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Wie ben ik?
• Algemeen beleidsadviseur bij Hogeschool 

Viaa:
• Wet Versterking Besturing (2010);
• Leidraad Toetsing & Examinering;
• Training van examen- en toetscommissie, o.a. 

jurisprudentie;
• Senior Kwalificatie Examinering. 

• Docent Interculturele Communicatie;
• Student Theologie/Religiewetenschappen.



Wie zijn jullie?

Presentator
Presentatienotities
Inventariserende gesloten vragen:Wie is werkzaam in hoger onderwijs?Wie is docent?Wie is leidinggevend (bijv. coördinator of directeur)?Wie ligt er weleens wakker van toetskwaliteit?



Programma
• Korte toelichting op mijn ervaringen met 

toetskwaliteit als beleidsmedewerker, docent 
en student;

• Korte intro over toetskwaliteit;
• Aan de slag!



Mijn ervaringen
• Kleine hogeschool: korte lijnen, maar ook veel 

doen met weinig mensen;
• In begin: behoefte aan meer kennis over 

wat/wie/hoe/wet- & regelgeving;
• Nu: SKE+BKE-geschoold, ambtelijk secretaris 

excies, Leidraad Toetsing;
• Maar ook: nog weinig gedigitaliseerd → 

toetsanalyse veel werk!

Presentator
Presentatienotities
Viaa-ervaring: hoge tijdsdruk bij nakijken essay → kan ook wel een keer niet met vier ogen?Beoordelingsmodel waarin punten werden gegeven voor spellingInleverloket voor digitale verslagen dat niet werktVU-ervaring: 8,5 gehaald op een paper, maar zonder enig inzicht waar cijfer op gebaseerd was�Docenten die weigeren een oefententamen te verstrekken�Studenten die medestudenten moeten becijferen voor zijn bijdrage aan een groepsproduct, maar daar geen criteria voor krijgen



Toetskwaliteit: toetspiramide

Bron: Van Berkel, H., A. Bax & D. Joosten-ten Brinke (2017). Toetsen in het hoger onderwijs (4e herziene 
druk). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.



Toetskwaliteit: toetsweb

Bron: Van Schilt T. et al. (2016). De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. In: Onderwijsinnovatie, 
2016 (4), 15-24. Geraadpleegd op 14 september 2018 via 
https://www.ou.nl/documents/40554/383618/2016_OI_4.pdf/3aeaed44-2d24-b4a7-3892-
d0c101d56aed. 

https://www.ou.nl/documents/40554/383618/2016_OI_4.pdf/3aeaed44-2d24-b4a7-3892-d0c101d56aed


Papier is geduldig

Presentator
Presentatienotities
Afspraken die op papier staan, moeten wel gehouden worden�Toetskwaliteit gaat in mijn ogen primair om gedrag, aanspreekcultuur, PDCA, etc.. 






Toetskwaliteit
Cruciale vragen mbt toetskwaliteit:
• Welke actoren?
• Hoe krijg je alle actoren betrokken?
• Wat is hun aandeel in de toetskwaliteit?
• Wat is hun voornaamste ‘concern’?
• Hoe kun je dat ‘concern’ aanspreken?
• Doet iedereen wat is afgesproken?

Presentator
Presentatienotities
Hogeschool, universiteit of anders?Langer of korter dan 2 jaar werkzaam in hoger onderwijs?Docent, ondersteuning/beleid of anders?Toetskwaliteit: hoofdpijndossier of niet?



Aan de slag
• Maak groepen van 4 tot 6;
• Ga met elkaar in gesprek n.a.v. de RACI-tabel 

van Viaa: zijn alle actoren in beeld?
• Bespreek een concrete verbeteractie t.a.v. 

toetskwaliteit die je wilt uitvoeren;
• Vul elk een web in: hoe maak je deze actie tot 

een succes? 
• Ga met elkaar in gesprek n.a.v. het web: wat 

zijn valkuilen, wat zijn succesfactoren?



Nabespreking
• Maak je doel SMART!
• Zorg ervoor dat je inzicht hebt in het 

krachtenveld: wie gaat mee, wie niet?
• Geen tijd = geen prioriteit!
• Creatieve ideeën om jouw organisatie in 

beweging te krijgen?



Optioneel: casuïstiek
• Ongeldig verklaren van tentamens: 

https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-
de-zaken/2017/02/17/uitspraak-in-zaak-
2016-175-cbe

• Herbeoordeling:
https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-
de-zaken/2016/10/24/uitspraak-in-zaak-
2016-178

https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-de-zaken/2017/02/17/uitspraak-in-zaak-2016-175-cbe
https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-de-zaken/2016/10/24/uitspraak-in-zaak-2016-178


Casuïstiek deel II
• Geen toestemming voor toetsing via video

https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-
de-zaken/2016/06/08/uitspraak-in-zaak-
2015-233-cbe

• Bezwaar tegen beoordeling
https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-
de-zaken/2016/05/27/uitspraak-in-zaak-
2015-189-cbe

https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-de-zaken/2016/06/08/uitspraak-in-zaak-2015-233-cbe
https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-de-zaken/2016/05/27/uitspraak-in-zaak-2015-189-cbe


Casuïstiek deel III
• Verzoek om andere examinator

https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-
de-zaken/2017/04/24/uitspraak-in-zaak-
2017-016-cbe

https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-de-zaken/2017/04/24/uitspraak-in-zaak-2017-016-cbe
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