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Benieuwd 
naar jullie 
en jullie 

opleiding!



Welke rol vervul je binnen je 
organisatie?

Management/beleidsmedewerker

Docent

Onderwijs- en/of toetsdeskundige

Student



Wat roept beoordelen bij je op?

Intensief! Ik vind het veel werk als je 
het goed wilt doen.

Frustratie! Ik zie door de toetsbomen
het onderwijsbos niet meer.

Enthousiasme! Ik houd me het liefst
de hele dag bezig met toetsing.

Ik heb er niet echt een gevoel bij.



Wat zou je
willen stoppen?

Wat zou je willen 
handhaven?

Wat zou je willen 
versterken?

Schrijf in 30 seconden je antwoorden 
op en bewaar deze antwoorden
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Drie kijkkaders 
bieden om toetsing in 
het hoger 
onderwijslandschap 
te analyseren en te 
komen tot de juiste 
keuzes/ 
vervolgstappenK
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Uitgangspunt is dat beoordelen 
vooral een ontwerp- organisatie-
en verandervraagstuk is
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Kijkkader 1: 
in welke fase 

van 
ontwikkeling 

zitten we?

De methodiek De Toetsing 
Getoetst
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Ben je bekend met deze 
methodiek?

Ja, we hebben deelgenomen aan de 
pilot

Ja, ik ken het boek

Er gaat een héél klein belletje in de 
verte rinkelen

Nee, het is voor mij nieuw



Kwaliteitspiramide*

Toetsbekwaamheid

Toetsorganisatie

Toetstaken

Toetsen

Toetsprogramma

Toetsbeleid
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*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.
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Hoe wordt nu de toetsing georganiseerd 
binnen je opleiding?

Een toets wordt individueel ontworpen
op het moment dat deze nodig is

Toetsen worden in samenhang
ontwikkeld door teams

We ontwerpen toetsen programmatisch
met collega’s uit het werkveld

Ik heb hier geen zicht op



Activiteiten-georiënteerd: individuele actor in de 
opleiding, ad-hoc, losse activiteiten

Proces-georiënteerd: relevante actoren in de 
opleiding, incidenteel, procesmatig, activiteiten in 
samenhang

Systeem-georiënteerd: alle relevante actoren in de 
opleiding, middellange termijn beleid, systematisch, 
structureel, activiteiten in samenhang

Keten-georiënteerd: alle relevante actoren in de 
keten, middellange termijn beleid, systematisch, 
structureel, activiteiten in samenhang

Maatschappij-georiënteerd: alle relevante actoren in 
de maatschappij, lange termijn beleid, systematisch, 
structureel, activiteiten in samenhang

*Gebaseerd op: Expertgroep HBO (2004). Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs naar het 
EFQM-model. 



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



Kijkkader 2: 
uit welke 

componenten 
bestaat een 
curriculum?

Het curriculaire spinnenweb 
(Van den Akker, 2003, zie 
www.slo.nl)
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Ben je 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)



Kijkkader 3: 
welke 

bouwstenen 
zijn nodig voor 
implementatie?

http://123management.nl/V
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Visie1.



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
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ie



Structuur2.

1. Visie



Hoe ziet het 
toetsprogramma er 

uit, hoe wordt  
kwaliteit geborgd 

en wie heeft welke 
verantwoordelijk-

heid op welk 
moment?B

a
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Cultuur3.

1. Visie
2. Structuur



Handelen we op 
basis van 
gedeelde  

kernwaarden? 
Wat zijn onze 
percepties ten 
aanzien van 
beoordelen? B

a
s
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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



Welke kennis en 
vaardigheden 

verwachten we 
van onze 

betrokkenen om 
onze visie te 

realiseren en hoe 
ontwikkelen we 

deze?B
a
s
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Hoe professionaliseert u zich 
vooral?

Door congressen te bezoeken zoals deze

Door veel te lezen over toesten en 
beoordelen en experts te raadplegen

Door samen te werken met collega’s 

Ik kom er door de drukte van de dag 
eigenlijk nauwelijks aan toe 



Middelen5.

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



Welke middelen zijn nog het meest 
nodig in je organisatie?

Tijd om toetsen te ontwikkelen

Geld om de juiste toetsen te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld werkplekbeoordeling)

Goede logistieke mogelijkheden 
(bijvoorbeeld voldoende 
afstudeerplekken)

Ruimte voor intervisie 



Hebben we 
voldoende 

middelen om 
onze visie te 

realiseren? Tot 
welke keuzes 

dwingt dit ons?B
a
s
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Resultaten6.

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



Wat leveren de 
werkzaamheden 

rondom 
beoordelen op? 
Wie bepaalt de 

waarde van 
deze resultaten?B

a
s
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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)
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Wat zou je willen 
stoppen?

Wat zou je willen 
handhaven?

Wat zou je willen 
versterken?

Bekijk nog een keer je 
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



Blijf in gesprek 
over het waartoe 

van een 
verandering 

bijvoorbeeld aan 
de hand van de 
drie kijkkaders

• Waar staan we nu met toetsing?
• Waar zit de urgentie om iets te veranderen en 

waarom?
• Welke interventies vraagt dat?
• Wat betekent dat voor elk van de 

veranderbouwstenen?
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http://www.zuyd.nl/evenementen/miniconferentie-in-de-
steigers-gezet
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Ik wens u nog een mooie 
middag toe en wellicht tot 
ziens!



Verankerd
in leren

Vijf bouwstenen voor
professioneel
beoordelen in het
hoger 
beroepsonderwijs

Rede lezen? Kijk op ww.zuyd.nl/ 

onderzoek/lectoraten/
professioneel-beoordelen

of mail mij voor een gedrukt 
exemplaar op 
dominique.sluijsmans@zuyd.nl



Meer informatie over het boek Kwaliteit 
van toetsing onder de loep is te vinden 
op 
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/
BookDetails.aspx?id=9789044132403

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044132403

