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Studenten leren veel wanneer ze actief betrokken worden bij hun eigen leerproces (4). Daarom is het zinvol om
studenten te betrekken bij het ontwerpen van onderwijs. Omdat toetsing hier een belangrijk onderdeel van is, is
het waardevol studenten ook hier bij te betrekken (2). Uit onderzoek blijkt dat het betrekken van studenten bij
toetsing verschillende voordelen heeft, zowel tijdens de opleiding als na het afstuderen (1;4;5).
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Docenten: gerichte begeleiding studenten
Tijdens de opleiding
Tijdens de opleiding brengt het betrekken van studenten bij toetsing verschillende voordelen met zich mee. Zo is
er veel ruimte voor feedback, waardoor studenten meer leren. Ook leren ze beter met feedback om te gaan en dit
te vertalen naar hun handelen en denken. Doordat studenten meer controle hebben over hun eigen leren, zijn ze
meer gemotiveerd en neemt het vertrouwen in het eigen leervermogen toe. Er zijn ook voordelen voor docenten.
Zij krijgen meer inzicht in de denkwijze van studenten en mogelijke misconcepties. Hierdoor weten ze waar
studenten moeite mee hebben en kunnen ze hier gericht op inspelen (4;5).
Na het afstuderen
Na het afstuderen zijn het niet meer docenten of een curriculum die het leren sturen, maar de leerwensen van een
persoon zelf. Uitkomsten van leren zijn dan niet langer gespecificeerd, wat betekent dat personen zelf moeten
benoemen wat ze willen leren. Het is belangrijk dat studenten daar tijdens de opleiding mee oefenen. Wanneer
docenten hun studenten daarnaast bij toetsing betrekken, leren ze ook oordelen te geven over hun eigen werk en
dat van anderen. Dit is belangrijk omdat leren in de werk- en leeromgeving altijd plaatsvindt in interactie met
anderen. Wanneer studenten tijdens hun opleiding alleen de oordelen van docenten volgen, verwerven ze deze
vaardigheden niet (1).
Toetscyclus
Aan de hand van de toetscyclus van Joosten-Ten Brinke en Sluismans (3) wordt toegelicht hoe docenten hun
studenten bij verschillende onderdelen van de toetscyclus kunnen betrekken (4).

Aandachtspunten
Het betrekken van studenten bij toetsing heeft veel voordelen, maar er zijn een aantal zaken waar rekening mee
gehouden moet worden bij het invoeren ervan. Zo vraagt de invoering doorgaans een tijdsinvestering van
docenten. Echter is de tijdsinvestering vaak eenmalig en kosten niet alle manieren om studenten te betrekken veel
tijd dankzij verschillen in intensiviteit. Alleen al het actief bespreken van beoordelingscriteria kan betere prestaties
opleveren. Ook is het belangrijk dat er docenten met toetsdeskundigheid betrokken zijn. Voordat studenten
bijvoorbeeld betrokken kunnen worden bij het ontwerpen van vragen, moeten docenten zelf in staat zijn goede
vragen te ontwikkelen. Als laatste moet het betrekken van studenten gezien worden als een teamactiviteit.
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1 BETREKKEN BIJ LEERDOELEN
Leerdoelen zijn de basis voor de beoordeling van de student. Docenten kunnen studenten hun eigen leerdoelen
laten bepalen en ze zelf de middelen laten kiezen waarmee ze leerdoelen behalen. Of een combinatie van deze
twee manieren. Dan zijn studenten zowel verantwoordelijk voor het identificeren en evalueren van leerdoelen als
voor het selecteren van manieren waarop en middelen waarmee ze hun doelen kunnen bereiken. Studenten leren
daardoor om relevante bronnen te vinden waarmee ze de vastgestelde leerdoelen kunnen bereiken (2). Dit is een
actieve manier van leren waarin studenten samenwerken met medestudenten en verantwoordelijk zijn voor hun
eigen studievoortgang. Studenten gaan hun eigen leren vormgeven, wat van belang is voor hun verdere
ontwikkeling na het afstuderen (5). Omdat studenten aan het werk gaan met eigen leerdoelen, zijn de
leeractiviteiten betekenisvol voor ze. Dit verhoogt de motivatie, waardoor studenten uitgebreidere kennis en
vaardigheden opdoen die ze langer onthouden omdat ze er zelf actief mee bezig zijn (1).

Rol docent
Door studenten actief te betrekken bij de leerdoelen verandert de rol van de docent. Docenten begeleiden
studenten bij het opstellen van persoonlijke leerdoelen en zorgen dat ze actief aan de slag gaan met het bereiken
van deze doelen. Docenten en studenten werken hierdoor samen. Enkele tips voor docenten (1):
- Zorg dat opdrachten aantrekkelijk en betekenisvol zijn voor studenten met verschillende interesses en
belangen
- Zorg dat studenten hun leervaardigheden ontwikkelen
- Organiseer activiteiten die studenten helpen hun eigen standpunten en die van anderen beter te
begrijpen
- Organiseer interdisciplinaire en elkaar aanvullende activiteiten
- Zorg voor uitdagende leeractiviteiten, ook als studenten dit lastig vinden
- Zorg dat studenten goed samenwerken

Probleemgestuurd leren
Om hun leerdoelen te bereiken is het belangrijk dat studenten de kans krijgen te ontdekken, onderzoeken en leren
om problemen aan te pakken. Ze moeten de kans krijgen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het
organiseren, analyseren en verbinden van kennis. Hiermee ontwikkelen ze hun kritische denkvermogen en leren ze
lastige problemen te verklaren en op te lossen in samenwerking met anderen. Hierdoor ontwikkelen ze ook hun
zelfvertrouwen en zelfcontrole en leren ze opgedane vaardigheden in verschillende contexten toe te passen (1).
Dit kan bijvoorbeeld in probleemgestuurd onderwijs: onderwijs waarin studenten leren van het oplossen van
problemen. Studenten gaan dan samen op zoek naar bronnen die ze nodig hebben om een aangereikt probleem
op te lossen. Achteraf reflecteren ze op de strategieën die ze gebruikt hebben. Studenten leren hierdoor
zelfgestuurd (3).

Zelfgestuurd leren
Zelfgestuurd leren is een proces waarin studenten zelfstandig hun eigen leren sturen en hier verantwoordelijkheid
voor nemen. Om dit te kunnen doen moeten studenten beschikken over voldoende cognitieve en metacognitieve
leerstrategieën en motivatie. Om dit te faciliteren kunnen docenten hun studenten deze leerstrategieën
bijbrengen zodat het leren en het bereiken van leerdoelen makkelijker wordt. Docenten kunnen onder andere
aandacht besteden aan analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren. Zelfgestuurd leren leidt voor
studenten tot betere prestaties en een hogere motivatie. Om dit te bereiken is geleidelijke overgang van
docentsturing naar zelfsturing belangrijk (4).

Voorbeeld
Door Vrieling (6) wordt een voorbeeld van het betrekken van studenten bij bereiken van leerdelen. De docent
heeft van tevoren de leerdoelen van een module vastgesteld. Studenten mogen vervolgens zelf bepalen met welke
leeractiviteiten ze deze doelen willen behalen. De studenten worden aan de hand van persoonlijke interesse
verdeeld over acht thema’s. Aan het einde van de module wordt van de studenten verwacht dat ze een
presentatie geven over hun thema en krijgen ze een schriftelijk tentamen. Voor deze presentatie krijgen ze vooraf
de beoordelingscriteria aangereikt. Studenten reageerden positief op de actieve houding die ze aan moesten
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nemen in de module. Ze waren echter wel onzeker over de stof voor het tentamen. Ze gaven aan dat ze graag
toegelicht krijgen wat ze daar precies voor moeten weten. De docent merkte dat het belangrijk is om een
betekenisvolle leertaak te kiezen zodat studenten de relevantie zien en hun opgedane kennis koppelen aan het
praktische gebruik daarvan. Aan het einde van de module bleek dat zelfgestuurd leren de prestaties van de
studenten ten goede kwam, maar dat het belangrijk is om zelfgestuurd leren stap voor stap op te bouwen om
onzekerheid van studenten te voorkomen.

Leerdoelen opstellen
In deze tekst wordt voornamelijk ingegaan op het bereiken van vastgestelde leerdoelen. Er kan echter niet altijd
van tevoren geanticipeerd worden op individuele leerbehoeften van studenten. Docenten weten niet altijd wat
studenten al wel en nog niet weten en dat kan voor studenten verschillend zijn. Een manier om rekening te
houden met deze verschillen is studenten zelf leerdoelen op te laten stellen (2).
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2 BETREKKEN BIJ BEOORDELINGSCRITERIA
Beoordelingscriteria worden gebruikt om de kwaliteit van een opdracht te beoordelen. Sommige criteria zijn
eenvoudig te begrijpen, zoals hoeveel woorden studenten mogen gebruiken en hoe ze moeten verwijzen naar
literatuur. Andere criteria zijn meer abstract waardoor studenten er bekend mee moeten raken voordat ze er goed
mee kunnen werken (11). Studenten willen beoordelingscriteria graag begrijpen, zodat ze weten wat ze moeten
doen om het niveau te bereiken dat docenten van ze verwachten (3).

Modellen
O’Donovan, Price & Rust (5) geven vier modellen om beoordelingscriteria met studenten te delen. De modellen
sluiten elkaar niet uit, maar lopen op in de betrokkenheid van studenten met als eindpunt een community of
practice.

Onbewust
In het onbewuste model delen docenten impliciete beoordelingscriteria informeel en op toevallige wijze met
studenten. De laissez faire manier wordt momenteel niet veel meer gebruikt omdat er veel meer studenten op
opleidingen zitten dan voorheen. Daardoor is het niet functioneel om studenten achter de beoordelingscriteria te
laten komen door feedback en informele discussies. Opleidingen zijn meer gefragmenteerd en er is minder contact
tussen docenten en studenten, waardoor duidelijke standaarden nodig zijn (5).
4

Docent gestuurd
In het docent gestuurde model presenteren docenten beoordelingscriteria expliciet, maar passief aan studenten.
Dit blijkt niet genoeg omdat criteria op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden (3;5).

Actieve betrokkenheid
In het actieve model zijn studenten actief betrokken bij het gebruik van beoordelingscriteria zodat ze er zelf
betekenis aan kunnen geven. Docenten kunnen met studenten overeenstemming bereiken over de interpretatie
van beoordelingscriteria door ze toe te lichten, voorbeelden te geven van uitgewerkte opdrachten en met
studenten in gesprek gaan zodat de abstracte criteria een gedeelde betekenis krijgen. Dit laatste is belangrijk
omdat abstracte woorden als bijvoorbeeld analyse en coherentie in de beoordelingscriteria vaak verkeerd worden
geïnterpreteerd. Ook moeten docenten onderling met elkaar blijven spreken over criteria om overeenstemming te
bereiken in betekenis, zodat interpretaties niet verschillen tussen docenten en tussen vakken (4;5;11).

Community of practice
In de community of practice worden beoordelingscriteria gecommuniceerd in netwerken van docenten en
studenten. Studenten worden gezien als partners in het toetsproces en zijn betrokken bij de formulering van
beoordelingscriteria (5). Een community of practice is een groep mensen die een passie deelt voor iets wat ze doen
en gezamenlijk leren hoe ze dit beter kunnen doen (13). Een community of practice heeft drie essentiële
kenmerken:
- Een gezamenlijke competentie en gedeelde interesse.
- De leden zijn betrokken bij gezamenlijke activiteiten en discussies waarin ze elkaar helpen en informatie
delen.
- Een gedeelde praktijk met ervaringen, tools en manieren om problemen op te lossen.

Prestaties
Het verduidelijken van beoordelingsstandaarden kan prestaties van studenten verhogen. Dit komt naar voren in
onderzoek van Rust et al. (9) naar het effect van toelichting van beoordelingscriteria op prestaties van studenten.
In het onderzoek waren twee groepen studenten, een experimentele- en een controlegroep. De experimentele
groep kreeg een toelichting van 90 minuten over de beoordelingsstandaarden aan de hand van het bekijken en
beoordelen van voorbeeldopdrachten en een gesprek over de beoordelingscriteria met docenten. De
controlegroep kreeg de beoordelingscriteria zonder verdere toelichting. Uit het onderzoek blijkt dat studenten uit
de experimentele groep betere prestaties behaalden. Dit effect bleef bestaan in vergelijkbare contexten.
Ook Cole (2) heeft onderzoek gedaan naar het bespreken van beoordelingscriteria met studenten. In dit onderzoek
maakten docenten alleen gebruik van voorbeelduitwerkingen van opdrachten. Dit leidde tot 60 procent minder
herkansingen.
Bloxham en West (1) geven aan dat docenten beoordelingscriteria met studenten moeten bespreken omdat
studenten de ‘toetstaal’ in criteria niet voldoende begrijpen. Het blijkt dat dit studenten helpt om hun aandacht
beter te vestigen op beoordelingscriteria. Docenten moeten hier aandacht aan blijven besteden om dit resultaat te
behouden.
Het blijkt dat relatief kleine interventies een groot effect kunnen hebben op het begrip dat studenten hebben van
beoordelingscriteria, en daarmee op hun prestaties (10).

Praktische tips
Enkele praktische tips voor het bespreken van beoordelingscriteria met studenten zijn (1):
- Zet alle relevante informatie over toetsen samen met de beoordelingscriteria in handleidingen zodat
studenten kunnen lezen wat van ze verwacht wordt binnen een vak.
- Betrek studenten in activiteiten die de beoordelingscriteria verduidelijken zoals het bespreken van
voorbeelden en het beoordelen van elkaars werk
- Geef studenten de kans in gesprek te gaan over de beoordelingscriteria.
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Ontwikkeling van rubrics
Een voorbeeld van het betrekken van studenten bij beoordelingscriteria, is betrokkenheid bij de ontwikkeling van
rubrics. Deze manier past binnen het community of practice model, waarin studenten partners zijn in het
toetsproces. Een rubric is een document waarin de verwachtingen voor een opdracht omschreven worden in een
lijst van criteria met bijbehorende niveaus van kwaliteit (9). Rubrics worden door docenten veel gebruikt voor het
geven van cijfers voor bijvoorbeeld presentaties, papers, portfolio’s of projecten (8). Aan het ontwikkelen van een
rubric gaat het opstellen van leerdoelen vooraf. Studenten kunnen betrokken worden bij het opstellen van deze
leerdoelen, maar het is ook mogelijk om een door de docent opgestelde lijst met leerdoelen als uitgangspunt te
nemen voor een discussie over bijbehorende niveaus. Dit laatste is aan te raden wanneer docenten dit voor het
eerst doen, omdat het studenten kaders biedt voor de discussie. Naarmate studenten competenter worden in het
vertalen van leerdoelen naar rubrics, kunnen docenten ze er meer bij betrekken (12).

Voordelen
Het betrekken van studenten bij het ontwikkelen van rubrics heeft verschillende voordelen (6;7;8;12):
- Verwachtingen zijn duidelijk voor studenten en ze weten wat ze moeten doen om een opdracht goed te
maken.
- Het is voor studenten een effectieve manier om de kwaliteit van hun eigen werk te analyseren en aan de hand
daarvan te verbeteren. Dit kan leiden tot ontwikkeling van kritische denkvaardigheden.
- Studenten ontwikkelen meta-cognitieve vaardigheden, het denken over het eigen denken, wat nodig is om
verworven vaardigheden in nieuwe situaties toe te passen.
- Studenten ontwikkelen meer zelfvertrouwen.
- Instructie krijgt meer betekenis omdat studenten weten wat er in toetsing aan de orde komt. Daardoor weten
studenten beter waar ze tijdens instructie op moeten letten en dat helpt in het proces naar de toets toe.
- Docenten kunnen beoordelingen gemakkelijk rechtvaardigen en het leidt tot consistentie tussen
beoordelingen van verschillende docenten.

Randvoorwaarden
Studenten vinden het lastig om beoordelingscriteria op te stellen en ze zien deze taak doorgaans als de
verantwoordelijkheid van docenten. Daarom is het belangrijk dat studenten eerst leren werken met rubrics
voordat ze zelf actief deelnemen aan de ontwikkeling ervan. Voor studenten moet het idee achter opgestelde
criteria duidelijk zijn. Dit betekent dat ze moeten begrijpen wat er vooraf gaat aan het behalen van het leerdoel.
Wanneer dit duidelijk is kan er samen met studenten een kernachtige rubric ontwikkeld worden. Om studenten op
een effectieve manier te betrekken bij de ontwikkeling van rubrics is onderling vertrouwen tussen studenten en de
docent van belang. Iedereen moet zijn of haar mening kunnen geven. Daarom zullen docenten aandacht moeten
besteden aan het creëren van een positieve leeromgeving en samenwerking voordat studenten betrokken worden
bij het ontwikkelen van rubrics (12).

Het ontwerp
Stappen in het ontwerpen van een rubric (8):
1. Schrijf de prestatiedoelstelling van een opdracht. In de prestatiedoelstelling worden specifieke kennis,
vaardigheden en attitudes benoemd die studenten moeten verwerven.
a. Een prestatiedoelstelling bestaat uit:
Prestaties: het observeerbare gedrag van een student om te laten zien wat hij of zij geleerd heeft
Voorwaarden: tools, bronnen en omgeving die nodig zijn om de leerdoelen te bereiken
Criteria: niveau dat toegekend wordt aan prestaties
2. Identificeer dimensies waaruit de prestatiedoelstelling bestaat. Dit zijn specifieke taken die de studenten uit
moet voeren om te laten zien wat ze geleerd hebben
3. Identificeer gradaties in kwaliteit.
4. Verdeel te behalen punten tussen dimensies. Dimensies die uitgebreider of belangrijker zijn kunnen
bijvoorbeeld meer punten opleveren.
5. Identificeer criteria voor elk level van kwaliteit binnen een dimensie. Maak een lijst van verwachtingen van de
student en geef daarin verschillende gradaties van kwaliteit aan.
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6.

Creëer de rubric. Zet het leerdoel bovenaan en vervolgens elke dimensie in een aparte rij. Elke gradatie komt
in een aparte kolom.
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3 BETREKKEN BIJ ONTWERPEN TOETSVRAGEN
Door zelf toetsvragen te ontwikkelen gaan studenten actief aan de slag met leerstof. Wanneer ze de juiste
antwoorden op hun vragen toelichten, bereiken ze een hoog cognitief denkniveau, wat leidt tot een diepere
benadering van de leerstof (1;3). Docenten kunnen studenten op verschillende manieren betrekken bij het
ontwikkelen van toetsvragen. Enkele voorbeelden zijn:

Multiple Choice Item Development Assignment
In de Multiple Choice Item Development Assignment (MCIDA) krijgen studenten de opdracht om zelfstandig of in
groepjes meerkeuzevragen te ontwikkelen die de inhoud van het vak dekken (4). De vragen bevatten een
toelichting van het goede antwoord en een uitleg waarom de andere opties niet goed zijn. Docenten beoordelen
de uitvoering van de opdracht. Ze beoordelen onder andere of de uitleg van goede en foute antwoorden duidelijk
is en of de vragen relevant zijn voor het vak. Door deze opdracht uit te voeren, kunnen verschillende impliciete
doelen bereikt worden zoals voorbereiding op een meerkeuzetoets en het begrijpen van de logica erachter.
Studenten geven aan dat deze opdracht veel tijd kost. Ze willen daarom dat het cijfer dat ze krijgen onderdeel is
van hun eindcijfer. Ook vinden studenten het belangrijk dat ze voldoende tijd krijgen om feedback te verwerken.
De reacties van studenten op deze opdracht zijn voornamelijk positief, ze waardeerden het dat veel van de zelf
ontworpen vragen uiteindelijk in de toets komen. Studenten zijn gemotiveerd om actief mee te doen en vragen
van hoge kwaliteit in te leveren.
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PeerWise
PeerWise (6) is een online programma waarin studenten meerkeuzevragen voor elkaar ontwikkelen (3). Studenten
ontwikkelen vragen die gebaseerd zijn op de leeruitkomsten van een vak. Ze vergroten hun inzicht in de stof door
een uitleg te schrijven bij het goede antwoord op hun vraag. Wanneer studenten antwoord hebben gegeven op
een vraag die door een medestudent ontwikkeld is, kunnen ze de kwaliteit van de vraag beoordelen en anonieme
feedback geven. De student die de vraag ontwikkeld heeft, kan op deze feedback reageren. Studenten kunnen
voor een toets leren door gebruik te maken van de vragen die medestudenten in het PeerWise programma zetten.
Docenten kunnen goede vragen van studenten gebruiken in de toets. Uit onderzoek van Denny et al. (3) blijkt dat
studenten die het programma PeerWise actief gebruiken, beter presteren op eindtoetsen dan studenten die niet
actief deelnemen aan het programma. Ook Hardy et al. (5) concluderen dat PeerWise een positief effect heeft op
de prestaties van studenten.

Student written exam
Het student written exam is een toets die studenten thuis maken, waarin ze eigen toetsvragen maken en
beantwoorden (2). Voorafgaand aan de toets krijgen studenten de volgende richtlijnen aangereikt en toegelicht:
een lijst met leerdoelen, instructie over en voorbeelden van toetsvragen, het format van de toets en een
beoordelingsrubric. Vervolgens maken studenten zelf een complete toets met meerkeuzevragen en een
essayvraag en de antwoorden hierop. Voordat studenten de toets inleveren ontvangen ze feedback van de docent
op hun vragen en antwoorden. Na het ontvangen van de feedback krijgen ze tien minuten de tijd om hun toets te
herzien voordat ze hem inleveren. Docenten beoordelen de toets aan de hand van de beoordelingscriteria die van
tevoren bij de studenten bekend zijn. Docenten beoordelen de vragen bijvoorbeeld op de moeilijkheidsgraad en de
vraag in hoeverre ze de leerdoelen van het vak dekken. De antwoorden beoordelen ze onder andere op de
schrijfstijl, grammatica, accuraatheid en volledigheid. Gebruik van het student written exam leidt volgens
onderzoek van Corrigan & Craciun (2) tot relevante toetsvragen, betrokken studenten en minder stress voor de
toets.

Kwaliteit van vragen
Bates (1) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van vragen die studenten ontwikkelen. Hij concludeert dat
studenten in staat zijn vragen van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Driekwart van de vragen die de studenten in zijn
onderzoek ontwikkelden vereisten van studenten meer dan alleen reproductie. Voor het beantwoorden van de
vragen hadden ze toepassings- en analyse vaardigheden nodig. Ook de uitleg die studenten gaven bij de goede
antwoorden was van hoge kwaliteit. Voor het maken van de vragen werd het programma PeerWise (6) gebruikt.

Voordelen
Studenten zelf toetsvragen laten ontwikkelen heeft verschillende voordelen (2;4):
- Het draagt bij aan het leren van het vak.
- Studenten leren hoe meerkeuzevragen ontworpen worden en weten daardoor hoe ze zich het beste op een
meerkeuzetoets kunnen voorbereiden.
- Studenten voelen zich meer verantwoordelijk voor hun resultaten omdat ze zelf aan het ontwerpen van de
toets hebben deelgenomen.
- Studenten kunnen creatief zijn in het formuleren van vragen, waardoor docenten erachter kunnen komen wat
studenten belangrijke en interessante stof vinden.
- Studenten ervaren minder stress.
- Studenten zijn meer gemotiveerd.

Randvoorwaarden
Omdat studenten doorgaans geen ervaring hebben met het ontwikkelen van vragen, is het belangrijk dat docenten
uitgeleggen hoe ze dit moeten doen. Studenten moeten er aan wennen dat vragen op verschillende manieren
geïnterpreteerd kunnen worden en dat ze dus heel duidelijk moeten zijn (4). De uitleg over het ontwerpen van
meerkeuzevragen zou er als volgt uit kunnen zien (1):
- Een algemene uitleg over meerkeuzevragen. Hier kunnen docenten bijvoorbeeld laten zien dat
meerkeuzevragen van een lage kwaliteit soms slechts taalvaardigheid meten.
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Het geven van voorbeeldvragen van goede kwaliteit. Dit leidt tot hoge verwachtingen van studenten.
Oefenen met het maken van vragen en studenten feedback geven op hun vragen.

Naast aandacht voor uitleg is het belangrijk dat docenten die deze toetsvorm in willen zetten zich comfortabel
voelen bij minder controle over de kwaliteit en het niveau van een toets. Docenten kunnen daarom besluiten deze
toetsvorm als tussentoets in plaats van als eindtoets te gebruiken (2). Daarnaast is het belangrijk dat docenten zelf
goede toetsvragen kunnen ontwerpen, voordat ze dit studenten leren. In deze tekst is voornamelijk aandacht
besteed aan het ontwerpen van meerkeuze vragen. De principes kunnen echter ook worden toegepast op onder
andere open vragen en casusvragen.
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4 KEUZE TUSSEN TOETSVORMEN
Studenten een keuze geven tussen toetsvormen is een manier om rekening te houden met bijvoorbeeld
verschillende leerstijlen (4;7). Als voor een vak duidelijke leeruitkomsten geformuleerd zijn, kunnen studenten op
verschillende manieren laten zien dat ze aan deze uitkomsten voldoen. Voorbeelden zijn het schrijven van een
essay of een blog of het geven van een video- of poster presentatie (6). Naast een keuze tussen verschillende
toetsvormen kunnen docenten hun studenten ook een keuze geven in vragen die ze op een toets beantwoorden
(8). Studenten krijgen dan bijvoorbeeld tien vragen waarvan ze er zes moeten beantwoorden.
Keuze tussen toetsvormen leidt tot een flexibel aanbod van toetsen waarmee opleidingen een diverse populatie
studenten kunnen bedienen. Er was al sprake van een flexibel aanbod van toetsvormen voor studenten met een
speciale leerbehoefte, maar deze kunnen ook voor reguliere studenten worden gebruikt (9). Daardoor kan keuze
tussen toetsvormen alle studenten de kans geven in te spelen op hun sterke punten (7).

Kiezen
Uit onderzoek van Gijbels en Wijnants (5) blijkt dat studenten in het kiezen van een toetsvorm voornamelijk
rekening houden met hun sterke en zwakke punten, eerdere succeservaringen en hun persoonlijke leerstijl.
Studenten kiezen daarnaast voor toetsvormen waarvan ze verwachten dat ze hier goed op zullen presteren. Dit
komt ook naar voren in andere onderzoeken. Ten eerste in het onderzoek van Garside et al. (4), waarin studenten
konden kiezen tussen drie verschillende toetsvormen: een essay, een presentatie en een observatietoets. De
meeste studenten kozen voor het schrijven van een essay omdat ze zich hier comfortabel bij voelden. Ze gaven aan
dat ze bij een kijktoets of presentatie meer druk ervaren en dat ze er daarom niet voor kozen. Ook studenten in
het onderzoek van O’Neil et al. (7) kregen de keuze tussen verschillende toetsmethoden. Studenten gaven in dit
onderzoek twee redenen om een bepaalde toetsvorm te kiezen: ze wilden een nieuwe manier van toetsen
proberen of wisten dat ze op de toetsvorm goed zouden scoren. Uit het onderzoek bleek ook dat studenten geen
behoefte hadden aan keuze tussen meer dan twee toetsvormen.
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Voordelen
1 Prestaties
Studenten vinden het fijn als ze een keuze kunnen maken tussen verschillende toetsvormen (1;4;7). Voordelen
hiervan zijn dat studenten zich door de keuze die ze krijgen meer betrokken voelen bij het toetsproces, minder
stress ervaren en meer gemotiveerd zijn (1;7;8). Ook presteren ze beter omdat ze een toets kunnen kiezen die bij
hun persoonlijke leerstijl past (1). De persoonlijke leerstijl heeft hierdoor minder invloed op de uitkomst van de
toets. Zo kan een student die niet goed is in het schrijven van essays, op een andere manier laten zien dat hij veel
geleerd heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie (6).
2 Toekomst
Een ander voordeel is dat keuze tussen verschillende toetsvormen studenten helpt bij de voorbereiding op het
werk dat ze in de toekomst uit willen voeren. Ze kunnen toetsvormen kiezen die betekenis hebben voor hun
toekomstige carrière. Zo kan een student die veel wil gaan schrijven, kiezen voor een essay en een student die
goed wil leren spreken voor publiek, kiezen voor een presentatie.
3 Verantwoordelijkheid
Als laatste ervaren studenten door keuze tussen toetsvormen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen cijfers.
Wanneer ze zelf een toetsvorm kiezen, maar hier slecht op presteren, klagen ze minder over gemiste
ondersteuning in het leren (3).

Aandachtspunten
1 Gelijkheid
Er zijn enkele aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden bij het invoeren van keuze tussen
toetsvormen. Garside et al. (4) geven aan dat toetsen hierdoor heterogeen worden, wat kan leiden tot ongelijkheid
tussen studenten. Uit onderzoek van O’Neil et al. (7) blijkt echter dat studenten verschillende toetsvormen als
gelijkwaardig ervaren en cijfers van de studenten bevestigen dit beeld. Docenten gaven aan dat er studenten
waren die een hoger cijfer haalden dan normaal. Ze vonden dit een goede uitkomst omdat ze het idee hadden dat
de hogere cijfers een beter beeld gaven van de prestaties van deze studenten. Hierdoor heeft de keuze tussen
toetsvormen in dit onderzoek juist tot gelijkheid geleid. Voor gelijkheid is het belangrijk dat studenten begrijpen
wat er in toetsen van ze verwacht wordt en dat er duidelijke beoordelingscriteria zijn.
2 Diversiteit keuzes
Wanneer studenten in een toets zelf mogen bepalen welke vragen ze beantwoorden, kan een verkeerd beeld van
het resultaat ontstaan. Studenten kunnen bepaalde vragen vermijden en wanneer dit systematisch gebeurt, kan
het zijn dat ze een vooraf gestelde leeruitkomst niet behalen (8). Dit zou ook kunnen gebeuren wanneer een
toetsprogramma geheel zou bestaan uit keuze tussen toetsvormen. Er bestaat dan de kans dat studenten
bijvoorbeeld nooit voor de presentatievorm kiezen, terwijl het voor iedere student van belang is
presentatievaardigheden te ontwikkelen. Om dit te voorkomen kan keuze tussen toetsvormen bij enkele vakken
gebruikt worden en niet in het gehele programma.
Toepassing
Het veranderen van de toetscultuur is geen eenvoudige taak en hoe onderwijsontwerpers dit kunnen aanpakken
wordt weinig besproken in de literatuur (1). Het introduceren van keuze in toetsvormen voor studenten kan een
startpunt zijn omdat onderzoek heeft aangetoond dat studenten hier zeer positief tegenover staan (1;3;4;7). Wel
geeft Francis (3) aan dat het invoeren van keuze in toetsvormen een lang en kostbaar proces is, en dat zelfs kleine
stappen als keuze in toetsvragen die beantwoord worden extra tijd van docenten vraagt in het ontwikkelen van
vragen en het geven van cijfers. Craddock en Mathias (1) concluderen dat de voordelen die keuze tussen toetsen
met zich meebrengt deze tijdsinvestering meer dan waard is. Bij de invoering moet wel voldoende aandacht
besteed worden aan gelijkheid van verschillende vormen van toetsing en de vraag of vooraf beoogde
leeruitkomsten worden behaald.
Enkele tips voor het invoeren van keuze tussen toetsvormen (2;7):
- Bekijk hoe het aanbieden van keuze tussen toetsvormen past binnen het toetsprogramma
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Kies verschillende toetsvormen die passen bij een vak en bedenk hoe deze beoordeeld worden
Ga de gelijkheid van toetsvormen na
Leg de verschillende keuzes die studenten hebben duidelijk aan ze uit en geef voorbeelden van de
toetsmethoden
Geef studenten de tijd om een keuze te maken en deze eventueel aan te passen
Werk samen met docenten van andere vakken
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5 SELF-ASSESSMENT
Self-assessment omvat alle oordelen van studenten over hun eigen werk waardoor ze hun leervaardigheden
ontwikkelen (4). Het leren beoordelen van eigen werk is een doel binnen het hoger onderwijs. Studenten hebben
vaardigheden met betrekking tot self-assessment nodig om effectief te studeren, wat inhoudt dat ze zich kunnen
focussen op aspecten die om verbetering vragen. Ook draagt self-assessment bij aan het aannemen van een
professionele rol na het afstuderen. Hierbij is het van belang dat men een oordeel kan geven over eigen werk (1;4).
De ontwikkeling van vaardigheden voor self-assessment maakt idealiter deel uit van elk vak binnen een opleiding,
daarom hoeven opleidingen er geen apart vak voor te ontwikkelen (1).

Self-assessment modellen
Taras (4) beschrijft vijf basismodellen om self-assessment in te zetten in het hoger onderwijs. Ze lopen op in de
mate van betrokkenheid van studenten. In elk model staat de mogelijkheid tot discussie centraal. Dit wordt
gebruikt om het begrip van beoordelingscriteria te vergroten en hier samen met studenten beslissingen over te
nemen.
1 Studenten zichzelf een cijfer laten geven
Studenten gebruiken een antwoordmodel om het eigen werk daarmee te vergelijken. Op basis van deze
vergelijking geven ze zichzelf een cijfer. Dit is een middel om een gezamenlijk idee te krijgen van de focus, het
begrip en het proces van toetsing. Het is hierbij belangrijk dat studenten de beoordelingscriteria goed begrijpen.
Voordelen van dit model zijn: directe feedback en betrokkenheid bij het toetsproces. Een risico van een
antwoordmodel kan zijn dat studenten denken dat er één perfecte oplossing is. Docenten kunnen dit voorkomen
door verschillende antwoordmodellen te maken of keuzes in een antwoordmodel aan te brengen.
2 Aangeven van gemiddelde
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Een docent geeft een objectieve beschrijving van werk van een gemiddeld niveau. Vervolgens krijgen studenten
twee uitgewerkte opdrachten te zien: een boven het gemiddelde en een onder het gemiddelde niveau. Studenten
gaan met elkaar in discussie over de vraag welk werk boven en welk werk onder het gemiddelde niveau ligt.
Studenten leren op deze manier te werken met de beoordelingscriteria. Op basis van deze opdracht kunnen ze hun
eigen werk beoordelen.
3 Standaard model
Studenten gebruiken criteria om zichzelf een cijfer voor hun werk te geven, voordat ze het inleveren bij hun
docent. Door het eigen werk kritisch te bekijken worden ze voor een deel meegenomen in het beoordelingsproces.
De docent geeft het uiteindelijke cijfer.
4 Self-assessment met geïntegreerde feedback
Studenten integreren verkregen feedback van de docent en medestudenten voordat ze zichzelf beoordelen. Op
deze manier beoordelen ze zichzelf vanuit een geïnformeerde positie. Een voordeel van dit model is dat studenten
er doorgaans snel achter komen wat ze een volgende keer beter kunnen doen, waardoor er in de les tijd overblijft
om problemen aan te pakken waar veel studenten tegenaan lopen.
5 Leercontract
Studenten beoordelen zichzelf aan de hand van zelf opgestelde criteria binnen een leercontract waarin de student
de beslissingen neemt over wat, wanneer en hoe ze leren. In het nemen van deze beslissingen worden ze
ondersteund door de docent en medestudenten. Ze stellen voor zichzelf weekdoelen op en worden elke week aan
een andere medestudent gekoppeld voor feedback. Binnen dit model geven studenten 25% van de cijfers.

Vermogen tot self-assessment studenten
In het onderzoek van Boud et al. (1) is bekeken of studenten die vrijwillig deelnemen aan self-assessment hier
beter in worden gedurende de tijd. Hiervoor is data gebruikt uit een online cijfersysteem. De cijfers die studenten
zichzelf gaven zijn vergeleken met cijfers die docenten gaven. Het bleek dat wanneer studenten hun eigen werk
binnen een vak voor het eerst evalueerden, ze het lastig vonden om zichzelf een nauwkeurige beoordeling te
geven. Latere beoordelingen binnen het vak waren over het algemeen nauwkeuriger, omdat studenten ervaring
opdeden met self-assessment en richtlijnen van de docent ontvingen. Beoordelingen van studenten binnen elk
nieuw vak waren eerst hoger dan die van de docent, maar gedurende de tijd werden ze steeds meer gelijk. De
onderzoekers geven aan dat een reden hiervoor kan zijn dat studenten steeds aan een nieuwe manier van
beoordelen moeten wennen wanneer ze starten met een nieuw vak. Daardoor wordt gesuggereerd dat dat groei
in vaardigheden in self-assessment niet uitwisselbaar is tussen vakken.
Uit dit onderzoek bleek daarnaast dat lager presterende studenten hun prestaties vaak overschatten en hoger
presterende studenten hun prestaties onderschatten. Zwakkere studenten lieten gedurende de tijd ook minder
verbetering zien dan sterkere studenten. De middengroep was het beste in staat zichzelf in overeenstemming met
de docent te beoordelen en groeide hierin het meest. Uit onderzoek van Lawson et al. (2) kwam echter naar voren
dat alle studenten zichzelf in eerste instantie overschatten, maar dat de variatie verminderd met de tijd, tot een
punt waarop geen verschil meer zichtbaar is tussen beoordelingen. Beide onderzoeken gaan in tegen de
uitkomsten van Lew, Alwis & Schmidt (3), die vonden dat vaardigheden tot self-assessment niet verbeteren
gedurende de tijd.
Ondanks wisselende uitkomsten, komen cijfers die docenten geven over het algemeen overeen met cijfers die
studenten zichzelf geven wanneer gekeken wordt naar een heel semester.
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6 PEER ASSESSMENT
Peer assessment is een proces waarin studenten elkaars werk evalueren met behulp van beoordelingscriteria.
Studenten doen hierbij een uitspraak over het niveau en de kwaliteit van prestaties van medestudenten. Peer
assessment kan gebruikt worden als:
 Leermiddel: het beoordelen van medestudenten. Dit leidt tot ontwikkeling van vaardigheden om oordelen te
vormen over de kwaliteit van werk (7). Studenten kunnen een medestudent bijvoorbeeld een cijfer geven voor
een opdracht, feedback geven op een presentatie of schrijfopdracht of de stage van een medestudent
evalueren (5).
 Assessmentmiddel: het vormen van een beeld van individuele prestaties binnen een groep (7). Een voorbeeld
hiervan is het evalueren van groepswerk (5).

Leermiddel
Uit onderzoek van Berg, Admiraal en Pilot (6) blijkt dat studenten ervan profiteren wanneer ze werk van anderen
bekijken en hen feedback geven. Ze raken daardoor beter bekend met criteria waaraan opdrachten moeten
voldoen, wat het herzien van eigen opdrachten gemakkelijker maakt. Wanneer studenten voldoende tijd
investeren in het geven van peerfeedback leidt dat tot het gevoel dat het eindproduct beter is dan de
conceptversie. Een ander voordeel van peerfeedback is de authenticiteit van de taak; in de toekomstige
werkpraktijk van studenten zullen collega’s commentaar op producten geven (2;6). Door hiermee tijdens de
opleiding ervaring op te doen, leren studenten hun eigen mening over feedback te vormen (6). Ook leren
studenten door het geven van peerfeedback hun eigen werk beter te beoordelen (2).
Er spelen drie zaken bij het effectief inzetten van peerfeedback (6):
- Plan voldoende tijd tussen het uitwisselen van peerfeedback en beoordeling door de docent.
- Organiseer wederkerige feedback zodat studenten producten gemakkelijk kunnen uitwisselen.
- De optimale grootte van feedbackgroepen is 3 of 4. Dan kunnen studenten de opmerkingen vergelijken
met die van andere studenten en daardoor beter de relevantie beoordelen. Groepen van 2 zijn te
kwetsbaar. Het kan zijn dat iemand niet goed genoeg functioneert, waardoor de ander gedemotiveerd
raakt omdat er te weinig feedback gegeven wordt. Ook is er het risico dat wanneer twee zwakke
studenten bij elkaar zitten ze elkaar te weinig te bieden hebben.

Assessmentmiddel
Peer assessment is naast een leermiddel ook een assessmentmiddel. Het is bijvoorbeeld een tool om
groepsprestaties te monitoren en evalueren (8). Het wordt door docenten gebruikt voor het monitoren van de
uitvoering van groepswerk door studenten, en door studenten voor reflectie. Reflectie door studenten kan op
verschillende manieren plaatsvinden:
- Peer nominatie: het identificeren van degene die het beste gewerkt heeft in de groep
- Peer rating: waardering van de bijdragen van groepsgenoten gebaseerd op bepaalde prestatie-eisen
Peer assessment is voor het evalueren van groepswerk zeer bruikbaar omdat studenten zich vaak druk maken over
de waardering van de bijdrage van verschillende studenten aan het groepscijfer. Uit onderzoek van Weaver &
Esposoto (8) blijkt dat studenten positief zijn over het feit dat ze een oordeel mogen geven over de relatieve
prestaties van medestudenten. Studenten geven daarbij aan dat ze zich comfortabeler voelen wanneer ze de
feedback anoniem geven. Ook uit onderzoek van Raes, Vanderhoven & Schellens (3) blijkt dat studenten een
voorkeur geven aan anonieme feedback. In dit onderzoek leidde het gebruik van een anonieme vorm van peer
assessment tot vermindering van ongewenste sociale effecten van peer assessment zoals groepsdruk en
vooroordelen.

Implementatie
Bij het implementeren van kwalitatief hoogwaardig peer assessment moeten docenten rekening houden met de
volgende punten (5):
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Stel duidelijke verwachtingen en doelstellingen
Koppel studenten en het organiseer het contact
Ontwikkel duidelijke assessment-criteria
Laat studenten oefenen met het geven van feedback aan de hand van de opgestelde criteria
Specificeer activiteiten, maak duidelijk wat er van studenten verwacht wordt en hoe ze de taken aan moeten
pakken
Coach het proces
Controleer de betrouwbaarheid en validiteit van peer assessment, eventueel steekproefsgewijs
Evalueer het proces

Effectiviteit
Peer assessment wordt uitgevoerd onder verschillende omstandigheden, met verschillende methoden, waardoor
er een variëteit aan uitkomsten is. Daarom kan op basis van beschikbare onderzoeken geen eenduidige uitspraak
worden gedaan over de effectiviteit van peer assessment (7). Wel blijkt dat training en ervaring toepassing van
peer assessment bevorderen (1;4). Training kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van voorbeelden van goede en
minder goede beoordelingscriteria, discussies tussen studenten over het formuleren van criteria en het relateren
van beoordelingscriteria aan leerdoelen. Uit onderzoek van Kappe (1) komt naar voren dat studenten die getraind
zijn in het uitvoeren van peer assessments competenties van medestudenten betrouwbaar kunnen beoordelen.
Ondanks dat deelbeoordelingen onbetrouwbaar bleken, was het eindcijfer dat studenten elkaar gaven in het
onderzoek betrouwbaar en gelijk aan die van de docent. Een verklaring voor de onbetrouwbaarheid van
deelbeoordelingen kan zijn dat studenten het lastig vinden om verschillende beoordelingscriteria van elkaar te
onderscheiden. De verschillen die daardoor in deelbeoordelingen ontstaan vereffenen zich in het eindoordeel,
waardoor dat cijfer wel betrouwbaar is. De studenten uit het onderzoek zijn van mening dat peer assessment een
bruikbaar leermoment is waardoor ze actief met verkregen feedback aan de slag gaan.
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7 BESPREKEN VAN TOETSEN
Toetsen geven studenten feedback op wat ze geleerd hebben en wat ze nog moeten leren (1). Het bespreken van
toetsen leidt ertoe dat studenten geleerde stof langer onthouden. Ook docenten hebben veel aan het bespreken
van de toets. Ze verkrijgen informatie over onderwerpen waar studenten moeite mee hebben, dus waar ze een
volgende keer meer aandacht aan kunnen besteden. Verder ontvangen ze feedback op de formulering van de
vragen, waarmee ze een toets kunnen verbeteren. Het bespreken van een toets in de les kost tijd. Daarom kunnen
docenten er, om tijd te besparen, ook voor kiezen enkel vragen bespreken waar veel studenten moeite mee
hadden (2).
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Formatieve Summative Assessment
Formative Summative Assessment (FSA) is een gestructureerde methode om studenten feedback te geven op
toetsen en deze feedback te gebruiken in het onderwijs. Een toets wordt achteraf met studenten besproken
zonder dat ze weten welke fouten ze gemaakt hebben. Tijdens de bespreking krijgen studenten de kans om vragen
over de toets te stellen (3). Deze manier voor het bespreken van toetsen werkt het beste als docenten hun
studenten nog terugzien, bijvoorbeeld na deeltentamens of wanneer studenten een herkansing moeten doen.

Effectiviteit
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van FSA:
Een eerste onderzoek is uitgevoerd door Winninger (3). In dit onderzoek kregen studenten hun cijfer
voorafgaand aan het bespreken van de toets. Vervolgens werden de goede antwoorden klassikaal besproken
en werd studenten gevraagd de goede antwoorden toe te lichten. Bij korte essayvragen liet de docent
voorbeelden van goede en minder goede antwoorden zien. Tijdens de bespreking konden studenten vragen
stellen en opmerkingen geven wanneer ze bepaalde vragen onduidelijk of misleidend vonden. Studenten
stonden positief tegenover deze manier van het bespreken van een toets. Ze vonden dat dit meer opleverde
dan wanneer ze enkel hun toets met correcties terugkregen.
Een tweede onderzoek naar de effectiviteit van FSA is ook uitgevoerd door Winninger (3). In dit onderzoek
werden studenten verdeeld in twee groepen. In de eerste groep werd de FSA methode gebruikt en de
tweede groep was een controlegroep waarin studenten hun toets nagekeken terugkregen. Een week later
deden de studenten de toets nog een keer voor bonuspunten. De studenten in de FSA groep scoorden op
deze tweede toets 10% hoger. Studenten gaven aan dat de FSA methode ze hielp om duidelijkheid te krijgen
over de vragen die ze fout hadden. De docent gaf aan dat studenten hun aandacht beter bij de bespreking
hielden en dat de antwoorden op de vragen minder tot discussie leidden.
Een derde onderzoek is uitgevoerd door Drouin (2). Studenten deden mee aan twee FSA activiteiten binnen
een semester. De eerste activiteit was individueel en vond plaats na de eerste toets in het semester. De
tweede activiteit vond plaats in een groepje van vier à vijf studenten na de tweede toets. Tijdens de
bespreking van de toets kregen studenten een kopie van hun toets, zonder correcties. De studenten moesten
de toets opnieuw maken, met hun boek een aantekeningen erbij. De docent was beschikbaar voor vragen en
feedback. Tijdens de groepsactiviteit gingen studenten met elkaar in gesprek over de antwoorden en
maakten de toets gezamenlijk opnieuw. Aan het einde van beide activiteiten haalde de docent de
antwoordvellen op en kregen de studenten de juiste antwoorden. De opnieuw ingeleverde toetsen werden
door de docent voorzien van een cijfer en aan de hand van dat cijfer konden studenten bonuspunten op hun
eigen toets verdienen. Na vijf weken kregen de studenten dezelfde toets nog een keer. Op deze controletoets
scoorden studenten 10% hoger wanneer ze deel hadden genomen aan de groepsactiviteit. Studenten staan
positief tegenover beide activiteiten en vinden het bespreken van de toets erg nuttig. Ze onthouden de
geleerde stof beter en langer als ze deelnemen aan FSA. Een interessant neveneffect van de methode is dat
studenten de groepsactiviteit leuk vinden omdat het ze helpt een betere band te krijgen met medestudenten.
Dit leidde tot samenwerking buiten de klas, bijvoorbeeld in studiegroepen.

Discussie
De onderzoeken bestonden uit kleine steekproeven onder psychologiestudenten. De effecten zijn positief, maar er
is meer onderzoek nodig. In het onderzoek van Drouin (2) bestond de controletoets uit dezelfde meerkeuzevragen,
waarbij de antwoordopties in andere volgorde stonden. Het zou dus kunnen zijn dat studenten de concepten niet
beter kenden op de controletoets, maar de antwoorden hadden onthouden. Toch blijft dan het verschil bestaan
tussen studenten die deelnamen aan FSA en studenten die hun toets met correcties terug kregen. Dit zou
betekenen dat de extra aandacht die besteed wordt aan het bespreken van een toets, ertoe leidt dat studenten
concepten beter onthouden.
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