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Programma

Duurzaam

Borging

Eind (start?) niveau



Benieuwd 
naar u!





Welke rol vervult u vooral 
binnen Saxion?

Management/beleidsmedewerker

Docent

Onderwijs- en/of toetsdeskundige

Student



Wat zou u willen 
stoppen?

Wat zou u willen 
handhaven?

Wat zou u willen 
versterken?

Schrijf in 30 seconden uw 
antwoorden op en bewaar deze 
antwoorden

P
r
o

g
r
a
m

m
a
 

D
B

E



Tot welke 
beroepen 
leiden we 
op?

1



Wat zegt de 
geschiedenis

…..
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Wat zegt het 
heden

…..















Wat zegt de 
toekomst

…..
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Acht van de tien 
professionals die nu 40+  
zijn, blijkt een beroep uit 
te oefenen dat ten tijde 

van hun lagere schooltijd 
nog niet bestond



En u?

Ik oefen een beroep uit dat
40 jaar geleden ook nog niet
bestond.

Ik oefen een beroep uit dat
40 jaar geleden wel al 
bestond.





Hoe ziet het beroep waartoe u opleidt in 2030 uit?

Het beroep zal nagenoeg hetzelfde uitzien en 
heten.

Het beroep zal nagenoeg hetzelfde uitzien, 
maar een andere benaming dragen.

Het beroep zal ingrijpend zijn veranderd.

Het beroep zal niet meer bestaan (dus eigenlijk
hoef ik me niet zo druk te maken over 
borging eindniveau)



Consequenties eindniveau

een zorgvuldige analyse van huidige 
opleidingsprofielen, kennisbases en 

eindkwalificaties is nodig om goed te kunnen 
bepalen welke kennis en vaardigheden nog 

zinvol zijn om te beoordelen om de 
arbeidsmarkt de ‘toekomstbestendige 

professional’ te leveren



Wat betekent 
goed 
beoordelen in 
het hbo en hoe 
gaat dat nu?

2





‘Juni-juli is de tijd waarin 
‘de ene helft van 

Nederland de andere helft 
examineert’’ 

(De Groot, 1966, p. 1)









Het programma van 
beoordelen leidt tot 
zorgvuldige 
beslissingen over 
beroepsbekwaam-
heid.

Beoordelen zet 
studenten aan tot 
professioneel leren.W
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Vijf 
constate-
ringen als 
het gaat om 
beoordelen
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Wat herkent u het meest?

Beoordelen staat nog steeds los van het 
onderwijs

Het gesprek over beoordelen wordt te
instrumenteel gevoerd (Meer hoe- dan waarom-
vragen)

Kennis over toetsing (bijvoorbeeld onderzoek) 
bereikt nog onvoldoende de praktijk

Goed toetsen vraagt om een verandering
in de organisatie als geheel



Het hbo -
prachtige, 
dynamische 
beroepen

Het opleiden van studenten tot bekwame 
beroepsprofessionals vraagt echter om een sterk 
samenhangend curriculum, waar de kwaliteit 
van beoordelen slechts één – maar wel zeer 
belangrijke – component is…. 



Hoe kan in het 
hbo kwaliteit 
van 
beoordelen 
worden 
geborgd? 

3



Twee kijkkaders 
bieden om toetsing in 
het hoger 
onderwijslandschap 
te analyseren en te 
komen tot de juiste 
keuzes/ 
vervolgstappen
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Uitgangspunt is dat beoordelen 
vooral een ontwerp- en een 
organisatievraagstuk is
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Kijkkader 1: 
uit welke 

componenten 
bestaat een 
curriculum?

Het curriculaire spinnenweb 
(Van den Akker, 2003, zie 
www.slo.nl)
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Bent u bekend met dit 
spinnenweb?

Ja, we gebruiken het bij het 
ontwikkelen van ons curriculum

Ja, maar gebruiken het niet bij het 
ontwikkelen van ons curriculum 

Er gaat een héél klein belletje in de 
verte rinkelen

Nee, het is voor mij nieuw



(Van den Akker, 2003)



Waar moet 
aandacht voor 

zijn als het 
gaat om de 

implementatie 
van 

beoordelen?



Kijkkader 2: 
welke 

bouwstenen 
zijn nodig voor 
implementatie?

http://123management.nl/V
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d
e
r
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Visie1.
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Wat willen we 
als opleiding met 
ons onderwijs en 
het beoordelen 

bereiken en 
waarom willen 

we dat? B
a
s
is

v
r
a
a
g

 
v
is

ie



Kernproject 1
Toets-
kompas
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Structuur2.

1. Visie
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Ta
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Tp

Tp

Tp

Tp
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Tp
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Th

Tp Th

Ta

Ts
Ta

Ts

Ta

Ts

Ta

Ts

Ts

Ta

Ta

Ts

Ts

PROGRAMMA VAN TOETSEN 

Tp

Th

Ta

= toets voor beslissing propedeusebekwaam

= toets voor beslissing hoofdfasebekwaam

= toets voor beslissing afstudeerbekwaam

= toets voor beslissing startbekwaam (diploma)Ts



Piramide van Miller

corporate curriculum

Beoordelen op de 
onvoorspelbare werkplek

Beoordelen in 
realistische, voorspelbare 
situaties (simulaties) 

Toepassen van kennis in 
contextrijke situaties 
(casussen, opdrachten) 

Kennistoetsen
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Hoe ziet het 
toetsprogramma er 

uit, hoe wordt  
kwaliteit geborgd 

en wie heeft welke 
verantwoordelijk-

heid op welk 
moment?B
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Kernproject 2
Implementatie
protocol 
afstuderen
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Uit: Beoordelen is mensenwerk (Expertgroep 
protocol afstuderen, 2013)



Cultuur3.

1. Visie
2. Structuur
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Handelen we op 
basis van 
gedeelde  

kernwaarden? 
Wat zijn onze 
percepties ten 
aanzien van 
beoordelen? B
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Welke cultuur kenmerkt uw  
omgeving het meest?

Mensgericht - medewerkers en studenten 
staan bij ons centraal

Resultaatgericht – wij gaan voor goede 
toetsen en een tevreden accreditatiecommssie

Beheersgericht – voor ons zijn regels en 
procedures belangrijk 

Innovatiegericht – we staan voor continue 
vernieuwing van ons onderwijs



Mensen4.

1. Visie
2. Structuur
3. Cultuur
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Welke kennis en 
vaardigheden 

verwachten we 
van onze 

betrokkenen om 
onze visie te 

realiseren en hoe 
ontwikkelen we 

deze?B
a
s
is
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a
a
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Kernproject 3
Implementatie
BKE/SKE
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Toetscyclus BKE
Hanzehogeschool Groningen

bcebwbwe

f

- hele 
taakbenadering: 
verantwoording over 
hele toetscyclus en 
de consistentie 
tussen de stappen

- kan betrekking 
hebben op alle 
vormen van toetsen 
(kennistoetsen, 
simulaties, 
afstudeeropdrachten
,…)

zie het 
voorstel voor 
beschrijving 

elke stap



Welke collega zou u graag 
eens in het zonnetje 

willen zetten (en 
waarom)?



Middelen5.

1. Visie
2. Structuur
3. Cultuur
4. Mensen



TIJD









Hebben we 
voldoende 

middelen om 
onze visie te 

realiseren? Tot 
welke keuzes 

dwingt dit ons?B
a
s
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a
a
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Welke middelen zijn nog het meest 
nodig om PDBE voort te zetten?

Tijd 

Geld

Goede logistieke mogelijkheden 
(bijvoorbeeld voldoende 
afstudeerplekken)

Mogelijkheden tot intervisie 



Resultaten6.

1. Visie
2. Structuur
3. Cultuur
4. Mensen
5. Middelen
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Wat leveren de 
werkzaamheden 

rondom 
beoordelen op? 
Wie bepaalt de 

waarde van 
deze resultaten?B

a
s
is

v
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a
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Kernproject 4
De Toetsing
Getoetst
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Kwaliteitspiramide*

Toetsbekwaamheid

Toetsorganisatie

Toetstaken

Toetsen

Toetsprogramma

Toetsbeleid

K
w
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it
ei

t

*Joosten-ten Brinke, D. (2011). 
Eigentijds toetsen en beoordelen 
(lectorale rede). Tilburg: Fontys
Hogescholen.

Sluijsmans, D. M. A., Peeters, A., 
Jakobs, L., & Weijzen, S. (2012). 
Kwaliteit van toetsing onder de loep. 
Onderwijsinnovatie, 4, 17-26.

jdbvbvbdhvbns
bnvbsvnbdsbvs
bvbvbsdvbsvbv
bdksbvvbdkvbk
s



Uit: Sluijsmans et al. (2015). 
Kwaliteit van toetsing onder de loep, 
p. 34



De 
bouwstenen 
voor groei en 
verandering 
samengevat

Wat gebeurt er als er 
bouwstenen ontbreken of 
onvoldoende zijn uitgewerkt?



Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Verwarring
Geen samenhang & Visie

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Chaos
Geen sturing & beheersing

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ + Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Weerstand
Geen binding

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ + Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ =
Ongerustheid

Geen vaardigheden

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ + Resultaten
Producten &

Effecten

+ =
Frustratie

Geen voorzieningen

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ + =
Nutteloosheid

Geen toegevoegde waarde

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ =
Groei en 

verandering

Bron: Marcel Nieuwenhuis (2003)

=



Wat zou u willen 
stoppen?

Wat zou u willen 
handhaven?

Wat zou u willen 
versterken?

Bekijk nog een keer uw 
antwoorden
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Wat wilt u stoppen?

Visie en resultaten

De inrichting van onze processen 
(structuur) 

Onze cultuur

Onze competenties en middelen



Wat wilt u handhaven?

Visie en resultaten

De inrichting van onze processen 
(structuur) 

Onze cultuur

Onze competenties en middelen



Wat wilt u versterken?

Visie en resultaten

De inrichting van onze processen 
(structuur) 

Onze cultuur

Onze competenties en middelen



Tot slot



Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Verwarring
Geen samenhang & Visie

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Chaos
Geen sturing & beheersing

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ + Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Weerstand
Geen binding

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ + Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ =Ongerustheid
Geen vaardigheden

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ + Resultaten
Producten &

Effecten

+ = Frustratie
Geen voorzieningen

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ + =Nutteloosheid
Geen toegevoegde waarde

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

+ Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

+ Mensen
Competenties

& Vaardigheden

+ Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

+ Resultaten
Producten &

Effecten

+ =
Groei en 

verandering

Bron: Marcel Nieuwenhuis (2003)

=





Blijf in gesprek 
over je 

werk(beleving) 
bijvoorbeeld aan 

de hand van 
beide kijkkaders

• Waarom doen we de dingen zoals we doen?
• Sluit onze wijze van beoordelen en de borging van eindniveau 

nog voldoende aan op onze onderwijsvisie? Worden we er nog 
gelukkig van?

• Hoe weten we dat we de juiste resultaten bereiken?
• Welke competenties en middelen hebben we nog nodig?
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Zes presentjes – 1 per bouwsteen

Visie
Scenario’s & 
Architectuur

Structuur
Processen & 
Organisatie

Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden

Mensen
Competenties

& Vaardigheden

Middelen
ICT, Geld, 
Faciliteiten

Resultaten
Producten &

Effecten



D
a
n

k
!

Ik wens u nog een mooie 
middag toe en wellicht tot 
ziens!
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Meester-gezel

Gravure van de Heilige Eligius in zijn werkplaats (rond 1450) door de Meester van de Bileam toont een 
aantal edelsmeedtechnieken. De gezel links is bezig een draad te trekken voor filigraan, 
Eligius zelf is een beker aan het hameren en de meest 
rechtse gezel slaat een stempel op een stuk metaal. Gevonden op: 
http://www.bodemvondstenwereld.nl/viewtopic.php?p=332064

http://www.edushock.be/media/DOWNLOADS EDU/10 beroepen voor het volgende  decennium 15 droomjobs voor de toekomst.pdf

