewone digitale toetsen worden veel voordelen gedeeld, maar 
een aantal is uniek voor CAT. Met een CAT wordt efficiënter geme-
ten: met minder opgaven zijn even nauwkeurige metingen van elke 
persoon te krijgen. Bovendien werkt het motiverend dat iedereen 
op zijn eigen niveau getoetst wordt. 

CAT is aanvankelijk ontwikkeld als een psychometrische methode 
waarmee op basis van de toepassing van itemresponstheorie psy-
chometrisch optimale opgaven werden gekozen voor de schatting 
van de vaardigheid. Voornamelijk als gevolg van succesvolle toepas-
singen is CAT geëvolueerd van een psychometrisch instrument tot 
een algemeen bruikbaar toetsmodel. In moderne CATs kan voldaan 
worden aan inhoudelijke en praktische randvoorwaarden. Daarnaast 
zijn er speciale algoritmen die zijn toegesneden op het specifieke 
doel van de toets.

Randvoorwaarden in itemselectie
De itemselectie is de basis voor de efficiëntievoordelen van elke 
CAT. Onderzoek heeft geresulteerd in selectiemethoden die vol-
doen aan allerlei randvoorwaarden zonder dat dit grote verliezen 
heeft voor de efficiëntie. De drie belangrijkste soorten zijn inhouds-
controle, afnamecontrole en moeilijkheidscontrole. 
Bij inhoudscontrole wordt ervoor gezorgd dat in een toets opga-
ven over deeldomeinen in de gewenste verhouding aan de orde 
komen. Door afnamecontrole worden opgaven niet te vaak of te 
weinig geselecteerd. Het te veel gebruiken van opgaven heeft 
onaanvaardbare consequenties: niet alleen worden deze opgaven 
voor sommige personen mogelijk bekend, maar ook de psychome-
trische eigenschappen veranderen dan heel snel. Tegenwoordig zijn 
er ook algoritmen beschikbaar die niet per definitie uitgaan van het 
psychometrisch optimaal schatten van de vaardigheid. Hierdoor is 
bijvoorbeeld het selecteren bij een gewenste moeilijkheidsgraad 
mogelijk geworden.

Ontwikkelingen in computer gestuurd 
adaptief toetsen

Theo Eggen

Geen items maar toetsen
Een belangrijke ontwikkeling is dat de keuze van items voor een 
persoon niet per opgave plaatsvindt, maar op basis van (korte) 
toetsen. Deze vorm van adaptief toetsen wordt meerfasen-toetsen 
genoemd. Na elke fase wordt op basis van het resultaat van de toets 
in de huidige fase bepaald of in de volgende fase met een moei-
lijker of gemakkelijker deeltoets wordt verder gegaan. Meerfasen-
toetsen heeft naast inhoudelijke, soms ook computertechnische en 
psychometrische voordelen. 

Doelen van toetsen en CAT
Een hoofdonderscheid dat bij toetsen gemaakt wordt, is tussen 
toetsen met een summatieve en toetsen met een formatieve func-
tie. Bij summatieve toetsen wordt vastgesteld of en in welke mate 
een deel van een onderwijsprogramma beheerst wordt. Op grond 
van het toetsresultaat wordt dan een selectie, een classificatie of een 
certificerende beslissing genomen. Traditionele CAT-algoritmen zijn 
met name geschikt voor het nemen van selectiebeslissingen. Voor 
de andere beslissingen zijn alternatieve CAT-algoritmen ontwikkeld 
die niet de precieze schatting van de vaardigheid nastreven, maar 
bijvoorbeeld het percentage foute beslissingen optimaliseren.

Formatief toetsen vindt plaats ter ondersteuning van het leerproces. 
In formatieve toetsing zijn drie hoofdstromingen te onderscheiden. 
Op de eerste plaats zijn er toetsen die proberen de beslissingen van 
leerkrachten en leerlingen te ondersteunen in de manier waarop 
het leerproces het beste ingericht kan worden. Toetsen in leerling-
volgsystemen en voortgangstoetsen zijn hier voorbeelden van. 
Daarnaast zijn er toetsen die alleen bedoeld zijn om van te leren 
en waarvan het resultaat van de toetsing minder belangrijk is. Een 
vorm van deze toetsing vindt men in computergestuurde oefen- en 
leersystemen. 

Ten slotte kan diagnostisch toetsen genoemd worden. Hierbij wordt 
gedetailleerde informatie verzameld om stappen in de ontwikkeling 
of misvattingen bij het leren van leerlingen te kunnen identificeren. 

Moderne CAT-algoritmen kunnen flexibel op het toetsdoel inspelen: 
voor elk van de genoemde vormen van summatief en formatief 
toetsen zijn algoritmen ontwikkeld die niet alleen psychometrisch 
maar ook inhoudelijk gestuurd worden.
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Formatief toetsen is het toetsen dat het leren vormt en tevens het leren 
en de motivatie van studenten kan stimuleren (Sluijsmans, Joosten-ten 
Brinke & van der Vleuten, 2013). Methoden van formatief toetsen die 
effectief zijn voor leren zijn: feedback geven, het stellen van vragen, het 
voeren van toetsdialogen, reflectieve lessen, peer-assessments, zelfbeoor-
delingen, het gebruik van rubrics en het formatief gebruik van summa-
tieve toetsen. 

Kenmerken van formatief toetsen 
Formatief toetsen vormt een integraal onderdeel van het leerproces 
waarbij informatie wordt verzameld aan de hand van drie vragen: 
Wat wil de student bereiken? Waar staat de student nu? Wat heeft 
de student nodig om het doel te bereiken? (Black & Wiliam, 2009; 
Sluijsmans, 2013).
Bij formatief toetsen is sprake van informatierijke feedback, gericht 
op de drie vragen, die de lerende helpt in het vervolg van het 
leerproces. 
Formatief toetsen stimuleert betrokkenheid van studenten en 
stimuleert hen zelf verantwoordelijkheid te nemen in het plannen, 
uitvoeren en evalueren van leeractiviteiten (Sadler, 1989). 

De betekenis van formatief toetsen voor het 
onderwijs
Omdat formatief toetsen sterk verweven is met het onderwijs, 
draagt het bij aan de kwaliteit van leren van studenten. Formatief 
toetsen zorgt voor het kunnen verantwoorden van leerlingresulta-
ten en draagt bij aan het borgen van examenkwaliteit. Het vooraf 
maken van een (vergelijkbare) formatieve toets levert een posi-
tief effect op voor het uiteindelijk behalen van een summatieve 
toets (het zogenoemde testing-effect; Roediger & Karpicke, 2006). 
Formatief toetsen kan door vormen als zelf- en peerbeoordeling de 
verantwoordelijkheid van studenten naar het eigen en elkaars leren 
versterken. Formatief toetsen kan worden ingezet om de leerwaar-
de van summatieve toetsen te versterken door de informatie die 

Wat is formatief toetsen?
Dominique Sluijsmans en Desirée Joosten-ten Brinke

een summatieve toets oplevert te analyseren en te gebruiken voor 
aanpassingen in instructie of feedback. 
Formatief toetsen zal echter pas van betekenis worden als er een 
gemeenschappelijk gedragen visie is over toetsen. De opvattingen 
van docenten over formatief toetsen en al dan niet impliciete theo-
rieën over leren, beïnvloeden sterk het effect van formatief toetsen 
(Sadler, 1989). Om docenten zich ervan bewust te laten worden hoe 
zij formatief toetsen inzetten in de dagelijkse onderwijspraktijk, zijn 
de volgende vragen zinvol:

• Heb ik de eindtermen of leerdoelen voor mijn vak transparant 
beschreven?

• Bespreek ik met mijn studenten wat de leerdoelen inhouden 
en hoe zij kunnen aantonen dat leerdoelen zijn bereikt?

• Help ik studenten met het bepalen of ze leerdoelen bereikt 
hebben en welke stappen ze nog moeten zetten om hun 
leerdoel te bereiken?

• Stel ik mijn studenten vragen voor, tijdens en na de instructie?
• Pas ik mijn instructie aan op basis van toetsresultaten?
• Maak ik, in samenspraak met studenten, gebruik van beoor-

delingsrubrieken waarin duidelijk de criteria staan en per 
criterium de beheersingsniveaus?

• Is de feedback die ik studenten geef informatierijk genoeg?
• Laat ik studenten zelf- en peerbeoordelingen uitvoeren?
• Bespreek ik toetsresultaten met studenten?

Bij elk vraag kunnen docenten aangeven of ze dat doen. Zo ja, hoe 
ze dat doen en welk effect het heeft op het leren van de studenten 
en zo nee, op welke manier ze het wel zouden willen doen en welke 
hulp ze daarbij nodig zouden hebben. De vragen hebben uitdruk-
kelijk geen normatief karakter, de antwoorden kunnen worden 
gebruikt om met collega’s te delen. Collegiale intervisie kan dan 
worden gezien als een mooi voorbeeld van formatief toetsen op 
docentniveau.

Een voortgangstoets is een toets die gericht is op de eindtermen van een 
opleiding. Hij is meestal onderdeel van een reeks van toetsen die gedu-
rende de opleiding met een vaste frequentie (een of meerder keren per 
jaar) wordt afgenomen. Elke afname betreft een toets met een vast aan-
tal vragen (doorgaans meerkeuzevragen) die een bemonstering vormt 
van het door de eindtermen gedefinieerde veelomvattende domein. 

Een voortgangstoets is dus vergelijkbaar met een eindexamen, 
maar in dit geval wordt het examen afgenomen bij alle studenten in 

Voortgangstoetsing
Arno Muijtjens

elke fase van het onderwijsprogramma. Studenten in de lagere jaren 
hebben nog maar beperkte kennis en kunnen daardoor slechts 
een deel van de vragen beantwoorden. Daardoor behalen ze in 
het algemeen lagere scores dan studenten die al verder gevorderd 
zijn. Omdat altijd hetzelfde domein wordt bevraagd, geeft de reeks 
scores van een individuele student aan hoever deze verwijderd is 
van het einddoel en hoe de kennis van de student in de loop van 
de tijd groeit. Monitoring van de kennisontwikkeling van studenten 
wordt hiermee mogelijk. Tevens worden studenten gestimuleerd 
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Een rubric is een beoordelingsmatrix bestaande uit twee dimensies, te 
weten de criteria en de beoordelingsniveaus. Een rubric kan worden ge-
bruikt om op een valide en betrouwbare manier te komen tot uitspraken 
over de ontwikkeling of status van studenten. . 

Kenmerkend voor een rubric is dat de cellen inhoudelijk de 
beoordelingsniveaus per criterium beschrijven in de vorm van 
indicatoren. Het is een instrument dat geschikt is te gebruiken bij 
het beoordelen van kennisdoelen en cognitieve vaardigheden van 
een hogere orde, ‘performance skills’ en creatieve producten (zoals 
onderzoeksrapporten) (Arter & Chappuis. 2006). Figuur 1 geeft een 
voorbeeld van een analytische rubric (onderdeel van een rubric 
voor het beoordelen van een presentatie afkomstig uit een hbo-
opleiding Economie overgenomen uit Van den Bos, Burghout & 
Joosten-ten Brinke, 2013).

Bij rubrics wordt een onderscheid gemaakt tussen holistische 
rubrics waarin complexe vaardigheden zoveel mogelijk als geheel 

Toetsen met rubrics
Desirée Joosten-ten Brinke, Paul van den Bos en Carel Burghout

beoordeeld worden, en analytische rubrics, waarbij gestreefd wordt 
naar zo eenduidig en enkelvoudig mogelijke criteria. Ook combi-
naties zijn mogelijk waardoor het mogelijk is om in de beoordeling 
een verfijnde gradatie van diepgang aan te brengen. 

Bij de beoordelingsniveaus kan gekozen worden uit een breed 
scala aan mogelijkheden, zoals ‘onvoldoende, voldoende, goed’ of 
‘beginnend, gevorderd, geoefend, startbekwaam’. De keuze voor het 
type beoordelingsniveaus en het aantal beoordelingsniveaus wordt 
bepaald door de functie die men de rubric wil geven. De verschil-
lende niveaus moeten goed van elkaar te onderscheiden zijn en het 
onderscheid moet nuttig zijn om de ontwikkeling van de studenten 
te stimuleren. 

De indicatoren moeten ontwikkelingsgericht zijn en een voorbeeld 
geven van gewenst gedrag. Zeker bij formatief gebruik is het verder 
van belang dat het taalgebruik in de indicatoren voor studenten 
begrijpelijk is en dus geen jargon of vage begrippen bevat.

om regelmatig en effectief kennis te verwerven.
Deze manier van toetsen is ontwikkeld in de jaren zeventig bij de 
Medische Faculteit Maastricht toen frictie ontstond tussen het pro-
bleemgestuurde onderwijs (PGO) en de summatieve toetsing per 
onderwijsmodule. Studenten neigden daardoor meer tot specifiek 
toetsgericht studeren ten koste van het PGO dat gericht was op 
het verwerven van inzicht, begrip en beklijvende kennis. De oplos-
sing werd gezocht in het doorbreken van de directe relatie tussen 
onderwijsmodules en toetsing en dat resulteerde uiteindelijk in de 
ontwikkeling van de voortgangstoets (Wijnen & van der Vleuten, 
1985;van der Vleuten et al., 1996). Inmiddels wordt voortgangstoet-
sing wereldwijd toegepast, met name in het medisch domein.

De koppeling van de toetsing aan de eindtermen van het curricu-
lum biedt een aantal voordelen. De omvangrijkheid van de toets 
roept veel minder op tot specifiek toetsgericht studeren. Iedere 
leeractiviteit die relevant is voor de eindtermen wordt in principe 
in de toets gehonoreerd. Het gaat om functionele, beklijvende 
kennis, de kennis die een afgestudeerde paraat moet hebben om 
in de praktijk adequaat te kunnen functioneren; elk onderwerp 
kan in elke fase van het onderwijsprogramma (opnieuw) bevraagd 
worden. Daardoor wordt een continue en op het verwerven van 
inzicht gerichte methode van studeren gestimuleerd en onregel-
matig en oppervlakkig studeren (incidenteel hard blokken voor een 
tentamen) ontmoedigd. Aparte herkansingen zijn niet nodig, elke 
volgende toets is in principe een herkansing van de voorafgaande. 
Onder- en overpresteren kan vroegtijdig betrouwbaar vastgesteld 
worden. Aan studenten en docenten kan feedback verstrekt worden 
over individuele kennisontwikkeling en kennisontwikkeling in groe-
pen voor het totale domein en per subdomein. Studenten kunnen 
een sterkte-zwakte analyse uitvoeren en daar hun studieactiviteiten 

op afstemmen (Muijtjens et al., 2010). Docenten kunnen op grond 
van de getoonde kennisgroei bepalen waar verbeteringen in het 
onderwijs nodig zijn. Beslissingen over bevordering van studenten 
kunnen betrouwbaarder genomen worden op basis van combinatie 
van resultaten op reeksen toetsen in plaats van op één allesomvat-
tende eindtoets. 

Dezelfde voortgangstoets kan gebruikt worden door meerdere 
instituten mits deze gemeenschappelijke eindtermen hebben. Een 
gezamenlijk geconstrueerde inter-institutionele voortgangstoets 
is dan mogelijk, ook als de onderwijsprogramma’s verschillen. Het 
gezamenlijk construeren van toetsen biedt mogelijkheden om de 
efficiëntie en kwaliteit van de vraagproductie en de validiteit van de 
toetsing te bevorderen (Schuwirth et al., 2010).Tevens kunnen de 
effecten van onderwijsprogramma’s vergeleken worden en er zijn 
goede mogelijkheden om te komen tot ‘benchmarking’ (Muijtjens 
et al., 2008).

Een voortgangstoets biedt ook veel mogelijkheden voor het uitvoe-
ren van onderwijskundig onderzoek vanwege de rijke informatie 
die zowel groepsvergelijkingen (cross-sectioneel onderzoek) als 
bestudering van ontwikkelingen in de tijd (longitudinaal onderzoek) 
mogelijk maken.

Voortgangstoetsing heeft dus vele voordelen, maar stelt ook eisen. 
Deze toetsvorm floreert niet als er sprake is van een onderwijspro-
gramma met vroege opsplitsing in verschillende afstudeerrichtin-
gen. Er is een centrale organisatie nodig om de toetsconstructie, 
-afname en het rapportageproces te coördineren en acceptatie van 
het concept door zowel studenten als staf is noodzakelijk om te 
komen tot succesvolle toepassing.
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De betekenis van rubrics voor het onderwijs
Een rubric maakt voor studenten én docenten de relatie inzichtelijk 
tussen cursusdoelen en de verschillende beheersingsniveaus op 
weg naar deze cursusdoelen. Het is een goed instrument om te 
bepalen waar studenten staan in het beheersen van de doelen, op 
verschillende niveaus en bij verschillende facetten van de complexe 
vaardigheden. De rubric geeft inzicht in het verschil tussen gewenst 
beheersingsniveau en het huidige niveau. Een rubric geeft de stu-
dent gelegenheid gerichte feedback te vragen of zelf te reflecteren 
over hoe die kloof te overbruggen. Gebruik van rubrics kan bijdra-
gen aan het vergroten van de zelfstandigheid van studenten en het 
verkrijgen van een beter inzicht in het eigen leerproces. Daardoor is 

zo’n rubric geschikt voor formatief en summatief beoordelen. 
Om te komen tot een rubric doorloopt u de volgende stappen:
1. Bepaal de reikwijdte en de context waarin de rubric gebruikt 

gaat worden. 
2. Bepaal de doelstelling van de rubric. 
3. Stel de toetscriteria op. 
4. Bepaal de toetsfunctie. 
5. Formuleer de beoordelingsniveaus. 
6. Formuleer de indicatoren.
7. Bepaal de normering. 
8. Stel de rubric na gebruik bij in overleg met studenten en 

andere beoordelaars. 

	  Figuur 1. Voorbeeld van een analytische rubric 

Wie wel eens iets van de filosoof Sartre heeft gelezen, weet dat de 
ene mens een hel voor de ander is en daar komt dan volgens de 
montere volksschrijver Reve nog eens bij dat het haast onmogelijk 
is een ander mens ooit iets fatsoenlijk uit te leggen. Het werkwoord 
uitleggen kent verschillende uiteenlopende betekenissen. Zo kun 
je het wasgoed in de achtertuin uitleggen om het eens lekker 
nostalgisch in het zonnetje te laten bleken, je kunt bij het rikken 
tot verbijstering van het kaartgezelschap in één keer alle troeven 
uitleggen, en visliefhebbers leggen graag met een flinke worp hun 
dobber uit. 

In de context van toetsen en examens verstaan we onder uitleggen 
meestal zoiets als een verklaring of een toelichting geven voor iets. 
Iemand iets uitleggen is dan zoiets als die iemand proberen iets 

Column
Probeer een ander maar eens iets uit te leggen

Alex van de Kerkhof

te laten begrijpen of iets duidelijk te maken aan die iemand. Voor 
uitleggen zijn er altijd minstens twee nodig, een die het nog niet 
snapt en een die het al wel weet en die nu moet proberen het aan 
die ander duidelijk te maken zodat die ook weer vooruit kan. Uitleg-
gen is een bij uitstek interactief gebeuren en het gaat meestal net 
zo lang door tot de ander roept, ho, stop maar, ik snap het, of, als dat 
uitleggen maar niet wil lukken, tot de eerste klappen vallen. 
Bij een mondeling examen speelt de examinator de rol van de on-
wetende en hij zal zich, als het een goede is, ook zo gedragen door 
instemmend te knikken, verbaasd de wenkbrauwen op te trekken, 
aanvullende vragen te stellen, tevreden te hummen, wat al niet. De 
examenkandidaat let intussen goed op om te zien of het uitleggen 
overkomt en in welke richting het uitleggen moet worden bijge-
steld. 
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Helaas, op papier is zulke interactie niet mogelijk. Wie op papier iets 
moet uitleggen is aan de goden overgeleverd. Want wanneer is dat 
uitleggen genoeg? Wanneer kun je als uitlegger op papier weten 
dat de ander, die onzichtbare ander, het snapt, het begrijpt, tevreden 
de maximale score in de kantlijn schrijft? Veel examenkandidaten 
hebben zich de gewoonte eigen gemaakt om bij een schriftelijk 
verzoek om uitleg maar eens flink uit te pakken. Beter te veel aan 
uitleg dan te weinig. 

Daarbij, wat is dat uitleggen precies, want uitleggen is nogal 
contextgevoelig. Als je thuis moet uitleggen waarom je op zon-
dagavond later thuis bent gekomen dan was afgesproken, kun je 
volstaan met een enkelvoudige verklaring: lekke band! Als je moet 
uitleggen waarom Nederland verkoos neutraal te blijven gedu-
rende de Eerste Wereldoorlog is vermoedelijk een omvattender en 
complexer antwoord gewenst, een antwoord dat bestaat uit een 
aantal in samenhang gepresenteerde verschijnselen. En hoeveel hij 
ook weet, steeds zal de uitlegger zich afvragen: is mijn antwoord 
wel breed, wel diep, wel omvattend genoeg. Tenzij het natuurlijk om 
een precies afgepaalde en gecanoniseerde uitleg gaat, die daarom 
eigenlijk geen echte authentieke uitleg meer is, maar een verzame-
ling van vanbuiten geleerde feiten met daarbij vanbuiten geleerde 
verbanden. 

Examen- en toetsenmakers proberen hun vragen en opdrachten zo 
eenduidig en begrijpelijk mogelijk te maken. Zij spreken bijvoor-
beeld af dat voor hun vak antwoorden op leg-uit-vragen altijd ten 
minste twee denkstapjes bevatten, of, en dat is vermoedelijk toch 
beter, ze geven per keer een parafrase van dat uitleggen (‘leg dit uit 
door twee verklaringen te geven’) of ze geven wat sturing aan het 
antwoord door bijvoorbeeld extra aanwijzingen (‘besteed daarbij 
aandacht aan’) of door bijvoorbeeld een grens aan de lengte van 
het antwoord te stellen (‘gebruik niet meer dan 35 woorden’) of ze 
introduceren een gefingeerde onwetende (‘iemand die de oor-
spronkelijke tekst niet gelezen heeft’) aan wie iets moet worden 
uitgelegd. Soms schurkt men bij het uitleggen aan tegen het 
toelichten, dat qua strekking een minstens even diffuse betekenis 
heeft. Echt hogeschool is ‘licht dit verschijnsel toe door uit te leggen 
dat etc.’ 
Maar het meest intrigerend is de toch nog redelijk vaak gebezigde 
formulering: ‘Leg je antwoord uit’. Leg je antwoord uit! Heb je net 
een antwoord op een vraag gegeven, moet je je antwoord uitleg-
gen. Alsof die uitleg iets buiten het echte antwoord om is. Een 
toetje. Dit was mijn antwoord, want ik wist het, ik zag het, ik had het 
door, ik had ervoor geleerd, ik heb een berekening gemaakt, ik had 
ervoor geoefend, ik had - kom, hoe zal ik het eens uitleggen. 

Competente beroepsbeoefenaren zijn in staat om losse stukjes kennis, 
vaardigheden en houdingen te integreren (= competenties), resulterend 
in adequaat professioneel gedrag in gevarieerde beroepsrelevante situa-
ties (van Berkel, 2012). Denken in competenties heeft consequenties voor 
wat en hoe er in het onderwijs moet worden getoetst.

Competentietoetsing is niet alleen gericht op het afrekenen en 
certificeren (summatief toetsen), maar vooral ook op het stimuleren 
van leeruitkomsten en leerprocessen relevant voor iedere beroeps-
beoefenaar in de huidige leven-lang-leren-maatschappij (Boud & 
Falchikov, 2007; Wiliam, 2011). Competentietoetsing maakt inzichte-
lijk of een student in staat is op een adequate en bewuste manier te 
handelen in een variatie aan professionele situaties. Competentie-
toetsing geeft ook inzicht in hoeverre de student zicht heeft op de 
eigen ontwikkeling en in staat is zich doelgericht verder te ontwik-
kelen (= ontwikkelvermogen). Dit is uiteraard niet allemaal in één 
toets te zien en te beoordelen. Competentietoetsing noodzaakt dan 
ook het denken in toetsprogramma’s in plaats van in losse toetsen 
(van der Vleuten et al., 2012). 

De betekenis voor onderwijs of opleiding
Competenties krijgen pas hun betekenis in beroepsrelevante situa-
ties (Mulder, in press.). Competentietoetsing vraagt dat de inrichting 
van het onderwijs begint bij de beroepsrelevante uitkomsten die 
studenten uiteindelijk moeten bereiken. Deze uitkomsten bepalen 
de inhoud van het toetsprogramma waarin terugkomt wat de 

Wat is competentietoetsing?
Judith Gulikers en Niek van Benthum

opleiding van studenten wil zien, vertaald in beoordelingscriteria. 
Dit gaat vooraf aan hoe er binnen een opleiding wordt getoetst, dus 
welke toetsvormen de opleiding gebruikt. In principe kunnen alle 
toetsvormen een plek hebben in een competentiegericht toetspro-
gramma zolang ze passen bij de beoordelingsdoelen en beoorde-
lingscriteria (Baartman et al., 2006; van der Vleuten et al., 2012). Pas 
wanneer de opleiding het wat en het hoe van de toetsing helder 
heeft, redeneert de opleiding terug naar gepaste lesmethoden, 
leeractiviteiten en bronnen waarmee de student adequaat wordt 
voorbereid op wat hij/zij dient te laten zien in het toetsprogramma.

Drie aandachtspunten 
1. Integratie van kennis, vaardigheden en houdingen toont de 

student aan in complexe en uitdagende beroepssituaties. 
Hiervoor is het belangrijk dat de toetssituaties zoveel mogelijk 
overeenkomen met de beroepspraktijk en hierin gedrag én 
denkprocessen uitlokken die een professional ook moet laten 
zien. Dit wordt ‘authentiek toetsen’ genoemd (Gulikers, 2005) en 
maakt dat kennis, vaardigheden en houdingen daadwerkelijk 
geïntegreerd beoordeeld kunnen worden.

2. Om te beoordelen of een student bewust competent is, vraagt 
competentietoetsing ook om het beoordelen van onderliggen-
de processen die leiden tot het vertoonde gedrag. De student 
toont inzicht in de kwaliteit van de eigen taakuitvoering en kan 
het eigen handelen binnen die specifieke beroepssituatie ver-
antwoorden. Hiermee toont de student aan dat hij in staat is tot 
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transfer naar verschillende beroepssituaties (van Berkel, 2012). 
Competentietoetsing vraagt dus om een bewuste combinatie 
van toetsvormen die gedrag en onderliggende processen in 
samenhang beoordelen.

3. Ontwikkelvermogen is iets wat competentietoetsing wil stimu-
leren. Het gaat hierbij dus vooral om de formatieve functie van 
toetsing waarin de student het voortouw neemt en veel self- , 
peer- en 360-graden feedback toepast. Om de formatieve func-
tie optimaal te benutten is het cruciaal dat er directe samen-
hang is tussen formatieve en summatieve toetsen. Hierdoor 
kan een student doelgericht aan verdere ontwikkeling werken 
en feedback meenemen naar uiteindelijke summatieve toets-
momenten. Competentieontwikkeling wordt gestimuleerd 
door formatieve toetsing als integraal onderdeel van compe-
tentietoetsing op te nemen.

Checklist voor competentietoetsing in het 
onderwijs
1. Integratie van kennis, vaardigheden en houding in gedrag
• Beoordelingscriteria formuleren die integratie van kennis, vaar-

digheden en houding vereisen.
• Toetsen in beroepsrelevante situaties die zo veel mogelijk over-

eenkomen met de beroepspraktijk.
• Toetstaken met beroepsdilemma’s ontwerpen die integratie 

uitdagen.
• Beroepsrelevante toetstaken ontwerpen die aansluiten bij de 

opleidingsfase en praktijkervaring van de student.
• Beoordelen van concreet gedrag van de student in een be-

roepsrelevante authentieke taak.
• In het onderwijs de student voldoende voorbereiden op de 

toetsing: ook in leeractiviteiten moet integratie aan bod komen.

2. Bewust competent gedrag
• Toetsen van bewuste bekwaamheid (onderliggende pro-

cessen) in samenhang met concreet gedrag: bijvoorbeeld 
combineren van een gedragstoets met een criterium gericht 
interview.

• Maken van een combinatie van toetsvormen in een competen-
tie assessment programma.

• Beoordelingscriteria formuleren die bewustzijn vereisen van de 
onderliggende processen die geleid hebben tot het vertoonde 
gedrag.

• In een vroeg stadium de beoordelingscriteria toelichten.
• In onderwijs aandacht besteden aan onderbouwing en denk-

processen behorend bij taakuitvoering.

3. Ontwikkelvermogen
• Samenhang aanbrengen tussen formatieve en summatieve 

toetsen.
• Plannen van voldoende toetsmomenten zodat student eerder 

ontvangen feedback kan toepassen.

Een praktijktoets is een toets waarvan de opdrachten een min of meer 
natuurgetrouwe weerspiegeling vormen van taken of problemen uit het 
dagelijks leven of de latere beroepspraktijk. Over het algemeen doet een 
praktijktoets een beroep op praktisch handelen. 

Praktijktoetsen zijn vooral bruikbaar voor het vaststellen van cogni-
tieve en sociale competenties, advanced skills (bv. projectmanage-
ment) en 21e-eeuwvaardigheden (bv. ICT-geletterdheid) (Ledoux, 
Meijer, van der Veen & Breetveld, 2013). Ze stellen docenten in staat 
om de kennis, vaardigheden en houdingen van de leerlingen geïn-
tegreerd te toetsen. 

Er bestaan verschillende meningen over wat nu precies onder een 
praktijktoets moet worden verstaan (Engels: performance test of 
competence-based test). Vrijwel iedereen is het erover eens dat een 
schriftelijke toets met meerkeuzevragen (bijvoorbeeld: waar-onwaar 
vragen, vierkeuzevragen of matchingvragen) geen praktijktoets is. 
En het is in het algemeen geen toets die de leerlingen voor een 
probleem stelt waarvoor maar één goede oplossing bestaat. 

Wat is een praktijktoets dan wel? Als men een groot aantal 
voorbeelden van praktijktoetsen bekijkt, blijken deze een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken te bezitten (Kuhlemeier, 2011). 

Praktijktoetsen
Hans Kuhlemeier

Hieronder worden tien kenmerken genoemd op basis waarvan een 
praktijktoets gedefinieerd kan worden: 

Tien kenmerken van praktijktoetsen
• Openheid van de vraag- of probleemstelling. Kenmerkend 

voor een praktijktoets is dat de vraag- of probleemstelling open 
is. Er zijn meer goede antwoorden of oplossingen mogelijk. 

• Authenticiteit. De vraag- en probleemstelling is realistisch en 
authentiek. De opdrachten in een praktijktoets hebben een 
grote overeenkomst met taken of problemen in het alledaagse 
leven of de latere beroepspraktijk. Ook de criteria waaraan de 
prestatie van de leerling moet voldoen kunnen authentiek 
zijn in die zin dat ze gelijkenis vertonen met de eisen die ook 
gelden in alledaagse situaties en in de wereld van arbeid en 
beroep. 

• Integratie met het leerproces. Een praktijktoets is er niet alleen 
omwille van de toetsing, maar ook om de leerlingen waar-
devolle leerervaringen op te laten doen. Tijdens de toetsing 
kunnen leerlingen ervaringen opdoen die bijdragen aan het 
bereiken van leerdoelen. Daardoor is een praktijktoets meer 
geïntegreerd met het leerproces.

• Lengte toetsduur. Leerlingen krijgen meer tijd om hun 
prestatie te leveren. Alhoewel sommige praktijktoetsen heel 
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kort kunnen zijn (bv. een toets om te zien of een deurwaarder 
lastige klanten in twee minuten buiten de deur krijgt), duurt 
een praktijktoets vaak meer dan één lesuur. Het maken van de 
opdrachten kan zich zelfs uitstrekken over een periode van 
meerdere weken tot zelfs maanden. 

• Complexiteit van de vaardigheden. Een praktijktoets doet 
vaak een beroep op complexe vaardigheden die hogere denk-
processen vereisen. Praktijktoetsen vormen het middel bij uit-
stek om zogeheten hogere-orde vaardigheden te toetsen, zoals 
kritisch denken, problemen oplossen en ICT-geletterdheid. 

• Integratie van vakken of vaardigheden. Praktijktoetsen doen 
vaak een beroep op kennis en vaardigheden uit verschillende 
vakken. Ook moeten leerlingen dikwijls een aantal vaardighe-
den in onderlinge samenhang toepassen. 

• Praktisch handelen. De uitvoering van een praktijktoets vereist 
praktisch handelen. De leerlingen ‘steken de handen uit de 
mouwen’. De manuele of motorische component is daarbij 
essentieel. 

• Aantal opdrachten. Voor een betrouwbare vaststelling van een 
praktische vaardigheid zijn over het algemeen meer ‘metingen’ 

noodzakelijk. Vandaar dat een praktijktoets doorgaans uit een 
aantal opdrachten (Engels: performance task) bestaat. 

• Bekendheid beoordelingscriteria. Bij een schriftelijke toets 
met meerkeuzevragen worden de criteria waaraan de prestatie 
moet voldoen niet altijd van tevoren aan de leerlingen meege-
deeld en zeker zal de antwoordsleutel van een meerkeuzetoets 
van tevoren niet bekend gemaakt worden. Bij een praktijk-
toets worden de eisen daarentegen vóór de afname bekend 
gemaakt en met de leerlingen besproken. Leerlingen leren na-
melijk meer als zij weten wat het leerdoel is, als zij voorbeelden 
van goede en slechte prestaties te zien krijgen en als zij weten 
aan welke eisen hun prestatie moet voldoen.

• Subjectiviteit in beoordeling. Praktijktoetsen zijn sterk afhan-
kelijk van het menselijk oordeelsvermogen. De docent moet de 
antwoorden, oplossingen, handelingen en producten van de 
leerlingen beoordelen. Dit betekent speciale aandacht voor de 
objectiviteit van de beoordeling door duidelijke beoordelings-
voorschriften, het inzetten van onafhankelijke beoordelaars en 
het verhogen van de deskundigheid van de beoordelaars. 

De Mammoetwet (1968) bepaalde dat het eindexamen in het voortge-
zet onderwijs voor ieder vak uit twee onderdelen bestaat: het centraal 
schriftelijke examen (CSE) dat door alle scholen op een vaste datum en 
tijdstip wordt afgenomen en het schoolexamen (SE) dat meestal be-
staat uit een aantal toetsafnames verspreid over het laatste schooljaar. 

Functies van het eindexamen
Terwijl scholen relatief veel vrijheid hebben bij de inrichting van 
het schoolexamen, dat vooral vaardigheden meet die niet goed via 
landelijke examens getoetst kunnen worden, worden de opgaven 
voor het centraal schriftelijke examen landelijk vastgesteld. Daar-
door zijn diploma’s van verschillende scholen vergelijkbaar en is het 
eindexamen een belangrijk kwaliteitsinstrument voor alle betrok-
kenen. Voor de overheid zijn de centrale examens van belang voor 
de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs op landelijk niveau: 
per opleidingstype is het mogelijk het niveau en de inhoud van het 
onderwijs te bewaken. Scholen zijn door centrale examens in staat 
om hun eigen resultaten te vergelijken met landelijke gemiddelden. 
Aan vervolgopleidingen en bedrijfsleven leveren examens door de 
vergelijkbaarheid van diploma’s zicht op de kennis en vaardigheden 
van binnenstromende kandidaten. Voor de kandidaten geeft het 
behalen van een diploma rechten voor toelating tot vervolgoplei-
dingen: men noemt dit ook wel het civiel effect van examens.

Totstandkoming van centraal schriftelijke examens 
De minister van OCW bepaalt de inhoud van de eindexamens. Die 
inhoud ligt per vak vast in examenprogramma’s. In die programma’s 

Het centraal schriftelijk examen in het 
voortgezet onderwijs

Ed Kremers

staat globaal wat er in het CSE en in het SE getoetst moet worden.
De minister heeft een zelfstandig bestuursorgaan - het College 
voor Examens (CvE) - ingesteld dat jaarlijks bepaalt wat de precieze 
inhoud van het CSE is en hoe dit genormeerd wordt (= vaststel-
ling grens voldoende/onvoldoende). Cito ontvangt van CvE een 
constructieopdracht waarin voor elk examen wordt vermeld: lengte 
van het examen, aantal opgaven, soort opgaven (open, gesloten 
e.d.) en toegestane hulpmiddelen. Examenopgaven worden ontwik-
keld door een team van drie vakdocenten die zelf les geven aan 
examenleerlingen en gedeeltelijk zijn vrijgesteld voor het maken 
van examenopgaven. Dat gebeurt onder begeleiding van een 
toetsdeskundige. 

Aantallen centraal schriftelijke examens
Er worden jaarlijks zo’n 450 verschillende centrale examens gemaakt 
voor vwo, havo, vmbo/gt, vmbo/kb en vmbo/bb. Gemiddeld nemen 
er in totaal ongeveer 200.000 leerlingen per jaar aan de examens 
deel. Het hoge aantal examens wordt mede verklaard doordat veel 
examens drie versies kennen: het eerste tijdvak dat in mei/begin juni 
wordt afgenomen, het tweede tijdvak (voor herkansers of leerlingen 
die hun cijfer willen verbeteren) dat eind juni wordt afgenomen en 
het derde tijdvak medio augustus (voor leerlingen die niet eerder 
aan de herkansing konden deelnemen). 

Correctie
De examens worden nagekeken door de eigen docent en een 
docent van een andere school. Er is een gedetailleerd correctie-
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voorschrift waar docenten zich aan moeten houden. De koppeling 
van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie wordt 
verricht door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De twee cor-
rectoren kennen elkaar niet. De VO-raad heeft een protocol voor de 
eerste en tweede correctie opgesteld.

Normering en eindcijfer
Leerlingen moeten elk jaar een vergelijkbare prestatie leveren om 
een voldoende voor een vak te halen. Daarom worden de resultaten 
van jaar tot jaar met elkaar vergeleken. Voor elk examenvak zendt 
iedere school de resultaten van (de alfabetisch eerste) vijf kandida-
ten naar Cito. Zodoende is bekend hoe moeilijk elke opgave en het 
hele examen is. Op grond van deze resultaten wordt de normering 
bepaald. De normering vindt altijd achteraf plaats. Er is geen sprake 
van bijstelling maar van vaststelling. Cito adviseert aan CvE over de 
normering. CvE beslist.

Het eindcijfer voor een vak is het gemiddelde van het cijfer voor 
het CSE en het cijfer voor het SE. Op grond van de eindcijfers voor 
de verschillende vakken te samen wordt beslist of een kandidaat is 
geslaagd, gezakt of voor een herkansing in aanmerking komt.

Jaarlijks publiceert Cito een examenverslag op internet met de voor-
naamste psychometrische kenmerken per examen. Ook worden 
de uitkomsten van de toets- en itemanalyse per examen gerappor-
teerd (www.cito.nl).

Betrokkenheid van docenten
Docenten spelen een belangrijke rol bij de centrale examens. Bij de 
constructie van de examens betrekt Cito ruim 400 docenten. CvE 
schakelt docenten in bij de vaststelling van de examens. Ook spelen 
docenten een rol bij de evaluatie van de examens. Zij worden stan-
daard gevraagd naar een oordeel over de afgenomen examens. 

Voor het examineren en toetsen bestaat in veel situaties geen wettelijk 
kader. De Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren (ABBE) – 
afgeleid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – voorzien 
in deze lacune. Bij zowel de auditing van examencentra als ook bij de 
beoordeling van beroepschriften kunnen ze worden toegepast.

Examineren is een vak apart. Hoewel al sinds mensenheugenis 
getoetst wordt en kennis en vaardigheden van mensen beoordeeld 
worden, hebben examens en het examineren in met name de 
laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, niet in de laatste 
plaats door computertoepassingen. Toch kunnen de examens niet 
zonder de betrokkenheid en inzet van mensen, niet bij de totstand-
koming en niet bij de afname. In toenemende mate is onderkend 
dat het een vakgebied is waar professionals een rol van betekenis 
hebben, zowel in het formele onderwijs als door en voor de private 
markt waar op grote schaal getoetst wordt. 

De bedrijfstak die met toetsen, examens en assessments wikt en 
schikt over de toekomst van vakvolwassen beroepsbeoefenaren 
weet dat ze in de etalage staat. Men wil laten zien dat er op een 
professionele en correcte wijze gewerkt wordt en dat dit wordt 
vastgesteld door een externe autoriteit. Daarbij horen gezamenlijke 
afspraken die kunnen worden gezien als een gedragscode enerzijds 
en een toetsingskader bij de beoordeling van beroepsprocedures 
anderzijds. 

Sinds de oprichting van de Examenkamer is door het Bestuur en 
het College van Beroep gewerkt aan de verdere ontwikkeling en 
interpretatie van Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren 

Algemene Beginselen van 
Behoorlijk Examineren: 
basis voor gedragscode

Annie Kempers-Warmerdam

(ABBE) die nu een te hanteren standaard voor het examineren is. 
Aangevuld met hedendaagse kwaliteitsvereisten krijgen de normen 
en waarden rond examens en examineren vorm en inhoud.

De volgende Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren 
worden onderscheiden:

a) Kenbaarheidsbeginsel:
• Er dient sprake te zijn van openbaarheid van informatie op 

basis waarvan een kandidaat de mogelijkheid heeft kennis te 
kunnen nemen van regelingen die ten grondslag liggen aan 
het examen, alsmede van de eindtermen, toetstermen, leerop-
brengsten en exameneisen.

• Een duidelijk opgesteld examenreglement dient beschikbaar 
te zijn voor kandidaten alvorens ze zich inschrijven voor een 
examen.

• Ruim voorafgaande aan een examen moet de toetsvorm 
duidelijk zijn.

• Bij het kenbaar maken van de beoordeling van een examen 
dient een kandidaat eenduidig geïnformeerd te worden over 
de mogelijkheden van bezwaar en beroep.

b) Redelijkheidsbeginsel:
• Een exameninstelling dient in alle redelijkheid en billijkheid te 

handelen.
• De kandidaat dient in beginsel te kunnen beoordelen of de 

norm op een juiste manier is toegepast. 
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c) Betrouwbaarheidsbeginsel:
• De kandidaat moet er op kunnen vertrouwen dat beslissingen 

dan wel beschikkingen die door het examencentrum zijn ge-
nomen – dat overigens in een machtsrelatie staat ten opzichte 
van de kandidaat – ook rechtsgeldigheid hebben. Een beoor-
deling of toekenning van een diploma blijft van kracht tenzij 
aangetoond kan worden dat er sprake is geweest van fraude. 
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De NVE Prijs voor Examens 
Tijdens het NVE-congres op 14 november 2013 zal voor de eerste keer de NVE Prijs voor Examens worden uitgereikt. 
Er zijn drie orgnisaties genomineerd: Bespeak, Deviant en ICTU. 

Bespeak - Examens voor junior kapper en kapper (het schaap met de vijf poten)
Bespeak ontwikkelde de praktijkbeoordelingscomponenten voor junior kapper en kapper. Het is een examenproduct waarmee veel 
verschillende technieken in een bepaalde frequentie en opbouw in complexiteit en integratieniveau kunnen worden getoetst.
 
Deviant - Niveautesten Nederlands, Engels, rekenen
De niveautesten voor Nederlands, rekenen en Engels zijn adaptieve online niveautesten voor mbo-leerlingen op niveau 1F t/m 4F. De 
niveautesten zijn besproken in het artikel van N. van Hulzen (2012). Nulmetingen taal en rekenen in het mbo. Examens, tijdschrift voor 
de toetspraktijk, 9(2), 22-24.

ICTU - Naar Betrouwbare Persoonsgegevens
ICTU is van en voor de overheid. ICTU wil overheden helpen beter te presteren met slim gebruik van ICT. In het ICTU project ‘Naar 
Betrouwbare Persoonsgegevens’ wordt bekeken of het proces van het inleveren en beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten 
bij gemeenten verbeterd kan worden. 

Verwijzingen naar websites
Format toetsplan zie http://www.utwente.nl/mb/onderwijs/
organisatie/¬onderwijsbeleid/toetsbeleid/Format_Toetsplan_hand-
reiking_UCO_sept_2013.pdf. 
Job aids, zie http://www.utwente.nl/mb/onderwijs/
organisatie/¬onderwijsbeleid/toetsbeleid/job_aids_tb.doc/).
Psychometrie zie http://www.rcec.nl/publicaties/overige%20publi-
caties/Psychometrie.pdf.
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Een examen en het diploma vormen de afsluiting van een opleidingspe-
riode. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft de student dan altijd de 
beroepspraktijk meegemaakt. De afgestudeerde mbo’er en zijn werkgever 
moeten erop kunnen vertrouwen dat het diploma staat voor de prestaties 
die onderwijs en bedrijfsleven hebben vastgelegd in de kwalificatiedos-
siers. Nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven draagt bij 
aan dat vertrouwen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat bedrijven 
een grote rol spelen in het proces van opleiden en kwalificeren. 

Als voorzitter van SBB is Michaël van Straalen nauw betrokken bij 
de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Van Straalen: “In het mbo is het bedrijfsleven als 
medeopleider van mbo-studenten net zo belangrijk als de school. In 
de beroepspraktijk leren de studenten theorie en technieken toepas-
sen en ontwikkelen zij de juiste beroepshouding.” Het spreekt voor 
Van Straalen dan ook voor zich dat onderwijs en bedrijfsleven samen 
vorm en inhoud geven aan het mbo. Een deel van de opleiding krijgt 
mede vorm in de beroepspraktijk, waar praktijkopleiders de studen-
ten begeleiden.
Paritaire commissies, die bestaan uit vertegenwoordigers van onder-
wijs en bedrijfsleven in de verschillende sectoren, maken concrete 
afspraken over de kwalificatie-eisen voor mbo’ers. De praktijkopleiders 
weten precies wat een mbo-student kan. Daarom beoordelen zij, als 
dat mogelijk is, mede in de praktijk. Daarnaast praat het bedrijfsle-
ven ook mee over examinering op landelijk en sectoraal niveau. De 
samenwerking op verschillende niveaus helpt om het mbo op het 
gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden. 

Kwalificaties en examens
De basis voor de beroepsbeschrijvingen in de kwalificatiedossiers zijn 
de beroepscompetentieprofielen. Dit zijn de beschrijvingen van be-
roepen. Vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven stemmen 
op basis van deze profielen samen de eisen voor de beginnend be-
roepsbeoefenaar af. Docenten kijken mee bij de ontwikkeling en zien 
erop toe dat de dossiers zijn om te zetten in onderwijs en examens.
Voor het bedrijfsleven is van belang te weten dat in de examinering 

Het 9de NVE examencongres
14 november 2013

Keynote 
Examinering mbo: 
een gedeelde verantwoor-
delijkheid van onderwijs
en bedrijfsleven

Michaël van Straalen

de eisen die vooraf zijn vastgelegd ook worden getoetst. Alleen dàn 
heeft het diploma civiele waarde. Partijen moeten dus afspraken 
maken over de randvoorwaarden voor het uitvoeren van examens: 
bijvoorbeeld bepaalde werkprocessen alleen in de beroepspraktijk 
toetsen, specifieke kennis als voorwaarde voor het mogen uitvoeren 
van bepaalde werkzaamheden et cetera. 

Onbekend maakt onbemind
Het bedrijfsleven speelt dus een belangrijke rol in het mbo, maar 
werkgevers zijn desondanks nog te weinig betrokken bij de borging 
van de kwaliteit van de examens. Dit ziet Van Straalen ook: “Voor veel 
bedrijven is onduidelijk hoe vaardigheden worden geëxamineerd. En 
onbekend maakt onbemind. Als het bedrijfsleven meer inspraak heeft 
bij en zicht heeft op examinering, ontstaat vanzelf vertrouwen. Het 
is daarom zaak om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs-
leven te versterken. Als onderwijs en bedrijfsleven zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van examens in het mbo 
groeit het vertrouwen in de civiele waarde van het diploma. Dit 
moeten we goed regelen. We moeten af van het idee dat uitsluitend 
het onderwijs verantwoordelijk is voor examinering. Het biedt zoveel 
meerwaarde als we gezamenlijk de kwaliteit waarborgen.”

Invulling van de samenwerking
Het bedrijfsleven kan op veel verschillende manieren betrokken zijn 
bij examineren. Op landelijk niveau maken partijen sectorale exa-
menafspraken die onder meer worden vastgelegd in examenprofie-
len. Op uitvoeringsniveau werken onderwijsinstelling en bedrijven in 
de regio op meerdere manieren samen. 
Leerbedrijven leiden toekomstige werknemers mede op. In de prak-
tijkovereenkomsten staan afspraken over de beoordeling. Daarnaast 
zijn praktijkbeoordelaars betrokken bij de examinering in bedrijven. 
Sommige sectoren hebben praktijkcentra waar leerlingen examen 
doen. Een andere belangrijke vorm van betrokkenheid van het 
bedrijfsleven is de samenwerking bij het maken en vaststellen van de 
examens zelf. Dit gebeurt al in veel sectoren. 
Veel examenleveranciers maken gebruik van de deskundigheid van 



24  EXAMENS - november 2013 - congresnummer www.e-xamens.nl

ontwikkelaars, beoordelaars en vaststellers afkomstig uit onderwijs 
en bedrijfsleven. Inmiddels is er een Keurmerk Examenleverancier 
ontwikkeld, dat de kwaliteit van de examenproducten en -diensten 
van examenleveranciers borgt. 
Een nieuwe vorm van samenwerken is dat praktijkopleiders en 
docenten in ontwikkelplatforms in de regio, onder landelijke regie, 
examens ontwikkelen. Onderwijs en bedrijfsleven valideren deze 
examens vervolgens landelijk. De didactiek op onderwijsinstellingen 
verschilt. Daarom is het voor hen handig als er meerdere examens zijn 
per crebo-nummer. Zo is er altijd een vorm die aansluit bij de visie en 
het onderwijs van de school. 

Voordelen
Bedrijven zijn sterker betrokken als zij inspraak hebben in het proces 
van kwalificeren en examineren. Samen afspraken maken betekent 
een groter gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Voor beide 
partijen zijn de gemaakte keuzes helder en beide partijen verbinden 
zich daaraan. Gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren bevordert de 
eenduidigheid van examens. Meerdere onderwijsinstellingen kunnen 
dezelfde exameninstrumenten gebruiken, en zij kunnen putten uit 
een ‘pool’ van praktijkbeoordelaars. Dat borgt dat het diploma van de 
ene school gelijkwaardig is aan dat van de andere school. Bundelen 
van deskundigheid verhoogt ook de kwaliteit van examinering én 
partijen kunnen de kosten delen. Het ontwikkelde Keurmerk voor de 
examens van examenleveranciers borgt de kwaliteit van de examens 

vooraf, dus voordat scholen deze inzetten.
Al deze ontwikkelingen verbeteren en borgen de kwaliteit van 
examens. Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en moeten 
oplossingen vinden waar alle betrokkenen mee kunnen werken. Dit is 
niet altijd eenvoudig. Bedrijven en onderwijsinstellingen lopen tegen 
praktische zaken aan. Zo heeft het bedrijfsleven extra ondersteuning 
nodig om voldoende ingevoerd te raken in onderwijsvraagstukken 
en de deskundigheid te verkrijgen om mee te praten. Bedrijfsverte-
genwoordigers moeten tijd vrijmaken voor overleg. 
Scholen organiseren hun opleidingen en examens niet allemaal op 
dezelfde manier. Dit betekent dat afspraken over examinering zo 
concreet moeten zijn dat voor beide partijen helder is hoe deze uit 
te werken in de praktijk. Tegelijkertijd moeten de gemaakte afspraken 
passen bij alle instellingen én uitvoerbaar zijn. 

Civiele waarde 
Uiteindelijk draait alles om examens van hoogwaardige kwaliteit 
en een herkenbaar diploma dat studenten kansen biedt op de 
arbeidsmarkt en toegang geeft tot vervolgonderwijs. Voortzetten en 
stimuleren van de samenwerking blijft dan ook belangrijk. Hier wordt 
op landelijk en sectoraal niveau aan gewerkt, maar het moet in de 
praktijk gebeuren, bij onderwijsinstellingen en bedrijven zelf. Zodat 
bedrijven mbo’ers binnen krijgen die een (h)erkenbaar diploma heb-
ben, en de gewenste kennis, vaardigheden en houding bezitten. 

In het Nederland worden op veel plekken op basis van toetsen en 
examens belangrijke beslissingen genomen over de ontwikkelings-
mogelijkheden en loopbanen van met name jonge mensen. Een 
hoge kwaliteit van de instrumenten die daarvoor gebruikt worden 
is dan na te streven. Daarvoor moeten we wel weten wat we onder 
de kwaliteit van toetsen kunnen en willen verstaan.  
Voor de beoordeling van de kwaliteit van toetsen bestaan verschil-
lende kwaliteitsbeoordelingssystemen, die alle op eigen wijze de 
kwaliteit beoordelen. In het bijzonder zal aandacht gegeven worden 
aan het beoordelingssysteem dat door het RCEC wordt ontwikkeld. 

Keynote 
Doelbewuste kwaliteit
van toetsen doelbewust
getoetst

Theo Eggen

Belangrijke verschillen in functies van deze systemen zullen wor-
den besproken. Als we evenwel naar de kwaliteitsbeoordeling en 
controle van veel gebruikte toetsen en examens in het Nederlandse 
onderwijs kijken, zien we dat die elk op hun eigen wijze beoordeeld 
worden. Redenen en een mogelijke oplossing hiervoor zullen wor-
den besproken.

 Theo Eggen is bijzonder hoogleraar psychometrie bij de afdeling On-
derzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de faculteit 
Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente en wetenschappelijk 
directeur van het Research Center voor Examinering en Certificering 
(RCEC).
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Studenten moeten kunnen vertrouwen op de waarde van hun 
diploma en de samenleving moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit 
van afgestudeerden. Daarom verdient elke student een examen van 
goede kwaliteit en een diploma dat boven elke twijfel is verheven.

In de afgelopen jaren zijn er helaas in verschillende onderwijssecto-
ren incidenten geweest die te maken hebben met tekortkomingen in 
de examinering. Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft bij relatief 
veel opleidingen tekortkomingen geconstateerd. Dit heeft geleid tot  
maatschappelijke en politieke onrust met in bepaalde gevallen grote 
gevolgen voor de studenten. Het is in ieders belang dat dergelijke 
situaties voortaan tot het verleden behoren.

Daarom is het noodzakelijk dat elke instelling aan de slag gaat met 
het op orde brengen en/of houden van de kwaliteit van examinering. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt immers bij de instellingen zelf. 
Het is ook goed dat instellingen hier gezamenlijk werk van maken. 
Immers, vaak lopen instellingen tegen dezelfde uitdagingen aan bij 
de examinering en kunnen ze van elkaar leren. Zo hoeven instellingen 
niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen ze gebruik 
maken van elkaars expertise en ervaringen.

Aan deze samenwerking is onder andere invulling gegeven in de 
bestuurlijke afspraken tussen de minister van OCW en de Vereniging 
Hogescholen (toen nog de HBO-raad) naar aanleiding van het advies 
van de commissie Bruijn over versterking externe validering in het 
hoger beroepsonderwijs. Ook in het mbo zijn er stevige maatregelen 
ingezet, zoals binnen de projecten Focus op standaarden in examine-
ring en Professionalisering van examenfunctionarissen.

Naast onder andere het gezamenlijk ontwikkelen van examens, ken-
nisuitwisseling tussen de instellingen en standaardisering, is één van 
de belangrijkste ontwikkelingen, die bijdraagt aan de verhoging van 
de examenkwaliteit, de professionalisering van examenfunctionaris-
sen. Zij zijn immers de mensen die het hele proces van examinering 
uitvoeren, en daarmee de spil van dit proces en van de verbetering 

Keynote 
Verhogen van de examen-
kwaliteit

Bas Derks

ervan. Als zij in staat zijn om hun werk nog beter uit te voeren, komt 
dit de examenkwaliteit ten goede. Het is dan ook goed dat er zowel 
in de mbo- als de hbo-sector in de landelijke maatregelen aandacht 
is voor deze professionalisering. Zo zijn er in het mbo de beschrijvin-
gen van examentaken waarmee inzicht wordt geboden in wat een 
examenfunctionaris moet kennen en kunnen om zijn taken goed uit 
te voeren. Hiervan kunnen de functionarissen en de mbo-instellingen 
gebruik maken bij hun verdere professionalisering. Hogescholen wer-
ken op dit moment aan het verder professionaliseren van examinato-
ren door middel van een basis- en seniorkwalificatie examinering. Ook 
mag zeker de professionalisering van leden van examencommissies, 
waarvoor ook aandacht is bij de gezamenlijke maatregelen, worden 
genoemd. De examencommissies zijn immers verantwoordelijk voor 
de borging van de examenkwaliteit van hun opleiding. 

Vanuit het ministerie van OCW wordt financiële ondersteuning 
geleverd bij deze landelijke  maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om subsidie voor de uitvoering van de bestuurlijke afspraken in het 
hbo en de training van de leden van examencommissies aldaar. In het 
mbo doen we dit bijvoorbeeld door het subsidiëren van de uitvoe-
ring van het project Focus op standaarden in examinering en het 
toekennen van middelen aan alle instellingen voor de professionalise-
ring van examenfunctionarissen. 

In de mbo- en hbo-sector worden stappen gezet naar de verdere 
verhoging van de examenkwaliteit bij de individuele instellingen. 
Sommige van deze ontwikkelingen zijn al even gaande, andere wor-
den de komende periode ingezet. Het totaal van deze maatregelen 
moet leiden tot de situatie waarin elke opleiding en instelling zelf kan 
instaan voor de examenkwaliteit. Op die manier kunnen de student 
en de samenleving, zonder enkele twijfel dan ook, vertrouwen op de 
waarde van een afgegeven diploma.

 Bas Derks is plaatsvervangend directeur Beroepsonderwijs en Volwas-
seneneducatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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• Een kwaliteitsborgingssysteem van toetsing 

• De geïntegreerde bachelortoets 

• ‘Beelden zeggen meer dan woorden’ 

• Examens in bedrijf: SSVV
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Twee jaar na de introductie van de 
functieprofielen voor examenfuncti-
onarissen start NVE een Register voor 
Examenfunctionarissen. De NVE heeft 
de eisen voor inschrijving vastgesteld, 
en wil via audits toezien op de kwaliteit 
van certificerende instanties. Instanties 
waarvan de audit laat zien dat zij aan 
de kwaliteitseisen voldoen, kunnen hun 
gecertificeerde examenfunctionarissen 
inschrijven in het register. Op deze wijze 
hoopt de NVE, conform haar doelstel-
lingen, de kwaliteit van examens te 
verbeteren.
 
Kwaliteit is al jaren speerpunt
Er is de laatste jaren veel te doen ge-
weest over de kwaliteit van examinering 
in het middelbaar en hoger beroeps-
onderwijs. Als die kwaliteit niet in orde 
is, is niet alleen sprake van persoon-
lijke schade bij kandidaten, maar ook 
imagoschade voor de exameninstelling 
en de branche als geheel. Al tijdens de 
kabinetten Balkenende gaf de toen-
malige Minister van Onderwijs Maria 
van der Hoeven aan dat de kwaliteit 
van examinering dringend verbeterd 
moest worden. Onderdeel hiervan is het 
verhogen van het niveau van examen-
functionarissen. 

NVE stelt Register voor Examenfunctionarissen in 

Het doel van de NVE is
De kwaliteit van de examenpraktijk te bevorderen;
Normen en gedragscodes voor het examineren
te ontwikkelen;
Vakbekwaamheid en deskundigheid in de
examenpraktijk te stimuleren;
Er te zijn als netwerkorganisatie en informatiebron.

Geïnteresseerd in toetsen en in de toetspraktijk?
Dan bent u toch ook lid van de NVE
NVE, Nederlandse Vereniging voor Examens,
Postbus 217, 7500 AE Enschede
Tel.: 053-489 36 16 Fax: 053 - 489 42 39
e-mail: nve@edte.utwente.nl
website: www.nvexamens.nl

De NVE heeft het borgen en verbeteren 
van de kwaliteit van examenfunctiona-
rissen al sinds 2007 als aandachtspunt. 
In 2011 zijn de profielen voor Examen-
functionarissen vastgesteld. Hiermee is 
duidelijkheid gecreëerd ten aanzien van 
de minimale eisen waar verschillende 
examenfunctionarissen aan moeten 
voldoen. Inmiddels is duidelijk dat de 
profielen in een behoefte voorzien: ze 
zijn bij veel scholen/exameninstellingen 
in gebruik. In het mbo vormden ze zelfs 
de basis van de Beschrijvingen van Exa-
mentaken (www.examineringmbo.nl).

Bij de introductie van de profielen is 
afgesproken elke twee jaar de op-
merkingen die ontvangen zijn tegen 
het licht te houden en de profielen te 
actualiseren. De huidige reeks bestaat 
uit Assessor/Examinator, Lid van de Exa-
mencommissie, Medewerker Examen-
bureau, Toetsconstructeur, Toetsvaststel-
ler en Lid Commissie van Beroep. Op het 
moment van schrijven vindt de eerste 
update plaats. Er vindt een uitbreiding 
plaats door het toevoegen van het 
profiel voor surveillant/observant en het 
vastleggen van eisen waaraan het Be-
voegd Gezag ten aanzien van examens 
moet voldoen.

Onafhankelijke certificering: borging 
van minimale kwaliteit
Verschillende instellingen en bedrij-
ven verzorgen trainingen en examens 
voor examenfunctionarissen en geven 
certificaten uit. Echter: hoe kunnen exa-
meninstellingen concreet laten zien dat 
examenfunctionarissen hun examenvak 
verstaan? 
De NVE hoopt door het instellen van 
een Register voor Examenfunctionaris-
sen een antwoord op deze vragen te 
geven. Het Register is bestemd voor 
examenfunctionarissen die hun deskun-
digheid aangetoond hebben via een 
examen of assessment van voldoende 
kwaliteit. Het alleen volgen van een 

training volstaat niet. Scholen die eigen 
training en certificering realiseren vallen 
buiten de boot: een slager keurt niet 
zijn eigen vlees! De NVE stelt eisen voor 
inschrijving vast, en wil via audits toe-
zien op de kwaliteit van certificerende 
instanties. Instanties die laten zien dat zij 
aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen 
hun gecertificeerde examenfunctio-
narissen vervolgens inschrijven in het 
Register. 

Door het Register te raadplegen valt 
eenvoudig na te gaan waarvoor een 
bepaalde examenfunctionaris gecerti-
ficeerd is. Verder zijn er mogelijkheden 
om onder andere de competenties en 
ervaring van de gecertificeerde functio-
narissen in te zien. Op deze wijze hoopt 
de NVE, conform haar doelstellingen, 
de kwaliteit van examenfunctionaris-
sen te kunnen borgen en deze op een 
eenvoudige wijze controleerbaar te 
laten zijn. NVE juicht deze ontwikkeling 
natuurlijk van harte toe! In de nabije 
toekomst zoekt de NVE naar afstem-
ming met het Register Docent.

De NVE verwacht door de instelling van 
het Register Examenfunctionarissen een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de 
kwaliteitsborging van de examinering in 
VO, MBO, HBO, WO en bedrijven. 

Na het Congres treft u het Register 
Examenfunctionarissen aan via de site 
van NVE (www.nvexamens.nl).

Jan Adema, Cito
Jan Jacobs, Helicon Opleidingen
Frans Kleintjes, Cito
Ad de Ponti, Provex Examens & Audits

Reacties zijn welkom bij het secretariaat 
van het NVE – info@nvexamens.nl.



www.associatie.nl

De waarde van een diploma? Dat is een optelsom 
van de kwaliteit van de opleiding (KO) en van 
examinering (KE). Als dat beide op orde is: winst 
in het kwadraat! Dan geniet u het vertrouwen 
van studenten én werkgevers. Investeringen in de 
kwaliteit van examens, processen en personeel 
werpen snel vruchten af. De Associatie is graag uw 
partner in examinering en onderwijskundig advies. 
Wij leveren vertrouwen. Nu en in de toekomst.

U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten:

1. Advies kwaliteitsverbetering examinering 
Van analyses en toetstechnisch advies tot onder-
steuning bij de inschaling NLQF. 

2. Deskundigheidsbevordering 
Coaching, trainingen en workshops op het gebied 
van toetsing, examenafname en beoordeling.  

3. Toetsontwikkeling & inhoudelijke uitvoering 
Ontwikkeling toetsen, correctie, nazorg. 

4. Examenlogistiek 
Wij nemen het gehele logistieke traject van a-tot-z 
uit handen. 

5. Overige diensten 
Van secretariële en bestuursondersteuning tot 
registerbeheer.

Partner in Examinering


