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De complexe wereld van toetsing

maar boeiende!



Vooraf…..



Als ik nadenk over toetsen en beoordelen 
binnen Fontys is mijn wens dat
…………………………………………….

…………………………………..
………………………



Dit heb ik te bieden om kwaliteit van 
toetsing binnen Fontys te verhogen

Dit heb ik nodig om de kwaliteit van 
toetsing binnen Fontys te verhogen 



Goed toetsen begint bij 
een vertrouwde relatie 

tussen leraar en leerling



Inhoud presentatie

• korte schets politieke agenda, mogelijke dilemma’s en 
doel van mijn bijdrage

• invulling van het begrip toetsen in relatie tot OGW

• beschrijven drie speerpunten

• drie praktijkvragen en daaraan gekoppelde projecten
vanuit het lectoraat

• benoemen van drie belangrijke kernwaarden voor
toetsing



Politieke agenda, 
dilemma’s en 

doel van mijn bijdrage



OGW*

• kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’;

• actieplan ‘Basis voor Presteren’;

• kwaliteitsagenda ‘Onderwijs met ambitie’;

• ‘Excellente leraren als inspirerend voorbeeld’

• ‘Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs’

• ‘Leraar 2020 - een krachtig beroep!’ 

*het systematisch, doelgericht werken 
aan het maximaliseren van prestaties



Dilemma’s

1. onafhankelijkheid - continue verantwoording

2. zelf norm bepalen - standaardisering

3. toetsen om te leren - toetsen om kwaliteit te tonen

4. goed toetsen - leren goed te toetsen

5. administratie - tijd voor onderwijs

6. wat we willen - waar we leerlingen in opvoeden





Leerling

College voor 
voortgezet 

onderwijs in 
Midden-Nederland

Docent 2011







Doel van mijn bijdrage

BEWUSTWORDING
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Toets sluit onderwijs af
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Optellen van toetsresultaten….





Functies van toetsen

• om te certificeren of te selecteren (summatief)

• om de student informatie te verschaffen over zijn/haar 
leren die vervolgens door de student wordt gebruikt in 
een volgende performance (formatief)

• om studenten te ondersteunen in het beklijven van 
kennis en kunde en ze te leren (een leven lang te) leren, 
dus gericht op de toekomst, lange termijn (duurzaam, 
ontwikkelingsgericht, ipsatief) ➔ hierbij zijn de 

formatieve en summatieve functies voorwaardelijk



Invulling van het 
begrip toetsing



Toetsing

Alle informatie die vooraf, tijdens en na
het onderwijs wordt verzameld om
uitspraken te kunnen doen over het 

leren en behaalde niveau van de 
student. 



Definitie feedback

Feedback is de verzamelde informatie die 
door leerkrachten (of leerlingen) wordt 

omgezet naar zinvolle adviezen om het 
leren te verbeteren (Hattie & Timperley, 

2007)



Niveaus van feedback
(Hattie & Timperley, 2007) 

• op de taak zelf (‘Je kunt nu optelsommen met getallen boven de 
1000 oefenen’)

• op het proces van probleemoplossen (‘Ik zie in de uitwerking van de 
optelsommen dat je steeds vergeet de tientallen op te tellen. Ik 
denk dat het beter werkt als je het volgende probeert…’)

• op het persoonlijk niveau (‘Die som heb je prima opgelost, goed 
gedaan!’)

• op het niveau van zelfregulatie (‘Je weet hoe je tientallen moet 
optellen, ga eens na in je uitwerking waar dit goed gaat en waar 
niet’)



Vormen van feedbackinformatie

• Feed-up
– Waar gaat de leerling naartoe: wat zijn de doelen en bijbehorende 

beoordelingscriteria; wat moet de leerling straks weten/kunnen? 

• Feedback
– Hoe heeft de leerling de taak uitgevoerd: welke vooruitgang wordt geboekt in 

vergelijking met een vorige taak/situatie; wat weet/kan de leerling al?

• Feedforward
– Hoe kan de leerling verder: welke aanpak is nodig om tot verder leren te komen?

→ cyclisch proces!



Integratie van leren en beoordelen

T B

onderwijs/werk- en beoordelingstijd zijn in evenwicht in 
een continu leerproces

Sterker nog: beoordelen = onderwijs = leren!

TTT B B B T ……B



Integratie van leren, beoordelen en 
zelfsturing
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T = taakuitvoering

B = (zelf)beoordeling

P = plannen van de volgende taak

Van Merriënboer, J. J. G., & Sluijsmans, D. M. A. (2009). Toward a synthesis between 
cognitive load theory and self-directed learning. Educational Psychology Review, 21, 1, 
55-66. 



Kwaliteitscriteria
• betrouwbaarheid

• validiteit

• transparantie

 is de verzamelde informatie juist?

 is er een sterk systeem van 
kwaliteitsborging? 



De perfecte toets bestaat niet, 
elke toets heeft zwakke schakels
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= toets hoofdfasebekwaam

= toets liobekwaam

= toets startbekwaam



Vijf uitgangspunten bij toetsprogramma

• naarmate een beslissing belangrijke gevolgen heeft, 
moet ze op basis van meer informatie worden genomen

• niet inboeten op de leerwaarde van de toets: cijfers of 
informatiearme toetsresultaten zijn de zwakste vormen
van feedback

• elk afzonderlijk datapunt staat in het teken van leren

• toetsen staan niet op zichzelf maar zijn verbonden door 
gemeenschappelijke beoordelingscriteria

• liever minder frequent en goed toetsen dan andersom



Risico

Beoordelingsinstrumenten, afvinklijstjes, 
verzamelen van studiepunten wordt doel
op zich en trivialiseert het leerproces van 

de student (Wet van Goodhart)



Drie praktijkvragen en 
lectoraatsprojecten



Drie kwesties
• Wat zijn effectieve kenmerken van formatief toetsen? 

• Hoe kan de toetsbekwaamheid van leraren worden
vergroot?

• Hoe kunnen scholen eigenaarschap behouden c.q. vorm
geven aan een kwaliteitszorgsysteem voor toetsing?



(1) De effectieve kenmerken van formatief
toetsen

Een review van 25 jaar
onderzoek

(NWO)



(2) Het vergroten van de 
toetsbekwaamheid van opleiders

Bewust en bekwaam
toetsen en beoordelen

(SURF)



(3) Het behouden van eigenaarschap c.q. 
vormgeven van een kwaliteitszorgsysteem

De Toetsing
Getoetst



Kernwaarden voor
toetsing
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Dominique Sluijsmans, HBO-seminar, Leiden, 11 oktober 2011

dominique.sluijsmans@han.nlBron: Marcel Nieuwenhuis (2003)
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Drie B’s - kernwaarden

Bewust

Bekwaam

Betrokken



BEWUST
=

Hoe staat het met onze kennis, inzicht en begrip over 
toetsing? Waarom doen we de dingen zoals we die doen? 
Ook jezelf spiegelen als professionele leraar: wat zijn mijn 

percepties en vaardigheden als het gaat om toetsing?



BEKWAAM
=

Wat gaan we in de eigen school toepassen, uitvoeren, 
concreet maken? Waarmee gaan we als eerste aan de slag, 

wat willen we in de praktijk brengen? Hoe gaan we onze 
eigen bekwaamheid in toetsen verhogen? Waarmee gaan we 

oefenen, ervaring mee opdoen?



BETROKKEN
=

Waar zit de passie, motivatie en bezieling in de wijze van toetsing? Waar 
zijn we enthousiast over en hebben we vertrouwen in? Waar kiezen we 
met volle overgave voor? Hoe zien we onze visie op leren in de wijze 

van toetsing terug? Waar voelen we ons eigenaar over?



BEWUST BEKWAAM BETROKKEN



‘Take-home message’

Kwaliteit van toetsen zit niet zo zeer in 
de toets zelf, maar vooral in de wijze

waarop deze wordt gebruikt

→ investeer in toetsbewustzijn en 

toetsbekwaamheid!



Dank voor jullie aandacht! 


