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Inleiding
Het is voor onderwijsinstellingen en hun studenten van cruciaal belang dat de
instelling garant kan staan voor het eindniveau van de student. Sinds “Bologna”
staat het niveau van afgestudeerden extra in de belangstelling: Nederlandse
afgestudeerden moeten zich meer dan vroeger meten aan de standaarden van
de internationale markt. Het eindniveau wordt vastgesteld aan de hand van een
reeks van (summatieve) toetsen. Aandacht voor toetsing en toetsbeleid is er
daarom volop, ook binnen de opleidingen van de Universiteit van Amsterdam.
Wetgeving, het accreditatiestelsel, en het belang dat de UvA hecht aan studiesucces en studenttevredenheid maken het noodzakelijk regelmatig na te denken
over verbetering van het toetsbeleid. Het gaat dan met name om de vraag hoe
examencommissies hun taken kunnen vervullen, hoe op instellingsniveau de
kwaliteit van het lokale toetsbeleid gestimuleerd kan worden, hoe de UvA op
een goede manier ‘in control’ kan zijn van de toetskwaliteit en welke aspecten
van toetsbeleid versterkend zijn voor het onderwijs aan de UvA. Daarbinnen
past een periodieke herziening van het kader toetsbeleid van de UvA. Deze
herziening is te meer belangrijk vanwege de volgende factoren:
1. In 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijk onderzoek gedaan
naar het functioneren van de examencommissies, vooral in hoeverre zij erin
slagen om vast te stellen of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties.
De Inspectie concludeerde in het rapport “verdere versterking examen-			
commissies in het hoger onderwijs” dat de nieuwe, versterkte rol goed is
opgepakt door de examencommissies, maar geeft nog wel een aantal
aandachtspunten mee voor de verdere borging van de kwaliteit van tentamens
en examen. In 2016 volgde het rapport “De kwaliteit van de toetsing in het
hoger onderwijs”. De aandachtspunten uit beide rapporten zijn in dit
herziene Kader verwerkt.
2. De kwaliteitszorg voor digitale toetsing en het toezicht daarop vereisen
enkele specifieke aanwijzingen. Aan dit kader is daarom een nieuw hoofdstuk digitaal toetsen toegevoegd.
3. Het behalen van de Instellingtoets Kwaliteitszorg in 2013 betekende dat het
bestuur van de UvA “in control” was over de onderwijskwaliteit van de
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instelling. Een belangrijk element van onderwijskwaliteit is de kwaliteit van
de Toetsing en Examinering. De aandacht voor die kwaliteit mag
niet verslappen.
4. De instellingstoets vraagt specifieke aandacht voor het studeren met een
functiebeperking, een aspect dat vanzelfsprekend ook binnen het toetsbeleid
aan de orde moet komen.
Dit kader schetst de randvoorwaarden voor het toetsbeleid binnen de UvA. Het
gaat om 22 voorwaarden waaraan alle opleidingen moeten voldoen. Opleidingen
blijven vrij te bepalen op welke manier zij invulling geven aan de randvoorwaarden wanneer daar verschillende werkwijzen in mogelijk zijn. Het UvAbrede kader geeft handvatten hoe de basiskwaliteit van toetsing aan de UvA
gegarandeerd kan worden en heeft niet de pretentie de beste invulling te kunnen
voorschrijven aan afzonderlijke opleidingen. Examencommissies hebben
vervolgens tot taak toezicht te houden op de invulling van de voorwaarden,
en de uitvoering daarvan.
Wij zijn zeer erkentelijk voor de vele suggesties ter verbetering die in dit Kader
zijn verwerkt.
Leeswijzer
Het Kader Toetsbeleid wordt ingedeeld in vijf deelgebieden: voorwaarden aan
het proces van toetsen, van toetsvorm tot nakijken (hoofdstuk 3); voorwaarden
aan de planning en spreiding van toetsen (hoofdstuk 4); voorwaarden aan de
toetsing van grote onderdelen, zoals stages en afstudeerwerkstukken (hoofdstuk
5); voorwaarden aan regelgeving rond toetsen (hoofdstuk 6); en voorwaarden
aan de kwaliteitszorg voor toetsing (hoofdstuk 7). Tot slot zijn voorwaarden
verbonden aan digitaal toetsen toegevoegd (hoofdstuk 8). De basis voor deze
stukken is de literatuur over toetsing, het vigerende UvA-onderwijsbeleid, de
veranderde wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden en de inschattingen van de Inspectie over het functioneren van examencommissies in het
Hoger Onderwijs.
De randvoorwaarden voortkomend uit dit kader toetsbeleid worden toegelicht
in de lopende tekst. De voorwaarden waaraan het toetsbeleid en de toetsen
binnen de UvA moeten voldoen, zijn in de tekst snel vindbaar doordat ze
genummerd en gecursiveerd zijn. Een totaaloverzicht van alle voorwaarden is
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opgenomen in bijlage 1. Daarbij is steeds aangewezen waar de verantwoordelijkheid voor de betreffende voorwaarde belegd is.
Dit document is bedoeld voor een brede doelgroep binnen de UvA en biedt daarom
niet enkel een toelichting op het Kader Toetsbeleid, maar ook een handvat voor
de mogelijke implementatiewijzen ervan. Docenten/examinatoren, opleidingsen onderwijsdirecteuren, en leden van examencommissies en opleidingscommissies worden daarom via verwijzingen naar literatuur en websites
doorverwezen naar mogelijkheden om het Kader te vertalen naar de lokale situatie.
De lezer die hierin niet primair is geïnteresseerd kan deze passages - die
gemarkeerd zijn - uiteraard overslaan.
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Totstandkoming
2.1.

Aanpak

In 2012 is de eerste versie van het kader toetsbeleid tot stand gekomen. Het
kader toetsbeleid aan de UvA is in samenwerking met diverse gremia tot stand
gekomen en geïnspireerd op een aanpak die de Rijksuniversiteit Groningen
hanteerde. De randvoorwaarden volgend uit het kader toetsbeleid zijn niet
beperkend maar alleen kaderstellend voor het toetsbeleid per faculteit of opleiding.
Elke faculteit formuleert naast het kader toetsbeleid een eigen toetsbeleid, dat
voldoet aan de gestelde randvoorwaarden in het kader.
Voor de herziening van het Kader zijn de volgende gremia (soms meer dan een
keer) geraadpleegd: de facultaire toetsdeskundigen, de klankbordgroep examencommissies, en vertegenwoordigers van het programma digitaal toetsen, de
stafadviseur Integrale Veiligheid, enkele opleidings- en onderwijsdirecteuren en
de Universitaire Commissie Onderwijs. De centrale afdeling Juridische Zaken
heeft een juridische toets op de voorgestelde wijzigingen gedaan.

2.2.

Uitgangspunten en doelen

Bij het samenstellen van een kader voor toetsbeleid voor de UvA zijn twee
belangrijke uitgangspunten gehanteerd:
1. Voor het merendeel van de opleidingen is de toetsing goed geregeld, maar
nog niet overal. Dit bleek uit de oordelen die op het facet “beoordeling en
toetsing” zijn gegeven in de accreditatieprocedures van de opleidingen. Van
de 137 beoordelingen die in de periode 2012-2017 hebben plaatsgevonden,
is drie keer het facet “toetsing en beoordeling” met een onvoldoende
beoordeeld, en heeft de NVAO meerdere keren aanleiding gezien voor
bestuurlijke afspraken. Uit de accreditatierapporten en het rapport van
de onderwijsinspectie uit 2016 blijkt dat er nog verbetering mogelijk is.
Dat ligt hem vooral in het verder expliciteren van het toetsbeleid.
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Dit herziene kader beoogt aan beide doelstellingen, verbetering en explicitering
van het toetsbeleid, bij te dragen.
2. Het eigenaarschap van het toetsbeleid ligt bij de opleidingen. Bij toetsing is
het immers essentieel dat vorm en inhoud van de toetsen nauw aansluiten bij
de doelstellingen van de opleiding en bij het type opleiding. In dit kader is
daarom enkel vastgelegd aan welke minimumeisen een goed toetsbeleid dient
te voldoen. Het is vervolgens aan de opleiding om het toetsbeleid voor de
eigen opleiding verder vorm te geven en vast te stellen. Met andere woorden:
Dit kader beschrijft wat in goed toetsbeleid vastgelegd moet zijn, maar laat
aan de opleidingen over hoe het toetsbeleid specifiek ingevuld moet worden,
passend bij de lokale situatie.

2.3.

Definitie van toetsen

Toetsen geven richting aan het leren van de student en motiveren tot het leveren
van inspanningen. Een goede toets geeft studenten informatie over welke
aspecten zij wel of niet beheersen. Daarnaast verschaffen toetsen inzicht aan
examinatoren en opleidingsdirecties in het niveau van de kennis, vaardigheden
en competenties van hun studenten.
Kort gezegd zijn er twee manieren om de voortgang en het niveau van de
studenten te toetsen:
1. Formatieve toetsing

Deze manier van toetsen is vooral bedoeld als zelfevaluatie-instrument,
waarmee studenten kunnen bekijken hoe ver zij op een bepaald moment zijn in
hun studie. Op basis van de toetsresultaten kunnen zij dan bezien wat er nog
moet gebeuren om het gewenste einddoel te bereiken. Soms worden formatieve
resultaten meegeteld in het eindcijfer om studenten extra te motiveren de toets
serieus te nemen.
2. Summatieve toetsing

Een summatieve toets is een toets met als doel het geven van een oordeel over
het niveau van de student, in de vorm van een (eind-)cijfer waarbij tegelijkertijd
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de bijbehorende studiepunten worden toegekend (het kan dus ook gaan om
deeltoetsen die afgesloten worden met een cijfer). Aan het eind van ieder
onderwijseenheid ofwel curriculumonderdeel dient er een summatieve toetsing
plaats te vinden.
Het Kader Toetsbeleid stelt voorwaarden aan summatieve toetsen. De formatieve
toetsen laten we hier buiten beschouwing. Daarbij hanteren we de volgende
definitie van een toets:
Een toets is een instrument op basis waarvan een examinator binnen of aan het
einde van een onderwijsonderdeel beoordeelt in hoeverre een student beschikt
over de in de leerdoelen omschreven kennis, inzichten en/of vaardigheden.

7
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Voorwaarden aan het toetsproces
Het eerste deel van dit toetskader formuleert de randvoorwaarden waaraan de
UvA-opleidingen moeten voldoen voor een goede kwaliteit van het toetsproces.
Die randvoorwaarden worden deels vertaald en vastgelegd in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER), de Regels & Richtlijnen van de examencommissie
(R&R), en deels in een opgesteld Toetsbeleid. Dit aspect komt verder aan bod
in Hoofdstuk 6).
Een kwalitatief goed proces van toetsing begint met het helder formuleren van
de leerdoelen waar de toets op moet aansluiten. Er moet per onderdeel een
passende toetsvorm worden gekozen; bij de constructie van de toets moet
verder expliciet gelet worden op betrouwbaarheid en validiteit. Het afnemen
van een toets moet adequaat gebeuren, evenals het nakijken, het publiceren van
de resultaten en het geven van feedback. Deze aspecten worden in de volgende
paragrafen aan de hand van de literatuur over toetsing toegelicht en vertaald in
een eerste set randvoorwaarden.

3.1.

Heldere relatie tussen descriptoren, eindtermen, leerdoelen en toetsing

In Europa zijn in 2004 de zogenaamde Dublindescriptoren opgesteld, waarmee
het niveau van een curriculum in het Hoger Onderwijs bepaald wordt (HBO en
WO, bachelor en master). De aanleiding voor het opstellen van deze descriptoren
was het streven naar opleidingen van gelijkwaardig niveau in de verschillende
landen van Europa, mede met het oog op studenten die een deel van hun studie
aan een buitenlandse universiteit willen studeren. De Dublindescriptoren geven
een globale omschrijving van het niveau dat een student bereikt moet hebben op
vijf onderwerpen :
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis en inzicht
Toepassen van kennis en inzicht
Oordeelsvorming
Communicatie
Leervaardigheden
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De Dublindescriptoren zijn zeer globaal. Elke opleiding kent een andere invulling
van deze vijf onderwerpen, passend bij de inhoud en cultuur van de opleiding en
het vakgebied. De opleidingsspecifieke invulling van de descriptoren moet in de
eindtermen van de opleiding zijn terug te vinden.
Het curriculum is de vertaling van deze eindtermen naar (de onderdelen van) de
opleiding. De inhoud en opzet van het curriculum moeten studenten in staat
stellen om de eindtermen van de opleiding te bereiken. Het is essentieel dat de
verschillende onderdelen van een curriculum gezamenlijk de eindtermen van
een opleiding dekken, of omgekeerd: de eindtermen van een opleiding moeten
uitgewerkt zijn in concrete en toetsbare leerdoelen per onderwijseenheid. De
opleiding stelt hiertoe een toetsprogramma op: een overzicht waaruit blijkt dat
de gestelde eindkwalificaties worden getoetst.
Leerdoelen geven aan wat de student in een bepaalde periode moet bereiken, en
sluiten aan bij het niveau van de onderwijseenheid (inleidend, basis, verdieping,
specialisatie). Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan de volgende eisen:
• Kennis, inzichten, attitude en/of vaardigheden die de student verworven
moet hebben, zijn zo concreet mogelijk benoemd;
• Gedrag dat de student moet kunnen vertonen is beschreven in observeerbare
activiteiten;
• Het belang van het leerdoel (in het geheel van het curriculum) is helder
omschreven, zodat studenten bewust leren.
Een toets moet vervolgens kunnen bepalen of de student de leerdoelen voldoende
beheerst. De toetsing dient dus altijd een duidelijke relatie te hebben met de
leerdoelen van een onderwijseenheid. Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn de
inhoud, leeractiviteiten en werkvorm; deze moeten natuurlijk ook passen bij de
leerdoelen. Er hoort dus sprake te zijn van een geïntegreerd geheel van leerdoelen,
inhoud, leeractiviteiten, werkvormen en toetsing. Dat wordt ook wel Constructive
Alignment genoemd.
Constructive alignment: een voorbeeld

Een docententeam dat in de werkgroepbijeenkomsten van een BA-module veel
collegetijd besteedt aan het leggen van verbanden en opinievorming, doet er
goed aan hier in de toetsing ook op terug te komen. Een toets vol kennisdetails
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zou in dat geval niet goed aansluiten en studenten op het verkeerde been zetten.
Het omgekeerde geldt ook: indien de nadruk tijdens colleges ligt op het aanleggen van een kennisbasis, dan mag niet zondermeer worden verondersteld dat
studenten daarmee in staat zijn als toetsopdracht een samenhangend betoog te
schrijven. Er moet kortom sprake zijn van congruentie in de doelen die docenten
en examinatoren zich stellen, de wijze waarop zij hun onderwijs inrichten en de
manier waarop zij toetsen. 1
Voorwaarde 1
De opleiding zorgt ervoor dat er expliciete en consistente verbanden zijn gelegd tussen
Dublin- descriptoren, eindtermen, leerdoelen van curriculumonderdelen en onderwijsen toetsvormen.

3.2.

Toetsvorm en toetsconstructie

De toetsvorm dient dus aan te sluiten op de leerdoelen en de onderwijsinhoud
en -vorm van een onderwijseenheid. De toetsvorm is één van de belangrijkste
sturende factoren in het leergedrag van studenten: voor een multiple-choice
toets studeert een student anders dan voor een mondeling tentamen.
Bij de keuze voor een toetsvorm of combinatie van toetsvormen spelen de
volgende criteria een rol:
1) De validiteit van een toets: de toets moet meten wat men bedoelt te meten.
2) De betrouwbaarheid van een toets: de uitkomsten moeten zo min mogelijk
beïnvloed kunnen worden door toevalsfactoren.
3) Transparantie van een toets: voor studenten moet duidelijk zijn wat en hoe er
getoetst gaat worden en hoe er beoordeeld wordt.
4) De uitvoerbaarheid van een toets: passend bij groepsgrootte, voorhanden
voorzieningen, nakijktermijnen, speciale toetsvoorzieningen voor studenten
met een functiebeperking of een chronische ziekte etc.

1

Onderwijskundige John Biggs (1999) omschrijft deze congruentie met de term ‘Constructive
alignment’.
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5) Efficiëntie: weegt de benodigde investering op tegen de informatie die met de
toets wordt verkregen.
De keuze van een geschikte toetsvorm is soms lastig, bijvoorbeeld als het gaat
om leerdoelen op het gebied van academische vorming, beroepscompetenties of
complexe vaardigheden. Vaak wordt dan gekozen voor gecombineerde toetsvormen om te kunnen vaststellen en beoordelen of een student alle leerdoelen
heeft bereikt.
3.2.1. Validiteit

Validiteit wordt opgevat als de mate waarin de interpretatie en het gebruik van
toetsscores theoretisch en empirisch ondersteund kunnen worden. In enge zin
kan validiteit uitgelegd worden als de mate waarin een toets meet wat deze
beoogt te meten. Het is van belang dat vragen en opdrachten afgestemd zijn op
de leerdoelen van de betreffende onderwijseenheid en dat er op het gewenste
beheersingsniveau getoetst wordt. Dit stelt de examinator in staat om op basis
van de toetsen goed onderscheid te kunnen maken tussen studenten die de
leerdoelen voldoende, dan wel onvoldoende beheersen.2
In een onderwijskundige context wordt traditioneel echter een onderscheid gemaakt
tussen drie typen vragen die men over de validiteit van toetsen kan stellen:
• Inhoudsvaliditeit: Is de beoogde leerstof gerepresenteerd in de toets?
• Begripsvaliditeit: sluiten de vraagvormen aan bij het beoogde niveau? Zo kan
deep level learning niet getoetst worden met kennisvragen.
• Criteriumvaliditeit: in welke mate hangt de toetsscore samen met andere
criteria? Denk bijvoorbeeld aan het criterium ‘toekomstig studiesucces’.
Er zijn daarnaast nog meer validiteitsaspecten waarop toetsen beoordeeld
kunnen worden. Een voorbeeld is ecologische validiteit: de mate waarin de
toets een relevante situatie in de werkelijkheid representeert. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om de aansluiting van toetsopdrachten bij de toekomstige

2

Borsboom, D., Mellenbergh, G. J., & van Heerden, J. H. (2004). The concept of validity.
Psychological Review, 111, 1061-1071.
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werkcontext (‘authentieke toetsopdrachten’).3 Dit type toetsing wordt met de
opkomst van digitaal toetsen haalbaarder. Een mooi voorbeeld is het digitaal
toetsen met 3D radiologiebeelden.
Een hulpmiddel om de validiteit van een toets inzichtelijk te maken is het
specificatiemodel of de toetsmatrijs. In een dergelijke tabel zijn de inhoud van
de leerstof en het beheersingsniveau tegen elkaar afgezet. Andere functies van
een toetsmatrijs zijn:
- Het voorkomen dat teveel opdrachten worden gemaakt die gericht zijn op
dezelfde leerstof dan wel op dezelfde vaardigheid.
- Het vergroten van gelijkwaardigheid tussen twee toetsen over dezelfde stof
(bijv. regulier tentamen en hertentamen) door beide toetsen op te stellen aan
de hand van één toetsmatrijs.4
- Het biedt een verantwoording van de inhoud van de toets naar anderen,
zoals collega’s, de examencommissie, visitatiecommissies, of de COBEX.
- De complete set aan toetsmatrijzen naast elkaar geven een goed overzicht
over de opbouw van de opleiding in niveau, complexiteit en kennisopbouw,
waardoor kan worden beoordeeld of de eindtermen worden bereikt.
3.2.2. Betrouwbaarheid

Als een toets bij herhaalde afname onder dezelfde omstandigheden eenzelfde
resultaat laat zien, wordt de toets betrouwbaar genoemd. De volgende
eigenschappen dragen bij aan de betrouwbaarheid van een toets:
Objectiviteit: De vragen zijn zo ondubbelzinnig mogelijk geformuleerd en de
antwoordmogelijkheden zijn zo eenduidig, dat consistentie in beoordeling
mogelijk is (d.w.z. onafhankelijk van tijdstip van beoordeling, beoordelaar, etc.).
Differentiatie: Op basis van de gehele toets kan een onderscheid gemaakt
worden tussen studenten die de stof goed en minder goed beheersen.

3

Van Berkel, H., Bax, A., D. Joosten-Ten Brinke (2017) Toetsen in Hoger Onderwijs (Boh, Stafleu,
Van Loghum).
4
Een andere manier om de gelijkwaardigheid te vergroten is door in beide toetsen overlappende
items te gebruiken zodat er statistisch gecontroleerd kan worden of het niveau gelijk is.
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Toetslengte: Het aantal vragen is groot genoeg om een betrouwbare toets op
te leveren.
3.2.3. Transparantie

Studenten weten vooraf wat er tijdens de toets verwacht wordt en waarop zij
worden beoordeeld. Dit betekent onder meer dat de leerdoelen en de wijze van
toetsen vooraf gecommuniceerd wordt in de studiegids, de vakhandleiding of de
elektronische leeromgeving. Studenten ontvangen daar duidelijke informatie
over aard en omvang van het tentamen, met behulp van een of meer voorbeeldvragen met uitwerkingen.
Studenten kunnen gedurende het blok geïnformeerd worden over de wijze van
toetsing door een formatieve proeftoets af te nemen of studenten te laten
oefenen met oude toetsen of door middel van representatieve voorbeeldvragen.
Een goede instructie voor of tijdens de toets is vaak nuttig, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een toetsvoorblad. Een toetsvoorblad bevat in elk geval:
•
•
•
•
•
•

Vak, code, toetsvorm
Heldere uitleg van de toetsprocedure
Eventueel een invulinstructie
Puntenverdeling over de vragen of opdrachten
Informatie over de cesuur
Toegestane tijd voor de toets (Bij bepaalde typen functiebeperking/
chronische ziekte kan worden afgeweken van de normtijd)

Een voorbeeld van een format voor een voorblad is opgenomen in bijlage 4.
Voorwaarde 2
Examinatoren zorgen ervoor dat studenten voor de start van het onderwijs weten wat de
leerdoelen en de wijze van toetsen van een onderwijseenheid zijn, en dat de instructie bij
een toets volledig en helder is.

3.2.4. Review van de toets

Wanneer de toets geconstrueerd is, moet voorafgaand aan de toetsafname een
indicatie worden verkregen over de kwaliteit van de individuele vragen en de
toets als geheel. Hoewel de kwaliteit van een toets pas bij de beoordeling echt
kan worden vastgesteld, is het mogelijk om over een aantal eigenschappen
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vooraf een oordeel te geven. Het gaat hierbij om aspecten als relevantie,
eenduidigheid, objectiviteit, specificiteit en de representativiteit van de toets
t.o.v. de behandelde stof.
De blik van een mededocent kan helpen om onduidelijke formuleringen en
andere onvolkomenheden uit de toets te filteren. Voor een zo objectief mogelijke
beoordeling is het echter wenselijk dat de examinator de toets voorlegt aan een
toetscoördinator/ toetsdeskundige, of een peer die niet betrokken is bij het vak
zelf. Met name bij nieuwe vakken en nieuwe toetsvormen is dat gewenst.
Voorwaarde 3
Examinatoren passen, ten minste bij nieuwe vakken en nieuwe toetsvormen, het
vier-ogen principe toe bij het construeren van een toets, om de kwaliteit van de toets
optimaliseren.

3.3.

Het afnemen van de toets

De condities waaronder een toets wordt afgenomen kunnen een belangrijke
invloed hebben op het resultaat. Dit geldt in het bijzonder voor studenten met
een functiebeperking of chronische ziekte die bepaalde toetsvoorzieningen
toegekend hebben gekregen.
3.3.1. Infrastructuur

Voor de uitvoering van een toetsbeleid met een grote variatie in vormen van
toetsing is een goede infrastructuur onontbeerlijk. Verschillende toetsvormen
vragen om verschillende faciliteiten, bijvoorbeeld de aanwezigheid van beeldapparatuur, computers of van een voldoende voorraad chemicaliën, maar ook
gewoon een ruimte met genoeg tafels en stoelen. Om toetsing goed uit te voeren
moeten deze voorzieningen in voldoende mate aanwezig en beschikbaar zijn en
voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Zo moeten toetszalen goed toegankelijk
zijn, rustig en stil, en bij voorkeur wordt er één toets tegelijk afgenomen per
zaal. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor een goede infrastructuur
rond de uitvoering van toetsing. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk
voor het regelen van de voorzieningen, bijvoorbeeld in het maken van goede
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afspraken met Bureau Onderwijslogistiek. De examencommissie dient de kwaliteit
van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens te borgen5.
Voorwaarde 4
De opleidingsdirecteur regelt voorzieningen voor het afnemen van een toets, onder
andere door tijdig afspraken te maken met de daarvoor verantwoordelijke afdelingen.

3.3.2. Surveilleren bij schriftelijke tentamens

In de bewaking van de orde tijdens het afnemen van een schriftelijk tentamen
spelen surveillanten een cruciale rol. Zij zijn tijdens het tentamen het eerste
aanspreekpunt voor studenten, zijn verantwoordelijk voor het toelaten of
weigeren van studenten tot het tentamen en hebben een taak in het constateren
van fraude. Het is daarom van belang dat surveillanten van tevoren goed
voorbereid zijn op hun taak. Aangezien er juist bij surveillanten veel wisselingen
plaatsvinden en in een aantal gevallen surveillanten extern worden ingehuurd, is
het noodzakelijk dat opleidingen een duidelijke instructie opstellen voor
surveillanten. Een voorbeeld van een protocol voor surveillanten is te vinden in
bijlage 5. Het is aan de examencommissie om een surveillanceprotocol voor
schriftelijke of digitale tentamens vast te stellen. Examinatoren zijn er vervolgens
voor verantwoordelijk dat de surveillance plaatsvindt binnen de kaders van het
protocol. Bij voorkeur is er minimaal een examinator aanwezig bij het tentamen.
Voorwaarde 5
De examencommissie stelt een surveillanceprotocol vast, waarin de randvoorwaarden aan
de surveillance (hoeveelheid surveillanten per zaal of student; eisen aan surveillanten) en
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van examinatoren en surveillanten
zijn opgenomen.

3.3.3. Toehoorders bij mondelinge tentamens

Bij het afnemen van een mondeling tentamen is een tweede examinator aanwezig,
of er wordt een opname gemaakt, tenzij de examencommissie anders heeft
bepaald. De examencommissie kan als toehoorder ook een willekeurige medewerker of zelfs een andere student toestaan. De toehoorder heeft in dit geval
niet zo zeer de taak als medebeoordelaar, als wel de taak om het verloop van het

5

WHW artikel 7.12b eerste lid sub e.
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mondelinge tentamen te bewaken. Een toehoorder is van belang bij het voorkomen van incidenten en in de behandeling van klachten over het tentamen.
3.3.4. Studenten met bijzondere omstandigheden, waaronder een functie-			
		 beperking of chronische ziekte

Voor alle gevallen waarin persoonlijke omstandigheden aan de orde zijn (waaronder
zwangerschap/bevalling en bijzondere familieomstandigheden) worden indien
nodig maatwerkoplossingen gezocht als het gaat om toetsing en examinering.
Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte verdienen apart aandacht
in dit kader. Voor een deel van hen zijn hulpmiddelen, voorzieningen en
aanpassingen in het onderwijs nodig 6. In het kader van toetsing is het belangrijk
dat er enige mate van flexibiliteit is ten aanzien van het afleggen van toetsen
zonder daarmee te tornen aan de eindkwalificaties c.q. de te behalen competenties.
Door de grote variatie aan functiebeperkingen en chronische ziektes kan
maatwerk noodzakelijk zijn. Bij het toekennen van een maatwerkoplossing
wordt voorkomen dat bepaalde studenten onevenredig bevoordeeld, dan wel
benadeeld worden.
De toetsvorm mag geen belemmering vormen voor de student die de toets maakt
en ook de feedback op de toets dient toegankelijk te zijn voor iedere student. Bij
bepaalde functiebeperkingen of chronische ziekten kunnen daarom aanvullende
voorzieningen toegekend worden. Denk hierbij aan voorzieningen als toetstijdverlenging, het bieden van een alternatieve toetslocatie of het gebruik van een
groter en/of aangepast lettertype. In een uiterst geval dient een alternatieve toetsvorm te worden aangeboden.
Bepaalde studenten met een functiebeperking of chronische ziekte kunnen baat
hebben bij het digitaal afnemen van een toets. Bij hen zou dit als alternatieve
toetsvorm aangeboden kunnen worden. Voor anderen is het juist niet mogelijk
om deel te nemen aan digitale toetsing. Soms kan bepaalde software de belemmeringen (deels) wegnemen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van
spraaksoftware voor studenten met een visuele beperking. Deze software kan

6

Commissie Maatstaf (2010) Meer Mogelijk Maken: Studeren met een functiebeperking in het
hoger Onderwijs.
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uitkomst bieden, maar levert problemen op als er figuren, foto’s of tabellen in de
toets zijn opgenomen. Deze kunnen niet altijd goed woordelijk beschreven worden .
Voordat een extra toetsvoorziening wordt toegekend wordt beoordeeld of de
voorziening beperkingsspecifiek en beperkingsrelevant is. Beperkingsspecifiek
wil zeggen dat de voorziening alleen tot voordeel leidt voor de studenten die de
specifieke beperking hebben. Een goed voorbeeld is het aanpassen van de
grootte van het lettertype. Beperkingsrelevant betreft de relatie tussen de extra
voorziening en de beperking. Dyscalculie zou bijvoorbeeld een reden kunnen
zijn om bij een tentamen met rekenwerk een extra voorziening toe te staan,
maar bij een tentamen zonder rekenwerk hoeft deze voorziening niet zonder
meer ook van toepassing te zijn.
Andere mogelijk noodzakelijke aanpassingen van het reguliere toetsprogramma:
1. In uitzonderlijke situaties is het noodzakelijk om af te wijken van de
geformuleerde leerdoeleisen. Afwijking van de leerdoeleisen kan om
gegronde redenen gehonoreerd worden, zolang gegarandeerd kan worden
dat de eindtermen van de opleiding behaald worden.
2. Mocht een student om gegronde en bekende redenen niet in staat zijn om een
bepaalde onderwijsvorm te volgen, dan mag de inhoud van de toets redelijkerwijs voor deze student niet op dit onderwijs zijn gebaseerd. Als er tijdens
deze onderwijsvorm resultaten behaald kunnen worden die meewegen in het
eindcijfer, dan dienen er alternatieven geboden te worden voor het behalen
van vergelijkbare compensatie.
3. Indien de student vanwege de functiebeperking of chronische ziekte niet in
staat is de toets in de reguliere toetsperiode te maken, dan kan de student
gebruik maken van een herkansing. Indien de student niet in staat is om
beide kansen te maken, dan kan de student de examencommissie verzoeken
om een extra kans.
4. Voor bepaalde studenten met een functiebeperking of chronische ziekte zal
het niet mogelijk zijn om toetsverplichtingen in de reguliere toets- /
onderwijsperiode af te nemen. In dat geval kan door de examencommissie
bepaald worden dat bonuspunten, behaalde resultaten van opdrachten,
deel- en tussentoetsen hun geldigheid behouden.
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In de OER en de Regels en Richtlijnen van de examencommissie wordt vastgelegd wat studenten moeten doen om van alternatieve toetsingsmogelijkheden
gebruik te kunnen maken, wie vervolgens beslist en hoe examinatoren en/of
surveillanten hierover geïnformeerd worden. Normaal gesproken beslist de
decaan of namens hem de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur over
aanpassingsverzoeken die de onderwijsvoorzieningen betreffen en beslist de
examencommissie over aanpassingsverzoeken die de toetsing betreffen. De
examencommissie dient daarbij uitdrukkelijk te waarborgen dat de kwaliteit en
het niveau van de toets in stand blijven. In de Regels en Richtlijnen van de
examencommissie kan dit nader worden geconcretiseerd.
Het besluit over aanpassingen stoelt in elk geval op voldoende kennis van de
functiebeperking en de betreffende (toets-)mogelijkheden7. Afspraken tussen
instelling en student over aanpassingen worden nagekomen en adequaat
uitgevoerd. De circulant en surveillant dienen goed op de hoogte te zijn van de
toegekende voorzieningen (zie ook bijlage 5 Voorbeeldprotocol surveillanten).
Voorwaarde 6
In de OER van een opleiding en in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie is
vastgelegd hoe en door wie wordt beslist over alternatieve toetsingsmogelijkheden voor
studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.

3.4.

Het nakijken van de toets

Bij toetsen waarbij open vragen worden gesteld, maar ook bij toetsvormen
waarbij gebruik wordt gemaakt van (korte) essays etc. is het gewenst om voorafgaand aan de afname van de toets een beoordelingsmodel opgesteld te hebben.
Het gebruik van een beoordelingsmodel versterkt de intrabeoordelingsbetrouwbaarheid en, als meer dan een persoon de toets nakijkt, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.8 De examinator hoeft niet voor een beoordelingsmodel met uitgeschreven

7

Voor meer informatie kan het expertisecentrum handicap + studie worden geraadpleegd. De
volgende publicatie kan ook meer inzicht bieden: Expertisecentrum handicap + studie (2013)
Toetsen, niet minder maar anders.
8
Zie Van Berkel, Bax en Joosten- Ten Brinke (2017, p.325).
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uitwerkingen te kiezen; elementen die moeten terugkomen in het antwoord
kunnen in steekwoorden omschreven worden. Het beoordelingsmodel kan ook
de vorm van een rubric krijgen. Uitgeschreven uitwerkingen leiden doorgaans
tot een grotere interpersoonlijke betrouwbaarheid.
Voor het nakijken van een toets met gesloten vragen voldoet een scoreformulier.
Bij het nakijken van een toets of bij een statistische analyse van de scores kan
blijken dat de toets op een aantal punten, of in het meest extreme geval in zijn
geheel, toch niet aan de kwaliteitseisen heeft voldaan. Dit kan betrekking hebben
op de moeilijkheids-graad van de toets, op de mate waarin de vragen discriminerend
zijn, of op inhoudelijke tekortkomingen. Het heeft de voorkeur om de toets op
deze aspecten na te lopen alvorens de cijfers definitief toe te kennen. Mocht dit
gezien een krappe nakijktermijn niet haalbaar blijken, dan evalueert de examinator
de toets op een later moment, om te komen tot kwaliteitsverbetering in toekomstige
edities van het vak.
Voorwaarde 7
Voor elke toets is een beoordelingsmodel opgesteld. De examinator evalueert achteraf de
(resultaten van) de toets in het licht van het gegeven onderwijs.

3.4.1. Het toekennen van cijfers
Cesuur

Met de cesuur van een toets wordt die score bedoeld, die de grens vormt tussen
een voldoende (= slagen) en een onvoldoende (= zakken). Er zijn twee manieren
om de cesuur (bij een schriftelijke toets) te bepalen:
1. Absolute cesuur: hierbij wordt aangegeven welk deel van de leerstof een
student moet beheersen om op de cesuur uit te komen, bijvoorbeeld 55%
(rekening houdend met de gokkans).
2. Relatieve cesuur: afhankelijk van de prestaties van de gehele groep wordt
bepaald waar de grens tussen slagen en zakken ligt.
Beide methoden hebben nadelen. Bij een absolute cesuur wordt geen rekening
gehouden met de kwaliteit van een toets of eventuele toevalligheden omdat de
norm voorafgaand aan de toets wordt vastgesteld. Bij relatieve cesuurbepaling
hebben studenten die zich niet voldoende hebben voorbereid invloed op de
groepsprestatie, met als mogelijk gevolg ten onrechte geslaagde studenten.
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Een mix van absolute en relatieve cesuur kan tegemoet komen aan beide nadelen.9
Bijvoorbeeld een absolute cesuur, waarbij de cesuur veranderd wordt als meer
dan 40 % van de studenten een onvoldoende heeft. Reden om hiervoor te
kiezen is bijvoorbeeld dat het een nieuwe toets betreft, waarvan de moeilijkheidsgraad (nog) onvoldoende duidelijk is.
De wijze van de cesuurbepaling is primair de verantwoordelijkheid van de
examinator of de opleidingsdirecteur. De examencommissie heeft de bevoegdheid om ten aanzien van de cesuurbepaling richtlijnen aan de examinatoren mee
te geven. Belangrijk is dat duidelijk naar studenten wordt gecommuniceerd
welke cesuurbepaling zal worden toegepast. Hierbij kan een voorbehoud
worden opgenomen dat de cesuur kan worden aangepast indien blijkt dat een
toetsvraag bijvoorbeeld multi-interpretabel was.
Beoordelingsvoeten

Binnen de UvA worden de volgende beoordelingsvoeten gehanteerd waarin de
(eind)uitslagen van studenten kunnen worden vastgesteld:
a. 1 t/m 10
b. 1 t/m 10, hele en halve cijfers
c. 1 t/m 10, één decimaal
d. Nederlandse letterschaal
e. Internationale letterschaal A – F, met + en f. NAV/AVV-schaal
Bij de numerieke beoordelingsvoeten (a, b, en c) geldt een resultaat van 5,5 of
hoger als een voldoende resultaat.
Daarnaast blijven er algemene, niet-numerieke resultaatwaarderingen over,
namelijk:
AVV (VOL) = Aan verplichtingen voldaan, ofwel voldoende
NAV (ONV) = Niet aan verplichtingen voldaan, ofwel onvoldoende

9

J. Cohen-Schotanus, C.P.M. van der Vleuten en W. Bender, Een betere cesuur bij tentamens: de
beste student als referentiepunt, Onderzoek van Onderwijs, 1996 (25-3):54-55.
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NAP = Niet aanwezig met poging
VR = Vrijstelling
– = Nog niet afgerond.
Het judicium “–“ (Nog niet afgerond) kan door de examinator worden gegeven
om aan te geven dat een eindcijferberekening die buiten het administratiesysteem plaatsvindt, nog niet tot een resultaat leidt (bijvoorbeeld, omdat niet
alle deelresultaten bekend zijn en de berekening niet kan worden uitgevoerd).
In bijlage 6 staat het Grading Scheme van de UvA, waarin met het oog op
internationale mobiliteit van studenten de verschillende voeten tot elkaar
herleidbaar zijn.
Voorwaarde 8
De examinator maakt duidelijk aan de studenten welke cesuurbepalingen en welke
beoordelingsvoeten worden gehanteerd bij deel- en einduitslagen. De examencommissie
kan richtlijnen geven binnen het kader van de OER om de uitslag van tentamens en
examens te beoordelen en vast te stellen.

3.5.

Bekendmaking van de resultaten en geldigheidsduur

De verantwoordelijkheid voor de bekendmaking van de officiële eindresultaten
(in SIS) ligt bij de onderwijsadministraties. De onderwijsadministratie geeft
aandacht aan zorgvuldigheid, toegankelijkheid en snelle beschikbaarheid van de
uitslagen. Studenten horen tijdig en goed geïnformeerd te worden over de
termijn waarop het cijfer bekend wordt gemaakt.
Alleen aan resultaten die in het student informatiesysteem verwerkt zijn, kan
de student rechten ontlenen. Indien examinatoren resultaten publiceren,
bijvoorbeeld via de digitale leeromgeving, moeten deze resultaten altijd
geanonimiseerd zijn.
3.5.1 Feedback op toetsen

Iedere toets waarvan de student niet leert, is een gemiste kans. Elk resultaat dat
een student behaalt is op zichzelf al een vorm van feedback, maar alleen een
cijfer is niet voldoende om studenten inzicht te geven in de mate waarin zij de
stof beheersen. De beoordeling van een toets hoort kwalitatieve feedback te
bevatten die voor de student bruikbaar is. Een doorhaling of een toevoeging als
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‘onduidelijk’ voldoet niet. De beoordeling moet zodanig onderbouwd zijn dat
studenten er hun prestaties mee kunnen verbeteren.
Na iedere toets moet de student gelegenheid worden geboden tot een nabespreking
en/of inzage. Het beoordelingsmodel wordt daarbij aan de studenten overlegd.
Het inzage verlenen in een beoordelingsmodel is niet vrijblijvend: in jurisprudentie is uitgemaakt dat studenten recht hebben op inzage in de sleutel van
de toets.
Het moment van feedback geven en de manier waarop dat gebeurt ligt niet vast.
Het is niet verplicht om de goede antwoorden (multiple choice) of modelantwoorden (open vragen, essay-opdrachten, etc.) na het tentamen te publiceren.
Om het hergebruik van goede vragen mogelijk te maken, en commerciële
uitbating van onderwijsmateriaal tegen te gaan, kan een opleiding ervoor kiezen
om zich te beperken tot inzage op nabesprekingsbijeenkomsten.
3.5.2 Procedures voor publicatie van toetsresultaten en geldigheidsduur

De procedures voor de bekendmaking van toetsresultaten maken deel uit van de
OER en zijn veelal nader uitgewerkt in de studiegids en de modulehandleiding,
met afzonderlijke aandacht voor bekendmaking, inzagerecht en nabespreking.
In sommige gevallen kan de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde
tentamens beperkt worden. Dergelijke gevallen worden ook per opleiding in de
OER geregeld.
Voorwaarde 9
Toetsen worden binnen een tevoren vastgestelde termijn beoordeeld en ter inzage
gegeven. De procedure voldoet aan de regels voor bescherming van persoonsgegevens.
De opleiding zorgt voor een adequate terugkoppeling aan de studenten.
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Voorwaarden aan de planning en
spreiding van toetsen
4.1.

Gespreide toetsing van onderwijseenheden

Het bevorderen van studiesucces is een beleidsspeerpunt aan de UvA. In het
eerste en het tweede, meest recente rapport van de Werkgroep Studiesucces
(rapport studiesucces 2.0) wordt geadviseerd een “nu-of-nooit” karakter na te
streven in het onderwijs. Dit is erop gericht dat studenten tijdens de gehele
onderwijsperiode studeren, en niet slechts tegen het einde, wanneer de toetsing
plaats zal vinden. Het tentamen- en herkansingenbeleid moet daarbij aansluiten.
Aangezien studenten hun studie-activiteiten onder meer afstemmen op de
geplande toetsen, kan hiermee het gewenste studiegedrag worden gestuurd.
Er moet ook een andere studiecultuur ontstaan: het moet normaal zijn dat een
onderwijseenheid met een voldoende wordt afgesloten en dat herkansen
uitzonderlijk is. Men kan dat stimuleren door tijdens de cursus met opdrachten
en (compenserende) deeltoetsen te werken, en met een strikter herkansingsbeleid. De volgende paragrafen schetsen de mogelijke maatregelen hiertoe.
In het “tijdig inschrijven = actief meedoen = succesvol afronden” systeem wordt
het actieve studiegedrag van studenten vooral gestimuleerd door tussentijdse
toetsen en opdrachten. Door deze mee te laten tellen in het eindcijfer en een
zekere mate van compensatie toe te staan, wordt verder gestimuleerd dat
studenten tijdens de gehele cursusduur studeren en beter voorbereid bij de
eindtoets verschijnen. Uiteraard kan dat op veel manieren. Er kan bijvoorbeeld
met deeltoetsen worden gewerkt of met huiswerkopdrachten.
De essentie is dat studenten beloond worden voor goed studeren tijdens de cursus.
Opdrachten en tussentoetsen moeten daarom substantieel en representatief zijn
(het moet iets opleveren, en de student moet weten wat er wordt verwacht) en
er is bij voorkeur een zekere mate van compensatie (vooral bij deeltoetsen).
Daarnaast moet duidelijk zijn dat deze mogelijkheden alleen tijdens de cursus
worden aangeboden. Opdrachten en deel- en tussentoetsen kunnen als regel niet
worden overgedaan en tellen bij voorkeur niet meer mee bij herkansingen.
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Met name in het eerste jaar van de bachelor is het van belang om met regelmatige
toetsen de studenten een actieve studiehouding aan te leren. Studenten die in een
vroeg stadium een goede studiehouding aanleren en daarmee een goed studietempo hebben, houden deze houding en dit tempo vast tijdens de rest van hun
studieloopbaan. Dit kan zowel door middel van formatieve als summatieve toetsen.
Bij de planning van tussentijdse opdrachten, deeltoetsen en eindtoetsen is
onderlinge afstemming tussen de curriculumonderdelen essentieel. Concurrentie
tussen verschillende toetsen moet voorkomen worden; studenten zullen in geval
van concurrentie kiezen welke toets zij gaan doen en daarmee minder aandacht
aan de andere toets(en) besteden, met mogelijke studievertraging tot gevolg.
Voorwaarde 10
De toetsing van een onderwijseenheid wordt, zeker in het eerste jaar van de bachelor,
gelijkmatig over meerdere toetsmomenten gespreid binnen de duur van een onderwijsblok.
Voorwaarde 11
Bij de planning van de verschillende toetsmomenten wordt concurrentie tussen toetsen
van verschillende onderwijseenheden voorkomen.

4.2.

Aantallen eindbeoordelingen en compensatie

De Werkgroep Studiesucces 2.0 laat zich in het rapport studiesucces 2.0 kritisch
uit over het veldloopmodel, waar studenten veel toetsen dienen te halen om een
jaar succesvol af te ronden. Vaak slaagt voor elke toets een flink deel
(bijvoorbeeld 70%), maar bij elke toets falen (deels) ook weer andere studenten.
De kans bestaat dat studenten bij hantering van dit model de dupe worden van
beoordelingsfouten, omdat de betrouwbaarheid van een toets nooit optimaal is.
Een andere manier om te stimuleren dat studenten een volledig jaar afronden is
het invoeren van een compensatiesysteem. Dat kan op meerdere manieren. Er
zijn opleidingen die als regel hebben dat onvoldoendes (bijvoorbeeld één 5)
gecompenseerd kunnen worden door hogere cijfers voor een ander vak. Dit is
in feite de methode die wordt toegepast bij middelbare school eindexamens.
Deze aanpak is zeker in het eerste jaar van een bacheloropleiding te verdedigen,
omdat daar immers ook een brede staalkaart aan onderwijs wordt aangeboden.
Men kan ook overwegen alleen de resultaten van bepaalde, met elkaar samen-
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hangende, vakken in aanmerking te laten komen voor onderlinge compensatie
(bijvoorbeeld onderzoeksmethoden en statistiek) zodat er uiteindelijk grotere
toets-eenheden ontstaan en het aantal eindbeoordelingen wordt verminderd.
Dat systeem wordt wel “veel toetsen en weinig afrekenen” genoemd.
De Werkgroep Studiesucces adviseerde om door middel van een compensatoir
model te komen tot maximaal acht eindbeoordelingen per jaar.
Voorwaarde 12
De opleiding zorgt bij de planning van de toetsen voor een beperkt aantal
eindbeoordelingen per jaar.

4.3.

Herkansingen

Het aantal herkansingsmogelijkheden dient beperkt te zijn om studenten niet
uit te nodigen tot uitstelgedrag. Temeer omdat blijkt dat het rendement van een
herkansingstentamen aanzienlijk minder is dan bij een eerste kans. De herkansing
is dus primair bedoeld voor studenten die getroffen zijn door pech of overmacht,
en is uitdrukkelijk niet bedoeld om het cijfer op te hogen. Dat is ook de reden
waarom in de OERen bij de UvA een richtlijn is opgenomen dat het laatste
cijfer telt.
Het is daarbij goed om te voorkomen dat er, net als bij reguliere toetsen, overlap
ontstaat tussen de herkansing en de feitelijke contactmomenten van het reguliere
onderwijs/toetsen van de betreffende opleiding. Door de herkansing onaantrekkelijk te maken wordt de kans op succes bij de reguliere toetsing verhoogd.
De herkansing kan onaantrekkelijk gemaakt worden met het in de vorige paragraaf
beschreven systeem van tussentijdse toetsing, waarbij binnen een onderwijseenheid toetsen onderling gecompenseerd kunnen worden of een bonus
verdiend kan worden. Opdrachten en deel- en tussentoetsen kunnen in de regel
niet worden overgedaan. In een dergelijke opzet is herkansen onaantrekkelijk,
omdat bonussen, tussen- en eindtoetsen vervallen als er geen voldoende is
behaald. Als men zakt moet het gehele tentamen worden overgedaan en gaan
bonuspunten en deelresultaten verloren.
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Voorwaarde 13
Iedere onderwijseenheid kent maximaal één herkansing per collegejaar, georganiseerd
op een moment dat deze niet overlapt met het reguliere onderwijs of reguliere
toetsmomenten.
Voorwaarde 14
De opleiding richt - in overleg met de examinatoren - jaarlijks de toetsing en
toetsmomenten zo in dat het voor studenten aantrekkelijk is om aan de reguliere
toetsmomenten deel te nemen.
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Voorwaarden aan het toetsen van
stages en afstudeerwerken
Belangrijke onderdelen in de eindfase van de meeste opleidingen zijn de stage,
(literatuur)scriptie en het afstudeerproject. Afhankelijk van de opbouw van een
opleiding en gewoontes binnen een discipline, kunnen dit aparte onderdelen
zijn of bestaat het afstudeerwerk uit een stage(- verslag) en/of een scriptie.
Het afstudeerwerk vormt de afronding van een academische opleiding en is in
die zin een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Gezien het belang van
dit onderdeel en de specifieke omstandigheden die bij de toetsing van het
afstudeerwerk komen kijken, wordt hier afzonderlijk aandacht aan besteed.
De focus ligt hierbij op het afsluitende onderdeel van een opleiding (vaak een
bachelor- of masterscriptie), maar de meeste punten kunnen ook van toepassing
zijn op stages of scripties, die op andere plaatsen in het curriculum
geprogrammeerd zijn.
Hoewel een afstudeerwerk uiteindelijk in 99% van de gevallen resulteert in één
cijfer, wordt de student feitelijk op vele aspecten tegelijkertijd getoetst. Daarnaast moet de toetsing (van de voortgang) op meerdere momenten plaatsvinden
om eventuele problemen en stagnatie in een vroegtijdig stadium te kunnen
ondervangen. Dit begint bij de keuze voor een onderwerp (toetsing van het
academische gehalte van een onderwerp) en loopt via tussentijdse evaluaties
(ligt de student op schema, verloopt het leerproces goed) tot de uiteindelijke
beoordeling (is het eindresultaat van voldoende niveau).
De student dient bij het afstudeerwerk zo zelfstandig mogelijk tot het resultaat
te zijn gekomen. Begeleiding is primair in handen van de begeleider. Studenten
mogen natuurlijk bij elkaar te rade gaan, maar mogen geen onderdelen uit laten
voeren door anderen. Ook de assistentie van een scriptiebureau is ongewenst.
De student zal zelf moeten beseffen dat hij met dergelijke oneigenlijke steun op
de langere termijn ook zichzelf benadeelt.
Inmenging van derden is door de aard van de opdracht vooral te ondervangen
door geregeld overleg tussen begeleider en student, en een gemengde beoordeling
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van product en proces. Statistische analyses zouden tussentijds besproken
moeten zijn met de begeleider, zodat deze een indruk heeft van de eigen ideeën
van de betreffende student. Ook een mondelinge verdediging achteraf kan zicht
geven op de mate waarin de student zelfstandig tot het resultaat is gekomen.
Vele factoren spelen een rol bij een beoordeling en het moet daarom van tevoren
duidelijk zijn welke eisen er aan zowel studenten en begeleiders, als aan de
(tussentijdse) producten gesteld worden. De meest geëigende manier om deze
eisen vast te leggen, is in een zogenaamde afstudeerhandleiding (ook wel
afstudeer-, stage-, of scriptiereglement genoemd). In een afstudeerhandleiding
is per opleiding de informatie over het afstudeerwerk zo duidelijk en volledig
mogelijk vastgelegd. Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld voor
extern betrokkenen, bijvoorbeeld bij afstudeerprojecten die buiten de muren
van de UvA worden uitgevoerd.
In de afstudeerhandleiding wordt aandacht besteed aan:
• de omvang van het afstudeerwerk en de plaats in het curriculum;
• de toelatingseisen tot het afstudeerwerk;
• de eisen die aan het onderwerp gesteld worden en hoe een student tot de
keuze van een onderwerp kan komen;
• indien van toepassing: de eisen die aan een plan van aanpak worden gesteld;
• de maximale termijn voor afronding van de proef en hoe met eventuele
uitloop wordt omgegaan;
• afspraken over de begeleiding en tussentijdse evaluatiemomenten;
• de eisen die aan de eindproducten worden gesteld (lengte en opbouw van het
verslag, lay-out, tijdsduur van een presentatie, etc.);
• de wijze van beoordeling van het eindproduct, inclusief beoordelingscriteria;
• wat de procedure is bij klachten of problemen.
Voorwaarde 15
Elke opleiding beschikt over een afstudeerhandleiding, waarin de eisen aan het afstudeerwerk en afspraken over de begeleiding en beoordeling staan beschreven.

Het belang van een bachelor- of masterscriptie als beoordelend instrument om
te toetsen of een student aan de eindtermen van een opleiding voldoet is dermate
groot, dat de NVAO inmiddels een aparte standaard heeft geformuleerd over de
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gerealiseerde eindkwalificaties en in het verlengde daarvan de kwaliteit van de
afstudeerwerken (ook wel eindwerken) toetst. De opleiding beschrijft hoe zij de
realisatie van het eindniveau toetst. In veel gevallen vormt de bachelor- of
masterscriptie het afstudeerwerk van de opleiding. Soms komt naast of in plaats
van de eindscriptie andere werken voor zoals een tentamen, portfolio, een
beroepsproduct of een combinatie hiervan. De belangrijkste onderliggende
criteria waar de NVAO op let bij de toetsing van de afstudeerwerken zijn:
• De aanwezigheid van een afstudeerhandleiding en beoordelingsformulieren;
op deze formulieren moeten beoordelingscriteria zijn opgenomen die een
direct verband hebben met de leerdoelen van het afstudeerwerk.
• Het gebruik om het afstudeerwerk door tenminste twee personen te laten
beoordelen om de betrouwbaarheid te vergroten. De masterscriptie wordt
hoe dan ook door twee personen beoordeeld. Bij met name grote bacheloropleidingen blijkt structurele beoordeling door een tweede beoordelaar
echter niet haalbaar. In die gevallen moet de betrouwbaarheid van de eindbeoordeling op een andere manier geborgd worden. Manieren daarvoor zijn
o.a. het regelmatig organiseren van kalibreersessies met betrokken beoordelaars,
en het steekproefsgewijs dubbel beoordelen.
• De (set van) afstudeerwerken laten zien dat de afgestudeerden aan de
eindtermen van de opleiding voldoen.
• De examencommissie controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de
afstudeerwerken (zie verder hoofdstuk 7).
Voorwaarde 16
Voor de beoordeling van de afstudeerwerken werkt de opleiding met beoordelingsformulieren, waarin criteria zijn opgenomen die aansluiten bij eindtermen van de opleiding.
Voorwaarde 17
De masterscriptie wordt altijd door meer dan één persoon beoordeeld. In de bacheloropleiding wordt er ook naar gestreefd om twee beoordelaars in te schakelen bij het
eindoordeel, of er wordt een bij de opleiding passende manier vastgesteld om de
betrouwbaarheid van het eindoordeel te vergroten.
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Regelgeving
Iedere opleiding dient te beschikken over een Onderwijs- en Examenregeling
(OER) en over Regels en Richtlijnen van de examencommissie (R&R). Ook
gelden wettelijke bepalingen voor het archiveren en bewaren van toetsgerelateerde documenten. Dit hoofdstuk gaat hier achtereenvolgens op in.
6.1.1 Onderwijs- en Examenregeling en Regels & Richtlijnen

Een student moet altijd volledig en duidelijk geïnformeerd worden over het
toetsprogramma van de opleiding. In de WHW worden twee documenten
genoemd waarin de regelgeving rondom toetsing beschreven dienen te worden:
de OER en de R&R van de examencommissie.
In de OER zijn de eindtermen en de inhoud van de opleiding beschreven.
Daarnaast zijn in de OER de volgende zaken rondom toetsing geregeld:
•
•
•
•
•
•
•

aantal en volgtijdelijkheid van toetsen
wijze van toetsing
vrijstellingen en ingangseisen
bekendmaking van de uitslagen en inzagerecht
herkansingsmogelijkheden
geldigheidsduur tentamens
voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

In de R&R is de werkwijze van de examencommissie vastgelegd met betrekking
tot tentamen- en examenaangelegenheden. Daarmee vullen zij de OER aan. Het
vaststellen van de R&R behoort volgens de wet tot de exclusieve bevoegdheid
van de examencommissie. De examencommissie kan natuurlijk wel altijd advies
vragen over de R&R, bijvoorbeeld aan de opleidingscommissie.
Overige zaken kunnen worden opgenomen in het toetsbeleid, dat doorgaans op
facultair niveau per college/school wordt vastgesteld.
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De opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad hebben hebben
instemmingsrechten op onderdelen van de OER. De OC heeft adviesrecht op
de onderdelen waar zij geen instemmingsrecht heeft.10
De UvA heeft zowel voor de OER als voor de R&R een model opgesteld. Een
aantal bepalingen in de model-OER is bindend. De modellen zijn te
downloaden op de website van de UvA.11
Voorwaarde 18
De opleiding zorgt ervoor dat studenten goed geïnformeerd zijn over de inhoud van de
Onderwijs- en Examenregeling, de Regels en Richtlijnen van de examencommissie, en
het Toetsbeleid.

6.1.2. Fraude en plagiaat

Binnen de UvA is een uniforme Regeling Fraude en Plagiaat Studenten UvA
vastgesteld door het College van Bestuur. Deze regeling bevat duidelijke
definities van wat onder fraude en plagiaat wordt verstaan, en welke maatregelen
en sancties opgelegd kunnen worden.12 Daarnaast is er een website voor studenten
ontwikkeld met informatie over fraude en plagiaat. Deze website, met daarop ook
de geldende regelingen zijn te vinden op de A-Z-lijst van de studentenpagina.
Voor plagiaatcontrole wordt gebruik gemaakt van plagiaatcontrolesoftware.
De software vergelijkt de aangeboden teksten uit verschillende bronnen. In het
geval van overeenkomsten met bestaande teksten wordt de mate van gelijkenis
in een percentage uitgedrukt. Meer informatie over plagiaat opsporen is te
vinden via de A-Z-lijst op de medewerkerspagina onder “plagiaat opsporen”.
Daar staan ook de key-users per faculteit voor deze software benoemd.

10
11
12

Advies- en instemmingsrecht zijn beschreven in de toelichting op de Model OERen.
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/juridische-zaken/reglementen/reglementen.html
Deze regeling is te vinden via de A-Z lijst van de medewerkers- en studentenpagina op intranet.
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Bewijsvoering en archivering

Voor archivering van opleidings- en toetsdocumenten geldt een aantal regels en
verschillende bewaartermijnen, die zijn vastgelegd in de Matrix Opleidingsdocumenten. Om de kwaliteit van de toetsing aan te kunnen tonen aan externe
en interne commissies is het daarnaast raadzaam om ook ander toetsmateriaal
(zoals peer-raadpleging, kwaliteitsanalyse en eventuele verbeterwensen) te
Matrix Opleidingsdocumenten
Proces
Aanwijzen
examinatoren
Tentamens

Auteur
Examencommissie
Examinator
Examinator
Student
Examinator

Praktische toetsen

Eindproducten
(scripties)

Student
Examinator
Studenten

Examinator
Examencommissie

Toetsevaluaties

Opleidingsdirecteur
Opleidingscommissie
Examencommissie

Fraude en plagiaat
controle

Student
Examencommissie

Beroep op examens

Student
Examencommissie
COBEX

Document
Besluit aanwijzing
examinator
Tentamenvragen en
antwoordmodellen
Toets (tentamen)
Tentamenuitwerking
Ondertekende lijst
met toetsuitslagen
Stage- practicaexcursieverslagen
Beoordeling
Scripties of andere
eindproducten
Beoordeling
Beoordelingsformulier
eindproduct
Afstudeerhandleiding
Rapporten evaluaties
toetsen
Evaluatie steekproeven
eindwerkstukken
Fraude en plagiaat
verklaring
Beschikking inzake
afhandeling melding
fraude of plagiaat
Beroep, repliek
Verweer of Schikking
Verzoek om verweer
of uitspraak

Termijn
30 jaar
7 jaar
2 jaar
2 jaar
7 jaar
2 jaar na afstuderen
2 jaar na afstuderen
Digitaal blijvend, op
papier (indien niet
digitaal) 7 jaar
2 jaar na afstuderen
7 jaar, indien digitaal,
in pdf
Blijvend
2 jaar
2 jaar
2 jaar na afstuderen
2 jaar bij tijdelijke
sanctie, 30 jaar indien
sanctie beëindiging
opleiding is
6 weken na uitspraak
6 weken na uitspraak
Blijvend
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archiveren. Veel documenten kennen een bewaartermijn van zeven jaar. De termijn
van zeven jaar is mede van belang in het kader van de opleidingsaccreditatie.
De opleiding is verantwoordelijk voor het beheer van het relevante toetsmateriaal. De uitvoering van het beheer berust bij de betrokken
onderwijsadministratie, daarbij op afspraak ondersteund door de afdeling DIV.
Meer informatie over bewaartermijnen is te vinden via de A-Z-lijst op de
medewerkerspagina onder “Documentaire Informatievoorziening”.
Voorwaarde 19
De opleiding zorgt voor adequate archivering van al het relevante toetsmateriaal.
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Voorwaarden aan kwaliteitszorg
van toetsing
Goed toetsbeleid en goede toetsing kunnen slechts effect hebben als er op alle
niveaus betrokkenheid is bij de uitvoering van het toetsbeleid. Voorwaarden
hiervoor zijn dat de taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd zijn en
dat er een goed werkend evaluatiesysteem is.

7.1

Verantwoordelijkheden

Hieronder volgt een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden met
betrekking tot het toetsproces, zoals die op de UvA verdeeld zijn.
Het College van Bestuur

• stimuleert een onderwijs- en toetscultuur waarin een “nu-of-nooit”-karakter
tot uitdrukking komt.
• geeft kaders waaraan het toetsbeleid van een faculteit/opleiding dient
te voldoen.
• ondersteunt examinatoren om hun taken op het gebied van toetsen en
beoordelen op een professionele wijze te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen
dat in het personeels- en scholingsbeleid wordt opgenomen dat examinatoren
zich op het terrein van toetsing (verder) kunnen bekwamen. Zij realiseert
hiertoe een passend scholingsaanbod.
• is verantwoordelijk voor een goede infrastructuur rond de uitvoering
van toetsing.
• ondersteunt examencommissies door informatievoorziening en het
organiseren van kennisdeling.
De scholing van nieuwe examinatoren, o.a. op het gebied van toetsing, is
opgenomen in het BKO-traject en is daarmee in de basis belegd. Daarnaast zijn
er diverse bij- en nascholingscursussen op het gebied van toetsing en
examinering te vinden.
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De decaan

• stelt jaarlijks de OER vast, rekening houdend met de bepalingen die zijn
opgenomen in de model-OER en de richtlijnen van het College van Bestuur.
• stelt per opleiding of groep van opleidingen de examencommissie in.
• benoemt (op voordracht van de onderwijs/opleidingsdirecteur) de leden op
basis van hun deskundigheid.
• draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie wordt gewaarborgd.
Onderwijsdirecteur / opleidingsdirecteur

• is verantwoordelijk voor de formulering van de eindkwalificaties van de
opleiding en zorgt dat deze voldoen aan de geldende eisen, d.w.z. aansluitend
bij Dublindescriptoren en eisen vanuit het (inter)nationale (beroepen)veld.
• is verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding: welke vakken met
welke omvang in welke periode worden gegeven.
• zorgt ervoor dat elke onderwijseenheid een verantwoordelijk examinator kent.
• draagt er in overleg met de examinatoren zorg voor dat met de inhoud van
het curriculum (vakken, leerdoelen etc.) de geformuleerde eindkwalificaties
worden bereikt.
• stelt, met medeneming van de adviezen van de examencommissie, het
toetsbeleid vast.
• stelt een afstudeerhandleiding vast.
De examencommissie

De taken van de examencommissie die hieronder genoemd staan zijn beperkt
tot de taken die zich specifiek richten op de toetsing van onderdelen of van de
opleiding als geheel. Een overzicht van alle wettelijke taken van de
examencommissie is opgenomen in bijlage 7.
• is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de student aan de
eindtermen van de opleiding voldoet.
• borgt de kwaliteit van toetsen en examens, via (steekproefsgewijze) evaluatie.
• verleent vrijstelling voor het afleggen van een of meer tentamens
• borgt de kwaliteit van de organisatie en procedures rondom tentamens
en examens
• wijst examinatoren aan t.b.v. het afnemen van toetsen en het vaststellen van
de uitslag daarvan.
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• kan richtlijnen geven binnen het kader van de OER om de uitslag van
tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
• stelt de regels en richtlijnen vast.
Eventueel kan de examencommissie een aantal van haar taken onderbrengen bij
een toetscommissie, die onder haar ressorteert. Bij de examencommissie als
geheel is voldoende vakinhoudelijke deskundigheid en toetsdeskundigheid
aanwezig13. Daarnaast beschikt de examencommissie over kennis van de voor
haar relevante regelgeving.
De opleidingscommissie

De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht op onderdelen van de OER en
adviesrecht op de overige onderdelen. Daarnaast beoordeelt de opleidingscommissie jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.
Meer specifiek betekent het in dit verband dat de opleidingscommissie adviseert
over het effect van het toetsprogramma op de studeerbaarheid en op de kwaliteit
van de opleiding. De opleidingscommissie kan de aan hen beschikbaar gestelde
onderwijsevaluaties gebruiken om problemen ten aanzien van toetsing en
examinering te signaleren.
Examinatoren

• zijn primair verantwoordelijk voor de inhoud van de toets, de toetsvorm en
de kwaliteit daarvan.
• dragen er zorg voor dat een toets voldoet aan de kwaliteitseisen validiteit,
betrouwbaarheid en transparantie.
• dragen zorg voor een heldere communicatie naar studenten over de toetsing.
• zijn verantwoordelijk voor een goede feedback naar studenten wat betreft
hun prestaties.
De bewaking van het academisch gehalte van curriculumonderdelen is een
steeds terugkerend punt van discussie in de diverse opleidingsvisitaties. Dit
betreft vooral stages en afstudeeropdrachten die extern worden uitgevoerd (niet
binnen één van de onderzoeksinstituten van de UvA), maar in enkele gevallen
ook colleges die grotendeels door gastdocenten worden verzorgd. Vaak is in

13

Tenzij deze expertise aanwezig is bij de toetscommissie die onder de examencommissie valt.
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deze situatie de begeleider of de gastdocent geen examinator in dienst van de
UvA. Om het academisch gehalte van deze curriculumonderdelen te waarborgen
dient altijd een examinator aangewezen door een examencommissie de
eindverantwoordelijkheid te dragen over de onderwijseenheid. Nadere
kwalificatiecriteria voor examinatoren zijn te vinden in de handreiking
examencommissies.
Afdelingsvoorzitter

De afdelingsvoorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsen scholingsbeleid t.a.v. de examinatoren van zijn/haar afdeling. Het gaat met
name over planning (inhoud en zwaarte) van taken, scholing, en beoordeling van
het functioneren van een docent. Hij/zij betrekt hierbij de onderwijsdirecteur.

7.2

Evaluatie van toetskwaliteit

Een van de taken van de examencommissie die is vastgelegd in de WHW is de
kwaliteitsbewaking van toetsing. Het is hiervoor van belang dat de examencommissie met regelmaat kennis neemt van de toetsen die worden afgenomen
binnen de opleiding. Zij is immers “het orgaan dat op objectieve en deskundige
wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die
nodig zijn voor het verkrijgen van een graad”.14 In deze paragraaf wordt een aantal
manieren beschreven waarop de kwaliteitsbewaking vormgegeven kan worden.
Vaak verzorgt een toetscommissie, waarin een toetsdeskundige is opgenomen de
structurele evaluatie van de kwaliteit van de toetsen. Deze constructie kan uitkomst
bieden, mits deze toetscommissie onder auspiciën van de examencommissie valt.
De examencommissie is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.
7.2.1. Evaluatie van toetsen, stageverslagen en scripties

De examencommissie borgt het niveau en de kwaliteit van de tentamens of
examens. Deze verantwoordelijkheid kan de examencommissie bijvoorbeeld
uitoefenen door de kwaliteit zelf (steekproefsgewijs) te beoordelen, of dat te

14

WHW, artikel 7.12, tweede lid
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laten voorbereiden door een toetscommissie of een toetsdeskundige. De
examencommissie rapporteert hierover vanuit haar borgende taak aan de
opleidingsdirecteur, maar is niet verantwoordelijk om actief te zorgen voor
verbetering van de toetskwaliteit15.
Het verdient aanbeveling om een rooster te maken van de evaluaties, zodanig
dat alle afzonderlijke toetsen en het gehele toetsprogramma periodiek
geëvalueerd worden, tenminste eens in de zes jaar.
Voor de evaluatie van de toetskwaliteit moet de examencommissie of
toetscommissie gebruik kunnen maken van een toetsdossier. Het toetsdossier
bestaat normaal gesproken uit:
• De cursushandleiding (met daarin o.a. de beoordelingscriteria, de deadlines
voor inlevering van toetswerk, de weging van toetsonderdelen, enz.)
• De toetsen en toetsinstructies
• Het beoordelingsmodel
• De becijfering van de verschillende toetsonderdelen (deelcijfers en eindcijfers)
• De zak/slaagratio (cesuur)
• De eventuele evaluatieresultaten en de zelfevaluatie van de docent
• Indien van toepassing: aangepaste toetsen, criteria, deadlines of alternatief
beoordelingsmodel voor studenten met een functiebeperking/chronische ziekte.
Met het oog op de borging van de toetskwaliteit kan ervoor gekozen worden
om toetsdossiers voor elke onderwijseenheid bij te houden. Examinatoren
moeten daarbij kunnen rekenen op afdoende facilitering voor het opstellen en
bewaren van de toetsdossiers. Om de administratieve lasten te beperken kan
ervoor gekozen worden om het opvragen van toetsdossiers te beperken tot de
onderwijseenheden die daadwerkelijk geëvalueerd worden.
Bij de evaluatie staat niet alleen een oordeel over de validiteit, betrouwbaarheid
en transparantie van een toets centraal, maar ook over de inhoud. De evaluatie
van de inhoud is voornamelijk van belang bij onderwijsonderdelen waar de

15

Van de Veen, Pol en Moerkerke (2018). De toetscommissie:
borgen of zorgen? De rol en positie van de toetscommissie in het bekostigd hoger onderwijs. Hoger
Onderwijs Management, 2, 11-14.
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toetsing van vaardigheden centraal staat (essays, scripties, verslagen van stages,
etc.). Validiteit en betrouwbaarheid zijn hier over het algemeen moeilijker vast
te stellen dan bij een schriftelijk tentamen.
Evaluatie van de toetsing kan meer gericht plaatsvinden als de opleiding
informatie over zak/slaag-percentages en gemiddelde cijfers betrekt bij de selectie
van de toetsen. Deze laatste informatie is binnen de UvA ontsloten via UvAdata.
Bij visitaties wordt vaak de nadruk gelegd op de betrokkenheid van de examencommissie bij de beoordeling van de bachelor- of masterscriptie. Er wordt steeds
vaker een controle op afstudeerwerken door de examencommissie verlangd,
omdat er bij een individueel begeleidde scriptie een verhoogd risico op
subjectiviteit bestaat ten aanzien van scriptiebeoordelingen. De examencommissie moet daarbij niet in de rol van beoordelaar treden, maar moet zich
wel een oordeel vormen van de kwaliteit van de eindwerken en of eindwerken
terecht met een voldoende zijn beoordeeld. De examencommissie geeft geen
cijfer, maar verifieert (voor een steekproef) of de eindwerken juist becijferd zijn.
7.2.2. Via reguliere onderwijsevaluaties

In de reguliere onderwijsevaluaties (cursusevaluaties) binnen UVAQ wordt
vaak aandacht besteed aan de toetsing van een vak. Hoewel de beoordeling van
cursusevaluaties in de eerste plaats een taak is van de opleidingscommissie, kan
de examencommissie de informatie uit de evaluatie als input gebruiken om de
toetsing van een vak nader te onderzoeken. Een andere optie is dat een werkwijze wordt afgesproken waarin de OC de examencommissie bij haar advies
betrekt als op de evaluatievragen over toetsing ondermaats gescoord wordt.
7.2.3. Peiling onder examinatoren

Sommige examencommissies hebben goede ervaringen opgedaan met enquêtes
onder examinatoren, om de uitvoering van het toetsbeleid duidelijker in beeld te
krijgen. Natuurlijk kan met hetzelfde doel ook gekozen worden voor een meer
interactieve vorm als intervisie of focusgroepdiscussies, eventueel gecombineerd
met trainingen op het gebied van toetsen en beoordelen.
7.2.4. Evaluatie van klachten en beroepszaken

Ook kan een evaluatie van bij de examencommissie ingediende klachten en
beroepszaken van de betreffende opleidingsinformatie opleveren over de kwaliteit
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van toetsing binnen de opleiding. Indien uit deze evaluatie een neerwaartse trend
blijkt kunnen, indien nodig, verbetermaatregelen worden getroffen.
7.2.5. Evaluatie van het gehele toetsprogramma

De examencommissie beoordeelt en borgt niet alleen de kwaliteit van afzonderlijke
toetsen, maar monitort ook de kwaliteit van het gehele toetsprogramma. In het
laatste geval gaat het om samenhang en volledigheid van het totale pakket aan
toetsen en of dat de gestelde eindkwalificaties toetst.
Er zijn verschillende manieren waarop een examencommissie hier invulling aan
kan geven. De examencommissie kan de opleidingsdirecteur bijvoorbeeld
vragen om een systematische verbinding van eindtermen aan curriculumonderdelen. Dit is in eerste aanleg de verantwoordelijkheid van de opleidingsdirecteur, die daarbij dient te letten op samenhang en logische opbouw van te
leren kennis, inzichten en vaardigheden. Examinatoren bepalen vervolgens hoe
zij die eindtermen toetsen, en de kwaliteit van die toetsing komt aan de orde bij
de reguliere evaluatie door de examencommissie, zoals hierboven beschreven.
Toetsdagen of docentendagen kunnen goed benut worden om met behulp van
collegiale review na te gaan of de eindtermen goed in toetsvormen zijn vertaald.
Een meer directe, maar bewerkelijkere manier houdt in dat de examencommissie
vraagt om het formuleren van een zogenaamd toetsplan, waarbij op curriculumniveau inzichtelijk wordt gemaakt hoe de eindkwalificaties op verschillende
momenten getoetst worden. Een toetsplan verschaft de examencommissie een
overzicht van de voor de verschillende eindkwalificatie gebruikte toetsvormen, de
complexiteit ervan en de samenhang met de logische opbouw van het programma.
Voorwaarde 20
De examencommissie borgt de kwaliteit van het toetsprogramma, op zowel eenhedenals opleidingsniveau.
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Digitaal Toetsen
Toetsen kunnen op veel verschillende manieren worden afgenomen. Het Kader
Toetsbeleid behandelt de voorwaarden die binnen de UvA gesteld worden aan
summatieve toetsing, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk wordt afgenomen.
Alle voorwaarden in dit kader gelden dan ook onverminderd voor digitale
toetsing.16 Bij digitale toetsing kunnen zich bijzondere situaties voordoen. Voor
digitale toetsing gelden dan ook andere randvoorwaarden die in dit hoofdstuk
beschreven zullen worden. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van toetsapplicaties
die worden gebruikt in een summatieve setting, waarbij toetsen gecontroleerd
worden afgenomen.
Er zijn verschillende redenen om voor digitaal toetsen te kiezen:
Digitaal toetsen biedt nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van hoogwaardig
beeldmateriaal, audio en video in toetsen. Bij essay-vragen blijkt dat studenten
beter geformuleerde antwoorden geven (omdat ze eraan gewend zijn hun tekst
te kunnen editen) en de leesbaarheid van het ingeleverde werk vormt geen
probleem meer. Door de toetssoftware te combineren met tools als Excel of
SPSS kunnen digitale vaardigheden op een authentieke manier worden getoetst.
Digitale toetsing bij open toetsvragen lost het handschriftprobleem (leesbaarheid en daarmee een groot nakijkgemak) op. Het biedt studenten de mogelijkheid
om hun werk aan te passen zoals ze dat ook hebben bij opdrachten die in
niet-tentamencondities worden afgenomen.
Daarnaast maakt het digitaal samenstellen van itembanken het mogelijk om de
vraagvolgorde en eventueel de antwoordalternatieven te randomiseren, om
verschillende varianten van inhoudelijk dezelfde toets te kunnen genereren. In
theorie is het ook mogelijk om vragen volgens de toetsmatrijs random te

16

Formatieve digitale toetsen kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk afgenomen worden, en door de
snelle verwerking sterker in het onderwijs geïntegreerd worden. Vanwege het doel van het Kader
Toetsbeleid blijven de formatieve toetsen verder buiten beschouwing.
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trekken uit de itembank, maar omdat hier nogal wat haken en ogen aan zitten,
moet dat heel goed doordacht worden.
Digitale toetsing kan in voorkomende gevallen het toetsen voor studenten met
een functiebeperking faciliteren (grote letters, spraak, etc.).
Digitale toetsen maken het bij grote studentenaantallen mogelijk om tijd te
besparen bij het nakijken en het geven van feedback, en om resultaten sneller
bekend te maken aan studenten. Digitale feedback kan kwantitatief zijn,
bijvoorbeeld door een overzicht te geven van vragen die goed of fout zijn
beantwoord, maar ook door het geven van een inhoudelijke reactie op het
antwoord met bijvoorbeeld een verwijzing naar extra literatuur.
Verder biedt digitale toetsing meer analysemogelijkheden. Als de resultaten
digitaal beschikbaar zijn, kan eenvoudig een itemanalyse gemaakt worden om
de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de toetsvragen in kaart te brengen en
correcties snel door te voeren.
De UvA heeft digitale toetszalen ingericht, o.a. op het REC en in het IWOgebouw. In deze digitale toetszalen zijn de juiste randvoorwaarden geschapen
voor het afnemen van summatieve toetsen. Te denken valt aan geschikte
computers en software, maatregelen tegen fraude, en de mogelijkheid voor
back-ups en archivering. Het verdient de voorkeur om digitale summatieve
toetsing zoveel mogelijk in de centrale digitale toetszalen uit te voeren.
Daarnaast kunnen toetsen lokaal worden georganiseerd met door de dienstverlener aangeboden toetsvoorzieningen (speciale laptops).
Examinatoren kunnen gebruik maken van deskundige ondersteuners bij het
voorbereiden en uitvoeren van digitale toetsing. Het is voor examinatoren van
belang om de ondersteuners tijdig in te schakelen.
Digitaal toetsen stelt ook eisen aan de competenties van examinatoren, studenten,
en surveillanten. Voor bepaalde toetsapplicaties is een korte training vereist
voordat de examinator de rechten krijgt om een applicatie te gebruiken. De
lokale contactpersonen digitale toetsing kunnen deze training verzorgen. De
examinator krijgt bij het gebruik van bepaalde toetsapplicaties veel rechten
toebedeeld, waardoor er bij ongeschoold gebruiken van de applicatie risico’s
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kunnen optreden. Hierbij kan gedacht worden aan het onbedoeld aanpassen
van een belangrijke instelling.
De student moet voldoende geoefend zijn, en de toetsapplicatie bijvoorbeeld
hebben uitgeprobeerd bij een formatieve toets. Een digitale afname mag voor de
student in ieder geval niet volledig nieuw zijn bij een summatieve toets.
Surveillanten moeten enig inzicht hebben in de werking van de techniek die
tijdens het tentamen wordt gebruikt. Alleen dan kunnen zij ongewenste
handelingen/fraude herkennen en onderscheiden van technische problemen.
Digitaal toetsen maakt de reguliere controles op identiteit en fraude allerminst
overbodig. Het is raadzaam om tijdens digitale afname voldoende ondersteuners
op afroep beschikbaar te hebben.
Bij het afnemen van digitale toetsen wordt gewerkt met binnen de UvA goedgekeurde toetsapplicaties. Via de lokale contactpersoon digitaal toetsen kan een
examinator goedkeuring voor een alternatieve toetsapplicatie aanvragen. Tijdens
het proces van goedkeuring wordt allereerst bekeken of de gewenste functionaliteit
al binnen een van de bestaande toetsapplicaties wordt aangeboden. Daarnaast
wordt bekeken of de applicatie aan veiligheidscriteria voldoet. Het laten toetsen
van een applicatie duurt ongeveer acht weken.
Verdere informatie is te vinden op: https://medewerker.uva.nl/content-secured/
az/digitaal-toetsen/digitaal-toetsen.html
Op deze pagina zijn de binnen de UvA goedgekeurde toetsapplicaties vermeld.
Hier staat ook een overzicht van de facultaire contactpersonen. Zij kunnen
adviseren, assisteren bij het inschakelen van ondersteuners en bij aanmelding
voor training/workshops.

Aanvullende toetsvoorwaarden digitale toetsing
Alle toetsvoorwaarden van het Kader Toetsbeleid zijn onverminderd van
toepassing op de digitale toetsing. Er zijn echter enkele aspecten die vragen om
specifieke aanvullende voorwaarden voor digitale toetsing.
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Ten overvloede: deze voorwaarden worden gesteld aan summatieve
digitale toetsing.
Voorwaarde 21
De examinator neemt digitale toetsen alleen af met gebruik van door binnen de UvA
goedgekeurde applicaties, met door de dienstverlener aangeboden toetsvoorzieningen.
Voorwaarde 22
De examinator die gebruik maakt van digitale toetsen, wordt voldoende ondersteund in
het gebruik van de daarvoor toegepaste applicatie.

Het is voor archivering van belang dat elke afgenomen toetsversie, inclusief
eventuele wijzigingen, gearchiveerd wordt.
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Bijlage 1.

Overzicht voorwaarden
Voorwaarde

Eindverantwoordelijkheid

Voorwaarde 1
De opleiding zorgt ervoor dat er expliciete en consistente
verbanden zijn gelegd tussen Dublin- descriptoren,
eindtermen, leerdoelen van curriculumonderdelen en
onderwijs- en toetsvormen.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 2
Examinatoren zorgen er voor dat studenten voor de start
van het onderwijs weten wat de leerdoelen en de wijze
van toetsen van een onderwijseenheid zijn, en dat de
instructie bij een toets volledig en helder is.

Examinator

Voorwaarde 3
Examinatoren passen, ten minste bij nieuwe vakken en
nieuwe toetsvormen, het vier-ogen principe toe bij het

Examinator

construeren van een toets, om de kwaliteit van de toets
optimaliseren.
Voorwaarde 4
De opleidingsdirecteur regelt adequate voorzieningen
voor het afnemen van een toets, onder andere door tijdig
afspraken te maken met de daarvoor verantwoordelijke
afdelingen.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 5
De examencommissie stelt een surveillanceprotocol
vast, waarin de randvoorwaarden aan de surveillance
(hoeveelheid surveillanten per zaal of student; eisen
aan surveillanten) en de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van examinatoren en surveillanten
zijn opgenomen.

Examencommissie

universiteit van amsterdam

46

Voorwaarde

Eindverantwoordelijkheid

Voorwaarde 6
In de OER van een opleiding en in de Regels en Richtlijnen
van de examencommissie is vastgelegd hoe en door wie
wordt beslist over alternatieve toetsingsmogelijkheden voor
studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.

Opleidingsdirecteur/
Decaan/
Examencommissie

Voorwaarde 7
Voor elke toets is een beoordelingsmodel opgesteld. De
examinator evalueert achteraf de (resultaten van) de toets
in het licht van het gegeven onderwijs.
Voorwaarde 8
De examinator maakt duidelijk aan de studenten
welke cesuurbepalingen en welke beoordelingsvoeten
worden gehanteerd bij deel- en einduitslagen. De
examencommissie kan richtlijnen geven binnen het kader
van de OER om de uitslag van tentamens en examens te
beoordelen en vast te stellen.
Voorwaarde 9
Toetsen worden binnen een tevoren vastgestelde termijn
beoordeeld en ter inzage gegeven. De procedure voldoet
aan de regels voor bescherming van persoonsgebonden
informatie. De opleiding zorgt voor een adequate
terugkoppeling aan de studenten.
Voorwaarde 10
De toetsing van een onderwijseenheid wordt, zeker in
het eerste jaar van de bachelor, gelijkmatig over meerdere
toetsmomenten gespreid binnen de duur van een
onderwijsblok.
Voorwaarde 11
Bij de planning van de verschillende toetsmomenten
wordt concurrentie tussen toetsen van verschillende
onderwijseenheden voorkomen.

Examinator

Examinator /
Examencommissie

Examinator/
Opleidingsdirecteur

Opleidingsdirecteur

Opleidingsdirecteur
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Voorwaarde

Eindverantwoordelijkheid

Voorwaarde 12
De opleiding zorgt bij de planning van de toetsen een
beperkt aantal eindbeoordelingen per jaar.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 13
Iedere onderwijseenheid kent maximaal één herkansing
per collegejaar, georganiseerd op een moment dat deze
niet overlapt met het reguliere onderwijs of reguliere
toetsmomenten.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 14
De opleiding richt - in overleg met de examinatoren jaarlijks de toetsing en toetsmomenten zo in dat het
voor studenten aantrekkelijk is om aan de reguliere
toetsmomenten deel te nemen.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 15
Elke opleiding beschikt over een afstudeerhandleiding,
waarin de eisen aan het afstudeerwerk en afspraken over

Opleidingsdirecteur

de begeleiding en beoordeling staan beschreven.
Voorwaarde 16
Voor de beoordeling van het afstudeerwerk werkt de
opleiding met beoordelingsformulieren, waarin criteria zijn
opgenomen die aansluiten bij eindtermen van de opleiding.
Voorwaarde 17
De masterscriptie wordt altijd door meer dan één persoon
beoordeeld. In de bacheloropleiding wordt er ook naar
gestreefd om twee beoordelaars in te schakelen bij het
eindoordeel, of er wordt een bij de opleiding passende
manier vastgesteld om de betrouwbaarheid van het
eindoordeel te vergroten.

Opleidingsdirecteur

Opleidingsdirecteur/
examinator
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Voorwaarde

Eindverantwoordelijkheid

Voorwaarde 18
De opleiding zorgt ervoor dat studenten goed
geïnformeerd zijn over de inhoud van de Onderwijsen Examenregeling, de Regels en Richtlijnen van de
examencommissie, en het Toetsbeleid.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 19
De opleiding zorgt voor adequate archivering van al het
relevante toetsmateriaal.

Opleidingsdirecteur

Voorwaarde 20
De examencommissie borgt de kwaliteit van
het toetsprogramma, op zowel eenheden- als
opleidingsniveau.

Examencommissie

Voorwaarde 21
De examinator neemt digitale toetsen alleen af met
gebruik van door binnen de UvA goedgekeurde
applicaties, met door de dienstverlener aangeboden

Examinator/
Opleidingsdirecteur

toetsvoorzieningen.
Voorwaarde 22
De examinator die gebruik maakt van digitale toetsen,
wordt voldoende ondersteund in het gebruik van de
daarvoor toegepaste applicatie.

Opleidingsdirecteur

toetsbeleid

Colofon
© Universiteit van Amsterdam
Fotografie Jorn van Eck
Ontwerp April Design
www.toetsing.uva.nl

49

