
Toetsen	  en	  beoordelen	  	  

Afgelopen	  week	  is	  op	  donderdag	  de	  tweede	  live	  sessie	  geweest.	  Ik	  heb	  deze	  keer	  
besloten	  om	  de	  sessie	  op	  een	  ander	  moment	  terug	  te	  bekijken	  en	  dat	  is	  mij	  erg	  
goed	  bevallen.	  Kon	  zo	  heel	  rustig	  de	  video	  bekijken	  en	  waar	  het	  nodig	  was	  delen	  
terug	  kijken.	  

Oriëntatie	  

Om	  ons	  te	  oriënteren	  kregen	  we	  kort	  uitleg	  over	  de	  verschillende	  toetsen	  die	  we	  
in	  het	  onderwijs	  kennen:	  

-‐ formatieve	  toetsen:	  kennistoets	  die	  wel	  feedback	  teruggeeft	  maar	  niet	  
meetelt	  voor	  een	  cijfer,	  gericht	  op	  ontwikkeling	  en	  voortgang.	  

o Uit	  een	  filmpje	  bleek	  dat	  studenten	  deze	  vaak	  niet	  serieus	  maakt.	  
Later	  uit	  de	  groepsdiscussie	  was	  een	  deel	  van	  de	  cursisten	  het	  
hiermee	  eens,	  een	  deel	  zag	  het	  probleem	  niet.	  

-‐ Summatieve	  toetsen:	  Vinden	  vaak	  plaats	  einde	  van	  een	  cursusreeks	  en	  
voor	  een	  cijfer.	  

Daarnaast	  werd	  er	  gesproken	  over:	  

Low	  stakes	  toetsen	  !	  tussentoetsen	  die	  niet	  zwaar	  mee	  tellen,	  maar	  wel	  invloed	  
hebben.	  

High	  stakes	  toetsen	  !	  toetsen	  die	  meetellen	  als	  deeltentamen	  

Voordeel	  van	  low	  en	  high	  stakes	  toetsen	  is	  dat	  ze	  wel	  mee	  tellen	  voor	  een	  cijfer	  

	  

Oriëntatie	  opdracht	  

Als	  oriëntatie	  opdracht	  moesten	  we	  van	  de	  verschillende	  toetsen	  een	  voorbeeld	  
uit	  de	  praktijksituatie	  noemen.	  Ook	  of	  deze	  online	  of	  offline	  waren:	  

	  

1.	  Formatief	  online:	  Een	  oefentoets	  voor	  een	  HAVO	  Eindexamen	  Aardrijkskunde	  

Ik	  denk	  dat	  een	  formatieve	  online	  toets	  alleen	  zin	  heeft	  (bij	  een	  groot	  gedeelte	  
van	  leerlingen)	  als	  er	  iets	  groots	  mee	  wordt	  geoefend.	  Bijvoorbeeld	  een	  
Eindexamen.	  

2.	  Formatief	  offline:	  Een	  rollenspel	  ‘probleemanalyse’	  voor	  de	  opleiding	  SPH	  

Ik	  kan	  mij	  zelf	  herinneren	  dat	  wij	  bij	  de	  opleiding	  SPH	  een	  oefen	  assesment	  
kregen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  rollenspel.	  Omdat	  de	  meeste	  heel	  graag	  wouden	  zien	  
in	  hoeverre	  zij	  in	  staat	  waren	  een	  'probleem	  van	  iemand	  tijdens	  een	  gesprek'	  
duidelijk	  te	  krijgen,	  werd	  er	  intensief	  geparticipeerd.	  

3.	  Summatief-‐low	  stake-‐	  online:	  Een	  wekelijks	  online	  toetsje	  van	  het	  vak	  



psychologie	  met	  vragen	  waarbij	  er	  een	  eigen	  ervaring	  moet	  worden	  vergeleken,	  
waarbij	  de	  antwoorden	  gemaild	  worden	  naar	  de	  docent.	  

Ik	  denk	  dat	  online	  toetsten	  ter	  beoordeling	  altijd	  als	  risico	  heeft	  dat	  leerlingen	  de	  
antwoorden	  aan	  elkaar	  doormailen.	  Als	  je	  echter	  vragen	  kunt	  stellen	  in	  de	  toets	  
waaruit	  blijkt	  dat	  een	  leerling	  de	  toets	  zelf	  heeft	  gemaakt	  (bijvoorbeeld	  als	  er	  
naar	  de	  eigen	  ervaring	  van	  een	  onderwerp	  wordt	  gevraagd)	  is	  de	  validiteit	  van	  
een	  goed	  antwoord	  wel	  traceerbaar.	  Een	  andere	  optie	  is	  natuurlijk	  om	  in	  de	  klas	  
een	  online	  toets	  te	  maken.	  

4.	  Summatief-‐low	  stake	  –offline:	  Een	  wekelijkse	  toets	  over	  de	  behandelde	  
lesstof	  	  die	  in	  de	  klas	  d.m.v.	  pen	  en	  papier	  wordt	  afgenomen.	  (traditioneel	  
onderwijs).	  

Uiteraard	  is	  traditioneel	  onderwijs	  ook	  nog	  steeds	  mogelijk.	  Eigenlijk	  kennen	  we	  
dat	  van	  vroeger	  al	  van	  de	  schriftelijke	  overhoringen	  van	  de	  bijvoorbeeld	  de	  
woordjes	  Duits.	  

5.	  Summatief	  –high	  stake	  –online:	  Een	  werkstuk	  (Aardrijkskunde)	  maken	  over	  
een	  onderwerp	  (die	  online	  wordt	  vrijgegegeven)	  en	  waarbij	  de	  leerlingen	  deze	  
naar	  de	  docent	  mailen.	  

6.	  Summatief	  –high	  stake	  –offline:	  Een	  examen	  Aardrijkskunde	  d.m.v.	  een	  
papieren	  toets	  

Ik	  was	  niet	  ingegaan	  op	  de	  low-‐stake	  en	  high-‐stake	  toetsen	  bij	  formatief	  toetsen	  
omdat	  ik	  er	  vanuit	  ging	  dat	  deze	  alleen	  summatief	  waren.	  In	  de	  live-‐sessie	  vond	  
de	  gastspreker	  dr.	  Marco	  Kalz	  echter	  dat	  je	  ook	  een	  toetsje	  voor	  bijvoorbeeld	  
maar	  1%	  kon	  laten	  meetellen.	  Ik	  zelf	  vind	  dit	  dan	  nog	  steeds	  een	  summatieve	  
toets	  omdat	  het	  wel	  invloed	  heeft	  op	  je	  cijfer.	  Wat	  ik	  verder	  interessant	  vond	  om	  
te	  lezen	  uit	  een	  van	  de	  antwoorden	  die	  mijn	  groepsgenoten	  gaven	  was	  dat	  
eigenlijk	  alle	  activerende	  opdrachten	  (ook	  degene	  die	  gemaakt	  worden	  met	  
elkaar	  in	  de	  klas)	  allemaal	  formatieve	  toetsen	  zijn,	  omdat	  je	  bezig	  bent	  met	  je	  
ontwikkeling.	  Ik	  deel	  deze	  mening	  maar,	  studenten	  hebben	  dan	  wel	  niet	  geleerd	  
in	  de	  klas	  en	  het	  effect	  is	  minder	  dan	  als	  ze	  dit	  wel	  hebben	  voor	  een	  toets.	  

	  

De	  live-‐sessie	  

1.Wat	  is	  blended	  toetsen?	  

De	  gastspreker	  was	  Marco	  Kalz.	  Zijn	  motivatie	  om	  aan	  deze	  cursus	  bijdrage	  te	  
leveren	  is	  omdat	  hij	  heeft	  deelgenomen	  aan	  een	  fisiongroup	  2011	  waarbij	  de	  
doestelling	  was	  dat	  de	  focus	  van	  studenten	  op	  beoordeling	  naar	  focus	  op	  leren	  
door	  middel	  van	  toetsing	  gaat.	  Heeft	  hoog	  Europees	  congress	  	  gehad	  wat	  ging	  
over	  de	  rol	  van	  technologie	  in	  toets	  situaties..	  Technologie	  kan	  helpen	  om	  dit	  te	  
bereiken.	  



Het	  hedendaagse	  probleem	  in	  het	  onderwijs	  is	  dat	  de	  lesstof	  steeds	  meer	  wordt	  
gepersonaliseerd,	  maar	  dat	  we	  bij	  toetsen	  nog	  steeds	  afgaan	  op	  de	  summatieve	  
beoordeling.	  Dit	  is	  vooral	  een	  probleem	  in	  het	  basisonderwijs,	  maar	  ook	  in	  het	  
hoger	  onderwijs	  moet	  er	  meer	  worden	  ingespeeld	  op	  de	  individualiteit	  in	  het	  
summatief	  toetsen	  (ben	  het	  hier	  helemaal	  mee	  eens!!).	  	  Hij	  verwijst	  ons	  naar	  een	  
boek	  van	  Boud	  &	  Molly	  (2013):	  Veranderen	  van	  rollen	  en	  verantwoordelijkheden	  
in	  toets	  processen	  .	  

Blended	  toetsing	  kun	  je	  op	  twee	  manieren	  begrijpen:	  

Een	  combinatie	  van	  online	  en	  offline,	  of	  een	  combinatie	  van	  sumatief	  en	  
formatief	  toetsen.	  	  

2.Bespreking	  opdracht	  

Naast	  het	  bespreken	  van	  de	  opdracht	  wat	  ik	  hierboven	  heb	  gedaan,	  haalde	  Marco	  
Kalz	  het	  volgende	  vraag	  aan:	  

Hoe	  kunnen	  wij	  efficiënter	  summatief	  toetsen	  om	  meer	  tijd	  voor	  formatief	  toetsen	  
en	  feedback	  te	  hebben?	  

Als	  docent	  heb	  je	  een	  workload	  en	  die	  is	  hoog.	  Dit	  maakt	  het	  soms	  onmogelijk	  om	  
veel	  goede	  feedback	  terug	  te	  geven	  aan	  leerlingen.	  Maar	  we	  willen	  niet	  alleen	  
naar	  een	  moment	  waarop	  we	  summatief	  toetsen	  maar	  ook	  formatief	  toetsen	  aan	  
bieden.	  Nieuwe	  technologieën	  maakt	  dit	  mogelijk:	  

3.	  Nieuwe	  technologieën	  

Summatief	  

-‐Er	  zijn	  verschillende	  applicaties	  om	  multiple	  choice	  toetsen	  makkelijker	  na	  te	  
kijken.	  Je	  moet	  hierbij	  wel	  denken	  aan	  de	  privacy	  van	  de	  studenten.	  Als	  
voorbeeld	  werd	  de	  AMC	  app	  toegelicht.	  Antwoorden	  scan	  je	  hiermee	  met	  je	  
telefoon	  en	  de	  app	  doet	  de	  rest.	  Voor	  meer	  mogelijkheden	  zie	  de	  bijlage	  van	  de	  
sheets	  van	  deze	  les.	  

-‐	  Automated	  Essay	  Scoring	  systeem:	  Voor	  uitgebreide	  antwoorden.	  Voor	  het	  
schrijven	  van	  essay.	  Zowel	  proces	  als	  de	  inhoud	  krijgen	  studenten	  feedback.	  
Handig	  om	  studenten	  te	  begeleiden	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  essay.	  

Formatief	  

-‐	  (online)	  rubrics:	  eenvoudig,	  basis	  om	  verdere	  formatief	  toets	  effect	  mogelijk	  te	  
maken.	  

Rubrics	  moet	  op	  taak	  niveau.	  Voordeel	  is	  dat	  leerlingen	  exact	  weten	  wat	  er	  van	  
ze	  verwacht	  wordt.	  Angst	  wegnemen.	  

Rubrics	  zijn	  tijdens	  de	  hele	  cursus	  gebruikt.	  

	  



Audience	  Response	  systems/clickers:	  om	  als	  docent	  feedback	  terug	  te	  krijgen	  van	  
de	  klas.	  (	  bijvoorbeeld	  op	  de	  vraag:	  is	  de	  aandacht	  er	  nog	  bij)	  

	  

5.	  Waarom	  feedback	  zo	  belangrijk	  is	  voor	  formatieve	  toetssituaties	  

Feedback	  heeft	  een	  hele	  grote	  impact	  op	  kennis	  opbouw	  vooral	  in	  Blended	  
Learning.	  

Zie	  Sheet	  over	  	  ‘Effective	  feedback’	  

Feedback	  betekend	  niet	  alleen	  ingaan	  over	  de	  inhoud	  maar	  ook	  over	  het	  proces:	  
de	  manier	  van	  leren.	  	  

-‐Feed	  Forward:	  wat	  kan	  de	  volgende	  actie	  zijn...	  

Pear-‐feedback	  is	  een	  makkelijke	  oplossing	  om	  leerlingen	  te	  beoordelen	  op	  het	  
proces.	  Studenten	  geven	  elkaar	  steeds	  vaker	  (gevraagd	  en	  ongevraagd)	  feedback,	  
of	  beoordelen	  elkaars	  prestatie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


