
Toetskompas

Kaders voor het  
bewaken en versterken  
van toetskwaliteit  
binnen de opleidingen  
van Zuyd Hogeschool 



Het Toetskompas heeft tot doel Zuyd-opleidingen 
op koers te houden als het gaat om het garanderen 
van hun toetskwaliteit.

Waarom een centraal toetskader?
Centraal werd het toetsbeleid bij Zuyd tot nu toe gericht 
via het Handboek Examencommissies en de Model-Onder-
wijs- en -Examenregeling (Model-OER). Ook in de onder-
wijsvisie staan zaken die implicaties hebben voor toetsbe-
leid. Bij Zuyd is op decentraal niveau vastgelegd hoe de 
kwaliteit van de diploma’s van de opleidingen wordt 
geborgd. Een goed toetsbeleid op opleidingsniveau is 
cruciaal voor de kwaliteit van de door Zuyd afgegeven 
diploma’s. Opleidingen uiten echter de behoefte aan een 
centraal toetskader, dat hen richting geeft en ondersteunt 
in het opstellen van hun toetsplan. We merken immers dat 
de landelijke kaders voor de borging van het eindniveau  
van opleidingen steeds strakker gehanteerd worden en 
ontwikkelingen op het gebied van toetsing en het borgen 
van het afstudeerniveau gaan snel.

De behoefte aan kaders en de versterkte focus op toets-
kwaliteit hebben een impuls gegeven aan de fomulering 
van dit Toetskompas. Met de kaders hierin bereiken we dat 
de wijze waarop toetsing binnen Zuyd plaatsvindt aan de 
actuele eisen voldoet en dat iedere faculteit of opleiding 
haar toetsbeleid decentraal kan organiseren zonder het 
wiel opnieuw te hoeven uitvinden. 

Wat bevat het Toetskompas Zuyd?
De kern van het Toetskompas wordt gevormd door drie 
kaders, die ieder bestaan uit vijf ankerpunten. De kaders 
bouwen voort op de visie van het lectoraat Professioneel 
Beoordelen1.  

De kaders zijn intern en extern gevalideerd door verschil-
lende belanghebbenden: examencommissies, interne en 
externe toetsexperts, teamleiders, directeuren, auditors 
van Zuyd, bij het toetsbeleid betrokken medewerkers van 
andere hogescholen en deelnemers aan het jaarcongres 
van Vereniging Hogescholen. De feedback is op een 
systematische wijze geanalyseerd en gebruikt om het 
definitieve toetskader te formuleren. 

Contextloze kaders
Het toetskader wordt contextloos beschreven. Soms 
worden wel voorbeelden gegeven, maar deze zullen niet 
zonder meer naar alle opleidingen te vertalen zijn. De 
contextloze kaders moeten invulling krijgen binnen een 
specifieke opleidingscontext en voor alle opleidingen 
toepasbaar zijn. Een voorbeeld is het volgende ankerpunt: 
De professie is het uitgangspunt voor het ontwerpen van 
een toetsprogramma (ankerpunt 1 van het inhoudelijk kader). 
Dit betekent voor bijvoorbeeld de opleiding Theater heel 
iets anders dan voor de opleiding Accountancy. De laatst-
genoemde opleiding kent vrij gedetailleerde landelijke 
beschrijvingen van eindkwalificaties en beroepsproducten 
waardoor de opleiding voor de taak staat om hier een 
goede interpretatie aan te geven, een koppeling te maken 
naar een eigen visie en dit te blijven toetsen aan de 
(landelijke) eisen van het werkveld. Bij de opleiding Theater 
geldt een meer globaal landelijk profiel, waarbij de oplei-
ding zelf haar eindkwalificaties kan specificeren binnen het 
kader van het landelijke beroepsprofiel. Hier is dus meer 
ruimte voor een eigen invulling, hetgeen een andere 
aanpak vraagt bij kader 1 dan bij Accountancy, ook bij het 
toetsen aan de eisen van het werkveld.

 

Het Toetskompas heeft een kaderstellend karakter: het beschrijft de 
visie op toetskwaliteit die Zuyd Hogeschool hanteert en de kaders 
waartoe de onderliggende opleidingen zich moeten verhouden. De 
visie op toetskwaliteit is in lijn met de onderwijsvisie van de instel-
ling. De kaders zijn inhoudelijk (Wat betekent kwaliteit van toetsing en 
hoe wordt deze kwaliteit geborgd?), organisatorisch (Hoe richten we 
onze organisatie zo in dat aan deze kwaliteit kan worden voldaan?) 
en kunnen verwijzen naar het personeelsbeleid (Aan welke eisen moeten 
onze examinatoren voldoen?). Het toetskader dient richting te geven 
aan het ontwerpen van het toetsplan op opleidingsniveau. Het  
definieert de randvoorwaarden waarbinnen de professionals in de 
opleidingen hun visie op de kwaliteit van toetsing in de praktijk 
uitwerken en verantwoorden.

1  Sluijsmans, D. M. A. (2013). Verankerd in leren: Vijf bouwstenen voor professioneel beoordelen in het hoger beroepsonderwijs  
(lectorale rede). Heerlen: Zuyd Hogeschool.



Door het Toetskompas te gebruiken bij het opstellen 
van het toetsplan op opleidingsniveau, sluit je 
vanzelf aan bij belangrijke interne en externe 
ontwikkelingen op het gebied van toetskwaliteit.

Externe ontwikkelingen en eisen

‘Vreemde Ogen Dwingen’
Als reactie op ongerustheid over het niveau en de kwaliteit van  
het Nederlandse Hoger Onderwijs is op verzoek van de Vereniging 
Hogescholen de Commissie Externe validering examenkwaliteit  
hoger beroepsonderwijs ingesteld. Deze Commissie heeft onder de 
titel ‘Vreemde Ogen Dwingen’ een advies opgeleverd. Geadviseerde 
maatregelen zijn:

- de beoordeling van het eindniveau van studenten verder te 
objectiveren door externen hierbij te betrekken; 

- meer landelijke samenwerking te bewerkstelligen tussen  
vergelijkbare opleidingen bij het opstellen van toetsen; 

- het werken aan een basis- en seniorkwalificatie examinering  
(BKE/SKE) en; 

- het opstellen van een protocol voor het borgen van afstudeer-
kwaliteit.

Accreditatie NVAO
Toetsing neemt een belangrijke plek in bij de beoordelingskaders van 
het accreditatiestelsel (de NVAO standaarden). Voor zowel de 
beperkte als de uitgebreide beoordeling geldt dat een onvoldoende 
score op de standaard over toetsing automatisch een onvoldoende 
opleidingsbeoordeling oplevert. De standaard luidt: “De opleiding 
beschikt over een adequaat systeem van toetsing.” In de toelichting door 
de NVAO wordt hierover gezegd: “De toetsen zijn valide, betrouwbaar en 
voor studenten inzichtelijk. De examencommissie van de opleiding borgt de 
kwaliteit van de tentaminering en examinering.” Voor de accreditatie 
worden ook eindwerken en hun beoordelingen beoordeeld. Dit telt 
zwaar mee. Van de door de opleiding met een voldoende beoordeelde 
eindwerken dient 90% ook door het panel met een voldoende te 
worden beoordeeld. Als dit niet het geval is, wordt een hersteltraject 
opgestart. Verder worden in de standaarden van de NVAO ook 
indirect aan toetsing gekoppelde criteria gegeven over kwaliteitszorg 
en betrokkenheid van de beroepspraktijk.

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW)
De WHW kent diverse bepalingen die betrekking hebben op toetsing. 
Het gaat daarbij om procedures, regelingen en bepalingen die bij Zuyd 
vertaalt zijn naar kaders in de Model-OER en het Handboek Examen-
commissies. Als opleidingen voldoen aan de Model-OER en de kaders 
uit het Handboek Examencommissies van Zuyd, zijn ze compliant met 
de WHW. 

Interne ontwikkelingen en eisen

Visie op onderwijs
In de nota strategie Zuyd 2014-2018 staat beschreven dat Zuyd  
Hogeschool studenten beschouwt als aankomende professionals:  
“Wij zijn een open kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun 
ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen samenwer-
ken aan de overdracht, ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige 
praktijkgerichte kennis.” In onze onderwijsvisie is dat vertaald naar een 
leeromgeving die praktijkgericht is, onderzoek en onderwijs verbindt 
en die zo ingericht wordt, dat er in communities geleerd wordt. Het is 
van belang dat de toetsen binnen de curricula passen binnen de 
doelen die voor de onderwijsvisie zijn vastgesteld. Deze zijn:

1. Afgestudeerden zijn voorbereid op het werken in de beroeps- 
praktijk;

2. De leeromgeving motiveert studenten in het leren voor het 
beroep;

3. Afgestudeerden beschikken over onderzoekend vermogen;
4. Kennis uit ons onderzoek is vertaald in onze curricula;
5. Studenten voelen zich verbonden met de community van hun 

opleiding;
6. De community introduceert studenten in de professionele cultuur 

van de beroepspraktijk.

Model-OER
Het College van Bestuur stelt jaarlijks met instemming van de 
centrale medezeggenschapsraad een Model-OER op. Iedere opleiding 
stelt binnen de vastgestelde kaders van deze Model-OER een eigen 
onderwijs- en examenregeling (OER) op. Door de vastgestelde kaders 
is geborgd dat de OER van de opleiding compliant is met de WHW. 
Daarnaast zijn in de Model-OER kaders vastgesteld die voortkomen 
uit centraal afgesproken Zuyd-beleid. Met betrekking tot toetsing is 
het relevant dat Zuyd niet meer dan twee lagen toetsen kent. Dat wil 
zeggen dat een tentamen uit deeltentamens kan bestaan, maar dat 
daar niet nog een laag onder zit. Conform Model-OER en WHW is een 
opleiding verplicht haar tentamenprogramma en -regeling in de OER 
op te nemen.

Handboek Examencommissies
Het Handboek Examencommissies omvat een aantal dwingende 
kaders onder andere voor het jaarverslag van examencommissies en 
het verlenen van vrijstellingen. Het format voor het jaarverslag en de 
beschreven procedures voor het jaarverslag, het aanwijzen van een 
examinator, het afhandelen van klachten, het beheer van het register 
leden van de examencommissie en voor het melden van onregelma-
tigheden bieden examencommissies houvast om hun werkprocessen 
te organiseren en structureren. Daarnaast bevat het handboek 
richtinggevende kaders die bedoeld zijn als handreiking ter onder-
steuning van de goede werking van de examencommissies. Deze 
kaders hebben onder andere betrekking op het huishoudelijk regle-
ment en de profielbeschrijvingen voor leden van examencommissies 
en examinatoren.  



Ankerpunt Indicatoren

Er vindt structureel overleg en afstemming plaats  
tussen relevante betrokkenen m.b.t. de validering van  
toetsprogramma’s op landelijk- en opleidingsniveau.

-
-
-

-

Er vindt regelmatig overleg plaats met werkvelddeskundigen t.b.v. de validatie van de eindkwalificaties.
Er is regelmatig overleg binnen het beroepsdomein op landelijk niveau met betrekking tot de eindkwalificaties en toetsing.
Gezamenlijk toetsen staat landelijk op de agenda van het overleg binnen het beroepsdomein en samenwerking met andere  
hogescholen vindt plaats in het kader van externe validering.
Er vindt regelmatig overleg plaats met studenten bijvoorbeeld in de opleidingscommissie of deelraad waar toetsing op de agenda staat.

De docent, examen-, toets- en curriculumcommissie en het 
management kennen hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (TBV’s) in relatie tot toetsen en spreken elkaar 
daar op aan.

-

-
-

-
-

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (examencommissie, toetscommissie, docenten, toetsconstructeurs, 
etc.) zijn expliciet benoemd en vastgesteld door het management en deze organen opereren conform deze rollen, taken en  
verantwoordelijkheden.
De examencommissie handelt conform het handboek voor examencommissies.
Het is helder hoe docenten, examencommissie, toetscommissie, management en ondersteunende medewerkers samenwerken om  
de gewenste toetskwaliteit te realiseren. 
Examinatoren zijn per onderwijseenheid door de examencommissie aangewezen en per studiejaar geregistreerd en geïnstrueerd.
De toets- en examencommissie vragen externen om hun functioneren van feedback te voorzien om zo de kwaliteit van hun taken  
en verantwoordelijkheden te kunnen borgen. Dit kan bijvoorbeeld door een auditor uit te nodigen om de kwaliteitszorgcyclus op  
het gebied van toetsing te bekijken en van commentaar te voorzien.

Inschrijving voor toetsen, programmering en roostering van 
toetsmomenten, beoordelingscriteria, feedbackmomenten, 
herkansingsmogelijkheden zijn beschikbaar en zodanig  
ontworpen dat ze bijdragen aan studeerbaarheid en  
studiesucces. 

-
-

-

-

Het toetsprogramma (inclusief herkansingmomenten) wordt gespreid aangeboden. 
De toetsvormen zijn zo samengesteld dat het toetsprogramma praktisch uitvoerbaar, betaalbaar, studeerbaar en organisatorisch 
haalbaar is.
Er is transparante informatie beschikbaar over de toetsmomenten, gedragsregels bij toetsafname, beoordelingsnormen,  
toetsingscriteria, hun weging (cesuur) en feedbackmomenten en de mogelijkheden m.b.t. de rechtsgang voor studenten voor  
het aantekenen van een bezwaar (studiegids, stagehandleiding, OER, Handboek voor Examencommissies).
Het is transparant welke rol Bureau Onderwijs bij toetsing heeft (communicatie, verantwoordelijkheid, samenwerking met  
toets- en examencommissie). 

Het is helder welke verantwoordelijkheid studenten hebben  
in het toetsprogramma.

-
-
-
-
-

Studenten worden gestimuleerd zich adequaat en tijdig voor te bereiden op de toetsen.
Studenten worden actief betrokken in één of meerdere stappen van de toetscyclus.
Studenten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het evalueren van de toetsen. 
Studenten worden gestimuleerd om initiatief te nemen tot het zelf opzoeken van feedback. 
Er worden activiteiten georganiseerd waarin studenten pro-actief kritisch kunnen meedenken over het ontwerp van de toetsen.

De kwaliteit van toetsing wordt geborgd en gefaciliteerd  
in tijd, middelen en geld.

-
-

-
-

-
-

Docenten worden gefaciliteerd in het tijdig terugkoppelen van toetsresultaten aan studenten.
Toetsen en toetsresultaten worden adequaat en veilig gearchiveerd en opgeslagen (volgens de afgesproken bewaartermijnen,  
zie OER en WHW).
De uitgifte en inname van toetsen en de registratie van punten wordt door Bureau Onderwijs verzorgd.
Er is een kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) waarin:
-  de toetscyclus op het niveau van de toets en op het niveau van de opleiding wordt doorlopen,
-  psychometrische criteria als betrouwbaarheid en validiteit een rol spelen,
-  het niveau van belangrijke toetsen in het toetsprogramma, bijvoorbeeld eindwerkstukken, (steekproefsgewijs) wordt gecontroleerd,
-  de toetsorganisatie wordt geëvalueerd en
-  student- en docentoordelen over toetsen worden verwerkt.
Er is beleid om fraude te voorkomen en aan te pakken.
Het opleidingsmanagement, de examencommissie en examinatoren kunnen vragen over toetsbeleid en kwaliteitszorg rond toetsing 
helder beantwoorden en toelichten bij een accreditatie (conform NVAO richtlijnen).

Ankerpunt Indicatoren

De professie waar de opleiding toe opleidt is het fundament 
voor het ontwerp van een toetsprogramma.

-

-

-

Er is sprake van een beroeps- en opleidingsprofiel dat inzicht geeft in de vereiste kennis, het benodigde inzicht en de noodzakelijke 
vaardigheden waarin het beroepsveld zich herkent. De relatie tussen het beroeps- en opleidingsprofiel, de Dublin-descriptoren en de  
hbo-kwalificaties is helder.
Het toetsprogramma is gebaseerd op een set van authentieke beroepstaken die een valide afspiegeling is van de huidige en de te  
verwachten beroepspraktijk.
De opleiding kan een visie voorleggen waarin wordt uitgelegd op welke wijze professioneel vakmanschap in termen van kennis en 
vaardigheden, onderzoekend vermogen (reflective practitioner) en zelfontplooiing (Bildung) als belangrijkste hbo-kwalificaties worden  
beoordeeld. 

Er is een samenhangend toetsprogramma. -

-

-

-
-

Het toetsprogramma is congruent met het onderwijsprogramma, wat wil zeggen dat de toetsvormen zo zijn geselecteerd dat ze  
consistent zijn met de onderwijsvorm en met de te behalen leerdoelen (bijvoorbeeld geen theorietoets voor het beoordelen van  
vaardigheidsdoelen).
Er kan een overzicht worden gegeven welke (digitale) toetsvormen in het curriculum worden ingezet. Hierbij wordt de relatie met  
de eindkwalificaties steeds verantwoord. 
De opleiding kan uitleggen hoe de verschillende toetsmomenten met elkaar samenhangen vanaf het eerste studiejaar tot aan  
het afstuderen.
Er worden een mix aan toetsvormen ingezet ter verhoging van de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
Toetsen hebben zowel een formatieve functie (de toets geeft de student handvatten voor verder leren) als een summatieve functie  
(de toets levert studiepunten op een beslissing)

Toetsen worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd  
door bekwame examinatoren.

-

-

-
-

Examinatoren zijn bekwaam (bij voorkeur in bezit van BKE en/of SKE) en waar nodig zijn ze aangevuld met examinatoren uit de  
beroepspraktijk afhankelijk van het doel en de functie van de beoordeling (t.b.v. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).
Er is een mix van examinatoren waarbij collega’s toetstechnisch onderlegd zijn (de zeven stappen van de toetscyclus beheersen)  
en/of beschikken over diepgaande en doorleefde kennis en kunde ten aanzien van de professie waarvoor wordt opgeleid. 
De feedback van examinatoren is van hoge kwaliteit met name bij toetsmomenten met een formatieve functie.
De examencommissie is zodanig samengesteld dat zij de borging van het eindniveau kunnen garanderen.

In het toetsprogramma is de wijze waarop studenten  
worden betrokken bij het beoordelingsproces opgenomen. 

-

-

-

-

Er kan worden aangetoond waarom, hoe en op welke momenten studenten worden betrokken in het plannen, uitvoeren en  
evalueren van toetsmomenten.
Beoordelen draagt bij aan het leren en de motivatie van studenten, o.a. door het inzetten van toetsen met een formatieve functie  
of studenten inbreng te geven binnen de beoordeling.
Studenten worden aangesproken op hun rol als kenniswerker (zijn zij in staat met kennis te werken in plaats van alleen te  
reproduceren?) en toekomstige professional.
Er kan worden aangetoond welke verantwoordelijkheid studenten hebben naar elkaar, naar de docenten en naar het werkveld, 
bijvoorbeeld in het vragen en verwerken van feedback. 

Er is een duurzaam systeem van kwaliteitszorg om goede  
beslissingen over studenten en de leerwaarde van toetsen te 
borgen.

-

-
-

De wijze van toetsen is een weerspiegeling van de sociale, professionele omgeving van de opleiding, inclusief de daar geldende visie en 
kernwaarden.
Er kan worden verantwoord welke methodiek wordt toegepast om de kwaliteit van toetsen te borgen op programmaniveau.
Docenten nemen verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar elkaar door de kwaliteit van hun toetsen steeds onder de loep te nemen, 
bijvoorbeeld door peer-review en het inzetten van collega’s bij belangrijke beslissingen over studenten.

Ankerpunt Indicatoren

Examinatoren zijn gekwalificeerd volgens de eisen van de 
basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE en SKE).

-
-

-

Examinatoren volgen scholing of zijn gecertificeerd op BKE- of SKE-niveau en worden hiervoor voldoende gefaciliteerd.
Examinatoren kunnen leerbehoeften op het gebied van toetsen en beoordelen articuleren. Deze leerbehoeften zullen worden  
geadresseerd in het professionaliseringstraject van examinatoren.  
Examinatoren zijn voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen en beoordelen en delen deze 
ontwikkelingen met docenten.

Opleidingen hanteren het profiel van examinator bij het 
aannamebeleid.

- Bij de aanname van nieuwe docenten wordt door het management rekening gehouden met de eis van gekwalificeerde examinatoren 
waarbij het profiel en de eis van een examinator geïntegreerd en geoperationaliseerd is in HRM-beleid van Zuyd.

Er is een evenwichtige verdeling tussen BKE- en  
SKE-examinatoren.

-

-
-

Bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle rollen bij toetsing en beoordeling wordt gerefereerd aan het BKE of 
SKE-niveau, met andere woorden: het is duidelijk wie in de organisatie BKE-er en SKE-er is.
De examencommissie benoemt de BKE- en SKE-examinatoren die nodig zijn om het toetsprogramma uit te voeren.
Er moeten binnen de examencommissie voldoende leden SKE gekwalificeerd zijn om kwaliteit op opleidingsniveau te kunnen  
garanderen met een minimale certificering voor alle leden op het niveau van BKE.

Er is sprake van een operationeel scholingsbeleid waarin is 
opgenomen hoe op korte en lange termijn het personeel  
werkt aan zijn professionalisering op het gebied van toetsen  
en beoordelen. 

-
-

-

In het strategisch personeelsbeleid is opgenomen op welke termijn en in welke aantallen examinatoren BKE- en SKE zijn gecertificeerd.
Toetsresultaten, -analyses en –evaluaties uit de kwaliteitscyclus zijn te herleiden tot het niveau van de individuele docent of een  
groep docenten, zodat docenten feedback krijgen op hun prestaties als examinator.
Op basis van de behoefte van de opleiding en de ambities van de docenten wordt het BKE/SKE professionaliseringstraject gefaciliteerd 
vanuit de opleiding. 

In de functionerings- en beoordelingssystematiek van  
docenten is toetsdeskundigheid een integraal onderwerp  
van gesprek.

-

-
-

Toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing en examinering worden besproken tijdens de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. De docent laat bijvoorbeeld aan zijn leidinggevende zien hoe hij de feedback van een collega op zelf  
ontworpen vragen voor een kennistoets heeft verwerkt.
Docenten krijgen feedback in functioneringsgesprekken op het gebied van toetsbekwaamheid.
Zo nodig worden maatregelen genomen (individueel of op opleidingsniveau) naar aanleiding van de uitkomst van beoordelings- 
gesprekken over toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing, zoals het niet meer vervullen van de rol als  
examinator.

Kaders
3 kaders en 15 ankerpunten vormen  
het hart van het Toetskompas.  
Elk ankerpunt is vertaald in een  
aantal indicatoren.

Personeel  
kader

Dit kader is gericht op het borgen van 
toetsbekwaamheid van docenten en 
examinatoren.

Organisatorisch  
kader

Dit kader is gericht op de eisen die 
worden gesteld aan de organisatie  
van toetsing in termen van processen. 

Inhoudelijk  
kader

Dit kader is gericht op de borging van  
een aantal inhoudelijke aspecten van 
toetsing en is gebaseerd op de vijf 
bouwstenen van het lectoraat 
Professioneel Beoordelen.  
Het inhoudelijk kader is leidend  
voor de andere twee kaders.

De schuingedrukte woorden in de tabellen worden toegelicht in de begrippenlijst Toetskompas. 
Deze begrippenlijst is te vinden op https://www.zuydnet.nl/werken/toetsen-en-examineren/toetsen-en-beoordelen



Ankerpunt Indicatoren

Er vindt structureel overleg en afstemming plaats  
tussen relevante betrokkenen m.b.t. de validering van  
toetsprogramma’s op landelijk- en opleidingsniveau.

-
-
-

-

Er vindt regelmatig overleg plaats met werkvelddeskundigen t.b.v. de validatie van de eindkwalificaties.
Er is regelmatig overleg binnen het beroepsdomein op landelijk niveau met betrekking tot de eindkwalificaties en toetsing.
Gezamenlijk toetsen staat landelijk op de agenda van het overleg binnen het beroepsdomein en samenwerking met andere  
hogescholen vindt plaats in het kader van externe validering.
Er vindt regelmatig overleg plaats met studenten bijvoorbeeld in de opleidingscommissie of deelraad waar toetsing op de agenda staat.

De docent, examen-, toets- en curriculumcommissie en het 
management kennen hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (TBV’s) in relatie tot toetsen en spreken elkaar 
daar op aan.

-

-
-

-
-

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (examencommissie, toetscommissie, docenten, toetsconstructeurs, 
etc.) zijn expliciet benoemd en vastgesteld door het management en deze organen opereren conform deze rollen, taken en  
verantwoordelijkheden.
De examencommissie handelt conform het handboek voor examencommissies.
Het is helder hoe docenten, examencommissie, toetscommissie, management en ondersteunende medewerkers samenwerken om  
de gewenste toetskwaliteit te realiseren. 
Examinatoren zijn per onderwijseenheid door de examencommissie aangewezen en per studiejaar geregistreerd en geïnstrueerd.
De toets- en examencommissie vragen externen om hun functioneren van feedback te voorzien om zo de kwaliteit van hun taken  
en verantwoordelijkheden te kunnen borgen. Dit kan bijvoorbeeld door een auditor uit te nodigen om de kwaliteitszorgcyclus op  
het gebied van toetsing te bekijken en van commentaar te voorzien.

Inschrijving voor toetsen, programmering en roostering van 
toetsmomenten, beoordelingscriteria, feedbackmomenten, 
herkansingsmogelijkheden zijn beschikbaar en zodanig  
ontworpen dat ze bijdragen aan studeerbaarheid en  
studiesucces. 

-
-

-

-

Het toetsprogramma (inclusief herkansingmomenten) wordt gespreid aangeboden. 
De toetsvormen zijn zo samengesteld dat het toetsprogramma praktisch uitvoerbaar, betaalbaar, studeerbaar en organisatorisch 
haalbaar is.
Er is transparante informatie beschikbaar over de toetsmomenten, gedragsregels bij toetsafname, beoordelingsnormen,  
toetsingscriteria, hun weging (cesuur) en feedbackmomenten en de mogelijkheden m.b.t. de rechtsgang voor studenten voor  
het aantekenen van een bezwaar (studiegids, stagehandleiding, OER, Handboek voor Examencommissies).
Het is transparant welke rol Bureau Onderwijs bij toetsing heeft (communicatie, verantwoordelijkheid, samenwerking met  
toets- en examencommissie). 

Het is helder welke verantwoordelijkheid studenten hebben  
in het toetsprogramma.

-
-
-
-
-

Studenten worden gestimuleerd zich adequaat en tijdig voor te bereiden op de toetsen.
Studenten worden actief betrokken in één of meerdere stappen van de toetscyclus.
Studenten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het evalueren van de toetsen. 
Studenten worden gestimuleerd om initiatief te nemen tot het zelf opzoeken van feedback. 
Er worden activiteiten georganiseerd waarin studenten pro-actief kritisch kunnen meedenken over het ontwerp van de toetsen.

De kwaliteit van toetsing wordt geborgd en gefaciliteerd  
in tijd, middelen en geld.

-
-

-
-

-
-

Docenten worden gefaciliteerd in het tijdig terugkoppelen van toetsresultaten aan studenten.
Toetsen en toetsresultaten worden adequaat en veilig gearchiveerd en opgeslagen (volgens de afgesproken bewaartermijnen,  
zie OER en WHW).
De uitgifte en inname van toetsen en de registratie van punten wordt door Bureau Onderwijs verzorgd.
Er is een kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) waarin:
-  de toetscyclus op het niveau van de toets en op het niveau van de opleiding wordt doorlopen,
-  psychometrische criteria als betrouwbaarheid en validiteit een rol spelen,
-  het niveau van belangrijke toetsen in het toetsprogramma, bijvoorbeeld eindwerkstukken, (steekproefsgewijs) wordt gecontroleerd,
-  de toetsorganisatie wordt geëvalueerd en
-  student- en docentoordelen over toetsen worden verwerkt.
Er is beleid om fraude te voorkomen en aan te pakken.
Het opleidingsmanagement, de examencommissie en examinatoren kunnen vragen over toetsbeleid en kwaliteitszorg rond toetsing 
helder beantwoorden en toelichten bij een accreditatie (conform NVAO richtlijnen).

Ankerpunt Indicatoren

De professie waar de opleiding toe opleidt is het fundament 
voor het ontwerp van een toetsprogramma.

-

-

-

Er is sprake van een beroeps- en opleidingsprofiel dat inzicht geeft in de vereiste kennis, het benodigde inzicht en de noodzakelijke 
vaardigheden waarin het beroepsveld zich herkent. De relatie tussen het beroeps- en opleidingsprofiel, de Dublin-descriptoren en de  
hbo-kwalificaties is helder.
Het toetsprogramma is gebaseerd op een set van authentieke beroepstaken die een valide afspiegeling is van de huidige en de te  
verwachten beroepspraktijk.
De opleiding kan een visie voorleggen waarin wordt uitgelegd op welke wijze professioneel vakmanschap in termen van kennis en 
vaardigheden, onderzoekend vermogen (reflective practitioner) en zelfontplooiing (Bildung) als belangrijkste hbo-kwalificaties worden  
beoordeeld. 

Er is een samenhangend toetsprogramma. -

-

-

-
-

Het toetsprogramma is congruent met het onderwijsprogramma, wat wil zeggen dat de toetsvormen zo zijn geselecteerd dat ze  
consistent zijn met de onderwijsvorm en met de te behalen leerdoelen (bijvoorbeeld geen theorietoets voor het beoordelen van  
vaardigheidsdoelen).
Er kan een overzicht worden gegeven welke (digitale) toetsvormen in het curriculum worden ingezet. Hierbij wordt de relatie met  
de eindkwalificaties steeds verantwoord. 
De opleiding kan uitleggen hoe de verschillende toetsmomenten met elkaar samenhangen vanaf het eerste studiejaar tot aan  
het afstuderen.
Er worden een mix aan toetsvormen ingezet ter verhoging van de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
Toetsen hebben zowel een formatieve functie (de toets geeft de student handvatten voor verder leren) als een summatieve functie  
(de toets levert studiepunten op een beslissing)

Toetsen worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd  
door bekwame examinatoren.

-

-

-
-

Examinatoren zijn bekwaam (bij voorkeur in bezit van BKE en/of SKE) en waar nodig zijn ze aangevuld met examinatoren uit de  
beroepspraktijk afhankelijk van het doel en de functie van de beoordeling (t.b.v. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).
Er is een mix van examinatoren waarbij collega’s toetstechnisch onderlegd zijn (de zeven stappen van de toetscyclus beheersen)  
en/of beschikken over diepgaande en doorleefde kennis en kunde ten aanzien van de professie waarvoor wordt opgeleid. 
De feedback van examinatoren is van hoge kwaliteit met name bij toetsmomenten met een formatieve functie.
De examencommissie is zodanig samengesteld dat zij de borging van het eindniveau kunnen garanderen.

In het toetsprogramma is de wijze waarop studenten  
worden betrokken bij het beoordelingsproces opgenomen. 

-

-

-

-

Er kan worden aangetoond waarom, hoe en op welke momenten studenten worden betrokken in het plannen, uitvoeren en  
evalueren van toetsmomenten.
Beoordelen draagt bij aan het leren en de motivatie van studenten, o.a. door het inzetten van toetsen met een formatieve functie  
of studenten inbreng te geven binnen de beoordeling.
Studenten worden aangesproken op hun rol als kenniswerker (zijn zij in staat met kennis te werken in plaats van alleen te  
reproduceren?) en toekomstige professional.
Er kan worden aangetoond welke verantwoordelijkheid studenten hebben naar elkaar, naar de docenten en naar het werkveld, 
bijvoorbeeld in het vragen en verwerken van feedback. 

Er is een duurzaam systeem van kwaliteitszorg om goede  
beslissingen over studenten en de leerwaarde van toetsen te 
borgen.

-

-
-

De wijze van toetsen is een weerspiegeling van de sociale, professionele omgeving van de opleiding, inclusief de daar geldende visie en 
kernwaarden.
Er kan worden verantwoord welke methodiek wordt toegepast om de kwaliteit van toetsen te borgen op programmaniveau.
Docenten nemen verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar elkaar door de kwaliteit van hun toetsen steeds onder de loep te nemen, 
bijvoorbeeld door peer-review en het inzetten van collega’s bij belangrijke beslissingen over studenten.

Ankerpunt Indicatoren

Examinatoren zijn gekwalificeerd volgens de eisen van de 
basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE en SKE).

-
-

-

Examinatoren volgen scholing of zijn gecertificeerd op BKE- of SKE-niveau en worden hiervoor voldoende gefaciliteerd.
Examinatoren kunnen leerbehoeften op het gebied van toetsen en beoordelen articuleren. Deze leerbehoeften zullen worden  
geadresseerd in het professionaliseringstraject van examinatoren.  
Examinatoren zijn voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen en beoordelen en delen deze 
ontwikkelingen met docenten.

Opleidingen hanteren het profiel van examinator bij het 
aannamebeleid.

- Bij de aanname van nieuwe docenten wordt door het management rekening gehouden met de eis van gekwalificeerde examinatoren 
waarbij het profiel en de eis van een examinator geïntegreerd en geoperationaliseerd is in HRM-beleid van Zuyd.

Er is een evenwichtige verdeling tussen BKE- en  
SKE-examinatoren.

-

-
-

Bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle rollen bij toetsing en beoordeling wordt gerefereerd aan het BKE of 
SKE-niveau, met andere woorden: het is duidelijk wie in de organisatie BKE-er en SKE-er is.
De examencommissie benoemt de BKE- en SKE-examinatoren die nodig zijn om het toetsprogramma uit te voeren.
Er moeten binnen de examencommissie voldoende leden SKE gekwalificeerd zijn om kwaliteit op opleidingsniveau te kunnen  
garanderen met een minimale certificering voor alle leden op het niveau van BKE.

Er is sprake van een operationeel scholingsbeleid waarin is 
opgenomen hoe op korte en lange termijn het personeel  
werkt aan zijn professionalisering op het gebied van toetsen  
en beoordelen. 

-
-

-

In het strategisch personeelsbeleid is opgenomen op welke termijn en in welke aantallen examinatoren BKE- en SKE zijn gecertificeerd.
Toetsresultaten, -analyses en –evaluaties uit de kwaliteitscyclus zijn te herleiden tot het niveau van de individuele docent of een  
groep docenten, zodat docenten feedback krijgen op hun prestaties als examinator.
Op basis van de behoefte van de opleiding en de ambities van de docenten wordt het BKE/SKE professionaliseringstraject gefaciliteerd 
vanuit de opleiding. 

In de functionerings- en beoordelingssystematiek van  
docenten is toetsdeskundigheid een integraal onderwerp  
van gesprek.

-

-
-

Toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing en examinering worden besproken tijdens de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. De docent laat bijvoorbeeld aan zijn leidinggevende zien hoe hij de feedback van een collega op zelf  
ontworpen vragen voor een kennistoets heeft verwerkt.
Docenten krijgen feedback in functioneringsgesprekken op het gebied van toetsbekwaamheid.
Zo nodig worden maatregelen genomen (individueel of op opleidingsniveau) naar aanleiding van de uitkomst van beoordelings- 
gesprekken over toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing, zoals het niet meer vervullen van de rol als  
examinator.

Kaders
3 kaders en 15 ankerpunten vormen  
het hart van het Toetskompas.  
Elk ankerpunt is vertaald in een  
aantal indicatoren.

Personeel  
kader

Dit kader is gericht op het borgen van 
toetsbekwaamheid van docenten en 
examinatoren.

Organisatorisch  
kader

Dit kader is gericht op de eisen die 
worden gesteld aan de organisatie  
van toetsing in termen van processen. 

Inhoudelijk  
kader

Dit kader is gericht op de borging van  
een aantal inhoudelijke aspecten van 
toetsing en is gebaseerd op de vijf 
bouwstenen van het lectoraat 
Professioneel Beoordelen.  
Het inhoudelijk kader is leidend  
voor de andere twee kaders.

De schuingedrukte woorden in de tabellen worden toegelicht in de begrippenlijst Toetskompas. 
Deze begrippenlijst is te vinden op https://www.zuydnet.nl/werken/toetsen-en-examineren/toetsen-en-beoordelen



Ankerpunt Indicatoren

Er vindt structureel overleg en afstemming plaats  
tussen relevante betrokkenen m.b.t. de validering van  
toetsprogramma’s op landelijk- en opleidingsniveau.

-
-
-

-

Er vindt regelmatig overleg plaats met werkvelddeskundigen t.b.v. de validatie van de eindkwalificaties.
Er is regelmatig overleg binnen het beroepsdomein op landelijk niveau met betrekking tot de eindkwalificaties en toetsing.
Gezamenlijk toetsen staat landelijk op de agenda van het overleg binnen het beroepsdomein en samenwerking met andere  
hogescholen vindt plaats in het kader van externe validering.
Er vindt regelmatig overleg plaats met studenten bijvoorbeeld in de opleidingscommissie of deelraad waar toetsing op de agenda staat.

De docent, examen-, toets- en curriculumcommissie en het 
management kennen hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (TBV’s) in relatie tot toetsen en spreken elkaar 
daar op aan.

-

-
-

-
-

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (examencommissie, toetscommissie, docenten, toetsconstructeurs, 
etc.) zijn expliciet benoemd en vastgesteld door het management en deze organen opereren conform deze rollen, taken en  
verantwoordelijkheden.
De examencommissie handelt conform het handboek voor examencommissies.
Het is helder hoe docenten, examencommissie, toetscommissie, management en ondersteunende medewerkers samenwerken om  
de gewenste toetskwaliteit te realiseren. 
Examinatoren zijn per onderwijseenheid door de examencommissie aangewezen en per studiejaar geregistreerd en geïnstrueerd.
De toets- en examencommissie vragen externen om hun functioneren van feedback te voorzien om zo de kwaliteit van hun taken  
en verantwoordelijkheden te kunnen borgen. Dit kan bijvoorbeeld door een auditor uit te nodigen om de kwaliteitszorgcyclus op  
het gebied van toetsing te bekijken en van commentaar te voorzien.

Inschrijving voor toetsen, programmering en roostering van 
toetsmomenten, beoordelingscriteria, feedbackmomenten, 
herkansingsmogelijkheden zijn beschikbaar en zodanig  
ontworpen dat ze bijdragen aan studeerbaarheid en  
studiesucces. 

-
-

-

-

Het toetsprogramma (inclusief herkansingmomenten) wordt gespreid aangeboden. 
De toetsvormen zijn zo samengesteld dat het toetsprogramma praktisch uitvoerbaar, betaalbaar, studeerbaar en organisatorisch 
haalbaar is.
Er is transparante informatie beschikbaar over de toetsmomenten, gedragsregels bij toetsafname, beoordelingsnormen,  
toetsingscriteria, hun weging (cesuur) en feedbackmomenten en de mogelijkheden m.b.t. de rechtsgang voor studenten voor  
het aantekenen van een bezwaar (studiegids, stagehandleiding, OER, Handboek voor Examencommissies).
Het is transparant welke rol Bureau Onderwijs bij toetsing heeft (communicatie, verantwoordelijkheid, samenwerking met  
toets- en examencommissie). 

Het is helder welke verantwoordelijkheid studenten hebben  
in het toetsprogramma.

-
-
-
-
-

Studenten worden gestimuleerd zich adequaat en tijdig voor te bereiden op de toetsen.
Studenten worden actief betrokken in één of meerdere stappen van de toetscyclus.
Studenten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het evalueren van de toetsen. 
Studenten worden gestimuleerd om initiatief te nemen tot het zelf opzoeken van feedback. 
Er worden activiteiten georganiseerd waarin studenten pro-actief kritisch kunnen meedenken over het ontwerp van de toetsen.

De kwaliteit van toetsing wordt geborgd en gefaciliteerd  
in tijd, middelen en geld.

-
-

-
-

-
-

Docenten worden gefaciliteerd in het tijdig terugkoppelen van toetsresultaten aan studenten.
Toetsen en toetsresultaten worden adequaat en veilig gearchiveerd en opgeslagen (volgens de afgesproken bewaartermijnen,  
zie OER en WHW).
De uitgifte en inname van toetsen en de registratie van punten wordt door Bureau Onderwijs verzorgd.
Er is een kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) waarin:
-  de toetscyclus op het niveau van de toets en op het niveau van de opleiding wordt doorlopen,
-  psychometrische criteria als betrouwbaarheid en validiteit een rol spelen,
-  het niveau van belangrijke toetsen in het toetsprogramma, bijvoorbeeld eindwerkstukken, (steekproefsgewijs) wordt gecontroleerd,
-  de toetsorganisatie wordt geëvalueerd en
-  student- en docentoordelen over toetsen worden verwerkt.
Er is beleid om fraude te voorkomen en aan te pakken.
Het opleidingsmanagement, de examencommissie en examinatoren kunnen vragen over toetsbeleid en kwaliteitszorg rond toetsing 
helder beantwoorden en toelichten bij een accreditatie (conform NVAO richtlijnen).

Ankerpunt Indicatoren

De professie waar de opleiding toe opleidt is het fundament 
voor het ontwerp van een toetsprogramma.

-

-

-

Er is sprake van een beroeps- en opleidingsprofiel dat inzicht geeft in de vereiste kennis, het benodigde inzicht en de noodzakelijke 
vaardigheden waarin het beroepsveld zich herkent. De relatie tussen het beroeps- en opleidingsprofiel, de Dublin-descriptoren en de  
hbo-kwalificaties is helder.
Het toetsprogramma is gebaseerd op een set van authentieke beroepstaken die een valide afspiegeling is van de huidige en de te  
verwachten beroepspraktijk.
De opleiding kan een visie voorleggen waarin wordt uitgelegd op welke wijze professioneel vakmanschap in termen van kennis en 
vaardigheden, onderzoekend vermogen (reflective practitioner) en zelfontplooiing (Bildung) als belangrijkste hbo-kwalificaties worden  
beoordeeld. 

Er is een samenhangend toetsprogramma. -

-

-

-
-

Het toetsprogramma is congruent met het onderwijsprogramma, wat wil zeggen dat de toetsvormen zo zijn geselecteerd dat ze  
consistent zijn met de onderwijsvorm en met de te behalen leerdoelen (bijvoorbeeld geen theorietoets voor het beoordelen van  
vaardigheidsdoelen).
Er kan een overzicht worden gegeven welke (digitale) toetsvormen in het curriculum worden ingezet. Hierbij wordt de relatie met  
de eindkwalificaties steeds verantwoord. 
De opleiding kan uitleggen hoe de verschillende toetsmomenten met elkaar samenhangen vanaf het eerste studiejaar tot aan  
het afstuderen.
Er worden een mix aan toetsvormen ingezet ter verhoging van de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
Toetsen hebben zowel een formatieve functie (de toets geeft de student handvatten voor verder leren) als een summatieve functie  
(de toets levert studiepunten op een beslissing)

Toetsen worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd  
door bekwame examinatoren.

-

-

-
-

Examinatoren zijn bekwaam (bij voorkeur in bezit van BKE en/of SKE) en waar nodig zijn ze aangevuld met examinatoren uit de  
beroepspraktijk afhankelijk van het doel en de functie van de beoordeling (t.b.v. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).
Er is een mix van examinatoren waarbij collega’s toetstechnisch onderlegd zijn (de zeven stappen van de toetscyclus beheersen)  
en/of beschikken over diepgaande en doorleefde kennis en kunde ten aanzien van de professie waarvoor wordt opgeleid. 
De feedback van examinatoren is van hoge kwaliteit met name bij toetsmomenten met een formatieve functie.
De examencommissie is zodanig samengesteld dat zij de borging van het eindniveau kunnen garanderen.

In het toetsprogramma is de wijze waarop studenten  
worden betrokken bij het beoordelingsproces opgenomen. 

-

-

-

-

Er kan worden aangetoond waarom, hoe en op welke momenten studenten worden betrokken in het plannen, uitvoeren en  
evalueren van toetsmomenten.
Beoordelen draagt bij aan het leren en de motivatie van studenten, o.a. door het inzetten van toetsen met een formatieve functie  
of studenten inbreng te geven binnen de beoordeling.
Studenten worden aangesproken op hun rol als kenniswerker (zijn zij in staat met kennis te werken in plaats van alleen te  
reproduceren?) en toekomstige professional.
Er kan worden aangetoond welke verantwoordelijkheid studenten hebben naar elkaar, naar de docenten en naar het werkveld, 
bijvoorbeeld in het vragen en verwerken van feedback. 

Er is een duurzaam systeem van kwaliteitszorg om goede  
beslissingen over studenten en de leerwaarde van toetsen te 
borgen.

-

-
-

De wijze van toetsen is een weerspiegeling van de sociale, professionele omgeving van de opleiding, inclusief de daar geldende visie en 
kernwaarden.
Er kan worden verantwoord welke methodiek wordt toegepast om de kwaliteit van toetsen te borgen op programmaniveau.
Docenten nemen verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar elkaar door de kwaliteit van hun toetsen steeds onder de loep te nemen, 
bijvoorbeeld door peer-review en het inzetten van collega’s bij belangrijke beslissingen over studenten.

Ankerpunt Indicatoren

Examinatoren zijn gekwalificeerd volgens de eisen van de 
basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE en SKE).

-
-

-

Examinatoren volgen scholing of zijn gecertificeerd op BKE- of SKE-niveau en worden hiervoor voldoende gefaciliteerd.
Examinatoren kunnen leerbehoeften op het gebied van toetsen en beoordelen articuleren. Deze leerbehoeften zullen worden  
geadresseerd in het professionaliseringstraject van examinatoren.  
Examinatoren zijn voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen en beoordelen en delen deze 
ontwikkelingen met docenten.

Opleidingen hanteren het profiel van examinator bij het 
aannamebeleid.

- Bij de aanname van nieuwe docenten wordt door het management rekening gehouden met de eis van gekwalificeerde examinatoren 
waarbij het profiel en de eis van een examinator geïntegreerd en geoperationaliseerd is in HRM-beleid van Zuyd.

Er is een evenwichtige verdeling tussen BKE- en  
SKE-examinatoren.

-

-
-

Bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle rollen bij toetsing en beoordeling wordt gerefereerd aan het BKE of 
SKE-niveau, met andere woorden: het is duidelijk wie in de organisatie BKE-er en SKE-er is.
De examencommissie benoemt de BKE- en SKE-examinatoren die nodig zijn om het toetsprogramma uit te voeren.
Er moeten binnen de examencommissie voldoende leden SKE gekwalificeerd zijn om kwaliteit op opleidingsniveau te kunnen  
garanderen met een minimale certificering voor alle leden op het niveau van BKE.

Er is sprake van een operationeel scholingsbeleid waarin is 
opgenomen hoe op korte en lange termijn het personeel  
werkt aan zijn professionalisering op het gebied van toetsen  
en beoordelen. 

-
-

-

In het strategisch personeelsbeleid is opgenomen op welke termijn en in welke aantallen examinatoren BKE- en SKE zijn gecertificeerd.
Toetsresultaten, -analyses en –evaluaties uit de kwaliteitscyclus zijn te herleiden tot het niveau van de individuele docent of een  
groep docenten, zodat docenten feedback krijgen op hun prestaties als examinator.
Op basis van de behoefte van de opleiding en de ambities van de docenten wordt het BKE/SKE professionaliseringstraject gefaciliteerd 
vanuit de opleiding. 

In de functionerings- en beoordelingssystematiek van  
docenten is toetsdeskundigheid een integraal onderwerp  
van gesprek.

-

-
-

Toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing en examinering worden besproken tijdens de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. De docent laat bijvoorbeeld aan zijn leidinggevende zien hoe hij de feedback van een collega op zelf  
ontworpen vragen voor een kennistoets heeft verwerkt.
Docenten krijgen feedback in functioneringsgesprekken op het gebied van toetsbekwaamheid.
Zo nodig worden maatregelen genomen (individueel of op opleidingsniveau) naar aanleiding van de uitkomst van beoordelings- 
gesprekken over toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing, zoals het niet meer vervullen van de rol als  
examinator.

Kaders
3 kaders en 15 ankerpunten vormen  
het hart van het Toetskompas.  
Elk ankerpunt is vertaald in een  
aantal indicatoren.

Personeel  
kader

Dit kader is gericht op het borgen van 
toetsbekwaamheid van docenten en 
examinatoren.

Organisatorisch  
kader

Dit kader is gericht op de eisen die 
worden gesteld aan de organisatie  
van toetsing in termen van processen. 

Inhoudelijk  
kader

Dit kader is gericht op de borging van  
een aantal inhoudelijke aspecten van 
toetsing en is gebaseerd op de vijf 
bouwstenen van het lectoraat 
Professioneel Beoordelen.  
Het inhoudelijk kader is leidend  
voor de andere twee kaders.

De schuingedrukte woorden in de tabellen worden toegelicht in de begrippenlijst Toetskompas. 
Deze begrippenlijst is te vinden op https://www.zuydnet.nl/werken/toetsen-en-examineren/toetsen-en-beoordelen



Ankerpunt Indicatoren

Er vindt structureel overleg en afstemming plaats  
tussen relevante betrokkenen m.b.t. de validering van  
toetsprogramma’s op landelijk- en opleidingsniveau.

-
-
-

-

Er vindt regelmatig overleg plaats met werkvelddeskundigen t.b.v. de validatie van de eindkwalificaties.
Er is regelmatig overleg binnen het beroepsdomein op landelijk niveau met betrekking tot de eindkwalificaties en toetsing.
Gezamenlijk toetsen staat landelijk op de agenda van het overleg binnen het beroepsdomein en samenwerking met andere  
hogescholen vindt plaats in het kader van externe validering.
Er vindt regelmatig overleg plaats met studenten bijvoorbeeld in de opleidingscommissie of deelraad waar toetsing op de agenda staat.

De docent, examen-, toets- en curriculumcommissie en het 
management kennen hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (TBV’s) in relatie tot toetsen en spreken elkaar 
daar op aan.

-

-
-

-
-

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (examencommissie, toetscommissie, docenten, toetsconstructeurs, 
etc.) zijn expliciet benoemd en vastgesteld door het management en deze organen opereren conform deze rollen, taken en  
verantwoordelijkheden.
De examencommissie handelt conform het handboek voor examencommissies.
Het is helder hoe docenten, examencommissie, toetscommissie, management en ondersteunende medewerkers samenwerken om  
de gewenste toetskwaliteit te realiseren. 
Examinatoren zijn per onderwijseenheid door de examencommissie aangewezen en per studiejaar geregistreerd en geïnstrueerd.
De toets- en examencommissie vragen externen om hun functioneren van feedback te voorzien om zo de kwaliteit van hun taken  
en verantwoordelijkheden te kunnen borgen. Dit kan bijvoorbeeld door een auditor uit te nodigen om de kwaliteitszorgcyclus op  
het gebied van toetsing te bekijken en van commentaar te voorzien.

Inschrijving voor toetsen, programmering en roostering van 
toetsmomenten, beoordelingscriteria, feedbackmomenten, 
herkansingsmogelijkheden zijn beschikbaar en zodanig  
ontworpen dat ze bijdragen aan studeerbaarheid en  
studiesucces. 

-
-

-

-

Het toetsprogramma (inclusief herkansingmomenten) wordt gespreid aangeboden. 
De toetsvormen zijn zo samengesteld dat het toetsprogramma praktisch uitvoerbaar, betaalbaar, studeerbaar en organisatorisch 
haalbaar is.
Er is transparante informatie beschikbaar over de toetsmomenten, gedragsregels bij toetsafname, beoordelingsnormen,  
toetsingscriteria, hun weging (cesuur) en feedbackmomenten en de mogelijkheden m.b.t. de rechtsgang voor studenten voor  
het aantekenen van een bezwaar (studiegids, stagehandleiding, OER, Handboek voor Examencommissies).
Het is transparant welke rol Bureau Onderwijs bij toetsing heeft (communicatie, verantwoordelijkheid, samenwerking met  
toets- en examencommissie). 

Het is helder welke verantwoordelijkheid studenten hebben  
in het toetsprogramma.

-
-
-
-
-

Studenten worden gestimuleerd zich adequaat en tijdig voor te bereiden op de toetsen.
Studenten worden actief betrokken in één of meerdere stappen van de toetscyclus.
Studenten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het evalueren van de toetsen. 
Studenten worden gestimuleerd om initiatief te nemen tot het zelf opzoeken van feedback. 
Er worden activiteiten georganiseerd waarin studenten pro-actief kritisch kunnen meedenken over het ontwerp van de toetsen.

De kwaliteit van toetsing wordt geborgd en gefaciliteerd  
in tijd, middelen en geld.

-
-

-
-

-
-

Docenten worden gefaciliteerd in het tijdig terugkoppelen van toetsresultaten aan studenten.
Toetsen en toetsresultaten worden adequaat en veilig gearchiveerd en opgeslagen (volgens de afgesproken bewaartermijnen,  
zie OER en WHW).
De uitgifte en inname van toetsen en de registratie van punten wordt door Bureau Onderwijs verzorgd.
Er is een kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) waarin:
-  de toetscyclus op het niveau van de toets en op het niveau van de opleiding wordt doorlopen,
-  psychometrische criteria als betrouwbaarheid en validiteit een rol spelen,
-  het niveau van belangrijke toetsen in het toetsprogramma, bijvoorbeeld eindwerkstukken, (steekproefsgewijs) wordt gecontroleerd,
-  de toetsorganisatie wordt geëvalueerd en
-  student- en docentoordelen over toetsen worden verwerkt.
Er is beleid om fraude te voorkomen en aan te pakken.
Het opleidingsmanagement, de examencommissie en examinatoren kunnen vragen over toetsbeleid en kwaliteitszorg rond toetsing 
helder beantwoorden en toelichten bij een accreditatie (conform NVAO richtlijnen).

Ankerpunt Indicatoren

De professie waar de opleiding toe opleidt is het fundament 
voor het ontwerp van een toetsprogramma.

-

-

-

Er is sprake van een beroeps- en opleidingsprofiel dat inzicht geeft in de vereiste kennis, het benodigde inzicht en de noodzakelijke 
vaardigheden waarin het beroepsveld zich herkent. De relatie tussen het beroeps- en opleidingsprofiel, de Dublin-descriptoren en de  
hbo-kwalificaties is helder.
Het toetsprogramma is gebaseerd op een set van authentieke beroepstaken die een valide afspiegeling is van de huidige en de te  
verwachten beroepspraktijk.
De opleiding kan een visie voorleggen waarin wordt uitgelegd op welke wijze professioneel vakmanschap in termen van kennis en 
vaardigheden, onderzoekend vermogen (reflective practitioner) en zelfontplooiing (Bildung) als belangrijkste hbo-kwalificaties worden  
beoordeeld. 

Er is een samenhangend toetsprogramma. -

-

-

-
-

Het toetsprogramma is congruent met het onderwijsprogramma, wat wil zeggen dat de toetsvormen zo zijn geselecteerd dat ze  
consistent zijn met de onderwijsvorm en met de te behalen leerdoelen (bijvoorbeeld geen theorietoets voor het beoordelen van  
vaardigheidsdoelen).
Er kan een overzicht worden gegeven welke (digitale) toetsvormen in het curriculum worden ingezet. Hierbij wordt de relatie met  
de eindkwalificaties steeds verantwoord. 
De opleiding kan uitleggen hoe de verschillende toetsmomenten met elkaar samenhangen vanaf het eerste studiejaar tot aan  
het afstuderen.
Er worden een mix aan toetsvormen ingezet ter verhoging van de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
Toetsen hebben zowel een formatieve functie (de toets geeft de student handvatten voor verder leren) als een summatieve functie  
(de toets levert studiepunten op een beslissing)

Toetsen worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd  
door bekwame examinatoren.

-

-

-
-

Examinatoren zijn bekwaam (bij voorkeur in bezit van BKE en/of SKE) en waar nodig zijn ze aangevuld met examinatoren uit de  
beroepspraktijk afhankelijk van het doel en de functie van de beoordeling (t.b.v. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).
Er is een mix van examinatoren waarbij collega’s toetstechnisch onderlegd zijn (de zeven stappen van de toetscyclus beheersen)  
en/of beschikken over diepgaande en doorleefde kennis en kunde ten aanzien van de professie waarvoor wordt opgeleid. 
De feedback van examinatoren is van hoge kwaliteit met name bij toetsmomenten met een formatieve functie.
De examencommissie is zodanig samengesteld dat zij de borging van het eindniveau kunnen garanderen.

In het toetsprogramma is de wijze waarop studenten  
worden betrokken bij het beoordelingsproces opgenomen. 

-

-

-

-

Er kan worden aangetoond waarom, hoe en op welke momenten studenten worden betrokken in het plannen, uitvoeren en  
evalueren van toetsmomenten.
Beoordelen draagt bij aan het leren en de motivatie van studenten, o.a. door het inzetten van toetsen met een formatieve functie  
of studenten inbreng te geven binnen de beoordeling.
Studenten worden aangesproken op hun rol als kenniswerker (zijn zij in staat met kennis te werken in plaats van alleen te  
reproduceren?) en toekomstige professional.
Er kan worden aangetoond welke verantwoordelijkheid studenten hebben naar elkaar, naar de docenten en naar het werkveld, 
bijvoorbeeld in het vragen en verwerken van feedback. 

Er is een duurzaam systeem van kwaliteitszorg om goede  
beslissingen over studenten en de leerwaarde van toetsen te 
borgen.

-

-
-

De wijze van toetsen is een weerspiegeling van de sociale, professionele omgeving van de opleiding, inclusief de daar geldende visie en 
kernwaarden.
Er kan worden verantwoord welke methodiek wordt toegepast om de kwaliteit van toetsen te borgen op programmaniveau.
Docenten nemen verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar elkaar door de kwaliteit van hun toetsen steeds onder de loep te nemen, 
bijvoorbeeld door peer-review en het inzetten van collega’s bij belangrijke beslissingen over studenten.

Ankerpunt Indicatoren

Examinatoren zijn gekwalificeerd volgens de eisen van de 
basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE en SKE).

-
-

-

Examinatoren volgen scholing of zijn gecertificeerd op BKE- of SKE-niveau en worden hiervoor voldoende gefaciliteerd.
Examinatoren kunnen leerbehoeften op het gebied van toetsen en beoordelen articuleren. Deze leerbehoeften zullen worden  
geadresseerd in het professionaliseringstraject van examinatoren.  
Examinatoren zijn voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen en beoordelen en delen deze 
ontwikkelingen met docenten.

Opleidingen hanteren het profiel van examinator bij het 
aannamebeleid.

- Bij de aanname van nieuwe docenten wordt door het management rekening gehouden met de eis van gekwalificeerde examinatoren 
waarbij het profiel en de eis van een examinator geïntegreerd en geoperationaliseerd is in HRM-beleid van Zuyd.

Er is een evenwichtige verdeling tussen BKE- en  
SKE-examinatoren.

-

-
-

Bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle rollen bij toetsing en beoordeling wordt gerefereerd aan het BKE of 
SKE-niveau, met andere woorden: het is duidelijk wie in de organisatie BKE-er en SKE-er is.
De examencommissie benoemt de BKE- en SKE-examinatoren die nodig zijn om het toetsprogramma uit te voeren.
Er moeten binnen de examencommissie voldoende leden SKE gekwalificeerd zijn om kwaliteit op opleidingsniveau te kunnen  
garanderen met een minimale certificering voor alle leden op het niveau van BKE.

Er is sprake van een operationeel scholingsbeleid waarin is 
opgenomen hoe op korte en lange termijn het personeel  
werkt aan zijn professionalisering op het gebied van toetsen  
en beoordelen. 

-
-

-

In het strategisch personeelsbeleid is opgenomen op welke termijn en in welke aantallen examinatoren BKE- en SKE zijn gecertificeerd.
Toetsresultaten, -analyses en –evaluaties uit de kwaliteitscyclus zijn te herleiden tot het niveau van de individuele docent of een  
groep docenten, zodat docenten feedback krijgen op hun prestaties als examinator.
Op basis van de behoefte van de opleiding en de ambities van de docenten wordt het BKE/SKE professionaliseringstraject gefaciliteerd 
vanuit de opleiding. 

In de functionerings- en beoordelingssystematiek van  
docenten is toetsdeskundigheid een integraal onderwerp  
van gesprek.

-

-
-

Toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing en examinering worden besproken tijdens de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. De docent laat bijvoorbeeld aan zijn leidinggevende zien hoe hij de feedback van een collega op zelf  
ontworpen vragen voor een kennistoets heeft verwerkt.
Docenten krijgen feedback in functioneringsgesprekken op het gebied van toetsbekwaamheid.
Zo nodig worden maatregelen genomen (individueel of op opleidingsniveau) naar aanleiding van de uitkomst van beoordelings- 
gesprekken over toetsbekwaamheid en de prestaties op het gebied van toetsing, zoals het niet meer vervullen van de rol als  
examinator.

Kaders
3 kaders en 15 ankerpunten vormen  
het hart van het Toetskompas.  
Elk ankerpunt is vertaald in een  
aantal indicatoren.

Personeel  
kader

Dit kader is gericht op het borgen van 
toetsbekwaamheid van docenten en 
examinatoren.

Organisatorisch  
kader

Dit kader is gericht op de eisen die 
worden gesteld aan de organisatie  
van toetsing in termen van processen. 

Inhoudelijk  
kader

Dit kader is gericht op de borging van  
een aantal inhoudelijke aspecten van 
toetsing en is gebaseerd op de vijf 
bouwstenen van het lectoraat 
Professioneel Beoordelen.  
Het inhoudelijk kader is leidend  
voor de andere twee kaders.

De schuingedrukte woorden in de tabellen worden toegelicht in de begrippenlijst Toetskompas. 
Deze begrippenlijst is te vinden op https://www.zuydnet.nl/werken/toetsen-en-examineren/toetsen-en-beoordelen



Het toetskader van Zuyd samengevat
- Het Toetskompas geeft houvast in de verantwoording hoe we binnen Zuyd 

door middel van toetsing en examinering borgen dat onze diploma’s van 
onomstreden kwaliteit zijn.

- 3 kaders en 15 ankerpunten vormen het hart van het Toetskompas.  
Elk ankerpunt is vertaald in een aantal indicatoren.

- Het inhoudelijk kader is gericht op de borging van een aantal inhoudelijke 
aspecten van toetsing Het kader is gebaseerd op de vijf bouwstenen van  
het lectoraat Professioneel Beoordelen. Het inhoudelijk kader is leidend  
voor de andere twee kaders.

- Het organisatorisch kader is gericht op de eisen die worden gesteld aan de 
organisatie van toetsing in termen van processen. Het gaat hier om wie welke 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft (zie ook het Handboek 
Examencommissies Zuyd). Ook gaat het hier om hoe het management 
toetsing faciliteert en de examencommissie borgt. Dit kader kan, samen met 
het inhoudelijk kader, helpen bij het beschrijven van een tentamenregeling.

- Het personeel kader is gericht op het borgen van toetsbekwaamheid.  
Hier is nadrukkelijk een relatie met het professionaliseringstraject BKE/SKE.

- De schuingedrukte woorden uit de kaders worden in een begrippenlijst op 
alfabetische volgorde toegelicht of met een voorbeeld geïllustreerd. Deze 
begrippenlijst is te vinden op Zuydnet/Werken/Toetsen en Examineren en 
wordt regelmatig geactualiseerd door de Dienst Onderwijs en Onderzoek  
en het lectoraat Professioneel Beoordelen.

Het Toetskompas is vastgesteld door het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool op 21 juli 2015  
en tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Dienst Onderwijs en Onderzoek en het 
lectoraat Professioneel Beoordelen van Zuyd Hogeschool ©.
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