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• Faire toetsing: de aanleiding
• Enkele noties uit de literatuur
• A- en B-variant voor stage en afstuderen
• Gesprek

Agenda

Welkom!



• Opleiding
• HBO-ICT
• Anders …

• Rol
• Docent
• Manager
• Ondersteuning (onderwijskundige, …)

Voorstellen

Wie doen er mee vandaag?



• In Nederland, sinds 2016: VN-verdrag handicap

• Artikel 24 (Onderwijs): redelijke aanpassingen naar gelang de 
behoefte van de persoon in kwestie

• Ongeveer 12,5 % van de studenten HBO-ICT zijn bekend met 
een functiebeperking (afgezien van bijv.: dyslexie) 

Aanleiding

VN-verdrag en Studeren met Functiebeperking



• Studenten: goede hbo-ingenieurs

• Stage en afstuderen: goede verhalen
• Maar niet altijd op papier …
• Want soms is het lastig, iets goed op te schrijven

• Is de toetsing dan wel fair en valide?

Aanleiding

De praktijk



• Op zoek naar alternatieve, 
faire vormen voor 
praktijkopdrachten

• Iedereen gelijke kansen 
dus verschillende toetsvormen

Aanleiding

Toetsing: fair en valide



• A Practioner’s Guide to Choice of 
Assessment Within a Module: zeven 
casussen, bijvoorbeeld:

• Essay aan het eind óf vier opdrachten 
gedurende het semester

• Posterpresentatie óf mondelinge presentatie
• Essay óf PowerPoint-presentatie

Literatuur

University College Dublin / O’Neill (Ed) (2011)



• O’ Neill & Padden (2021): twee verschillende invullingen van 
‘keuze in toetsen’

1. ‘Diverse assessment method’ – nieuwe methode van toetsen, 
bijv. nieuw voor examinator en/of student  breder repertoire

2. ‘Choice of assessment’ – de student kan in een module uit 
verschillende toetsvormen kiezen

Literatuur

Keuzes in toetsing



• O’ Neill (2017): twee vormen van fairness

1. ‘Procedural fairness’: ondersteuning, voorbeelden, billijkheid, 
ongerustheid, inspanning, mogelijkheid van feedback, …

2. ‘Justice’: vergelijkbare resultaten (cijfers)? 

Literatuur

Het begrip ‘fairness’ bij ‘choice of assessment’



• O’ Neill (2017) Negen voorbeelden, twee jaar, 340 studenten
• Studenten tevreden over ‘procedural fairness’ – maar workload

is aandachtspunt
• Studenten: interesse om iets nieuws uit te proberen
• Cijfers van varianten gelijkwaardig (‘justice’), en hoger dan 

voorgaande jaren
• Sommige doelgroepen hebben voordeel van keuzemogelijkheid 

(‘lower socio-economic backgrounds’)

Literatuur

Procedural fairness en Justice



• O’Brien, Chlochasaigh, & Ó’Ceallaigh (2019) vragen aandacht
voor ‘beoordelingsgeletterdheid’

• Weten studenten genoeg van (alternatieve) toetsvormen om 
een goede keuze te kunnen maken?

• Experiment: twee uur les in toetsvormen (bachelor) of integraal 
in module (master)

• Resultaat: variëteit in gekozen toetsvormen

Literatuur

Assessment literacy



Sinds jaar en dag:
• beroepsactiviteiten
• beroepsproducten
• verslag
• presentatie en verdediging

A- en B-variant

Stage en afstuderen bij HBO-ICT: portfolio

manage & 
control

analyseren adviseren ontwerpen realiseren professional
skils

context, opdracht en beschrijving bedrijfsproduct

verslag

beroeps-
producten

reflectie reflectie reflectiereflectiereflectiereflectie



• Sommige studenten schrijven beter, andere vertellen beter

• Alternatieve toetsvorm: verslag óf mondeling assessment 

• Aanvankelijk gericht op doelgroep: deel van SMF-studenten

• Maar beter: inclusief – mogelijk voor alle studenten

A- en B-variant

Waarom twee varianten voor stage en afstuderen?



• Gesprek aan de hand van 
PowerPoint

• Geen presentatie, maar gesprek
n.a.v. onderbouwing 

A- en B-variant

Alternatief: mondeling assessment



Als overzicht lastig is, 
waarom dan niet 
een reflectiemoment:
• per week
• per beroepsactiviteit

Ook dit: 
voor alle studenten

A- en B-variant

Voortgangsverslagen



A- en B-variant

Proces



• Beoordelingsformulier
• Verhaal over opdracht
• Beroepsproducten
• Beoordelingsformulier en 

beroepsproducten zijn in 
beide varianten gelijk!

A- en B-variant

A- en B-variant: sandwichmodel



• Pilot (januari – juni 2019): tevredenheid studenten gemeten

• 16 studenten
aangeschreven

• 5 reacties
ontvangen

A- en B-variant

Reactie studenten (pilot)



A- en B-variant

Reactie studenten (keuze B-variant)



• Enquête oktober 2021, 24 collega’s beantwoordden een vraag 
over werkdruk in de A- en B-variant

A- en B-variant

Mening docenten

(hoger)

(lager)



Het doorlezen van de documentatie duurt bij A en B 
even lang, maar bij B komt er een zitting van 2 uur bij. 
Dit is ter vervanging van het doorlezen van het 
eindverslag, maar de tijd van het voorbereiden zit hem 
niet in het lezen van het eindverslag, maar de overige 
documentatie. Daarbij ben je bij de B-variant vaak 
meer tijd kwijt omdat het een zoekplaatje is omdat 
nergens even kort staat beschreven wat wat is. 

A- en B-variant

Reactie docent over werkdruk



• Enquête oktober 2021: vraag naar tips B-variant

1. Voorbereiding is belangrijk (zowel student als examinator)
2. Stel beoordeling uit tot eindpresentatie – assessment is 

informatie vergaren
3. Stel je in het assessment terughoudend op – laat de student 

zijn verhaal vertellen 

A- en B-docent

Tips van examinatoren B-variant voor collega’s



Gesprek

Vragen – gesprek – discussie 

Jan Nauta
jm.nauta@windesheim.nl
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