Formulier toetsevaluatie en –verbetering (bron: GZ)
Concept 0.1.

Examinator(en): ……………..

Naam toets: ……………….
Onderdeel van het tentamen: ………………

Tijdstip of periode van afname: ……….
Geëvalueerd door: …………….

Een toets is een beoordeling door een (of meerdere) examinator(en) in
welke mate een student voldoet aan vooraf geformuleerde eisen (OER)
Vooraf
1
Zijn de leerdoelen zo geformuleerd dat ze zijn te beoordelen? (1)
Is de student bij de start van het programma op de hoogte van de
leerdoelen, de toetsvorm, de toetsprocedure en de eisen waaraan zij/hij
moet voldoen? (2)
Dekt de toets – een representatieve steekproef van - de leerstof? (3)
Past de toetsvorm qua aard en niveau bij de leerdoelen en het niveau
van de student? (1)
Zijn de vragen, opdrachten en cases op een heldere en eenduidige
wijze geformuleerd? (3)
Is er een antwoordmodel of beoordelingsformulier dat past bij de
leerdoelen en de toetsvorm en dat voor beoordelaars voldoende
duidelijk is? (5)
Is vastgesteld op welke wijze de cesuur en het cijfer wordt bepaald? (1)
(Indien van toepassing) Is er een procedure of draaiboek voor de
afname van de toets? (4)
Hebben studenten tussentijds voldoende feedback gekregen op hun
werk? (2)
Opmerkingen/verbeteringen:

Ja/
nee

Beoordeeld
door:

Afname
Is de toets volgens de procedure afgenomen? (6)
Zijn de toetsomstandigheden (locatie, tijd, verstoringen) voldoende? (6)
(Indien van toepassing) Is er een controle gedaan op plagiaat? (6)
Zijn er gevallen van (mogelijke) fraude gesignaleerd? (6)
Opmerkingen/verbeteringen:

Beoordeling
Er zijn minder dan 30% onvoldoendes?
Indien er meer dan 30% onvoldoendes zijn: is er onderzoek gedaan
naar de oorzaken daarvan? (6)
Heeft er tussen de examinatoren een afstemming over de cesuur plaats
gevonden? (6)
Is de beoordeling door (tenminste) twee examinatoren vastgesteld?
(1/6)
Heeft de student binnen de vastgestelde termijn een beoordeling
ontvangen? (2)
Heeft de student een toelichting gekregen op de beoordeling? (2)
Opmerkingen/verbeteringen:

1

Informatiebronnen: 1. Studiehandleiding. 2. Studentevaluatie en OC, 3.Toets. 4. Toetsprocedure 5.
Antwoordmodel/beoordelingsformulier 6. Examinator/surveillant 7. Onderwijsbureau

1

Archivering

Ja/
nee

Is het werk en de beoordelingsnormen volgens de regels gearchiveerd?
(7)
Opmerkingen/verbeteringen:

Geraadpleegde Informatiebronnen
Studiehandleiding (leerdoelen, cesuurbepaling, beoordeling)
Toetsmatrijs
Toets
Antwoordmodel of beoordelingsformulier
Toetsprocedure
Studentevaluatie
Opleidingscommissie
Examinator
Tweede examinator
Surveillant
SIS (toetsresultaten)
Onderwijsbureau (archivering)
Opmerkingen/verbeteringen:

2

Beoordeeld
door:

