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Voorwoord 
 
In 2012 verscheen het rapport Vreemde ogen dwingen waarin een aantal maatregelen werd 
voorgesteld om de kwaliteit van toetsing te versterken. Eén van die maatregelen richtte zich op 
de certificering van examinatoren. Naar aanleiding hiervan heeft de Expertgroep BKE/SKE in 
2013 een voorstel neergelegd dat de leeruitkomsten beschrijft voor een examinator op 
basisniveau (BKE) en seniorniveau (SKE). Sinds het verschijnen van dit voorstel is een groot 
aantal hogescholen voortvarend aan de slag gegaan om een BKE- en/of SKE-traject te 
organiseren en te implementeren, al dan niet met hulp van externe aanbieders.  
 
Om zicht te krijgen op wat tot nu toe de ervaringen en opbrengsten van deze trajecten zijn, is 
vanuit het landelijk netwerk BKE/SKE, via drie bij dit netwerk betrokken lectoraten (Zuyd 
Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Utrecht) aan de Vereniging 
Hogescholen de vraag voorgelegd een evaluatieonderzoek uit te voeren waarbij het lectoraat 
Professioneel Beoordelen van Zuyd Hogeschool het penvoerderschap op zich heeft genomen. 
Dit was tevens een mooie aanvulling op het onderzoek dat reeds werd uitgevoerd naar de 
implementatie van het rapport Beoordelen is Mensenwerk, dat in 2014 van de hand van de 
Expertgroep Protocol verscheen. Dit rapport beschrijft een aanpak om de kwaliteit van 
afstuderen in het hbo te versterken. 
 
Nadat eind 2015 groen licht was gegeven is het onderzoek begin 2016 gestart. Vanuit de 
lectoraten van de HAN en de HU zijn drie onderzoekers onder leiding van Fer Boei van 
Hogeschool Windesheim de uitvoerders geweest. Zij hebben zich gezien de beschikbare tijd en 
middelen alleen gericht op de BKE-trajecten. Deze rapportage beschrijft het antwoord op de 
vraag in hoeverre het voorstel van de expertgroep heeft geresulteerd in een haalbaar, 
uitvoerbaar, toetsbaar en motiverend BKE-traject. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden 
zijn van 13 hogescholen, die een representatieve steekproef vormden, documenten geanalyseerd 
en zijn BKE-deelnemers bevraagd via een online survey.  
 
Voor de voorliggende rapportage is besloten alleen de resultaten op hogeschooloverstijgend 
niveau te presenteren. Er is van elke hogeschool wel een deelrapportage opgesteld, de 
hogescholen zijn hier de eigenaar van en voeren ook regie over de wijze waarop en met wie zij 
deze willen delen. De deelrapportages laten zien dat de ervaringen per hogeschool kleine 
verschillen laten zien als het gaat om haalbaarheid, uitvoerbaarheid, toetsbaarheid en motivatie, 
maar dat in het algemeen kan worden gesteld dat de trajecten hebben geleid tot een vergroot 
bewustzijn van het belang van toetskwaliteit. Er is een langere tijd nodig om vast te stellen of 
ook de daadwerkelijke toetskwaliteit is toegenomen. De grote bereidwilligheid en 
professionaliteit om in teams en met collega’s van andere faculteiten aan toetskwaliteit te 
werken, bieden een goede voedingsbodem voor verdere implementatie.  
 
Een duurzaam resultaat van trajecten als de BKE vraagt echter om een brede hogeschoolvisie op 
professionalisering. Als de BKE/SKE een ‘los’ aanbod blijft, is de kans te groot dat de opgedane 
kennis en ervaring over het ontwerp van goede toetsen en toetsprogramma’s wegsijpelt. Het is 
belangrijk dat de opgedane kennis op structurele wijze kan worden ingezet binnen de opleiding. 
Het onderzoek leidt daarom tot een aantal aanbevelingen voor de toekomst, waarvan de 
belangrijkste zijn: 
 

 Behoud de fysieke ontmoetingen in de vorm van interactieve workshops; deelnemers stellen 
het op prijs kennis en ervaringen face-to-face te kunnen delen met anderen. 

 Kies voor focus in inhouden en tijd om deze inhouden voldoende uit te diepen. 
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 Behoud een mix van deelnemers uit verschillende faculteiten om het leren van elkaar en 
perspectiefwisseling te bevorderen, maar stimuleer ook dat meerdere docenten van een 
opleiding gelijktijdig/gezamenlijk het traject volgen zodat zij de dialoog over toetsing op 
gang kunnen brengen. 

 Biedt voor nieuwe docenten (conform het protocol BDB) BKE aan als onderdeel van de BDB, 
toetsing is immers slechts een van de elementen van curriculumontwerpen en doceren, en 
daarmee ook slechts één van de docentvaardigheden die in samenhang en geïntegreerd 
beheerst moeten worden. 

 Streef niet naar een BKE en/of SKE certificering voor alle docenten op korte termijn, maar 
stimuleer opleidingen bewust na te denken wie wanneer – vanuit professionaliseringsbeleid 
gedacht – het beste dit traject kan volgen en de opbrengsten naar de eigen opleiding vertaalt. 

 Zet de implementatie van het BKE-traject projectmatig voort tot het moment dat het 
structureel op hogeschoolniveau in het professionaliseringsaanbod is ingebed.  

 Veranker de BKE in de visie op goed curriculumontwerp. 
 
Deze rapportage is een eerste stimulans de BKE in de komende jaren krachtig door te 
ontwikkelen. De resultaten zullen eerst moeten worden gedeeld om vervolgens vanuit een 
gevoel van consensus de aanbevelingen op hun zinvolheid en haalbaarheid te onderzoeken. 
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen op 6 april 2017 biedt daar een eerste en mooi 
podium voor. Vanuit dit perspectief moet deze rapportage worden beschouwd als een 
groeidocument en is het dus niet ‘af’. Het is van belang de BKE vanuit een onderzoekende 
houding te blijven benaderen door het aggregeren van relevante informatie met betrekking 
tot de onderzochte vraag. Op deze manier kan tijdig inzicht worden verkregen in de factoren 
die de BKE, maar ook de SKE op langere termijn tot een succesvol professionaliseringstraject 
maken. 
 
Rest ons dank uit te spreken naar allen die dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt. Allereerst 
dank aan alle docenten en andere betrokkenen van de deelnemende hogescholen. Dankzij jullie 
bereidheid de survey in te vullen en documenten aan te dragen, kunnen wij nu een aantal 
bevindingen delen over de stand van zaken rondom de BKE in het hbo. Dank aan Liesbeth 
Baartman en Tamara van Schilt-Mol voor het geven van feedback op de conceptrapportage. Tot 
slot danken wij de opdrachtgever Vereniging Hogescholen, in de persoon van Roeland Smits, 
die het mogelijk maakte dit onderzoek uit te voeren.  
 
Dominique Sluijsmans 
Lector Professioneel Beoordelen | Zuyd Hogeschool  
 
Fer Boei 
Hogeschool Hoofddocent Onderwijskunde | Hogeschool Windesheim 
 
Fedor de Beer 
Onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Jeroen van der Linden 
Onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Kitty Meijer  
Expertisecentrum docent hbo en lectoraat Beroepsonderwijs  | Hogeschool Utrecht  
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1. Achtergrond en doel onderzoeksopdracht 
 
Sinds in 2011 een aantal incidenten ervoor zorgden dat er twijfel ontstond over de 
diplomakwaliteit in het hbo, is er landelijk een discussie ontstaan over kwaliteit van het hbo en 
in het bijzonder over de kwaliteit van toetsing. Naar aanleiding hiervan is een commissie 
samengesteld die in 2012 het rapport Vreemde ogen dwingen (Commissie externe validering 
examenkwaliteit, 2012) opleverde. In dit rapport wordt een ‘mandje aan maatregelen’ voorgesteld 
om de kwaliteit van examens en het vertrouwen in het hbo te herstellen. Eén van die maatregelen 
is het certificeren van examinatoren door middel van een BKE/SKE (basis- respectievelijk 
seniorkwalificatie examinering). De Vereniging Hogescholen heeft hier vervolg aan gegeven 
door een expertgroep een programma van eisen te laten opstellen voor examinatoren 
(Expertgroep BKE/SKE, 2013). In het rapport Verantwoord toetsen en beoordelen in het hoger 
beroepsonderwijs heeft deze expertgroep de leeruitkomsten en indicatoren benoemd waaraan de 
examinator in het hbo dient te voldoen om te mogen beoordelen. Met de examinator in het 
hoger beroepsonderwijs wordt ‘iedere docent/beoordelaar bedoeld die eindverantwoordelijk is 
voor één of meer fasen van de toetscyclus’ (Expertgroep BKE/SKE, 2013, p. 8).  
 
De vier lagen (toetstaken, toetsen, toetsprogramma en toetsbeleid) uit de kwaliteitspiramide van 
eigentijds toetsen en beoordelen (Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012; Sluijsmans, 
Joosten-ten Brinke, Van Schilt-Mol, 2015) zijn richtinggevend geweest om het onderscheid 
tussen BKE en SKE te maken. Voor de BKE ligt de nadruk op toetstaken en toetsen, voor de SKE 
op toetsprogramma en -beleid. In een eerder literatuuronderzoek zijn per piramidelaag 
leerdoelen voor toetsbekwaamheid in kaart gebracht (Sluijsmans, Van Eldik, Joosten-ten Brinke 
& Jakobs, 2013). Deze zijn vervolgens vertaald naar vereiste vaardigheden en kennis van 
examinatoren in het hbo op BKE- en SKE-niveau. Hierbij is rekening gehouden met het 
betrekkingsniveau van toetsdeskundigheid uit de BKE/SKE. BKE’ers zijn vooral actief en 
deskundig op de lagen ‘toetstaken’ en ‘toetsen’ binnen de eigen onderwijseenheid. Hierbij geldt 
dat de BKE’er wel kennis heeft van de lagen ‘toetsprogramma’ en ‘toetsbeleid’, maar dat zijn 
werkzaamheden zich doorgaans niet op die lagen afspelen. Voor SKE’ers gaat het om een bredere 
deskundigheid dan de toetsing van het eigen vak, namelijk expertise op alle vier de lagen van de 
piramide met de nadruk op het ‘toetsprogramma’ en ‘toetsbeleid’. Naast de kwaliteitspiramide 
is de toetscyclus als kader genomen om leeruitkomsten en indicatoren te benoemen. De 
toetscyclus beschrijft de fases die een docent doorloopt vanaf het ontwerp tot en met de 
interpretatie en evaluatie van een toets. 
 
Het rapport Vreemde ogen dwingen en meer specifiek de rapportage van de expertgroep 
BKE/SKE hebben ertoe geleid dat hogescholen actief aan de slag zijn gegaan met het 
implementeren van de voorgestelde maatregelen. Voor de BKE/SKE betekent dit dat een groot 
aantal hogescholen met de invoering van de BKE/SKE is gestart. Deze hogescholen hebben deze 
BKE-trajecten ontworpen op basis van het voorstel van de expertgroep BKE/SKE. Dit voorstel 
geeft echter alleen informatie over het WAT (aan welke leeruitkomsten dient een BKE’er en 
SKE’er te voldoen) maar niet over het HOE (op welke wijze werken docenten aan hun BKE en 
SKE). De hogescholen zijn zelf aan zet geweest het voorstel te vertalen naar een BKE-traject en 
dus het WAT te vertalen in het HOE. De verschillen tussen hogescholen zijn hierin groot: er zijn 
hogescholen waarin de BKE/SKE al volledig is geïmplementeerd tot hogescholen die zich nog 
bevinden in de planfase.  
 
De vele ervaringen die zijn opgedaan, maar ook de behoefte tot meer kennisdeling heeft ertoe 
geleid dat een informeel netwerk is opgericht met een aantal leden van verschillende 
hogescholen (landelijk netwerk BKE/SKE). Er is een vijftal programmalijnen benoemd die de 
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basis zullen vormen van verdere samenwerking binnen het netwerk (visie, organisatie, externe 
validering, onderzoek en BKE in het kunstenonderwijs).  
 
Een eerste activiteit binnen de programmalijn onderzoek betreft een onderzoek naar de waarde 
van reeds geïmplementeerde BKE-trajecten, in opdracht van de Vereniging Hogescholen1. 
Onderzoek naar de waarde van de SKE-trajecten zal mogelijk in een vervolgonderzoek 
plaatsvinden. 
 
Doel van het onderzoek is te komen tot een aantal constateringen over hoe de nu lopende BKE-
trajecten zijn ontworpen, uitgevoerd en ervaren door de deelnemers. Op basis hiervan kunnen 
we een aantal aanbevelingen voor de toekomst formuleren. Dit betekent dat de hoofdvraag van 
het onderzoek was: 
 

 
In hoeverre heeft het voorstel van de expertgroep BKE geresulteerd in een haalbaar, uitvoerbaar, 

toetsbaar en motiverend BKE-traject? 
 

 
  

                                                      
1 Dit onderzoek past goed bij het landelijk onderzoek naar de implementatie van het Protocol 
Afstuderen dat onder leiding van de lectoraten van Daan Andriessen en Dominique Sluijsmans is 
uitgevoerd en waarvan de resultaten in april 2017 worden opgeleverd. Dit onderzoek vindt eveneens 
plaats in opdracht van de Vereniging Hogescholen. 
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2. Drie curriculumrepresentaties als kapstok voor analyse 
 
Om handen en voeten te kunnen geven aan de analyse van de lopende BKE-trajecten, wordt de 
BKE in dit onderzoek beschouwd als een ‘mini-curriculum’: een leerplan of 
professionaliseringstraject waarbinnen hbo-docenten werken aan hun toetsbekwaamheid en 
bewijs leveren aan deze bekwaamheid te voldoen. Door de BKE te beschouwen als een leerplan 
kan in kaart worden gebracht of de doelen die met de BKE worden beoogd, de wijze van 
uitvoering en wat het BKE-traject oplevert consistent is. Hiervoor is het nodig de realisatie in de 
praktijk in het onderzoek mee te nemen en te kijken naar mogelijke effecten zoals versterkte 
toetsbekwaamheid en andere ervaringen van hbo-docenten. 
  

2.1 Het analysekader 
 
Om het onderzoek vergelijkbaar over de instellingen te kunnen uitvoeren zonder de eigenheid 
van de verschillende uitwerkingen uit het oog te verliezen, is de typologie van curriculaire 
verschijningsvormen van Van den Akker (2003) een geschikt analysekader om de centrale 
onderzoeksvragen verder te verfijnen in een aantal specifieke vragen. Daarbij gaat het om 
relaties, overeenkomsten en discrepanties tussen de verschillende verschijningsvormen. Om op 
bovenstaande vraag antwoord te geven zullen op verschillende niveaus gegevens worden 
verzameld en geanalyseerd:  
 
- op het niveau van het beoogde curriculum dat de doelen van het BKE-traject schetst; 
- op het niveau van het uitgevoerde curriculum dat inzicht geeft in de feitelijke praktijk van 

de BKE-uitvoering; 
- op het niveau van het gerealiseerde curriculum dat de ervaringen met en resultaten van de 

BKE representeert. 
 

Tabel 1 laat zien dat ieder curriculumniveau (beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum) 
onderverdeeld is in een tweetal verschijningsvormen.  
 
Tabel 1. Curriculaire verschijningsvormen 
 

Typologie Verschijningsvorm Betekenis 

1. Beoogd 
curriculum 

A. Ideaal De opvattingen, wensen, idealen (basisvisie) 

B. Geschreven De formele documenten en materialen 

2. Uitgevoerd 
curriculum 

C. Geïnterpreteerd 

 
Oordelen en interpretaties door de BKE-docenten 
(en/of projectleiders/ontwerpers) 

D. Uitgevoerd Het feitelijke leerproces 

3. Gerealiseerd 
curriculum 

E. Ervaren De ervaringen van de deelnemers 

F. Getoetst De beoordelingsinstrumenten en de beoordeling 
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Door het kiezen van bovenstaande typologie komen de ideeën, keuzes, praktische vragen en 
resultaten over de inrichting van de verschillende BKE-trajecten aan de oppervlakte. De basis 
van dit model is de veronderstelde samenhang: een uitwerking op het ene niveau heeft 
consequenties voor het andere of zou deze moeten hebben. Om uitspraken te doen over 
kwaliteit (Doen we de goede dingen als hogeschool als het gaat om de inrichting van de BKE en 
doen we die goed?) is het noodzakelijk om gepercipieerde effecten en de ervaren bijdragen aan 
kwaliteit inzichtelijk te maken. Hiervoor is een specificatie van de centrale onderzoeksvraag in 
een aantal specifiekere evaluatievragen nodig. In Tabel 2 zijn de zes verschijningsvormen uit 
Tabel 1 vertaald naar zes deelvragen. Deze deelvragen geven samen antwoord op de hoofdvragen. 
 
In Tabel 2 zijn de drie curriculumniveaus en bijbehorende verschijningsvormen vertaald naar 
zes deelvragen. Deze deelvragen geven samen antwoord op de hoofdvraag.  
 
Tabel 2. Evaluatievragen en bronnen en te analyseren aspecten per verschijningsvorm 
 

Typologie Verschijningsvorm Deelvraag 
Te analyseren bronnen en 
de te analyseren aspecten 

Beoogd 
curriculum 

Ideaal 

Wat zijn de 
uitgangspunten voor het 
ontwerp van een BKE-
traject? 

Rapportage expertgroep 
BKE/SKE 

Geschreven 
Hoe zijn de 
uitgangspunten vertaald 
naar de 13 BKE-trajecten? 

Documenten hogeschool 
(visie, studiehandleidingen, 
assessmentprocedure, etc.) 
aan de hand van de aspecten 
uit curriculaire spinnenweb  
 

Uitgevoerd 
curriculum 

Geïnterpreteerd 

Wat zijn de interpretaties 
en percepties 
van de BKE-deelnemers 
over de BKE? 

Aspecten uit curriculaire 
spinnenweb  
 

Uitgevoerd 
Hoe brengt de hogeschool 
het BKE-traject in 
praktijk? 

Aspecten uit curriculaire 
spinnenweb  

Gerealiseerd 
curriculum 

Ervaren 
Wat zijn de leerervaringen 
en meningen 
van de BKE-deelnemers? 

Motivatie 
Ervaren opbrengsten in 
termen van toegenomen 
kennis/vaardigheden en 
doceergedrag 
Aspecten uit curriculaire 
spinnenweb 

Getoetst 

In hoeverre reflecteren de 
opbrengsten de 
uitgangspunten van de 
BKE? 

Kwaliteit certificering 
Aantal BKE-ers 
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De aspecten van het curriculaire spinnenweb waarnaar wordt verwezen in Tabel 2 zijn 
weergegeven in Figuur 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 1. Het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). 
 
Vertaald naar de BKE-trajecten kunnen analoog aan het spinnenweb per hogeschool de volgende 
aspecten in kaart worden gebracht (zie Tabel 3). 
 
Tabel 3. Evaluatievragen per curriculumaspect 
 

Curriculumaspect Te verzamelen gegevens 

basisvisie  Wat is het motief voor het ontwerp van het BKE-traject? 

 Vanuit welke (didactische) visie is het BKE-traject vormgegeven? 

leerdoelen  Welke doelen moeten met het BKE-traject worden bereikt? 

 Wat kunnen deelnemers aan het BKE-traject na het afronden ervan? 

 Wat kan of moet er aan het eind van het BKE-traject worden 
aangetoond? 

leerinhouden  Welke inhouden komen in het BKE-traject aan bod? 

leeractiviteiten  Hoe leren en werken de deelnemers gedurende het BKE-traject? 

 Welke activiteiten voeren zij uit? 

docentrollen  Welke rollen worden er benoemd in het BKE-traject? 

 Welke taken horen daarbij? 

 Door wie worden deze rollen uitgevoerd? 

leerbronnen en 
leermiddelen 

 Welke studiematerialen worden er gebruikt? 

 In welke vorm: digitaal (elo?), papier? 
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Curriculumaspect Te verzamelen gegevens 

groeperingsvorm  In welke vorm leren deelnemers, individueel, in groepjes, beide? 

 Hoe groot is de totale groep deelnemers per BKE-traject? 

 Hoe worden de deelnemers geselecteerd en gegroepeerd? 

 En door wie? 

tijd  Wanneer vindt het BKE-traject plaats (paar keer per jaar, doorlopend)? 

 Hoeveel tijd vraagt het BKE-traject van de deelnemers? 

 Wat betekent dit voor de inroostering, facilitering en de planning? 

plaats  Waar leren de deelnemers? 

 F2F of ook online? 

 In welke verhouding? 

beoordeling  Hoe wordt getoetst wat de deelnemers hebben geleerd? 

 Schriftelijk, mondeling? 

 

2.2 Onderzoeksaanpak 
 
Het onderzoek betreft een cross-case study (Yin, 2012), waarbij op basis van resultaten op het 
niveau van de individuele hogescholen een analyse wordt gedaan over hogescholen heen. Dit 
betekent dat er in deze rapportage geen resultaten per afzonderlijke hogeschool worden 
gepresenteerd, maar dat er wanneer dat verhelderend en passend is, wel een voorbeeld wordt 
gegeven. 
 
2.2.1 Participanten 
 
Op een oproep tot deelname aan het onderzoek is door veel hogescholen positief gereageerd. 
Voor dit onderzoek zijn in maart 2016 uiteindelijk 13 hogescholen geselecteerd (zie Tabel 4) op 
basis van criteria als regionale spreiding, grootte en fase van BKE-implementatie. De 13 
hogescholen vormen daardoor een representatieve steekproef van alle hogescholen. Binnen elke 
deelnemende hogeschool werd een contactpersoon aangewezen om relevante (en eventueel ook 
aanvullende) documenten op te sturen. Tevens werden de contactpersonen gevraagd om 
mailadressen van docenten die deelnamen of hadden deelgenomen aan het BKE-traject van hun 
instelling. Van tien instellingen is een namenlijst ontvangen. Twee instellingen gaven aan niet 
aan de survey mee te doen, omdat er nog niet of nauwelijks deelnemers waren. De derde instelling 
heeft niet deelgenomen aan de survey omdat er nog geen BKE-trajecten waren afgerond. 
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Tabel 4. Deelnemende instellingen voor documentenanalyse 
 

Naam hogeschool Regio Grootte2 

1. Avans Hogeschool Zuid Middel 

2. Christelijke Hogeschool Ede Midden Klein 

3. Haagse Hogeschool West Middel 

4. Hanzehogeschool Oost Groot 

5. HAS3 Oost Middel 

6. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Oost Groot 

7. Hogeschool InHolland West Groot 

8. Hogeschool Rotterdam West Groot 

9. Hogeschool Utrecht Midden Groot 

10. Hogeschool Windesheim Noord Middel 

11. Iselinge Hogeschool4 Oost Klein 

12. NHL Hogeschool Noord Middel 

13. Vilentum/Aeres3 Midden Klein 

 
In totaal werden de mailadressen van 1613 docenten op deze manier verkregen. Deze docenten 
kregen een online-survey toegestuurd (zie Bijlage 1). Uiteindelijk werden hiervan 774 volledig 
ingevulde exemplaren terug ontvangen (respons van 48%). Alleen de data van de volledig 
ingevulde vragenlijsten zijn voor deze eindrapportage gebruikt, in totaal 767 vragenlijsten. In 
Tabel 5 worden een overzicht van aantallen respondenten naar instelling gegeven. 
 
Tabel 5. Overzicht respondenten online survey verdeeld over de instellingen in absolute aantallen 
en percentages 
 

Naam hogeschool Aantal respondenten Percentage 

1. Avans Hogeschool 82 10,7 

2. Christelijke Hogeschool Ede 25 3,3 

3. Hanzehogeschool 185 24,1 

4. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 141 18,4 

5. Hogeschool InHolland 50 6,5 

6. Hogeschool Utrecht 80 10,4 

7. Hogeschool Windesheim 169 22,0 

8. Iselinge Hogeschool 16 2,1 

9. NHL Hogeschool 10 1,3 

10. Vilentum/Aeres Hogeschool 9 1,2 

TOTAAL 767 100,0 

 
2.2.2 Onderzoeksinstrumenten 
 
Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag is een documentenanalyse uitgevoerd en 
een online survey uitgezet. In Tabel 6 is een overzicht gegeven van welke documenten per 
curriculumniveau zijn bekeken (zie Tabel 6). 
 

                                                      
2 De grootte is bepaald door uit te gaan van het aanwezige personeel, waarbij gold dat instellingen die als klein 

werden getypeerd minder dan 500, middel tussen de 500 en 2000 en groot meer dan 2000 werknemers zouden 

hebben. 
3 Agrarische sector 
4 Mon0sectoraal 
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Tabel 6. Overzicht onderzoeksinstrumenten 
 

Curriculum
-niveau  

Beoogd Uitgevoerd Gerealiseerd 

Onderzoeks
-activiteiten 
 

Ideaal Geschreven Geïnter-
preteerd 

Uitgevoerd Ervaren Getoetst 

Documenten
-analyse 

Documenten 
hogeschool: 
- visiedocument 
- studiehandleiding 
- procedures 

 
 

Documenten 
hogeschool: 
- beoordelingskader 
- studiehandleiding 
- gebruikte literatuur 

 
 

- Aantal BKE-ers 
per hogeschool 
Aantal 
geslaagden/gezakt
en 

Online 
survey BKE-
deelnemers 
(zie Bijlage 1) 

  Steekproef uit deelnemers op 
basis van vrijwillige participatie 
 

 
2.3.3 Data-analyse 
 
Op basis van Tabel 6 zijn twee databestanden opgesteld. Het eerste databasebestand betreft de 
data van de documentanalyses. Hierin zijn door de onderzoekers per instelling en per 
afzonderlijke rubriek de bevindingen opgenomen, alsmede een verwijzing naar de relevant 
geachte passage(s) uit het desbetreffende brondocument. Het betreft de stand van zaken op 
ultimo 31 augustus 2016. Een tweede onderzoeker heeft de conclusies vervolgens gecontroleerd 
om de betrouwbaarheid van de oordelen te verhogen. De bevindingen zijn als deelrapportage 
teruggekoppeld naar de instellingen zodat ook deze in staat zouden zijn de conclusies te 
controleren en eventueel te corrigeren5 (de zogenaamde membercheck, zie Buchbinder, 2011). 
Sommige instellingen namen dit moment te baat om aanvullende documenten toe te sturen. 
Zolang deze betrekking hadden op de periode tot aan 31 augustus 2016, werden deze documenten 
aan de analyse toegevoegd en de conclusies (eventueel) aangepast. De definitieve data zijn 
kwalitatief beschreven in de deelrapportage per hogeschool en voor deze rapportage beschreven 
op hogeschooloverstijgend niveau. Gezien de beperkte onderzoekstijd zijn geen diepgaande 
kwalitatieve analyses uitgevoerd. 
 
Het tweede bestand betreft de uitkomsten van de online survey die is afgenomen bij de docenten 
die deelnemen of -namen aan de BKE. De vragen van deze survey zijn opgenomen in Bijlage 1. 
Afhankelijk van de vraag levert dit kwalitatieve (voorbeeldvraag: Wat waren jouw motieven om 
deel te nemen aan het BKE-traject?) of kwantitatieve data (voorbeeldvraag: Hoeveel uur heb je aan 
het BKE-traject besteed?) op. Van de gesloten items worden beschrijvende statistieken 
gerapporteerd, van de open items kwalitatieve gegevens op hogeschooloverstijgend niveau. Ook 
hier geldt dat gezien de beperkte onderzoekstijd geen diepgaande kwalitatieve analyses zijn 
uitgevoerd. 
 

3. Resultaten 
 
In het volgende worden per curriculumniveau de belangrijkste resultaten gepresenteerd. De drie 
typologieën en zes bijbehorende evaluatievragen uit Tabel 2 zijn hierbij leidend: 

                                                      
5 De deelrapportages zijn op te vragen bij de deelnemende hogescholen. Zij zijn eigenaar van deze 
deelrapportage. De deelrapportage van Hogeschool Windesheim is met hun toestemming als voorbeeld 
opgenomen in Bijlage 2.  
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 Beoogde BKE: 

o Wat zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van een BKE-traject? 
o Hoe zijn de uitgangspunten vertaald naar de 13 BKE-trajecten? 

 Uitgevoerde BKE: 
o Wat zijn de interpretaties en percepties van de BKE-docenten over de BKE? 
o Hoe brengt de hogeschool het BKE-traject in praktijk? 

 Gerealiseerde BKE: 
o Wat zijn de leerervaringen en meningen van de BKE-deelnemers? 
o In hoeverre reflecteren de opbrengsten de uitgangspunten van de BKE?  

 

3.1 Het beoogde curriculum 

 
Het beoogde curriculum gaat over de vraag welke visie er over de BKE naar de betrokkenen 
wordt gecommuniceerd. Om zicht te krijgen op het beoogde curriculum per instelling zijn de 
documenten geanalyseerd zoals weergegeven in Tabel 6. 
 
3.1.1 Wat zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van een BKE-traject? 
 
De uitgangspunten van de BKE zijn beschreven in het voorstel van de Expertgroep BKE/SKE 
(2013; zie ook het voorwoord en inleiding van deze rapportage). Dit voorstel geeft vooral 
informatie over het WAT: aan welke leeruitkomsten dient een BKE’er te voldoen. Deze zijn: 
 

 de BKE’er is in staat de toetscyclus (zie Figuur 2) toe te passen voor het toetsen van 
leerresultaten van studenten binnen een vakgebied/module/onderwijseenheid voor een 
specifieke toetsvorm en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van een toetsontwerp.  

 de BKE’er onderbouwt per fase uit de toetscyclus de gemaakte keuzes aan de hand van 
relevante toetskundige literatuur. 

 de BKE’er kan de positie van de toets in het totale toetsprogramma aangeven.  

 de BKE’er Kan consequenties van het toetsbeleid benoemen voor de eigen toets. 
 
De leeruitkomsten zijn richtinggevend voor de bewijslast die de BKE-kandidaat moet 
demonstreren om te worden gekwalificeerd als BKE. De expertgroep stelt de volgende 
beoordelingscriteria voor die aan deze bewijslast moeten worden gesteld. Deze zijn afkomstig 
van de gangbare criteria die aan toetsing kunnen worden gesteld. De bewijslast is: 
 
 Valide: de bewijslast die wordt geleverd is een adequate vertaling van de gewenste 

leeruitkomsten zoals gepresenteerd in Tabel 3 en 4. 
 Betrouwbaar: de bewijslast is van voldoende omvang om een accurate beoordeling mogelijk 

te maken van de gewenste leeruitkomsten. 
 Transparant: de bewijslast is duidelijk en inzichtelijk voor collega’s en beoordelaars.  
 Bruikbaar: de bewijslast geeft blijk van directe toepasbaarheid in de onderwijspraktijk. 
 Authentiek: de bewijslast geeft blijk van voldoende aansluiting bij beroepspraktijk. 
 Actueel: de bewijslast is van actuele waarde. 
 
Voor de BKE betekent dit: 
 
 Dat uit de bewijslast is af te leiden dat de BKE’er een brede basiskennis bezit over toetsen. 

Deze kennis is nodig om de stappen uit de toetscyclus goed te kunnen begrijpen en 
doorlopen. Dit betekent dat de BKE’er onderbouwde voorstellen doet voor verbetering van 
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iedere fase in de toetscyclus. In Bijlage 2 zijn voorbeelden opgenomen van bronnen die 
richtinggevend zijn om de leeruitkomsten te kunnen behalen. 

 Dat de bewijslast producten bevat die passen bij de fase van elke toetscyclus.  
 Dat de bewijslast aantoont dat de BKE’er een doorleefd beeld heeft van toetskwaliteit in de 

context van de eigen onderwijspraktijk. Dit betekent dat de BKE’er de leeruitkomsten 
aantoont aan de hand van voor hem/haar relevante toetsvormen. 
 
 

 

 
 
 
 
Figuur 2. De toetscyclus (Expertgroep BKE/SKE, 2013) 
 
3.2.2 Hoe zijn de uitgangspunten vertaald naar de 13 BKE-trajecten? 
 

De hogescholen zijn zelf aan zet geweest om het voorstel te vertalen naar een BKE-traject en dus 
het WAT te vertalen naar het HOE. We zien hier dat voor alle hogescholen het voorstel van de 
expertgroep een handzame handreiking is geweest. Negen hogescholen hebben zelf een BKE-
traject ontwikkeld. Het merendeel daarvan verzorgt zelf zowel het onderwijs als de beoordeling. 
Eén hogeschool heeft de verzorging van het onderwijs en de beoordeling extern uitbesteed, één 
andere hogeschool laat alleen de beoordeling door externen gebeuren. Twee (kleinere) 
hogescholen hebben ontwikkeling, onderwijs en beoordeling geheel uitbesteed aan een externe 
partner.  
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3.2 Het uitgevoerde curriculum 
 

3.2.1 Wat zijn de interpretaties en percepties van de BKE-docenten over de BKE? 
 
Uit de documentanalyse blijkt dat de uitwerking van het beoogde curriculum in de praktijk over 
de instellingen in grote mate overeenkomstig was. Het systematisch laten doorlopen van de 
toetscyclus (eventueel door dit retrospectief te laten beschrijven) op zodanige wijze dat de 
docent aantoonbaar voldoet aan de criteria zoals die door de expertgroep waren geformuleerd, 
was overal leidend. Wel was er sprake van meer danwel minder didactische variatie: met name 
de wat kleinere instellingen boden een enkele leerweg aan terwijl de grotere instellingen een 
scala konden bieden, variërend van zelfstandig te doorlopen online-trajecten tot individueel 
maatwerk. Tijdens de membercheck zijn de contactpersonen gevraagd om te reflecteren op de 
ervaringen met de BKE die zij en hun BKE-docenten hadden. Soms werd hier kort op ingegaan 
en werd de boodschap gegeven dat zowel het doorlopen als het verzorgen van het BKE-traject 
veel tijd kostte. Tijd die niet altijd ook werd gegund. Een aantal andere hogscholen reageerde 
met een uitgebreide mail waarin meer in de diepte werd ingegaan op de verschillende aspecten 
waar men bij de uitvoering van het curriculum tegenaan liep. In vrijwel alle gevallen werd (ook) 
hier aangegeven dat de organisatorisch context het proces regelmatig bemoeilijkte: het BKE-
traject was veel werk voor betrokken docenten waarbij er ook een hoge mate van interferentie 
met andere docenttaken was. Ook werd aangegeven door in ieder geval één hogeschool dat 
docenten formeel geen tijd voor het BKE-traject kregen, waardoor de motivatie ook gering was. 
In een enkel geval werd er gewezen op een interne discussie over de plaats die de BKE binnen 
de BDB zou moeten hebben volgens de besluitvorming in de Vereniging Hogescholen. Men gaf 
daarbij aan dat deze discussie zeker tot grote verschuivingen in het BKE-traject zouden kunnen 
gaan leiden maar dat deze veranderingen pas na 31 augustus 2016 hun beslag zouden krijgen.  
 
3.2.2 Hoe brengen hogescholen het BKE-traject in de praktijk? 
 
In Tabel 7 worden op hogeschooloverstijgend niveau de resultaten gepresenteerd van de 
documentenanalyse aan de hand van de tien aspecten uit het curriculaire spinnenweb (zie 
Figuur 1).6  
 

Curriculumaspect Te beantwoorden vragen Uitkomsten documentenanalyse 

basisvisie  Wat is het motief voor het ontwerp 
van het BKE-traject? 

 Vanuit welke (didactische) visie is 
het BKE-traject vormgegeven? 

 Alle hogescholen geven als motief 
rapportage vreemde ogen dwingen en 
belang voor toetskwaliteit. Groot aantal 
hogescholen geeft ook aan dat dit nauw 
aansluit bij al aangezet of gewenst 
beleid van de eigen instelling. 

 Allen maken gebruik van de 
toetspiramide en een toetscyclus. 

leerdoelen  Welke doelen moeten met het 
BKE-traject worden bereikt? 

 Wat kunnen deelnemers aan het 
BKE-traject na het afronden ervan? 

 Wat kan of moet er aan het eind 
van het BKE-traject worden 
aangetoond? 

 Allen gebaseerd op landelijk 
geformuleerde indicatoren. 

 Alle trajecten gericht op het 
systematisch verbeteren van de eigen 
toets door gebruik van een toetscyclus. 

                                                      
6 Per hogeschool is ook een deelrapportage opgesteld, hier is de hogeschool eigenaar van. De rapportage 
van Hogeschool Windesheim is met hun goedkeuring te vinden in Bijlage 2.  
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Curriculumaspect Te beantwoorden vragen Uitkomsten documentenanalyse 

leerinhouden  Welke inhouden komen in het 
BKE-traject aan bod? 

 Allen hebben de leerinhouden 
gekoppeld aan de fasen van de 
toetscyclus. 

leeractiviteiten  Hoe leren en werken de 
deelnemers gedurende het BKE-
traject? 

 Welke activiteiten voeren zij uit? 

 Veel maken gebruik van bijeenkomsten, 
variërend van een enkele bijeenkomst 
tot 4 dagdelen. 

 Allen maken gebruik van een ELO en 
veel hogescholen bieden zelfstandig- of 
werkplekleren aan. 

 Enkele hogescholen bieden 
verschillende variaties zoals LOT, 
maatwerk of cursus, of bieden het 
traject bewust aan in teams. 

 Activiteiten zijn beschrijven, 
analyseren, verbeteren, en in mindere 
mate funderen en beargumenteren. 

docentrollen  Welke rollen worden er benoemd 
in het BKE-traject? 

 Welke taken horen daarbij? 

 Door wie worden deze rollen 
uitgevoerd? 

 De docent als begeleider en als 
beoordelaar zijn veelal onafhankelijk 
van elkaar. 

 Er is een variatie aan wie deze rollen 
uitvoeren: onderwijskundigen, 
toetsexperts uit de organisatie, externe 
deskundigen. 

leerbronnen en 
leermiddelen 

 Welke studiematerialen worden er 
gebruikt? 

 In welke vorm: digitaal (elo?), 
papier? 

 Er wordt veel gebruik gemaakt van 
artikelen, boeken en andere bronnen.  

 Precieze aanbod verschilt per 
hogeschool. Aanbod is op papier en/of 
digitaal aanwezig. 

groeperingsvorm  In welke vorm leren deelnemers, 
individueel, in groepjes, beide? 

 Hoe groot is de totale groep 
deelnemers per BKE-traject? 

 Hoe worden de deelnemers 
geselecteerd en gegroepeerd? 

 En door wie? 

 Veel gewerkt in maatwerk, waarbij dit 
enerzijds op (grotere) groepen gericht 
is, maar ook op individuele docenten.  

 Indien er in cursusvorm gewerkt wordt 
(niet-maatwerk) zijn de groepen tussen 
de 10-15 deelnemers.  

 Deelnemers docenten HBO, gekoppeld 
aan de rol van examinator. Selectie 
vindt over het algemeen plaats door 
direct leidinggevende. 

tijd  Wanneer vindt het BKE-traject 
plaats (paar keer per jaar, 
doorlopend)? 

 Hoeveel tijd vraagt het BKE-traject 
van de deelnemers? 

 Wat betekent dit voor de 
inroostering, facilitering en de 
planning? 

 Hoe vaak het BKE traject als cursus 
aangeboden wordt verschilt per 
Hogeschool. Er worden veelal 
doorlopend mogelijkheden aangeboden 
om de toets te doen. 

 De modus tijd die het traject de 
deelnemer kost ligt bij 40 uur per 
deelnemer. 

 De tijd die deelnemers krijgen lijkt 
afhankelijk van het directe 
management. De tijd is moeilijk te 
alloceren in combinatie met 
doorlopende onderwijstaken. 

plaats  Waar leren de deelnemers? 

 F2F of ook online? 

 Waar deelnemers leren is gekoppeld 
aan de gekozen vorm: van individueel 
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Curriculumaspect Te beantwoorden vragen Uitkomsten documentenanalyse 

 In welke verhouding? leren tot het geheel doorlopen van het 
traject in teamverband. 

 Vrijwel alle instellingen bieden een mix 
aan van F2F en online leren. Waar het 
zwaartepunt ligt is afhankelijk van 
gekozen vorm. 

beoordeling  Hoe wordt getoetst wat de 
deelnemers hebben geleerd? 

 Schriftelijk, mondeling? 

 Allen vragen de deelnemers een 
portfolio of dossier aan te leveren, bij 
een aantal instellingen wordt dit 
gecombineerd met een eindgesprek. 

 

De beelden die op basis van de documentanalyse naar voren komen, stemmen in grote mate 
overeen met de beelden die verkregen waren op basis van de reacties van de contactpersonen. 
Hogescholen hebben nauwelijks eigen doelstellingen geformuleerd die mede verwezenlijkt 
zouden moeten worden in het BKE-traject. Eerder komt het beeld naar voren dat instellingen 
naar eigen zeggen al aandacht hadden voor het toetsen en dat een BKE-traject hier goed in paste 
omdat hiermee op concrete wijze handen en voeten gegeven kon worden aan deze intentie. 
Soms waren er al cursussen voor docenten op dit terrein, deze werden ofwel aangepast aan de 
BKE-vereisten of uit het professionaliseringsaanbod verwijderd. 
 
De inhoudelijke vorm die in de meeste gevallen wordt gehanteerd is om de docent de toetscyclus 
aan de hand van een eigen toets te laten beschrijven in een portfolio. Soms wordt een toets van 
iemand anders gebruikt om ook niet-onderwijzend personeel een BKE te kunnen laten halen. 
De BKE-eis wordt als een persoonsgebonden bekwaamheid gezien omdat deze individueel moet 
worden aangetoond in een portfolio. Slechts een enkele instelling spreekt over een experiment 
om het BKE-certificaat groepsgewijs te verstrekken. Helaas is verdere uitwerking pas na 31 
augustus 2016 voorzien zodat hier verder niet op in kan worden gegaan. 
 
De didactische vormgeving van het traject is heel divers en loopt uiteen van individuele 
maatwerktrajecten tot aan het zelfstandig plaats en tijd onafhankelijk kunnen doorlopen van 
een cursus met behulp van de ELO. Veel instellingen geven aan dat het docenten vrij is om hierin 
een keuze te maken waarbij vaak wel wordt aangegeven dat er soms ook door 
opleidingsmanagers voor een bepaalde variant wordt gekozen die voor het hele desbetreffende 
team verplicht is (de meest frequent gekozen vorm is overigens de face-to-face variant waarbij 
online leren als ondersteuning wordt gebruikt). De wens om via het BKE-traject ook meer een 
gevoel van samenhorigheid en een gemeenschappelijk beleefde verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het curriculum lijkt hier achter te liggen maar systematische informatie hierover 
ontbreekt helaas. 
  
Wat hierboven al is gerapporteerd, namelijk dat de grotere instellingen een rijkere variatie aan 
leerwegen kunnen bieden, komt ook uit de documentanalyse naar voren. Dit lijkt overigens ook 
samen te hangen met het gegeven dat kleinere instellingen hun traject vaak extern moeten 
inkopen omdat de benodigde expertise binnen de eigen organisatie niet of slechts in beperkte 
mate aanwezig is. 
 

3.3 Het gerealiseerde curriculum 
 

3.3.1 Wat zijn de leerervaringen en meningen van de BKE-deelnemers? 
 
Om aan het BKE-traject van hun instelling te beginnen, worden door respondenten tal van 
redenen en doelen aangedragen. Meer dan de helft van de reacties (52,4%) heeft betrekking op 
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de wens zich te bekwamen op het gebied van de toetsing. Op relatief grote afstand wordt 
gewezen op het formele aspect: 'Het is een verplichting vanuit de hogeschool' (20,2%) of 'om het 
certificaat te behalen' (14,1%). Meer incidenteel wordt gewezen op het werk in toets- of 
examencommissies (3,8%) of wordt geen doel (3,4) of behoud van functie (1,6%) genoemd.  

 
Welk doel had u? 

 

 
 
Van alle ondervraagde respondenten die deelnemen aan het BKE-traject geeft 36,6% aan zeer 
gemotiveerd te zijn, 27,9 deels gemotiveerd en 19,8 deels niet tot geheel niet gemotiveerd. Over 
het algemeen dringt het beeld zich op dat binnen de kleinere instellingen respondenten 
aangeven meer gemotiveerd te zijn. Echter, de aantallen respondenten zijn dermate klein binnen 
deze toch al kleine instellingen (het aantal respondenten varieert tussen de 9 en de 25 binnen 
deze instellingen) dat het niet mogelijk is dit verband ook statistisch goed te onderbouwen. Maar 
ook binnen de grotere instellingen waarvan ook voldoende response is verkregen, zijn statistisch 
significante verschillen aan te geven (chi-square=87,772 df=25, p = 0,000). Dit betekent dat er 
significante verschillen bestaan tussen de hogescholen als het gaat om de motivatie van de 
deelnemers aan de BKE-trajecten.  
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Hoe gemotiveerd was u om het BKE-traject te volgen? 
  

 
 
Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat de doelen van het BKE-traject hen bekend 
zijn. Slechts 22,4% geeft aan dat deze geheel niet, grotendeels niet of gedeeltelijk niet helder 
zijn.  

 
De leerdoelen van het BKE-traject waren helder 
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Op de (open, vervolgens gecategoriseerde) vraag wat dan is geleerd, wordt op de eerste plaats 
het toepassen van de toetscyclus genoemd (53,3%). Anderen (12,5%) geven aan weinig tot niets 
geleerd te hebben of dat de stof al bekend was maar wel is opgefrist (4,6%), of geven aan 
bevestigd te worden op de goede weg te zijn (2%). Voor anderen geldt dat zij benoemen dat zij 
een kritische blik op toetsing hebben ontwikkeld (4,8%). Soms werd alleen maar gesteld dat er 
'veel was geleerd' zonder in details te treden (8,3%). 14,4% Van de respondenten, tot slot, gaf 
geen antwoord op deze vraag of een antwoord dat niet classificeerbaar was.  
 

Wat heeft u van het BKE-traject geleerd? 
 

 
 
De meesten ervaren het BKE-traject als 'interessant' (76,7% geeft aan het hiermee gedeeltelijk, 
grotendeels of geheel mee eens te zijn), alhoewel het niet als 'echt moeilijk' wordt beschouwd 
(in totaal geeft 64,1% aan het traject helemaal, grotendeels of deels niet als moeilijk te 
beschouwen). 
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In welke mate vindt u het BKE-traject interessant? 
 

 
 
 

In welke mate vindt u het BKE-traject moeilijk? 
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Op de vraag of de BKE ook toepasbaar voor hen is, geeft een grote meerderheid een positief 
antwoord. Maar liefst 82,4% van de respondenten is het hier ‘deels wel’, ‘grotendeels wel’, of 
‘helemaal wel’ mee eens, waarbij het grootste deel (43,4% van alle respondenten) kiest voor 
'grotendeels wel'.  

 
In welke mate vindt u het BKE-traject toepasbaar? 

 

 
 
 
In een open vraag is vervolgens nagegaan welke aspecten respondenten zelf als positief binnen 
het BKE-traject bestempelen. Ook in deze open vraag blijken de bovenstaande bevindingen (na 
categorisatie) herkenbaar terug te komen. Onderdelen van of de gehele toetscyclus staan op een 
eerste plaats (30,3% van de respondenten), op een tweede plaats gevolgd door het oordeel dat 
het traject praktisch ook relevant is (20,3%). Achtereenvolgend worden het met elkaar in gesprek 
kunnen gaan, het contact en de professionele dialoog daarbinnen (14,2%), de training (10,7%) en 
de afrondingsvorm (10%) genoemd. Opvallend is dat 'certificering' slechts door een tweetal 
respondenten (0,3%) wordt genoemd. Tot slot heeft 8,5% van de respondenten geen antwoord 
op deze vraag gegeven en zag 5,6% niets positiefs binnen hun traject.  
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Welke BKE-activiteiten heeft u als positief ervaren? 
 

 
 

Welke BKE-activiteiten heeft u als negatief ervaren? 
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Ook is geïnventariseerd welke aspecten van het BKE-traject respondenten als negatief 
beoordelen. Het meest voorkomend antwoord had betrekking op een inhoudelijk aspect zoals 
dat was aangeboden (15,9%). Ook heeft men in sommige gevallen een negatief oordeel over de 
wijze van beoordelen (14,5%). De benodigde tijd die in het traject ging zitten, komt op een derde 
plaats (13,8%). Het maken van het portfolio komt in bijna 10% van de gevallen naar voren. De 
overige gevonden categorieën zijn divers en worden door weinig respondenten gedeeld. 
Overigens is het opvallend dat het merendeel van de respondenten op deze vraag reageerde met 
het antwoord 'geen' of de vraag overslaat. Bij elkaar vormen deze respondenten 23,2% van de 
hele groep waarmee deze mogelijkheid eigenlijk ook het meest gekozen antwoord is op deze 
vraag.  
 
Het BKE-traject wordt vaak of in een online-variant aangeboden of (in combinatie met) face-to-
face ondersteuning zoals een training. De meeste respondenten die antwoord hebben kunnen 
geven op de vraag hoe zij de kwaliteit van de BKE docenten waarderen, , geven aan dat zij in 
meer of soms wat mindere mate tevreden zijn over de geboden begeleiding (respectievelijk 
86,7% en 66,3% geeft aan grotendeels of helemaal positief hierover te zijn). Ook is men tevreden 
over de BKE-docent in de rol van beoordelaar (81,7%; 35,3% resp. 26,7% geeft aan grotendeels of 
helemaal tevreden hierover te zijn). Tot slot is gevraagd naar de mate waarin men tevreden is 
over de inhoudelijke deskundigheid van de BKE-docenten. Ook hier is weer sprake van een hoge 
tevredenheid: 86,2% spreekt zich positief uit, 30,4% is helemaal positief hierover en 35,8% 
grotendeels. 
  

Hoe heeft u de docent ervaren als begeleider? 
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Hoe heeft u de docent ervaren als inhoudsdeskundige? 
 

 
 
 

Hoe heeft u de docent ervaren als beoordelaar? 
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De meeste respondenten hebben een individueel traject afgelegd (helemaal individueel: 40,5%, 
grotendeels 25,3%). Slechts 3% heeft dit helemaal in een groep gedaan en 8,1% grotendeels. 
Getallen die op zichzelf niet zo vreemd zijn, aangezien de BKE betrekking heeft op eigen 
toetsdeskundigheid en deze vaak in een individueel portfolio moet worden aangetoond door 
middel van het maken van of reflecteren op/analyseren van een eigen toets. 
 

Hoe heeft u het BE-traject doorlopen? 
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Ruim een derde van de respondenten heeft het traject online doorlopen (21% helemaal, 13,4% 
grotendeels). daar staat een groep respondenten tegenover die het traject helemaal face-to-face 
heeft doorlopen (14,3%) of dit grotendeels op deze wijze heeft gedaan (17,6%). De meesten geven 
aan een mengvorm te hebben gevolgd van deels online en deel face-to-face (33,7%). 
 
Ook is gekeken naar de hoeveelheid tijd die het BKE-traject van de deelnemers heeft gevraagd. 
Uiteraard moet hierbij een onderscheid worden gemaakt in respondenten die het traject al wel 
en zij die dat nog niet hebben afgerond. 
 

Hoeveel uur heeft u in totaal aan het BKE-traject besteed? 
 

 
 
Van de respondenten die het traject hebben afgerond heeft een groot deel (45,9%) dit kunnen 
doen tussen de 21 en de 40 uur. Daar staat toch een behoorlijk groep tegenover die langer bezig 
is geweest dan 40 uur (37,4%). Zorgwekkend hierbinnen is de groep die aangeeft extreem veel 
tijd aan het traject te hebben besteed (91 of meer uur: 6,6%). Dit wordt ook weerspiegeld in de 
vraag of het aantal bestede uren in lijn lag met het aantal uren dat binnen de instelling daarvoor 
werd aangegeven. Maar liefst 77,1% van de respondenten geeft aan dat er deels, grotendeels of 
zelfs aanzienlijk meer uren nodig waren dan hiervoor was aangegeven (resp. 29,9%, 20,5% en 
26,7%).  
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Als u het totaal aantal uren dat u besteed heeft aan het BKEtraject vergelijkt met het 
aantal uren dat uw instelling daarvoor aangeeft dan had ik.. 

 

 
 
De meeste respondenten geven aan op basis van een portfolio beoordeeld te zijn (54,2%). Bijna 
een derde van de respondenten is beoordeeld op basis van een portfolio in combinatie met een 
eindgesprek (29,9%). Enkele respondenten zijn beoordeeld op basis van een gesprek (11,5%). 
Over het algemeen is men te spreken over de wijze van beoordelen (58,9%). 14,3% van de 
docenten staat hier neutraal tegenover en iets meer dan een kwart (25,8%) was liever op een 
andere wijze beoordeeld.  
 
Tot slot is door middel van een open vraag docenten gevraagd wat zij met name waardeerden in 
het traject. De grootste groep gaf hier geen antwoord op (21,8%). 30% van de docenten gaf aan 
met name de inhoud van het BKE-traject te waarderen, gevolgd door de manier waarop het 
traject werd aangeboden (12,3%) en de docent/trainer (12,1%).  
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Wat heeft u gewaardeerd in het BKEtraject? 
 

 
 
 
3.3.2 Wat zijn de opbrengsten gezien de uitgangspunten van de BKE?  
 

Van de respondenten heeft driekwart (76,7%) de BKE ook afgerond. 179 respondenten (23,3%) 
gaven aan nog bezig te zijn met dit traject. Vanuit de instellingen is helaas nauwelijks gereageerd 
op het verzoek om inzage te geven in de opbrengsten zoals hierboven beschreven (aantal 
geslaagden/gezakten, uitvalpercentages). Hiervoor werden verschillende redenen aangegeven. 
Soms was men nog te kort bezig met het traject om al dergelijke gegevens te kunnen of te willen 
geven. Vaak was dit het geval bij de wat kleinere instellingen. Een ander argument was dat men 
het traject uitbesteed had aan een commerciële partner, deze partner gaf geen gehoor aan vragen 
om informatie. Een belangrijk punt dat naar voren werd gebracht was dat men geen uitval kende: 
respondenten kregen keer op keer de mogelijkheid om aan te tonen te voldoen aan de BKE-
eisen. Dit heeft te maken met het verplichtend karakter dat sommige hogescholen aan de BKE 
gaven. Tot slot gaf men aan dat het aantal in de tijd veranderde: iedere maand, soms zelfs iedere 
week kwamen er meer gecertificeerde docenten bij.  
 

4. Conclusies 
 
In dit onderzoek is gezocht naar het antwoord op de vraag in hoeverre het voorstel van de 
expertgroep BKE heeft geresulteerd in een haalbaar, uitvoerbaar, toetsbaar en motiverend BKE-
traject. Om dit antwoord te vinden is van 13 hogescholen een documentenanalyse uitgevoerd en 
hebben 767 docenten van 10 hogescholen een aantal vragen beantwoord.  
 
Uit de analyses komt naar voren dat BKE-trajecten haalbaar zijn. Uiteraard zijn er voorlopers, 
instellingen die vaak zelf al actief waren op het gebied van de toetsdeskundigheid, maar te zien 
is dat ook andere instellingen snel wisten aan te haken, eventueel door gebruik te maken van de 
producten en deskundigheden van andere (grotere) instellingen.  
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Op de vraag of de BKE ook uitvoerbaar is, moet een wat terughoudender antwoord worden 
gegeven. Het aantal docenten met een BKE-certificaat ligt relatief gezien nog laag; bij enkele 
instellingen zeer laag. Instellingen zijn wel bereid (en dit ook aantoonbaar hebben gedaan) om 
te investeren in de ontwikkeling van een BKE-traject. Er zijn voldoende docententeams die 
toetsing een belangrijk en interessant onderwerp vinden. Toch verloopt de uiteindelijke 
verwezenlijking langzaam. De gevraagde inspanning zowel vanuit de instellingen als van de 
docenten is aanzienlijker dan wellicht op voorhand was verwacht. De conclusie dat veel 
hogescholen nog zoeken naar een uitvoerbare BKE blijkt ook uit discussies binnen het netwerk 
BKE, waar men aangeeft te starten met kleine groepen om uit te proberen en/of dat nu 
geïnvesteerd is in het opzetten van trajecten, en dat de echte uitrol nu gaat komen.  

In dat licht roepen de resultaten ook enige zorg op. Het onderzoek onder de docenten is gedaan 
bij hen die reeds begonnen waren aan of het BKE-traject al hadden afgesloten. Veel instellingen, 
zo is uit de verkregen gegevens af te leiden, lieten inschrijving voor het BKE-traject over aan de 
opleidingen. Daarbinnen lieten veel managers het weer over aan de individuele docent: de 
variant dat per opleiding gezamenlijk het traject werd doorlopen kwam weliswaar voor, maar 
zeker niet in de mate waarin andere, individuele varianten werden aangeboden en gekozen. In 
wezen heeft dit onderzoek dus plaats gevonden bij de 'voorlopers' in het BKE-traject. Uit de 
gegevens komt naar voren dat deze docenten behoorlijk gemotiveerd waren om met dit traject 
te beginnen. Het is maar de vraag of deze hoge motivatie ook aanwezig is bij de docenten die 
nog niet aan dit traject zijn begonnen. 

Op de vraag of er ook toetsbare trajecten zijn ontwikkeld, is het antwoord een volmondig 'ja'. 
Beoordelingsprocedures zijn transparant, de criteria helder. Niet zo vreemd: teach as you preach 
heeft waarschijnlijk bij menig ontwerper van BKE-trajecten meegewogen, zeker op het punt van 
de afronding in combinatie met het onderwerp 'toetsdeskundigheid'.  

Toetsbaar kan echter ook anders worden opgevat, namelijk als antwoord op de vraag of door de 
BKE-trajecten de toetsdeskundigheid van docenten (examinatoren) ook aantoonbaar is 
verbeterd. Dit zou men kunnen beoordelen door te kijken of docenten die het BKE-traject 
hebben afgerond daadwerkelijk betere toetsen maken, of het aantal klachten van studenten over 
toetsen is afgenomen en dergelijke. Dit onderzoek geeft op die vraag geen antwoord, maar is, 
gezien de aanleiding waardoor gestart is met de BKE-trajecten, wel relevant. Verder onderzoek, 
binnen instellingen maar ook over de instellingen heen, is in dit licht zeker aan te bevelen.  

Tot slot de vraag of instellingen in staat zijn om motiverende BKE-trajecten te ontwikkelen en 
te implementeren. Ook hierop kan op basis van de verkregen gegevens worden geconstateerd 
dat dit zeker het geval is. Maar zoals hierboven is betoogd: die conclusie wordt getrokken ten 
aanzien van de groep docenten die nu het traject hebben afgerond of daarmee bezig zijn. Een 
substantiële groep docenten moet nog beginnen en de vraag of de huidige werkwijzen ook voor 
hen motiverend zijn zal zeker bewaakt moeten worden. Een sterkere betrokkenheid van het 
(opleidings)management is noodzakelijk om concurrentie met andere docenttaken te 
voorkomen. Aan de andere kant blijkt dat er veel nu reeds aanwezig is. Uiteindelijk zien veel 
docenten door de opzet ook de praktijkrelevantie van het BKE-traject. Daarnaast blijken de 
instellingen te beschikken over goede, veelal gewaardeerde trainers. In combinatie met een 
grotere aandacht vanuit het (opleidings)management voor het BKE-traject, zal deze horde zeker 
te nemen zijn. 
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5. Aanbevelingen voor doorontwikkeling van de BKE in het hbo 
 
Op basis van de bevindingen kunnen de volgende specifieke aanbevelingen worden gedaan voor 
de implementatie van de BKE in het hbo. 
 
Aanbevelingen t.a.v. de doelstelling van BKE (bevorderen van toetsbekwaamheid en stimuleren 
van dialoog over kwaliteit van toetsing): 
 

 Streef niet naar een BKE certificering voor alle docenten op korte termijn, maar stimuleer 
opleidingen bewust na te denken wie wanneer – vanuit professionaliseringsbeleid gedacht 
– het beste dit traject kan volgen en de opbrengsten naar de eigen opleiding vertaalt. 

 Ben als als opleidingsmanagement op de hoogte welke docenten met het BKE-traject bezig 
zijn, en motiveer en faciliteer docenten die het traject willen volgen. Ga als management 
met docenten in overleg over wat prangende leervragen zijn mbt toetsing, en wat de best 
passende manier is om hieraan te werken in een BKE-traject. 

 Stimuleer dat meerdere docenten van eenzelfde opleiding de BKE volgen, dit maakt het 
mogelijk om gezamenlijk vanuit de eigen context aan toetskwaliteit te werken. 

 Behoud een mix van deelnemers uit verschillende faculteiten om het leren van elkaar en 
perspectiefwisseling te bevorderen, maar stimuleer ook dat meerdere docenten van een 
opleiding gelijktijdig/gezamenlijk het traject volgen zodat zij de dialoog over toetsing op 
gang kunnen brengen. 

 Veranker de BKE in de visie op goed curriculumontwerp. 
 
Aanbevelingen t.a.v. de inhoudelijke vormgeving van BKE-trajecten: 
 

 Kies voor focus in inhouden en tijd om deze inhouden voldoende uit te diepen. Voorkom 
hiermee ‘cognitive overload’.  

 Biedt voor nieuwe docenten (conform het protocol BDB) BKE aan als onderdeel van de BDB, 
toetsing is immers slechts één van de elementen van curriculumontwerpen en doceren, en 
daarmee ook slechts één van de docentvaardigheden die in samenhang en geïntegreerd 
beheerst moeten worden. 
 

Aanbeveling t.a.v. de praktische vormgeving van BKE-trajecten: 
 

 Behoud de fysieke ontmoetingen in de vorm van interactieve workshops, deelnemers stellen 
het op prijs kennis en ervaringen te delen. 

 Stel alle studiematerialen beschikbaar op het intranet/digitale leeromgeving zodat iedere 
docent de kans heeft zichzelf te scholen. 

 Maak leerwegonafhankelijke certificering mogelijk voor docenten die zelfstandig de BKE 
leerdoelen willen aantonen. 

 
Aanbevelingen t.a.v. de organisatie van BKE-trajecten: 
 

 Stimuleer uitwisseling van assessoren (bij voorkeur met gesloten beurzen), zowel binnen 
hogescholen (bijvoorbeeld tussen instituten/faculteiten) als tussen hogescholen. 

 Zet de implementatie van het BKE-traject projectmatig voort tot het moment dat het 
structureel op hogeschoolniveau in het professionaliseringsaanbod is ingebed.  

 
Tot slot is het zinvol om op de hoogte te blijven van ervaringen van BKE-kandidaten. Het 
BKE/SKE-netwerk dat door dr. Tamara van Schilt-Mol wordt gecoördineerd, is hier een prachtig 
platform voor. 
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Bijlage 1. Vragenlijst BKE-ervaringen 
 
In 2013 is in opdracht van de Vereniging Hogescholen in Nederland een programma voor een 
basis en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE) ontwikkeld. Dit programma heeft tot doel 
meer helderheid te geven over de eisen waaraan een docent moet voldoen om de rol van 
examinator te mogen vervullen. Op basis van dit voorstel is ook door uw hogeschool een BKE 
en/of SKEtraject ontwikkeld en geïmplementeerd. U heeft deelgenomen aan dit traject. Uw 
mening is daarom van groot belang. 
 
Het doel van deze vragenlijst is om met uw antwoorden een advies te construeren zodat het 
BKE traject binnen de hogescholen verbeterd kan worden. Het invullen zal ongeveer tien 
minuten in beslag nemen. 
 
Onder de respondenten worden vijf bol.com bonnen van 20 euro verloot. We vragen daarom 
naar uw email adres. Met uw email adres kunnen we ook zien of alle deelnemers gereageerd 
hebben. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. In het op te stellen advies 
zullen we ervoor zorgen dat uw anonimiteit gewaarborgd is. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  
 
Namens het onderzoeksteam,  
 
Dominique Sluijsmans 
Lector Professioneel Beoordelen 
Zuyd Hogeschool Projectleider BKEonderzoek 
 

 
1. Wat is het email adres waarop u de vragenlijst ontvangen heeft? Onder de respondenten 

worden vijf bol.com bonnen van 20 euro verloot. We vragen daarom naar uw email 
adres. Vult u alstublieft het werk email adres in waarop u de vragenlijst ontvangen heeft. 
Zo kunnen we bijhouden wie gereageerd heeft. 
 

2. Bij welke hogeschool bent u werkzaam? Vink alle toepasselijke opties aan. 
 
Toelichting vragen over BKEtraject 
  
Het BKEtraject wordt soms zelfstandig, soms als onderdeel van iets anders, zoals bijvoorbeeld 
een cursus algemene didactische bekwaamheid, soms als onderdeel van een SKEtraject 
aangeboden. De volgende vragen hebben geen betrekking op dit grotere geheel, maar op het 
BKEtraject zelf. 
 
3. Heeft u het BKEtraject succesvol afgerond? Markeer slechts één keuze. 
 

 Nog niet begonnen 

 Met BKE bezig, maar nog niet afgerond BKE  

 Afgerond 
 
4. Welk doel had u persoonlijk met het volgen van het BKEtraject? 
 

Antwoord 
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5. Hoe gemotiveerd was u om het BKEtraject te volgen? * 
 

geheel niet gemotiveerd  1 2 3 4 5 6  zeer gemotiveerd 
 
 

  
6. De leerdoelen van het BKEtraject waren voor mij helder. 
 

helemaal mee oneens   1 2 3 4 5 6  zeer mee eens 
 
  
7. Wat heeft u van het BKEtraject geleerd? 
 

Antwoord 
 

 
 
8. Hoe heeft u de inhoud van het BKEtraject ervaren? 
 

helemaal niet interessant 1 2 3 4 5 6  zeer interessant 
 

helemaal niet moeilijk  1 2 3 4 5 6  zeer moeilijk 
 

helemaal niet toepasbaar 1 2 3 4 5 6  zeer toepasbaar 
 
 

9. Kunt u dit toelichten? 
 
10. U heeft verschillende activiteiten in het kader van het BKEtraject uitgevoerd. Welke van 

deze activiteiten heeft u positief ervaren en waarom? 
 

Antwoord 
 

 
11. Welke van de diverse activiteiten binnen het BKEtraject heeft u negatief ervaren en 

waarom? 
  
12. Hoe heeft u de BKEdocent(en) ervaren? 
 
- als begeleider 
- als beoordelaar als inhoudelijk 
- als deskundige   
 

Antwoord 
 

 
13. U kunt hier uw antwoord(en) toelichten. 
 

Antwoord 
 



 
 

36  

 
 
14. In welke mate heeft het BKEtraject bijgedragen aan uw toetsbekwaamheid? Kunt u 

daarbij aangeven aan/op welke punten (waar/waartoe)? 
 

Antwoord 
 

 
 
15. Op welke manier heeft u met name geleerd? * 
 

individueel   1 2 3 4 5 6  in een groep 
  
 
16. Op welke manier heeft u met name geleerd? 
 

F2F   1 2 3 4 5 6  online 
 
 
17. Hoe heeft u de leeromgeving ervaren in termen van samenwerken, locatie, face 2 face, 

online, enz.? 
 
 

Antwoord 
 

 
 
18. Hoeveel uur heeft u in totaal besteed aan het BKEtraject? * 
 

Antwoord 
 

 
19. Als u het totaal aantal uren dat u besteed heeft aan het BKEtraject vergelijkt met het 

aantal uren dat uw instelling daarvoor aangeeft dan had ik aanzienlijk..  
 
 minder uren nodig  1 2 3 4 5 6  meer uren nodig  
  
 
20. Heeft uw instelling u ook in staat gesteld het aantal daartoe bestemde uren aan het BKE 

traject te besteden? Licht uw antwoord toe. 
 

Antwoord 
 

 
 
21. Wat zou u daarin verbeterd willen zien? 
 

Antwoord 
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22. Op welke wijze bent u beoordeeld/wordt u beoordeeld? Vink alle toepasselijke opties 
aan. 

 

 Portfolio assessment 

 Eindgesprek (criterium gericht interview)  

 Anders: 
 
 
23. Wat vindt u van de wijze van beoordelen? * 
 

Antwoord 
 

 
24. Wat heeft u gewaardeerd in het BKEtraject? 
 

Antwoord 
 

 
25. Welke suggesties heeft u ter verbetering van het BKEtraject? 
 

Antwoord 
 

 
Dit is het einde van de vragenlijst. Individuele terugkoppeling is helaas gezien de hoeveelheid 
gegeven onderzoekstijd niet doenlijk. Mocht u te zijner tijd de eindrapportage willen ontvangen, 
dan kunt u dat hier aangeven. 
 

 Ja, ik wil graag de eindrapportage ontvangen. 

 Nee, ik heb er geen behoefte aan om de eindrapportage te ontvangen. 
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Bijlage 2. Voorbeeld deelrapportage 
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Rapportage onderzoek naar de 
waarde van de BKE 

 
 

Hogeschool Windesheim 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeksgroep Landelijk onderzoek naar implementatie BKE: 
 
Drs. J. van der Linden (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 
Drs. K. Meijer (Hogeschool Windesheim) 
Dr. F. de Beer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 
Dr. D. Sluijsmans (Zuyd Hogeschool) 
Dr. F. Boei (Hogeschool Windesheim) 
 
 
Uitgevoerd in opdracht van: 
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Ter inleiding 
 
Om de effecten van de implementatie van de Basiskwalificatie Examinering zichtbaar te maken, 
heeft de Vereniging Hogescholen een aantal onderzoekers afkomstig van diverse HBO-
instellingen onder leiding van Dominique Sluijsmans (lector Professioneel Beoordelen aan de 
Zuyd Hogeschool) gevraagd dit te onderzoeken. Op het verzoek in dit onderzoek te participeren 
heeft uw instelling positief gereageerd. Belangrijke, relevante documenten werden vervolgens 
ter beschikking gesteld evenals de mailadressen van docenten die via een enquête zijn benaderd 
om hun ervaringen te exploreren. Voor de analyse van alle gegevens is het curriculaire 
spinnenweb van Van den Akker gebruikt (zie het figuur hieronder), waarin een tiental 
componenten worden benoemd om een leerplan te analyseren. 
 
 

 
 
 
In het volgende kunt u per leerplancomponent de bevindingen lezen voor uw hogeschool, zoals 
die zowel uit de documentenanalyse en/of uit de docentvragenlijst. Deze uitkomsten worden in 
het onderzoek weer gebruikt om conclusies over de verschillende instellingen heen te kunnen 
trekken om zodoende aan de onderzoeksopdracht van de Vereniging Hogescholen te kunnen 
voldoen. In het eindverslag worden de gegevens van uw instelling niet afzonderlijk 
gepresenteerd. Om u daarover te informeren, dient deze deelrapportage. Het geeft u de 
mogelijkheid om uw eigen uitkomsten te vergelijken moet die zoals die worden gerapporteerd 
in het eindverslag waardoor u een vergelijking kan opleveren met betrekking tot de vraag hoe 
uw instelling zich verhoudt ten aanzien van het ‘gemiddelde beeld’. Daarnaast willen wij als 
onderzoekers deze deelrapportage ook gebruiken om finaal feitelijk onjuistheden te signaleren. 
Mocht u deze in de deelrapportage tegen komen dat willen wij u verzoeken om deze aan ons te 
melden door middel van een mail naar fedor.debeer@han.nl. Aangezien het onderzoek zich in 
de afrondende fase bevindt, willen wij u verzoeken deze mail te versturen voor 1 februari 2017. 
 
Alvast veel dank voor de genomen moeite! 
 
Namens het onderzoeksteam, 
 
Dr. Fedor de Beer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) & Dr. Fer Boei (Hogeschool 
Windesheim) 
 
 

mailto:fedor.debeer@han.nl
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0. Algemene gegevens 
  
Binnen Hogeschool Windesheim hebben 169 deelnemers de enquête ingevuld. Dit rapport van 
de Hogeschool Windesheim behoort samen met het algemene deel gelezen te worden. In het 
algemene deel wordt de methodiek verantwoord en vindt u de generieke gegevens van 
Hogeschool Windesheim. 
 
1. Basisvisie 
 

• Wat is het motief voor het ontwerp van het BKE-traject? 
• Vanuit welke (didactische) visie is het BKE-traject vormgegeven? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

 Traject is gestart op basis aanbevelingen rapport Vreemde Ogen Dwingen / Expertgroep 
BKE/SKE en op basis van de inhoudelijke overweging dat de kwaliteit van examinering 
zal op alle fronten toenemen, wanneer docenten zich kwalificeren als BKE of SKE.  

 Inhoudelijke visie: De kwaliteitspiramide eigentijds toetsen en beoordelen is samen met 
de toetscyclus het belangrijkste construct. 

 Didactische visie: het traject dient o praktijknabij als mogelijk te worden uitgevoerd, op 
die manier zorgt het traject niet alleen voor deskundigheidsbevordering, maar wordt er 
ook direct gewerkt aan de verbetering van het onderwijs. 

 De beoordelingscriteria van de expertgroep hebben als uitgangspunt gediend. 

 BKE-certificering is bedoeld voor alle docenten, uiterlijk afgerond in 2018. Er is een 
overgangsregeling voor docenten die recentelijk voorafgaand aan het BKE-traject al een 
toetstraining op dit gebied hebben doorlopen. 

 
2. Leerdoelen 
 

• Welke doelen moeten met het BKE-traject worden bereikt? 
• Wat kunnen deelnemers aan het BKE-traject na het afronden ervan? 
• Wat kan of moet er aan het eind van het BKE-traject worden aangetoond? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

 De hogeschool wil dat deelnemers a. alle of een (substantieel) deel van de fasen van de 
toetscyclus kunnen doorlopen, b. toetseigenschappen herkennen, benoemen, analyseren, 
verbeteren en c. keuzes beargumenteren en benoemen wat consequenties zijn ten 
aanzien van uitvoering, tijd, kwaliteit, etc. 

 De docent is in staat de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van de leerresultaten 
van studenten binnen een module/ VOE voor één specifieke toetsvorm. 

 Aan einde traject leveren deelnemers een portfolio in waarin beschreven is op welke 
wijze kennis over de toetscyclus binnen het eigen onderwijs is toegepast. Dit portfolio 
bevat: 1. Zelf ontwikkelde toets, 2. Daaraan ten grondslag liggende toetsplan, 3. 
toetsmatrijs, 4 toetsanalyse en evaluatie waarin aangegeven wordt welke verbeteringen 
zullen worden aangebracht, 5 de uitkomst van de formatieve kennistoets (in de ELO te 
maken) met voor de eventueel onvoldoende onderdelen een reflectieverslag. 
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Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 

1. Welk doel had u persoonlijk met het volgen van het BKE-traject (vraag 4)? 
2. Hoe gemotiveerd was u om het BKE-traject te volgen (vraag 5)? 
3. Waren de leerdoelen van het BKE-traject helder (vraag 6)? 

 

Ad 1. Binnen de Hogeschool Windesheim was het meest voorkomende persoonlijke doel 
“Bekwamen op het gebied van toetsing” (n=73, 43,2 %), en daarna “Verplichting vanuit de 
hogeschool” (n=45, 26,6%) gevolgd door “Behalen van certificaat”(n=38, 22,5%).  

  
 
Tabel 1: persoonlijk doel BKE-traject 
 
Ad 2. Deelnemers aan het BKE-traject bij Hogeschool Windesheim waren verdeeld 
gemotiveerd om het BKE-traject te volgen, waarbij de grootste twee groepen gedeeltelijk wel 
en gedeeltelijk niet gemotiveerd waren. (M=3,42, SD=1,446).  

 
Figuur 1: Motivatie om BKE-traject te volgen 
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Ad 3. De leerdoelen voor de deelnemers aan het BKE traject bij Hogeschool Windesheim 
waren gedeeltelijk tot grotendeels helder (M=4,25, SD=1,169). 
 

 
Figuur 2: Helderheid leerdoelen van het BKE-traject. 
 

 
3. Leerinhouden 
 

• Welke inhouden komen in het BKE-traject aan bod? 
 

Bevindingen uit documentenanalyse 

Alle fasen van de toetscyclus worden doorlopen (a. basisontwerp, b. construeren toetsmatrijs, 
c. construeren toets en normeren, d. afnemen toets, e. beoordelen, verwerken en analyseren, f. 
registreren en communiceren, g. evalueren en verbeteren). 

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 

1. Hoe heeft u de inhoud van het BKE-traject ervaren (vraag 8)? 
2. Kunt u hier een toelichting op geven (vraag 9)? 
 

Ad 1. Deelnemers hebben de inhouden van het BKE-traject gedeeltelijk wel en grotendeels 
interessant en toepasbaar ervaren. Deelnemers waren verdeeld over de moeilijkheidsgraad en 
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het nieuw zijn van de inhoud van het BKE-traject. Interessant M=3,97, SD=1,265, nieuw 
M=3,26, SD=1,206, moeilijk M=2,97, SD=1,088, toepasbaar M=4,15, SD=1,203. 

 
Figuur 3: Ervaren inhoud BKE-traject; interessant, nieuw, moeilijk en toepasbaar 
  
Ad 2. Een aantal deelnemers geeft aan al bekend te zijn met de inhoud van het BKE-traject. 
 
Quotes: 
 
“Ik had een basisopleiding universitair docent gedaan en de stof was heel erg vergelijkbaar” 

“Ik ben onderwijskundige en gespecialiseerd in toetsen. Helaas was vrijstelling niet 
mogelijk.” 
“Saaie cursus met allemaal bekende onderwerpen, alleen interessant vanwege herhaling.” 
  
Voor een aantal deelnemers is het echter wel nieuw: 
 
“meeste zaken waren nieuw voor mij, maar traject duurde erg lang en afrondings eisen 
veranderde steeds opnieuw” 
 
“Als nieuwe docent (zijinstromer vanuit bedrijfsleven) zeer waardevol traject, waarbij veel dingen 
naar voren zijn gekomen waar ik voorheen nog niet bij stil had gestaan.” 
  
De toepasbaarheid op het gebied van praktijktoetsen wordt aangehaald: 
 
“BKE was met name gericht op MC-toetsen en open-vragen-toetsing. Andere toetsvormen waren 
onderbelicht.” 
“Toetsing is met name op theorievakken gericht en daarbij ook nog erg eenzijdig.” 
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4. Leeractiviteiten 
 

• Hoe leren en werken de deelnemers gedurende het BKE-traject? 
• Welke activiteiten voeren zij uit? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

● Cursus: Deelnemers leren via driedaagse training ondersteund door een course in 
N@tschool. ER is naast de bijeenkomsten ook een inloopspreekuur. 

● Maatwerk: Afgestemd op specifieke wensen, startniveau en situatie van de 
deelnemers. Te denken hierbij is: een formatieve beoordeling van het portfolio (‘ben 
ik op de goede weg’), inloopspreekuur waarin specifieke vragen kunnen worden 
voorgelegd. 

● LOT: Zelfstudie m.b.v. ELO. 

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 

1. U heeft verschillende activiteiten in het kader van het BKE-traject 
uitgevoerd. Welke van deze activiteiten heeft u positief ervaren en waarom (vraag 
10)? 

2. Welke van deze activiteiten heeft u negatief ervaren en waarom (vraag 11)? 

Ad 1. Binnen de Hogeschool Windesheim was de meest voorkomende positieve ervaring 
het “onderdeel toetscyclus” (n=39, 23,1 %). Op de tweede plaats werd de “praktische 
relevantie” genoemd (n=36, 21,3 %). Een vrij grote groep heeft een antwoord gegeven dat 
door de onderzoekers niet interpreteerbaar was (n=14, 8,3%) of aangegeven geen positieve 
ervaring te hebben (n=13, 7,7%). 
  
Quote: 
“Het statistisch analyseren van de toetsresultaten van de studenten. Het was nuttig te zien 
welke vragen zinvol zijn en daadwerkelijk iets meten. Ook de waarom bij de slechtere vragen 
was interessant en zinvol.” 

  
 
Tabel 2: Positieve ervaringen activiteiten BKE-traject 
  
Ad 2. Binnen de Hogeschool Windesheim was de meest voorkomende negatieve ervaring 
de “wijze van beoordeling” (n=36, 21,3 %), gevolgd door “inhoudelijk”(n=30, 17,8 %). Er is 
een groe groep (n=27, 16,0%) die geen negatieve ervaringen hebben.  
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Quote: 
“De eisen aan inhoud en omvang van het BKE-portfolio waren te hoog waren in verhouding 
tot het ter beschikking gestelde aantal uren. Ook bizar.” 

 
  
Tabel 3: Negatieve ervaring activiteiten BKE-traject 

 
5. Docentrollen 
 

• Welke rollen worden er benoemd in het BKE-traject? 
• Welke taken horen daarbij? 
• Door wie worden deze rollen uitgevoerd? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

● Er worden twee rollen genoemd: Beoordelaar en Trainer. 
● Trainers zijn gerekruteerd uit verschillende domeinen vanuit Corporate Academy (eigen 

hogeschool). Meestal zijn dit onderwijskundigen met een specialisatie m.b.t. toetsing of 
collega-docenten met aantoonbare belangstelling en kennis over dit onderwerp (vaak leden 
toetscommissies).  

● Beoordelaars zijn afkomstig van CITO. 
● Tijdsinvestering: training (18 uur per training), beoordeling 1,5. 

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 

1. Hoe heeft u de BKE-docenten ervaren (vraag 12)? 
2. Kunt u dit toelichten (vraag 13)? 

 

Ad 1. Binnen Hogeschool Windesheim worden de docenten hoog gewaardeerd in de rol als 
begeleider, in de rol als beoordelaar en op het gebied van inhoudelijke expertise. Begeleider 
M=5,11, SD=1,095, beoordelaar M=2,85, SD=2,511, inhoudelijk M=4,94, SD=1,326. 



 
 

47  

 
Figuur 4: Waardering van de docent in de rollen begeleider, beoordelaar en inhoudelijke 
expertise 
  
Ad 2. Quotes: 
“Ik ben niet begeleid bij het BKE-traject. Begeleiding was optioneel en gezien mijn voorkennis leek 
me dit niet nodig. De beoordelaar was bekwaam en stond open voor discussie. Inhoudelijk was de 
docent niet optimaal deskundig.” 
“kundig maar soms wat te wetenschappelijk” 
“De docenten vond ik op zich goed, maar door de vorm waarin het contact werd gegoten 
(groepslessen i.p.v. één op één-contact) kon ik niet veel van hen leren.” 
“Ze was enthousiast, maar moest er nog erg inkomen. Nakijken duurde lang en de feedback was erg 
detaillistisch. Had meer op hoofdlijnen gemogen.” 

 
6. Leerbronnen en leermiddelen 
 

• Welke studiematerialen worden er gebruikt? 
• In welke vorm: digitaal (elo?), papier? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

● Studiewijzer. 
● Studiematerialen op N@tschool (ELO). 

 
7. Groeperingsvorm 
 

• In welke vorm leren deelnemers, individueel, in groepjes, beide? 
• Hoe groot is de totale groep deelnemers per BKE-traject? 
• Hoe worden de deelnemers geselecteerd en gegroepeerd? 
• En door wie? 
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Bevindingen uit documentenanalyse 

●  Individueel via N@tschool, bijeenkomsten in groepen. Groepsgrootte afhankelijk van de 
situatie. Vaak kiezen reeds aanwezige organisatorische groepen voor een training zoals 
bijvoorbeeld een bepaalde afdeling, een (kleine) opleiding. Hoewel de groepsgrootte kan 
variëren, wordt een maximum van 10-12 gehanteerd omdat anders de mogelijkheid ook 
individuele aandacht te geven te zeer in het nauw komt. 

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 

1. Op welke manier heeft u met name geleerd op schaal individueel/groep (vraag 15)? 
2. Op welke manier heeft u met name geleerd op schaal F2F/online (vraag 16)? 
 

Ad 1. Binnen Hogeschool Windesheim wordt door de deelnemers voornamelijk individueel 
geleerd. De twee grootste groepen leren helemaal of grotendeels individueel, helemaal in een 
groep komt maar zeven maal voor. 

 
Figuur 5: Manier van leren; individueel versus in een groep 
  
Ad 2. Het online leren wordt vaker aangegeven dan het face-2-face leren. De grootste groep leert 
helemaal online. 
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Figuur 6: Manier van leren; face-2-face versus online 

 
8. Tijd  
 

• Wanneer vindt het BKE-traject plaats (paar keer per jaar, doorlopend)? 
• Hoeveel tijd vraagt het BKE-traject van de deelnemers? 
• Wat betekent dit voor de inroostering, facilitering en de planning? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

● 20 uur les + voorbereiding, verwerking 20 uur (2-4 dagen). 

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 
1. Hoeveel uur heeft u in totaal besteed aan het BKE-traject (vraag 18)? 
2. Als u het totaal aantal uren dat u hebt besteed met het aantal uren dat u instelling 

geeft hoe scoort u dan op schaal aanzienlijk minder tot aanzienlijk meer uren nodig 
(vraag 19)? 

3. Wat zou u daarin verbeterd willen zien (vraag 21)? 
 

Ad 1. De meeste deelnemers bij Hogeschool Windesheim besteedden 40 uur aan het BKE-traject 
met een gemiddelde van uur (M=43,5, SD=19,927). Er is een grote spreiding van 5 tot 120 uur met 
nog twee herkenbare groepen die 50 of 60 uur besteed hebben aan het BKE-traject. 
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Figuur 7: Aantal uren besteed aan BKE-traject 
  
Ad 2. Het totaal aantal uren dat door Hogeschool Windesheim wordt aangegeven voor een BKE-
traject is voor ongeveer driekwart van de deelnemers onvoldoende toereikend. Ongeveer een 
kwart van de deelnemers kan met minder uren af, een kwart geeft aan gedeeltelijk meer uren 
nodig te hebben, een kwart geeft aan grotendeels meer uren nodig te hebben en een kwart geeft 
aan aanzienlijk meer uren nodig te hebben. 
  
Quotes: 
“nee, om een serieus portfolio te schrijven zijn 40 uur nodig en die kregen we niet.” 
“Ja, er wordt 40 uur vergoed” 
“niet echt. soms waren er spreekuren, als je geroosterd bent voor lessen kun je daar echter niet bij 
zijn.” 
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Figuur 8: Vergelijking uren met aangegeven uren instelling 
  
Ad 3. Als verbetering voor het BKE-traject wordt binnen Hogeschool Windesheim gealloceerde tijd 
het meest aangegeven n=65, 38,5%. Als tweede wordt “niets” aangegeven n=63, 37,3%. 
 

 
 
Tabel 4: Verbeteringen voor BKE-traject 
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9. Plaats 
 

• Waar leren de deelnemers? 
• F2F of ook online? 
• In welke verhouding? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

● F2F: Bijeenkomsten in groepsverband + intake & inloopspreekuur. 
● Online: N@tschool ELO. 
● Zelfstudie thuis en/of op de werkplek. 

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 

1. Hoe heeft u de leeromgeving ervaren (vraag 17)? 
 

Ad 1. Er worden verschillende ervaringen gedeeld. In het algemeen overheersen positieve 
ervaringen. De online leeromgeving wordt in de meeste opmerkingen gewaardeerd, al zijn er ook 
enkelen die juist de ELO als minder ervaren: 
 
Quotes: 
 
“Heldere informatie op de ELO.” 
“hele duidelijke fijne elo omgeving” 

 “De elektronische leeromgeving zat niet prettig in elkaar. Het samenwerken met een collega 
(overleg, sparren etc.) was zeer waardevol” 

“Onoverzichtelijk! Te veel info” 
 
De bijeenkomsten worden in het algemeen positief ervaren: 
 
Quotes: 
 
“leren in een groep is mij goed bevallen. Het extra materiaal wat online beschikbaar was heb ik ook 
gebruikt en was een goede aanvulling.” 
“Ik heb op locatie gewerkt met BKE-docenten. Erg prettig. Ik kon direct alles vragen. Dit maakte het 
proces prettig en snel.” 
“Goede uitleg (klassikaal), lesmateriaal was online allemaal voorhanden. Prima ondersteuning voor 
begeleiders.” 
  
De kritiek wordt met name gegeven op het ontbreken van samenwerking. 
 
Quotes: 
 
“Leeromgeving op de elo is op individu gericht, nodigt niet uit tot samenwerken of sparren met 
collega's. Begeleiding moet je zelf plannen. Dat kan, maar dan in Zwolle, terwijl mijn standplaats 
Almere is. Niet handig, slecht gefaciliteerd.” 
“Het meest geleerd van zelf georganiseerde BKE 'werkbijeenkomsten' met collega's” 
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“Samenwerking heeft niet plaatsgevonden. Dus eigenlijk alleen maar zelfstudie. De drie 
bijeenkomsten hadden niet heel veel toegevoegde waarde.” 

 
10. Beoordeling 
 

• Hoe wordt getoetst wat de deelnemers hebben geleerd? 
• Schriftelijk, mondeling? 

 

Bevindingen uit documentenanalyse 

● Deelnemers schrijven een portfolio. Hierin is beschreven op welke wijze kennis over 
de toetscyclus binnen het eigen onderwijs is toegepast. Portfolio beschrijft op welke 
wijze kennis over de toetscyclus binnen het eigen onderwijs is toegepast. 

● Het BKE-portfolio wordt nagekeken door een onafhankelijke beoordelaar (CITO). 
Hiervoor wordt een door de instelling ontwikkeld beoordelingsinstrument gebruikt 
dat gebaseerd is op de criteria zoals geformuleerd door expertgroep.  

 

Bevindingen uit vragenlijst op de vragen: 
 
1. Wat heeft u van het BKE-traject geleerd (vraag 7)? 
2. Op welke wijze bent u beoordeeld/wordt u beoordeeld (vraag 22)? 
3. Wat vindt u van de wijze van beoordelen (vraag 23)? 
4. In welke mate heeft het BKE-traject bijgedragen aan uw toetsbekwaamheid? Kunt 

u daarbij aangeven aan/op welke punten (vraag 14)? 
 

Ad 1. Het toepassen van de toetscyclus wordt door 84 van de 169 deelnemers (49,7%) 
aangegeven als wat men heeft geleerd van het BKE-traject. Er is een redelijk deel dat aangeeft 
weinig tot niets te hebben geleerd; n=23, 13,6%. 

  
 
Tabel 5: Geleerde van het BKE-traject 
  
Ad 2. Hogeschool Windesheim beoordeeld het BKE-traject op basis van een portfolio. 
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Ad 3. De mening over de wijze van beoordeling is veelal òf positief n=103, 60,9%, òf negatief 
n=53, 31,4%. Er is een kleine groep neutraal n=13, 7,7%. De groep die positief is over de wijze 
van beoordelen is twee keer zo groot als de groep die negatief is over de wijze van beoordelen. 
Er worden zeer diverse negatieve argumenten aangegeven zoals bijvoorbeeld: niet 
transparante criteria, de tijd die het kost en de feedback (voorkeur voor toelichting in de vorm 
van gesprek). CITO wordt regelmatig aangehaald als onpersoonlijk, ontbreken van inhoudelijk 
oordeel en lange wachttijd op oordeel.  
Quote: 
 
“Eerlijk? Een lachertje.. Het idee om CITO te laten beoordelen vond ik geweldig maar ben serieus 
geschrokken van de kwaliteit van de feedback. Had zo graag echt wat willen leren.” 
  
Bij de positieve reacties worden iets minder argumenten gegeven maar wordt de vorm als 
passend aangegeven en wordt een interview ook regelmatig als suggestie gedaan. De 
transparantie en de feedback komen ook als positief terug in de opmerkingen. 
 
Quote: 
 
“Erg veel werk, maar door de analytische rubrics kon ik eenvoudig een checklist afwerken 
waardoor ik het met minimale inspanning kon halen.” 

 
Figuur 9: Mening over de wijze van beoordeling. 
  
Ad 4. 
 
Het BKE-traject heeft niet voor alle deelnemers bijgedragen aan de toetsbekwaamheid.  
 
Quotes: 
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“Ik was al bekwaam. Ik stel al 30 jaar toetsen op naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.” 
“Het heeft niet bijgedragen. Mijn manier van toetsen is er niet door veranderd.” 
 
Een deel geeft aan in meer of mindere mate inzicht te hebben verkregen over de eigen toets. 
Een aantal deelnemers geeft aan dat het BKE-traject een kritischere blik op toetsing heeft 
gegeven. 
“Het enige positieve punt is dat er nu betere afstemming is tussen mij en mijn vakcollega over de 
puntentelling. Verder werden tentamens bij ons altijd al gecontroleerd door een tweede collega. 
Qua inhoud en formulering van de vragen ga ik niets veranderen.” 
“Beter in staat om toetsen te construeren m.b.v. toetsmatrijs en gebruik rubrics.” 
“Op data-analyse gebied. normaal gesproken doe ik geen statische analyse over alle gegevens, 
dat is op zich wel interessant om een keer te zien. voor de rest heeft het weinig toevoeging 
gehad.” 
“heeft me scherper gemaakt op het stellen van de vraag, kiezen van de toetsvorm en 
cesuurbepaling.” 
“Kritischer geworden op eigen toetsing.” 
  
Ten slotte zijn er enkele deelnemers die het traject als een bevestiging of opfrissing hebben 
ervaren. 
 
Quotes: 
 
“Heeft zeker bijgedragen. Op sommige punten was het een bevestiging dat ik het al goed deed. 
Op andere punten heeft het aan een verbetering in de toets en in mijn toets bekwaamheid 
bijgedragen. Met name op transparantie en het analyseren van de toet uitslagen heb ik me 
verbeterd.” 
“Zie boven: kennis opgefrist. Goed in staat om die toe te passen. Docenten spreken meer dan 
voorheen dezelfde toetstaal.” 

 
 

Bevindingen uit vragenlijst op de open vragen: 
 

1. Wat heeft u gewaardeerd in het BKE-traject (vraag 24)? 
2. Welke suggesties heeft u ter verbetering van het BKE-traject (vraag 25)? 

 

Ad 1. De inhoud n=50, 29,6% en de docent n=30, 17,8% worden het meest gewaardeerd door de 
deelnemers. Er is echter een vrij grote groep n=27, 16,0% die een antwoord heeft gegeven dat 
niet door de onderzoekers te interpreteren was. 
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Tabel 6; Gewaardeerd in het BKE-Traject 
  
Ad 2. 
Welke suggesties heeft u ter verbetering van het BKE-traject? 
Er meeste suggesties worden gegeven op organisatorisch niveau, het verplichte karakter en niet 
aansluiten bij de eigen context komen vaak terug als negatief. 
 
Quotes:  
 
“op maat aanbieden zodat verschillende docenten doelgericht kunnen leren. ” 
“Regelmatige bij- en nascholing zet meer zoden aan de dijk dan een eenmalige certificering” 
“Organiseer het op een manier dat het stimuleert om te leren. Bv. door intervisie-achtige vormen, 
waardoor je het ook meer met collega's gaat delen. Het komt nu over als huiswerk, wat ook 
schools gedrag stimuleert.” 
“afschaffen en vervangen door verplichte intervisies en peer-toetsing” 
“Van het traject als zodanig niet zoveel. Maar het stoort mij in hoge mate dat hoogopgeleide 
professionals verplicht worden tot een scholing die ze niet ambiëren. De werkgever had er ook voor 
kunnen kiezen om de keuze vrij te laten en te zorgen dat iedere opleiding enkele professionals 
heeft. Over een paar jaar zijn er mensen weg gegaan en heeft nieuw personeel deze scholing niet 
gevolgd, en is het de vraag of de opleiding genoeg expertise binnen heeft om kwalitatief goede 
toetsen te ontwikkelen. Beter was het dus geweest om de opleidingen te verplichten te zorgen voor 
expertise en deze in de toekomst op peil te houden.” 
 
Het aanpassen van de toets wordt als suggestie genoemd. 
 
Quotes: 
 
“minder formeel en op hoofdlijn beoordelen. Het moet namelijk werkbaar blijven en als je gedegen 
een toets opzet en deze fatsoenlijk en regelmatig evalueert en bijstelt heb je volgens mij je doel 
bereikt. Nu te formeel ingestoken.” 
“Mondelinge afname in betekenisvolle context, samen met je collega's kunnen aantonen dat je de 
PDCA-cyclus toepast.” 
“Nadenken over andere wijzen waarop de examinering getoetst kan worden.” 
  
Inhoudelijk worden er suggesties gedaan voor de lesinhoud, veelal gaan deze suggesties over 
het meer toepasbaar maken van de inhoud op de eigen context van de docent: 
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“koppelen aan de inhoud en toetsing van de (praktijk)modules, in plaats van docenten verplichten 
om te leren een MC tentamen te analyseren.” 
“Kijken naar vooropleidingen deelnemers + traject ook werkelijk faciliteren + ook ruimte geven 
voor gesprek/ sessies waarin je met deskundige kunt sparren over je toets.”  
 

 

 
 
  

 


