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Samenvatting 

In dit draaiboek beschrijven we de procedures en afspraken die gehanteerd worden bij 
de uitvoering van veldtoetsing en proeftoetsing bij de Open Universiteit. 
Dit draaiboek geeft (in grote lijnen) een beschrijving van de wijze waarop een 
veldtoetsing en een proeftoetsing wordt uitgevoerd. Het draaiboek is bestemd voor 
alle personen en geledingen die betrokken zijn bij de veld- en/of proeftoetsing. 
In de inleiding gaan we in op de plaats die veldtoetsing en proeftoetsing inneemt als 
onderdeel van de kwaliteitszorg bij de Open Universiteit bij de ontwikkeling en revisie 
van OU-cursussen. Vervolgens geven we voor veldtoetsing en proeftoetsing separaat 
aan wat de doelstelling van beide vormen van formatieve evaluatie is, schetsen we 
kort hoe de veldtoetsing en proeftoetsing wordt uitgevoerd en gaan we ook nader in 
op het belang van deze vormen van evaluatie. 
Veldtoetsing en proeftoetsing kennen vele activiteiten die verschillende personen en 
afdelingen in opeenvolgende fasen, al dan niet gezamenlijk, uitvoeren. Welke 
afdelingen en functionarissen daarbij betrokken zijn, passeert daarbij de revue. 
Alvorens de verschillende fasen en activiteiten in detail uit te werken, gaan we in een 
tijdschema kort in op de fasen van voorbereiding, uitvoering en verslaglegging. 
De kern van het draaiboek bestaat uit een beschrijving van de werkzaamheden en 
activiteiten die in een chronologische volgorde worden uitgevoerd. Per onderdeel 
wordt (in aparte hoofdstukken voor veldtoetsing en proeftoetsing) aangegeven wat er 
moet gebeuren en wie voor welke activiteiten op welke momenten verantwoordelijk is. 
In het draaiboek bespreken we de volgende onderdelen: 
• aankondiging veldtoetsing / proeftoetsing 
• opstellen veldtoetsplan / proeftoetsplan 
• aanvragen van examen bij de Commissie voor de Examens, benoemen van 

examinator * 
• werving van veldtoetsstudenten / proeftoetsstudenten 
• selectie van proeftoetsstudenten * 
• proeftoetsovereenkomst * 
• proeftoetsmateriaal en verzending proeftoetspakket * 
• data-analyse en -verwerking en vaststellen van maatregelen 
• eindbijeenkomst: proeftoetstentamen * en/of evaluatie 
• declaraties afhandelen * 
• proeftoetsverslag / veldtoetsverslag 
• certificering * 
• omboeken * 
 
* alleen van toepassing bij proeftoetsing 
 
In de bijlagen zijn documenten opgenomen die men kan gebruiken bij de verschillende 
activiteiten. Meestal gaat het om standaarddocumenten zoals sjablonen en 
standaardbrieven die met (de eventuele) aanpassingen snel toepasbaar zijn in de 
veldtoets- en/of proeftoetspraktijk. 
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1 Inleiding 

De Open Universiteit (OU) als instelling voor open hoger afstandsonderwijs ontwikkelt 
onderwijs waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van inhoudelijke- en 
didactische kwaliteit van het cursusmateriaal. Om deze kwaliteit te waarborgen maakt 
de OU in het proces van de cursusontwikkeling, naast diensten van verschillende 
deskundigen, gebruik van de diensten van studenten bij de formatieve evaluatie1. In 
OU-jargon spreken we van veldtoetsing en proeftoetsing. Bij veldtoetsing bestudeert 
een groep studenten het cursusmateriaal dat beschikbaar is vanaf het moment dat de 
cursus operationeel is, d.w.z. in de verkoop en regulier toegankelijk is voor alle 
studenten. Bij proeftoetsing bestudeert en beoordeelt een groep van ongeveer twaalf 
studenten het concept cursusmateriaal, m.a.w. cursusmateriaal dat nog niet op de 
markt is en nog niet voor iedereen toegankelijk is. De bijdrage van studenten bestaat 
voor beide vormen van evaluatie eruit dat zij, als representanten van de uiteindelijke 
gebruikersgroepen, aangeven in hoeverre het (nog niet definitieve) cursusmateriaal 
voldoet aan de eisen die er aan gesteld mogen worden. Die eisen betreffen onder 
andere toegankelijkheid, studeerbaarheid en de beoogde studielast. Als consument 
kunnen zij een gefundeerd oordeel geven over het genoten onderwijs. 
 
In het kader van kwaliteitszorg bij de Open Universiteit hebben veldtoetsing en 
proeftoetsing een vaste plaats ingenomen bij de ontwikkeling en revisie van OU-
cursussen. Beide vormen van evaluatie zijn te beschouwen als onderdeel van de 
kwaliteitsbevordering. Onder kwaliteitsbevordering verstaan wij alle activiteiten 
gericht op het optimaliseren van het onderwijs van de Open Universiteit, zowel in de 
ontwikkelfase als ook in het exploitatietraject. Vanuit deze achtergrond richten we bij 
kwaliteitsbevordering de aandacht van zowel vakinhoudelijke- als onderwijskundige 
zijde op het hele primaire proces: ontwerp, ontwikkeling/productie, begeleiding en 
tentaminering. Met betrekking tot evaluatie maken we daarbij een onderscheid tussen 
proeftoetsing (in de ontwikkelfase), veldtoetsing (bij aanvang van het 
exploitatietraject) en permanente cursusevaluatie (monitoring, in het 
exploitatietraject).  
Zoals al aangegeven vindt proeftoetsing plaats gedurende de ontwikkeling van de 
cursus, dus voordat een cursus op de markt verschijnt. Bij veldtoetsing vindt de 
evaluatie niet plaats in het ontwikkeltraject, maar in het exploitatietraject; de cursus 
is dan opengesteld voor alle studenten die belangstelling hebben voor de cursus. Het 
belangrijkste verschil met proeftoetsing is, dat het bij proeftoetsing gaat om 
onderwijsmaterialen die nog in ontwikkeling zijn, terwijl veldtoetsing betrekking heeft 
op evaluatie van onderwijsmaterialen die reeds op de markt zijn. Een veldtoetsing is 
minder uitgebreid qua opzet en organisatie dan een proeftoetsing. Samen met het 
cursusteam wordt er een evaluatievragenlijst ontwikkeld, die vervolgens aan 12 – 25 

1 Doel van formatieve evaluatie is het ontwerpproces te ondersteunen om zodoende het ontwerp 
te verbeteren. Dit gebeurt in een omgeving waarin nauw wordt samengewerkt met gebruikers 
die hun meningen geven, deze feedback wordt verzameld. Van belang is deze methode snel op 
te starten (bij het begin) omdat aanpassingen in een ontwerp het minst kostbaar zijn in een 
vroeg stadium. 
Formatieve evaluatie vindt plaats op basis van kwalitatieve dataverzameling. 
De tegenhanger van formatieve evaluatie is summatieve evaluatie. Summatieve evaluatie vindt 
plaats op basis van kwantitieve dataverzameling. Daarbij is het doel van ‘het taxeren van de 
bruikbaarheid en de effectiviteit van het systeem’, oftewel de algehele prestatie van gebruiker 
en systeem. Summatieve evaluatie vindt achteraf plaats, na afronding van het ontwerp. 
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studenten (die de cursus volgen) wordt voorgelegd. Aan de hand van de uitkomsten 
van de evaluatievragenlijst kan het cursusteam, indien nodig, besluiten tot enkele 
aanpassingen in de cursus, of, mogelijk tot een revisie. Zo nodig kan het cursusteam 
besluiten om naast de evaluatievragenlijst ook andere evaluatie-instrumenten in te 
zetten. 
Permanente cursusevaluatie is een vorm van evaluatie die in het verlengde ligt van 
veld- en proeftoetsing en heeft het karakter van voortschrijdende formatieve 
evaluatie. Gedurende de periode dat een cursus in exploitatie is, worden voortdurend 
(op systematische wijze) gegevens over de cursus verzameld en wordt bekeken in 
hoeverre de cursus voldoet aan de oorspronkelijke opzet en doelstellingen. Op het 
moment dat er aanwijzingen zijn dat er problemen optreden bij een cursus, is dat 
aanleiding de cursus nader te onderzoeken. 
 
 Omvang Evaluatie Materiaal Vergoeding Tentamen Contract 
 
Proeftoetsing 

 
studenten 
bestuderen 
hele cursus 

 
− onder-

delen 
van de 
cursus; 
of hele 
cursus 

− studie-
last 

 

 
concept 
cursus 

 
volgens 
college- 
besluit2 

 
proeftoets- 
tentamen 

 
ja 

Veldtoetsing studenten 
bestuderen 
hele cursus 
 
 

− onder-
delen 
van de 
cursus; 
of hele 
cursus 

− studie-
last 

 

definitieve 
cursus 

geen regulier 
tentamen 

nee 

Permanente 
cursus-
evaluatie 

studenten 
bestuderen 
hele cursus 
 

standaard definitieve 
cursus 

geen regulier 
tentamen 

nee 

 
Verder wordt bij de Open Universiteit kwaliteitsbewaking uitgevoerd in de vorm van 
summatieve evaluatie, o.a. middels (externe) visitaties en beoordelingen van het OU-
onderwijs en programmering. 
 
In dit draaiboek beschrijven we de praktijk van de veldtoetsing en proeftoetsing. Beide 
vormen van evaluatie bestaan uit een veelheid aan activiteiten en werkzaamheden die 
verschillende personen en afdelingen moeten uitvoeren. Dit draaiboek is ontwikkeld 
om een goed overzicht te krijgen van wie wanneer wat moet doen.  
In het vervolg van dit draaiboek geven we in hoofdstuk 2 achtergrondinformatie over 
proeftoetsing en veldtoetsing, o.a. informatie over diverse geledingen van de OU die 
betrokken zijn bij de organisatie van de veldtoetsing en de proeftoetsing. Krijgt u te 
maken met een veldtoetsing, dan verwijzen we u naar paragraaf 2.1. Zij die een 
proeftoetsing (willen) gaan uitvoeren, kunnen paragraaf 2.1 overslaan en direct naar 
paragraaf 2.2. gaan.  
In hoofdstuk 3 en 4 gaan we in detail in op de verschillende organisatorische aspecten 
zoals die aan de orde zijn bij veldtoetsing en proeftoetsing. Het draaiboek is zodanig 
opgezet dat personen die betrokken zijn bij de organisatie van een veldtoetsing, 

2 (U2006/2965 fjb) het bedrag van een cursus van 1 module als onderdeel van een starters- 
resp. studiepakket wordt als ijkpunt gehanteerd als vergoeding aan de deelnemende 
proeftoetsstudent 
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gedetailleerde informatie daarover aantreffen in hoofdstuk 3. Voor proeftoetsing doen 
we dat in hoofdstuk 4. We raden dan ook aan om, afhankelijk van met welke vorm van 
evaluatie men te maken heeft, ofwel het hoofdstuk over veldtoetsing te raadplegen, 
dan wel het hoofdstuk over proeftoetsing. 
 
Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de procedures van beide vormen van 
cursusevaluatie, presenteren we hieronder een overzicht met voor- en nadelen van 
veldtoetsing en proeftoetsing. 
 
 Voordelen Nadelen 
 
Veldtoetsing 

 
− deelname meer vrijblijvend 
− meer vrijheid van studietempo 
− eenvoudigere organisatie 
− minder kosten aan verbonden 
− evaluatie terwijl cursus gewoon in 

exploitatie is 
− reguliere tentaminering 

 

 
− deelname meer vrijblijvend 
− ‘doorlooptijd’ minder goed onder 

controle 
− ‘doorlooptijd’ kan langer zijn 
− evaluatie minder ‘diepgaand’ 
− missen extra tentamenmogelijkheid 
 

Proeftoetsing − cursus alleen beschikbaar voor 
proefstudenten 

− reguliere studenten worden niet 
geconfronteerd met mogelijke 
hiaten en onvolkomenheden in de 
cursus 

− contract geeft cursusontwerpers een 
controlemechanisme (‘stok achter 
de deur’) 

− studeren in een vaste periode 
− ‘doorlooptijd’ beter onder controle 
− proeftoetstentamen (=extra 

tentamenmogelijkheid) 
− meer ‘diepgaande’ evaluatie 
 

− verlengd cursusontwikkeltraject 
− complexere organisatie 
− extra kosten 
− verzilvering certificaat pas als de 

cursus op de markt is 
− contract schept verplichtingen voor 

student 
 

 
Het draaiboek is al in eerdere versies uitgebracht en vanwege nieuwe aanpakken en 
stroomlijning van procedures telkens geactualiseerd (1993, 2001, 2005). In het 
verleden hebben verschillende personen hun bijdrage geleverd; twee namen willen we 
expliciet vermelden: Mirjam Bouwens (versie 1993) en Geja van Prooijen (versie 
2005). Ook nu is het vernieuwde draaiboek tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met een aantal personen van de faculteiten en ondersteunende 
afdelingen. De huidige versie van het draaiboek is voor het beheersmatige deel 
voorgelegd aan de beheersassistent van de faculteit Natuurwetenschappen, Danielle 
Tissingh. 
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2 Achtergrondinformatie Veldtoetsing en 
Proeftoetsing 

2.1 Veldtoetsing 

2.1.1 Algemeen 

De doelstelling van veldtoetsing is om kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken te 
kunnen doen over onderwijsmaterialen en onderwijsvormen en deze op grond van die 
uitspraken, waar nodig naar inhoud, didactiek en studiebelasting bij te stellen en de 
kwaliteit ervan te verhogen. Daarmee richt veldtoetsing zich op een drietal aspecten: 
de inhoudelijke kwaliteit, de onderwijskundige kwaliteit en de studielast. 
 
Binnen de Open Universiteit kennen we een praktijk waarin studenten worden 
betrokkenen bij de evaluatie van cursusmaterialen. Veldtoetsing is een 
cursusspecifieke evaluatie, die de ontwikkelaars van onderwijsmaterialen inzicht geeft 
in de sterke en zwakke punten van de cursus die inmiddels op de markt is. Door 
veldtoetsing kunnen studenten vroeg in de exploitatiefase zwakke punten in het 
studiemateriaal signaleren en aangeven waar studieprocessen niet optimaal verlopen 
(bijvoorbeeld doordat materialen niet goed op elkaar zijn afgestemd of doordat de 
leeromgeving niet adequaat is ingericht). Studenten kunnen aanwijzingen geven voor 
het aanbrengen van verbeteringen. Studenten krijgen daarbij een tweeledige opdracht 
nl.: het uitvoeren van studietaken, bestuderen van het cursusmateriaal, inclusief het 
maken van de opgaven, opdrachten en de toetsen én het kritisch becommentariëren 
van het materiaal en procedures. Veldtoetsing levert uitgebreide informatie en 
relevante gegevens op over de cursusmaterialen, het onderwijsproces en de 
studielast. Uit deze informatie kan het cursusteam niet alleen opmaken of de 
afzonderlijke delen van de cursus voldoende toegankelijk en studeerbaar zijn, maar 
ook of de verschillende delen goed op elkaar aansluiten. 
 
Bij veldtoetsing bestuderen de studenten de gehele cursus. Aan de studenten wordt 
gevraagd om bij te houden hoeveel studietijd zij nodig hebben om de cursus te 
bestuderen. Om redenen van efficiëntie kan besloten worden dat niet de gehele cursus 
wordt beoordeeld, maar dat een beperkt deel van de cursus nader wordt geëvalueerd. 
Bij de opzet van de veldtoetsing wordt in overleg tussen de cursusteamleider 
(faculteit) en de proeftoetsmedewerker (CELSTEC) afgesproken welke onderdelen van 
de cursus specifiek worden geëvalueerd en welke aanpak wordt gehanteerd bij de 
veldtoetsing. Ondanks dat niet alle onderdelen van de cursus worden geëvalueerd, 
hebben de studenten wel de mogelijkheid om alle aspecten en onderdelen van de 
cursus kritisch te beoordelen en aan de orde te stellen, als daartoe aanleiding is. 
 
Veldtoetsing is vooral erop gericht om vroeg in de exploitatiefase van een cursus 
kwalitatieve gegevens over de onderwijsmaterialen en het gebruik ervan door 
studenten te verzamelen. Hoe groot de groep studenten is die men betrekt bij de 
veldtoetsing is afhankelijk van een paar factoren. Zo zal de veldtoetsing van een 
cursus met weinig studenten waarschijnlijk ook minder studenten hebben die meedoen 
aan de veldtoetsing. Het betrekken van een grote groep studenten bij de veldtoetsing 
zou in die situatie wel eens kunnen betekenen dat het lang kan duren voordat men het 
gewenste aantal veldtoetsingsstudenten beschikbaar heeft. Op zich hoeft dat echter 
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geen probleem te zijn aangezien we bij veldtoetsing niet pretenderen om statistisch 
verantwoord en representatief onderzoek te verrichten; daarvoor zijn de bij de 
veldtoetsing betrokken groepen meestal toch te klein. Wij zijn op zoek naar indicaties, 
maar dat betekent echter niet dat de bevindingen die uit de veldtoetsing naar voren 
komen niet bruikbaar zouden zijn. In tegendeel, bevindingen en opmerkingen van 
bijvoorbeeld één student kunnen dusdanig steekhoudend zijn dat ze aanleiding 
vormen voor het aanpassen van cursusonderdelen. 
 
Evaluatie van onderwijsmaterialen is voor de Open Universiteit van dusdanig groot 
belang dat de principeafspraak is dat alle nieuwe cursussen worden onderworpen aan 
evaluatie (veldtoetsing of proeftoetsing). In principe geldt dat ook voor grote revisies 
en –weliswaar iets minder urgent– voor kleine revisies. Vanuit het perspectief van 
minder organisatorische maatregelen bij veldtoetsing ligt het meer voor de hand om 
met name bij kleine revisies gebruik te maken van veldtoetsing. 
In alle gevallen geldt dat de procedures die in de uitvoering van veldtoetsingen en 
proeftoetsingen worden gehanteerd zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht. 
Dit draaiboek probeert daarin te voorzien. 

2.1.2 Tijdschema veldtoetsing 

In principe wordt er voor de veldtoetsing van een cursus met een omvang van 100 uur 
een traject uitgestippeld dat ongeveer 6 tot 9 maanden in beslag neemt. Dit traject 
kent grofweg 3 fasen: voorbereiding, uitvoering (studeerproces en dataverzameling + 
dataverwerking) en verslaglegging; het opstellen van het veldtoetsplan is de eerste 
activiteit in de voorbereiding.  
 
Tijdschema 

Fasen 
Voorbereiding uitvoering + dataverwerking verslaglegging 
    
2 maanden 3-6 maanden 1 maand 

 
 
Het tijdschema (dus de doorlooptijd van de veldtoetsing) is mede afhankelijk van de 
wens van de docent: hoe lang wil hij de vragenlijst ‘open’ laten, hoeveel studenten 
doen wanneer tentamen en hoeveel respondenten wil de docent bij de veldtoetsing 
betrekken voordat de vragenlijst gesloten kan worden. 
Om een veldtoetsing goed voorbereid en op tijd van start te laten gaan, is het 
noodzakelijk dat de betreffende cursusteamleider/projectleider uiterlijk 2 maanden 
voor de daadwerkelijke start (het moment waarop de studenten aan de slag gaan) een 
signaal go/no go geeft aan de coördinator veldtoetsing. De geplande CELSTEC-
capaciteit van de proeftoetsmedewerker kan dan worden ingezet en de voorbereidende 
werkzaamheden (opstellen veldtoetsplan, instrumentontwikkeling, etc.) kunnen in 
gang worden gezet. In het geval dat de cursusteamleider de eerste keer een 
veldtoetsing uitvoert, zal de proeftoetsmedewerker aandacht besteden aan een 
uitgebreide toelichting op de veldtoetsprocedure. 
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Startmoment van veldtoetsing 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider  
 
 
coördinator 
veldtoetsing  
 
proeftoetsmedewerker 
 

• geeft signaal go/no go aan coördinator 
veldtoetsing 

 
• regelt geplande CELSTEC-capaciteit van de 

proeftoetsmedewerker 
 
• start met de voorbereidende werkzaamheden 

(opstellen veldtoetsplan, 
instrumentontwikkeling, etc.) 

• geeft toelichting op veldtoetsprocedure indien 
cursusteamleider de eerste keer een 
veldtoetsing uitvoert 

 

 
 
 
 
 
 
draaiboek 
veldtoetsing en 
proeftoetsing 

 
Komt er geen signaal van de cursusteamleider/projectleider, dan wordt ervan 
uitgegaan dat de veldtoetsing niet wordt uitgevoerd en wordt deze gedeprioriteerd. 
Wanneer een veldtoetsing om de een of andere reden niet op de geplande datum kan 
starten, dan moet dit door de faculteit z.s.m. worden doorgegeven aan de coördinator 
veldtoetsing. Het kan zijn dat men de veldtoetsing op een later moment van start wil 
laten gaan. Maar bij deze praktijk moet men zich bedenken dat dit belangrijke 
consequenties heeft voor het evaluatieproces. Niet tegelijk starten van een 
veldtoetsing met het in exploitatie nemen van een cursus, betekent dat de cursus al 
gaat ‘draaien’ zonder dat er evaluatiedata worden verzameld. Het is dan nog maar de 
vraag hoe zinvol een evaluatie in een later stadium nog is.  
Bij het doorschuiven van een veldtoetsing moet bezien worden of er capaciteit voor de 
uitvoering van die veldtoetsing op een later tijdstip beschikbaar zal zijn. Het is echter 
niet vanzelfsprekend dat uitgestelde veldtoetsingen automatisch op een later tijdstip 
kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering is mede afhankelijk van reeds ingeplande 
capaciteit in die periode. Wanneer de situatie zich voordoet dat de benodigde 
capaciteit de beschikbare capaciteit overstijgt, dan zal er een keuze moeten worden 
gemaakt welke projecten het meest urgent zijn. 

2.1.3 Afdelingen en personen 

Veldtoetsing kent een aantal werkzaamheden die grofweg zijn te onderscheiden in 
evaluatieve aspecten en meer administratieve en vooral organisatorische aspecten. Bij 
de uitvoering van de evaluatie is een aantal personen betrokken van verschillende 
afdelingen binnen de Open Universiteit: Centre for Learning Sciences and Technologies 
(CELSTEC), Faculteiten, Onderwijs service centrum (OSC), de Commissie voor de 
Examens (CvE) en studiecentra. 
Hieronder beschrijven we de werkzaamheden van de verschillende afdelingen en 
geven we aan welke functionarissen de werkzaamheden uitvoeren. In bijlage 1 geven 
we de concrete namen van de functionarissen die de werkzaamheden uitvoeren (stand 
van zaken per augustus 2013). Dus voor personen kunt u terecht in de bijlage 
‘Afdelingen en personen’. 
 
CELSTEC 
M.b.t. de veldtoetsing is het CELSTEC met name belast met de opzet en begeleiding 
van het evaluatietraject. Dat betreft o.a. werkzaamheden als werving en selectie van 
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studenten, inzet en keuze van evaluatie-instrumenten, maar ook data-analyse 
en -interpretatie, plus advisering over de te treffen maatregelen. 
Betrokken functionarissen zijn: 
• proeftoetsmedewerker: begeleidt namens het CELSTEC het veldtoetsproces. Het 

betreft meestal een medewerker die specifiek belast is met evaluatietaken binnen 
cursusontwikkelingstrajecten.  

• coördinator veldtoetsingen: houdt het overzicht over alle geplande, in uitvoering 
zijnde en uitgevoerde veldtoetsingen (en proeftoetsingen). De coördinator 
bewaakt de inzet in de veld- en proeftoetsing. In overleg met de 
proeftoetsmedewerker bewaakt hij de voortgang van de veldtoetsingen en 
proeftoetsingen. De coördinator is ook contactpersoon voor de faculteiten. 

• onderwijstechnoloog: begeleidt in specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij een 
innovatieve cursusopzet) namens het CELSTEC een cursusontwikkelingsproject en 
is verantwoordelijk voor de didactische opzet van de cursus. 

 
Faculteiten 
Faculteiten zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van OU-cursussen. M.b.t. de 
veldtoetsing zijn de faculteiten belast met de opzet, maar vooral met de uitvoering 
van de veldtoetsing. Zij dragen er zorg voor dat de cursus gereed is voor studenten en 
in productie gaat. Ze zijn betrokken bij de werving van studenten en de keuze van 
evaluatie-instrumenten. Naast data-interpretatie zijn de faculteiten belast met 
examinering en het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen in de definitieve 
cursus. Verder zijn er nog diverse organisatorische aspecten, zoals mogelijk het 
beleggen van bijeenkomsten, etc. 
Betrokken functionarissen zijn: 
• cursusteamleider/examinator 
• beheersassistent 
• projectcoördinator 
 
Onderwijs service centrum (OSC) 
De afdeling Onderwijs service centrum levert de benodigde gegevens aan die van 
belang zijn bij de werving van studenten.  
Betrokken functionaris: 
• applicatiebeheerder, i.v.m. gegevens uit SPIL 
 
Commissie voor de Examens (CvE) 
De Commissie voor de Examens is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
procedures rondom tentaminering en certificering. 
Betrokken functionaris is: 
• jurist-CvE/ambtelijk secretaris 
 
Studiecentra 
De Studiecentra zijn beschikbaar voor de organisatie van bijeenkomsten (bijvoorbeeld 
evaluatiebijeenkomsten) en examens. 
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2.2 Proeftoetsing 

2.2.1 Algemeen 

De doelstelling van proeftoetsing is om kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken te 
kunnen doen over onderwijsmaterialen en onderwijsvormen en deze op grond van die 
uitspraken, waar nodig naar inhoud, didactiek en studiebelasting bij te stellen en de 
kwaliteit ervan te verhogen. Daarmee richt proeftoetsing zich op een drietal aspecten: 
de inhoudelijke kwaliteit, de onderwijskundige kwaliteit en de studielast. 
 
Binnen de Open Universiteit kennen we een praktijk waarin concept-cursusmaterialen 
ter beoordeling zo compleet mogelijk en in de juiste volgorde aan een voldoende 
representatieve groep studenten, worden aangeboden. Proeftoetsing is een 
cursusspecifieke evaluatie, die de ontwikkelaars van onderwijsmaterialen inzicht geeft 
in de sterke en zwakke punten van de in ontwikkeling zijnde cursus. Door 
proeftoetsing kunnen studenten reeds in een vroegtijdig stadium zwakke punten in het 
studiemateriaal signaleren en aangeven waar studieprocessen niet optimaal verlopen 
(bijvoorbeeld doordat materialen niet goed op elkaar zijn afgestemd of doordat de 
leeromgeving niet adequaat is ingericht). Studenten kunnen aanwijzingen geven voor 
het aanbrengen van verbeteringen. Studenten krijgen daarbij een tweeledige opdracht 
nl.: het uitvoeren van studietaken, bestuderen van het cursusmateriaal, inclusief het 
maken van de opgaven, opdrachten en de toetsen én het kritisch becommentariëren 
van het materiaal en procedures. Proeftoetsing levert uitgebreide informatie en 
relevante gegevens op over de cursusmaterialen, het onderwijsproces en de 
studielast. Uit deze informatie kan het cursusteam niet alleen opmaken of de 
afzonderlijke delen van de cursus voldoende toegankelijk en leerbaar zijn, maar ook of 
de verschillende delen goed op elkaar aansluiten. 
 
Bij proeftoetsing bestuderen de studenten de gehele cursus. Aan de studenten wordt 
gevraagd om bij te houden hoeveel studietijd zij nodig hebben om de cursus te 
bestuderen. Om redenen van efficiëntie wordt niet altijd de gehele cursus beoordeeld, 
maar wordt een beperkt deel van de cursus nader geëvalueerd. Bij de opzet van de 
proeftoetsing wordt in overleg tussen de cursusteamleider (faculteit) en de 
proeftoetsmedewerker (CELSTEC) afgesproken welke onderdelen van de cursus 
specifiek worden geëvalueerd en welke aanpak wordt gehanteerd bij de proeftoetsing. 
Ondanks dat niet alle onderdelen van de cursus worden geëvalueerd, hebben de 
studenten wel de mogelijkheid om alle aspecten en onderdelen van de cursus kritisch 
te beoordelen en aan de orde te stellen, als daartoe aanleiding is. 
 
Proeftoetsing is vooral gericht op het verzamelen van kwalitatieve gegevens over de 
ontwikkelde onderwijsmaterialen en het gebruik ervan door studenten. Ofschoon we 
bij de proeftoetsing altijd representatieve groepen studenten betrekken die een 
afspiegeling zijn van de beoogde doelgroep, pretenderen wij niet om statistisch 
verantwoord en representatief onderzoek te verrichten; daarvoor zijn de bij de 
proeftoetsing betrokken groepen meestal te klein. Wij zijn op zoek naar indicaties, 
maar dat betekent echter niet dat de bevindingen die uit de proeftoetsing naar voren 
komen niet bruikbaar zouden zijn. In tegendeel, bevindingen en opmerkingen van 
bijvoorbeeld één student kunnen dusdanig steekhoudend zijn dat ze aanleiding 
vormen voor het aanpassen van cursusonderdelen. 
 
Evaluatie van onderwijsmaterialen is voor de Open Universiteit van dusdanig groot 
belang dat de principeafspraak is dat alle nieuwe cursussen worden onderworpen aan 
evaluatie (veldtoetsing of proeftoetsing). In principe geldt dat ook voor grote revisies 
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en –weliswaar iets minder urgent– voor kleine revisies. Vanuit het perspectief van 
minder organisatorische maatregelen bij veldtoetsing ligt het meer voor de hand om 
met name bij kleine revisies gebruik te maken van veldtoetsing. 
In alle gevallen geldt dat de procedures die in de uitvoering van veldtoetsingen en 
proeftoetsingen worden gehanteerd zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht. 
Dit draaiboek probeert daarin te voorzien. 

2.2.2 Tijdschema proeftoetsing 

In principe wordt er voor de proeftoetsing van een cursus met een omvang van 100 
uur een traject uitgestippeld dat ongeveer 6 maanden in beslag neemt. Dit traject 
kent grofweg 3 fasen: voorbereiding, uitvoering (studeerproces en dataverzameling + 
dataverwerking) en verslaglegging; het opstellen van het proeftoetsplan is de eerste 
activiteit in de voorbereiding. 
 
Tijdschema 

Fasen 
voorbereiding uitvoering + dataverwerking verslaglegging 
    
2 maanden 3 maanden 1 maand 

 
 
Om een proeftoetsing goed voorbereid en op tijd van start te laten gaan, is het 
noodzakelijk dat de betreffende cursusteamleider/projectleider uiterlijk 2 maanden 
voor de daadwerkelijke start (het moment waarop de studenten aan de slag gaan) een 
signaal go/no go geeft aan de coördinator proeftoetsing. De geplande CELSTEC-
capaciteit van de proeftoetsmedewerker kan dan worden ingezet en de voorbereidende 
werkzaamheden (opstellen proeftoetsplan, werving, instrumentontwikkeling, etc.) 
kunnen in gang worden gezet. In het geval dat de cursusteamleider de eerste keer een 
proeftoetsing uitvoert, zal de proeftoetsmedewerker aandacht besteden aan een 
uitgebreide toelichting op de proeftoetsprocedure. 
 
Startmoment van proeftoetsing 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider  
 
 
coördinator 
proeftoetsing  
 
proeftoetsmedewerker 
 

• geeft signaal go/no go aan coördinator 
proeftoetsing 

 
• regelt geplande CELSTEC-capaciteit van de 

proeftoetsmedewerker 
 
• start met de voorbereidende werkzaamheden 

(opstellen proeftoetsplan, werving, 
instrumentontwikkeling, etc.) 

• geeft toelichting op proeftoetsprocedure indien 
cursusteamleider de eerste keer een 
proeftoetsing uitvoert 

 

 
 
 
 
 
 
draaiboek 
veldtoetsing en  
proeftoetsing 

 
Komt er geen signaal van de cursusteamleider/projectleider, dan wordt ervan 
uitgegaan dat de proeftoetsing niet wordt uitgevoerd en wordt deze gedeprioriteerd. 
Wanneer een proeftoetsing om de een of andere reden niet op de geplande datum kan 
starten, dan moet dit door de faculteit z.s.m. worden doorgegeven aan de coördinator 
proeftoetsing. Wordt de planning doorgeschoven dan moet dit ook bekend worden 
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gemaakt bij de coördinator proeftoetsing. Bij het doorschuiven van een proeftoetsing 
moet bezien worden of er capaciteit voor de uitvoering van die proeftoetsing op een 
later tijdstip beschikbaar zal zijn. Het is echter niet vanzelfsprekend dat uitgestelde 
proeftoetsingen automatisch op een later tijdstip kunnen worden uitgevoerd. 
Uitvoering is mede afhankelijk van reeds ingeplande capaciteit in die periode. Wanneer 
de situatie zich voordoet dat de benodigde capaciteit de beschikbare capaciteit 
overstijgt, dan zal er een keuze moeten worden gemaakt welke projecten het meest 
urgent zijn. 

2.2.3 Afdelingen en personen 

Proeftoetsing kent een aantal werkzaamheden die grofweg zijn te onderscheiden in 
evaluatieve aspecten en meer administratieve en vooral organisatorische aspecten. Bij 
de uitvoering van proeftoetsing is een aantal personen betrokken van verschillende 
afdelingen binnen de Open Universiteit: Centre for Learning Sciences and Technologies 
(CELSTEC), Faculteiten, Onderwijs service centrum (OSC), het Bureau van de 
universiteit (BU), specifiek de cluster Personele, juridische en financiële ondersteuning 
(PJF), en de Commissie voor de Examens (CvE). 
Hieronder beschrijven we de werkzaamheden van de verschillende afdelingen en 
geven we aan welke functionarissen de werkzaamheden uitvoeren. In bijlage 1 geven 
we de concrete namen van de functionarissen die de werkzaamheden uitvoeren (stand 
van zaken per augustus 2013). Dus voor personen kunt u terecht in de bijlage 
‘Afdelingen en personen’. 
 
CELSTEC 
M.b.t. de proeftoetsing is het CELSTEC met name belast met de opzet en begeleiding 
van het evaluatietraject. Dat betreft o.a. werkzaamheden als werving en selectie van 
studenten, inzet en keuze van evaluatie-instrumenten, maar ook data-analyse en -
interpretatie, plus advisering over de te treffen maatregelen. 
Betrokken functionarissen zijn: 
• proeftoetsmedewerker: begeleidt namens het CELSTEC het proeftoetsproces. Het 

betreft meestal een medewerker die specifiek belast is met evaluatietaken binnen 
cursusontwikkelingstrajecten.  

• coördinator proeftoetsingen: houdt het overzicht over alle geplande, in uitvoering 
zijnde en uitgevoerde proeftoetsingen (en veldtoetsingen). De coördinator 
bewaakt de inzet in de veld- en proeftoetsing. In overleg met de 
proeftoetsmedewerker bewaakt hij de voortgang van de veldtoetsingen en 
proeftoetsingen. De coördinator is ook contactpersoon voor de faculteiten. 

• onderwijstechnoloog: begeleidt in specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij een 
innovatieve cursusopzet) namens het CELSTEC een cursusontwikkelingsproject en 
is verantwoordelijk voor de didactische opzet van de cursus. 

 
Faculteiten 
Faculteiten zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van OU-cursussen. M.b.t. de 
proeftoetsing zijn de faculteiten belast met de opzet, maar vooral met de uitvoering 
van de proeftoetsing. Zij dragen er zorg voor dat de onderwijsmaterialen beschikbaar 
zijn voor studenten. Ze zijn betrokken bij de werving, selectie en contractering van 
studenten en de keuze van evaluatie-instrumenten. Naast data-interpretatie zijn de 
faculteiten belast met examinering en het doorvoeren van de voorgestelde 
maatregelen in de definitieve cursus. Verder zijn er nog diverse organisatorische 
aspecten, zoals beleggen van bijeenkomsten, behandelen van declaraties en 
vergoedingen, etc. 
Betrokken functionarissen zijn: 
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• cursusteamleider/examinator 
• beheersassistent 
• projectcoördinator 
 
Onderwijs service centrum (OSC) 
De afdeling Onderwijs service centrum levert de benodigde gegevens aan die van 
belang zijn bij de werving van studenten. Tevens worden wervingsteksten 
gepubliceerd via de binnen de OU gangbare communicatiekanalen. Speciale activiteit 
is het zgn. omboeken van studenten (zorgen dat studenten die al voor een ‘oude’ 
cursus hebben ingeschreven, worden ingeschreven voor de ‘nieuwe cursus’). 
Betrokken sectoren/functionarissen zijn: 
• sector Voorlichting, Service & Informatie (VSI): i.v.m. (E-)Modulair 
• sector Onderwijs en examens (OenE), i.v.m. omboeking 
• applicatiebeheerder, i.v.m. gegevens uit SPIL 
 
Bureau van de universiteit (BU), Financieel administratief servicecenter (FAS); 
Personele en juridische ondersteuning (PO en JO) 
Het Bureau van de universiteit is verantwoordelijk voor het opstellen en afsluiten van 
de contracten met de studenten. Tevens wordt de gehele financiële afhandeling 
verricht door deze afdeling. 
Betrokken functionarissen zijn: 
• financiële administratie, crediteuren 
• financiële ondersteuning, medewerker financiën 
• juridische ondersteuning 
 
Commissie voor de Examens (CvE) 
De Commissie voor de Examens is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
procedures rondom tentaminering en certificering. 
Betrokken functionaris is: 
• jurist-CvE/ambtelijk secretaris 
 
Studiecentra 
De Studiecentra zijn beschikbaar voor de organisatie van bijeenkomsten (bijvoorbeeld 
introductie- en evaluatiebijeenkomsten) en examens. 
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3 Draaiboek Veldtoetsing 

Dit onderdeel van het draaiboek geeft (in grote lijnen) een beschrijving van de wijze 
waarop een veldtoetsing wordt uitgevoerd. Het draaiboek is bestemd voor alle 
personen en geledingen die betrokken zijn bij de veldtoetsing. Veldtoetsing kent veel 
activiteiten die verschillende personen en afdelingen in opeenvolgende fasen, al dan 
niet gezamenlijk, uitvoeren. Het draaiboek is enerzijds beschrijvend van aard, 
anderzijds is per onderdeel/fase in overzichtelijke tabellen aangegeven wie voor welke 
activiteiten op welk moment verantwoordelijk is. In de tabellen wordt ook aangegeven 
welke documenten men kan gebruiken bij de verschillende activiteiten. Meestal gaat 
het om standaarddocumenten zoals sjablonen en standaardbrieven die met de 
noodzakelijke aanpassingen snel toepasbaar zijn in de veldtoetspraktijk. De 
standaarddocumenten zijn als bijlagen opgenomen. 
In de beschrijving van de werkzaamheden wordt een chronologische route gekozen 
waarin de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. 
In bijlage 2 hebben we een beknopt overzicht van alle activiteiten per functie 
opgenomen, met een verwijzing naar de relevante paragrafen in dit draaiboek. Wie 
dus een snel overzicht wil hebben, raden we aan om die bijlage te raadplegen. 
 
3.1 Aankondiging veldtoetsing 

In het cursusplan/projectplan van de cursus komt veldtoetsing al aan de orde. De 
veldtoetsing wordt ingepland zodra de cursus in productie is (dus in de verkoop is/op 
de markt is). De eerste lichting studenten die de cursus bestudeert, wordt gevraagd 
om deel te nemen aan de veldtoetsing op basis van vrijwilligheid. Er staat namelijk 
geen vergoeding tegenover. Financiële middelen hoeven niet te worden gereserveerd 
voor de uitvoering van de veldtoetsing (vergoedingen voor studenten, reproductie 
materialen, kosten van organisatie van eventuele bijeenkomsten met studenten etc.). 
In principe vormen die aankondigingen onderdeel van de werkafspraken zoals die 
gemaakt worden door de faculteiten en het CELSTEC. In samenspraak met de 
cursusteamleider wordt bepaald op welk tijdstip de veldtoetsing van start moet gaan. 
De coördinator veldtoetsingen neemt regelmatig contact op met de projectcoördinator 
van de faculteit in verband met de planning van de proeftoetsingen en/of 
veldtoetsingen. 
Een overzicht van aangekondigde en in uitvoering zijnde veldtoetsingen is bij de 
coördinator veldtoetsingen beschikbaar; dit overzicht wordt eens per kwartaal 
geactualiseerd. 
  
3.2 Opstellen veldtoetsplan 

Zodra men zicht heeft op wanneer de veldtoetsing moet gaan lopen en op de aard van 
de evaluatie die nodig is voor de cursus, kan het veldtoetsplan worden opgesteld 
(uiterlijk 2 maanden voor de daadwerkelijke start van de veldtoetsing). Na een overleg 
tussen de cursusteamleider en de proeftoetsmedewerker wordt in het veldtoetsplan 
(standaarddocument) beknopt de opzet van de veldtoetsing vastgelegd. Aan de orde 
komen: 
• datum waarop de onderwijsmaterialen gereed zijn en de cursus in productie is 
• datum wanneer de veldtoetsing van start gaat en tijdspanne waarin de 

veldtoetsing wordt uitgevoerd 
• studentenwerving: wijze waarop die plaatsvindt, ingangseisen en selectiecriteria 

(vereiste ingangsvoorwaarden, indien van toepassing en het aantal deelnemers) 
• overzicht van welke onderwijsmaterialen deel uitmaken van de veldtoetsing 
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• beschrijving van taken: wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk, welke 
inzet is mogelijk/noodzakelijk 

• instrumenten die worden gebruikt/ontwikkeld 
• wel/niet bijeenkomst(en); zo ja, plaats en datum 
 
 
Veldtoetsplan 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider, 
proeftoetsmedewerker 
 
proeftoetsmedewerker 
 

• overleg t.b.v. het veldtoetsplan  
 
 
• legt de afspraken vast in het veldtoetsplan 
 

sjabloon (1A) 

 
3.3 Werving van veldtoetsstudenten 

Het werven van veldtoetsstudenten kan op verschillende manieren.  
De meest gangbare manier is om studenten vóór ze aan de bestudering van de cursus 
beginnen, te vragen of ze bereid zijn om deel te nemen aan de veldtoetsing. Zo weten 
ze van tevoren dat ze één of meerdere evaluatievragenlijsten zullen ontvangen om in 
te vullen en te retourneren. Ze kunnen dan de bestede studielast noteren tijdens het 
studeren en eventueel notities maken over zaken die opvallen. 
Een andere manier is om studenten pas te vragen om deel te nemen aan de 
veldtoetsing nadat ze het tentamen hebben afgelegd. Nadeel hiervan is dat de 
studenten hun studielast misschien niet meer zo goed kunnen inschatten en zich ook 
andere, relevante opmerkingen over de cursus niet meer kunnen herinneren.  
 
Persoonlijke benadering van studenten door de docent gebeurt meestal via e-mail, 
maar dit kan ook telefonisch of per brief. De proeftoetsmedewerker ontvangt van de 
docent of via OSC (T&C), de e-mailadressen van studenten die zullen meedoen aan de 
veldtoetsing. 
 
3.4 Instrumenten bij de veldtoetsing 

Voor de dataverzameling tijdens een veldtoetsing wordt gebruik gemaakt van één of 
meerdere elektronische vragenlijst(en) als evaluatie-instrument. De evaluatie-
vragenlijst(en) wordt door de proeftoetsmedewerker in overleg met de 
cursusteamleider ontwikkeld. Wil men (delen van) het cursusmateriaal of bevindingen 
over het materiaal met de deelnemers aan de veldtoetsing doorspreken dan kan men 
ook een (eind)bijeenkomst organiseren. De proeftoetsmedewerker zorgt ervoor dat de 
elektronische vragenlijst(en) beschikbaar en toegankelijk zijn. De elektronische 
vragenlijsten worden via een hyperlink aan de studenten verstuurd. Ook hiervoor zorgt 
de proeftoetsmedewerker.  
 
3.5 Data-analyse en -verwerking en vaststellen maatregelen 

De proeftoetsmedewerker houdt de elektronische gegevens bij die binnenkomen en 
stuurt tijdens de veldtoetsperiode regelmatig een gegevensupdate aan de 
cursusteamleider. Indien nodig, stuurt de proeftoetsmedewerker aan de deelnemende 
studenten een herinnering om de vragenlijst in te vullen 
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Dataordening 
Wanneer de data zijn ontvangen voert de proeftoetsmedewerker allereerst de 
dataordening uit. Bij het ordenen van de data moet een juiste balans gevonden 
worden tussen enerzijds een zo compleet mogelijk geheel van data dat noodzakelijk is 
voor het nemen van besluiten m.b.t. eventuele aanpassing van de cursus en 
anderzijds een zo eenvoudig mogelijk geheel om overzicht over de gegevens te 
behouden. 
 
Data-analyse en verdere verwerking 
De proeftoetsmedewerker voert de data-analyse uit en legt vast wat de resultaten van 
de veldtoetsing zijn. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 
• de bestudeerbaarheid van het materiaal 
• noodzakelijke voorkennis 
• toegankelijkheid van het leermateriaal 
• aansluiting van de elektronische leermaterialen op het schriftelijk materiaal 
• de manier waarop de cursus didactisch gestalte heeft gekregen 
• structuur van de cursus en de leerteksten 
• realisatie van de onderwijsfuncties (sturen, activeren, toegankelijk maken, 

motiveren, toetsen en geven van feedback) 
• bevindingen t.a.v. de inhoudelijke aspecten van de cursus 
• inhoudelijke moeilijkheden 
• gebruik van voorbeelden, illustraties, tabellen, grafieken, literatuur, noten, etc. 
• studielast 
• aansluiting bij onderwijsprogramma 
• studiebegeleiding 
• toetsing/tentaminering. 
 
Maatregelen vaststellen 
Iedere betrokkene in het cursusteam zal vanuit zijn eigen achtergrond en belang 
bepaalde data relevant vinden en betrekken bij de interpretatie. Het is daarom dat de 
resultaten en de te treffen maatregelen altijd in overleg tussen proeftoetsmedewerker 
en de cursusteamleider worden besproken (en in bijzondere gevallen met de 
onderwijstechnoloog).  
De bespreking van de data kan leiden tot een voorstel voor didactische en inhoudelijke 
verbeteringen. 
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Data-analyse en –verwerking en vaststellen maatregelen 
Wie 
 

Actie Document 

proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proeftoetsmedewerker, 
cursusteamleider 
(evt. 
onderwijstechnoloog) 
 
cursusteamleider 
(cursusteam) 
 

• registreert welke studenten de 
evaluatievragenlijst(en) hebben 
geretourneerd 

• rappelleert zo nodig 
• stuurt de cursusteamleider regelmatig een 

gegevensupdate 
• verricht de dataordening 
• verricht data-analyse en legt vast wat de 

resultaten van de veldtoetsing zijn 
 
• bespreken de resultaten, dit leidt indien 

nodig, tot voorstel voor didactische en 
inhoudelijke verbeteringen 

 
 
• past de cursus aan in definitieve vorm 

 

 

 
3.6 Tentamen en evaluatie 

Nadat de studenten die deelnemen aan de veldtoetsing het tentamen hebben afgelegd, 
ontvangen ze de evaluatievragenlijst.  
 
Bij een veldtoetsing wordt in de regel geen eindbijeenkomst georganiseerd. Indien 
nodig, is dit wel mogelijk. Dit dient dan te worden opgenomen in het veldtoetsplan, 
zodat er een ruimte op een centrale locatie gereserveerd kan worden. 
Hier kunnen nog eens specifieke problemen aan de orde worden gesteld. De 
evaluatiebijeenkomst wordt in overleg tussen cursusteamleider en/of 
proeftoetsmedewerker voorbereid. De bevindingen van de evaluatiebijeenkomst 
worden ook in overleg vastgelegd. 

3.7 Veldtoetsverslag 

Ter afsluiting van de veldtoetsing stelt de proeftoetsmedewerker een beknopt verslag 
van de veldtoetsing op (volgens sjabloon). Het verslag wordt altijd voorzien van een 
U-nummer. 
Dit verslag wordt door de cursusteamleider en de proeftoetsmedewerker besproken. 
De proeftoetsmedewerker stuurt het veldtoetsverslag naar diverse geledingen van de 
Open Universiteit: 
• CELSTEC (hoofd Capaciteitsgroep, manager IPO, coördinator veldtoetsing) 
• faculteit (cursusteamleider) 
• Mediacentrum (Bureau van de universiteit, Facilitair bedrijf), voor centrale 

archivering. 
• Het is gebruikelijk dat het veldtoetsverslag agendapunt ter bespreking vormt in 

het overlegorgaan binnen de faculteit (bij Informatica is dat bijvoorbeeld de O&O-
commissie, bij Psychologie de Projectcommissie). 
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Veldtoetsverslag 
Wie 
 

Actie Document 

proeftoetsmedewerker 
 
cursusteamleider,  
proeftoetsmedewerker 
 
proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
cursusteamleider 

• stelt een verslag van de veldtoetsing op 
 

• bespreken veldtoetsverslag 
 
 

• stuurt het veldtoetsverslag naar diverse 
geledingen van de Open Universiteit: 
o CELSTEC (hoofd Capaciteitsgroep, 

manager IPO, coördinator veldtoetsing) 
o faculteit (cursusteamleider) 
o Mediacentrum (Bureau van de universiteit, 

Facilitair bedrijf) voor centrale archivering 
 

• maakt agendapunt voor overlegorgaan binnen 
de faculteit ter bespreking van 
proeftoetsverslag 

 

sjabloon (9A) 
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4 Draaiboek proeftoetsing 

Dit draaiboek geeft (in grote lijnen) een beschrijving van de wijze waarop een 
proeftoetsing wordt uitgevoerd. Het draaiboek is bestemd voor alle personen en 
geledingen die betrokken zijn bij de proeftoetsing. Proeftoetsing kent veel activiteiten 
die verschillende personen en afdelingen in opeenvolgende fasen, al dan niet 
gezamenlijk, uitvoeren. Het draaiboek is enerzijds beschrijvend van aard, anderzijds is 
per onderdeel/fase in overzichtelijke tabellen aangegeven wie voor welke activiteiten 
op welk moment verantwoordelijk is. In de tabellen wordt ook aangegeven welke 
documenten men kan gebruiken bij de verschillende activiteiten. Meestal gaat het om 
standaarddocumenten zoals sjablonen en standaardbrieven die met de noodzakelijke 
aanpassingen snel toepasbaar zijn in de proeftoetspraktijk. De standaarddocumenten 
zijn als bijlagen opgenomen. 
In de beschrijving van de werkzaamheden wordt een chronologische route gekozen 
waarin de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. 
In bijlage 2 hebben we een beknopt overzicht van alle activiteiten per functie 
opgenomen, met een verwijzing naar de relevante paragrafen in dit draaiboek. Wie 
dus een snel overzicht wil hebben, raden we aan om die bijlage te raadplegen. 
 
4.1 Aankondiging proeftoetsing 

In het cursusplan/projectplan van de cursus komt proeftoetsing al aan de orde. De 
proeftoetsing wordt ingepland in het cursusontwikkelingstraject en er worden 
financiële middelen gereserveerd voor de uitvoering (vergoedingen voor studenten, 
reproductie materialen, kosten van organisatie van eventuele bijeenkomsten met 
studenten etc.). 
In principe vormen die aankondigingen onderdeel van de werkafspraken zoals die 
gemaakt worden door de faculteiten en het CELSTEC. In samenspraak met de 
cursusteamleider wordt bepaald op welk tijdstip de proeftoetsing van start moet gaan. 
De coördinator proeftoetsingen neemt regelmatig contact op met de projectcoördinator 
van de faculteit in verband met de planning van de proeftoetsingen en/of 
veldtoetsingen. 
Een overzicht van aangekondigde en in uitvoering zijnde proeftoetsingen is bij de 
coördinator proeftoetsingen beschikbaar; dit overzicht wordt eens per kwartaal 
geactualiseerd. 
  
4.2 Opstellen proeftoetsplan 

Zodra men zicht heeft op wanneer de proeftoetsing moet gaan lopen en op de aard 
van de evaluatie die nodig is voor de cursus, kan het proeftoetsplan worden opgesteld 
(uiterlijk 2 maanden voor de daadwerkelijke start van de proeftoetsing). Na een 
overleg (circa 2 uur) tussen de cursusteamleider, proeftoetsmedewerker, 
projectcoördinator en beheersassistent3 wordt in het proeftoetsplan 
(standaarddocument) beknopt de opzet van de proeftoetsing vastgelegd. Aan de orde 
komen: 
• datum waarop de onderwijsmaterialen gereed zijn 
• datum wanneer de proeftoetsing van start gaat en tijdspanne waarin de 

proeftoetsing wordt uitgevoerd 
• studentenwerving: wijze waarop die plaatsvindt, ingangseisen en selectiecriteria 

(vereiste ingangsvoorwaarden, woonplaats, verdeling man/vrouw etc.) 

3 De taakinvulling van de projectcoördinator en beheersassistent kan per faculteit enigszins 
verschillen 
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• onderdelen die moeten worden opgenomen in de proeftoetsovereenkomst tussen 
de Open Universiteit en de studenten 

• overzicht van welke onderwijsmaterialen deel uitmaken van de proeftoetsing 
• beschrijving van taken: wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk, welke 

inzet is mogelijk/noodzakelijk 
• instrumenten die worden gebruikt/ontwikkeld 
• wel/niet bijeenkomst(en); zo ja, plaats en datum 
• vergoeding voor de studenten / reservering van gelden 
• wie examinator wordt 
• attendering op aanvraag voor toestemming om een proeftoetstentamen te 

organiseren (aanvragen bij start van de proeftoetsing) 
 
Het is van belang om tijdig de datum van het proeftoetstentamen en van de eventueel 
te organiseren bijeenkomst(en) vast te leggen. Wanneer de data vast staan, kan de 
beheersassistent de locaties regelen. 
 
De faculteit moet in dit stadium ook de onderwijsmaterialen bestellen die noodzakelijk 
zijn om de proeftoetsing te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan tekstboeken en 
overige additionele onderwijsmaterialen, die bijvoorbeeld via een uitgever moeten 
worden uitgeleverd. Daarnaast dient de elektronische leeromgeving tijdig gereed te 
zijn, net zoals het proeftoetstentamen en bij voorkeur een voorbeeldtentamen. 
 
Proeftoetsplan 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider, 
proeftoetsmedewerker, 
projectcoördinator, 
beheersassistent 
 
cursusteamleider 
 
 
 
proeftoetsmedewerker 
 
beheersassistent 
 
 
beheersassistent 
 

• overleg t.b.v. het proeftoetsplan  
 
 
 
 
• inrichting ELO, zorg dragen voor 

proeftoetstentamen en eventueel een 
voorbeeldtentamen 

 
• legt de afspraken vast in het proeftoetsplan 
 
• locaties voor proeftoetstentamen en 

bijeenkomsten regelen en vastleggen 
 
• bestellen onderwijsmaterialen die 

noodzakelijk zijn voor de proeftoetsing, zoals 
tekstboeken 

 

sjabloon (1) 

 
4.3 Aanvragen van examen bij de Commissie voor de 

Examens, benoemen van examinator  

Onderdeel van de proeftoetsing is het proeftoetstentamen. Voor de organisatie hiervan 
dient de faculteit toestemming aan te vragen via een schriftelijk verzoek bij de jurist-
CvE/ambtelijk secretaris van de CvE. Daarnaast moet de faculteit ervoor zorgen dat de 
examinator door de CvE is benoemd. In de meeste gevallen betreft dit de 
cursusteamleider. Een voordracht tot benoeming wordt door de cursusteamleider 
ingediend bij de jurist-CvE/ambtelijk secretaris van de CvE, nadat deze voordracht is 
ondertekend door de decaan van de faculteit. Deze zaken moeten in ieder geval 

 21 



geregeld zijn tegen de tijd dat de inhoud van het proeftoetstentamen wordt 
vastgesteld. 
 
Aanvragen van examen bij de Commissie voor de Examens, benoemen van examinator 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
CvE 
 

• dient een schriftelijk verzoek in bij de jurist-
CvE/ambtelijk secretaris van CvE voor 
toestemming om een proeftoetstentamen te 
organiseren 

• dient een voordracht tot benoeming in bij de 
jurist-CvE/ambtelijk secretaris van de CvE, 
nadat deze voordracht is ondertekend door de 
decaan van de faculteit 

 
• geeft een schriftelijke bevestiging of zij al dan 

niet akkoord gaat met het ingediende verzoek 
voor afleggen van proeftoetstentamen 

• benoemt examinator  
 

standaardbrief (1) 
 
 
 
standaardbrief (2) 

 
4.4 Werving van proeftoetsstudenten 

Het werven van proeftoetsstudenten kan op verschillende manieren. De meest 
gangbare manier is via het plaatsen van oproepen in de schriftelijke Modulair, e-
Modulair (de elektronische versie van Modulair) en op Studienet. Het is ook mogelijk 
om studenten persoonlijk te benaderen, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. 
 
Via (e-)Modulair en Studienet 
In het proeftoetsplan zijn de ingangseisen vastgelegd waaraan studenten die willen 
deelnemen aan de proeftoetsing moeten voldoen. Verder is afgesproken welke 
vergoeding studenten ontvangen voor deelname. Met inachtneming van deze gegevens 
stelt de cursusteamleider een wervingstekst op waarin hij o.a. aangeeft op welke 
cursus de proeftoetsing betrekking heeft, wat de plaats van de cursus in het 
curriculum is, op welke inhoud de cursus betrekking heeft, welke activiteiten en 
werkzaamheden van de studenten worden verwacht en in welke periode de 
proeftoetsing plaatsvindt etc. 
De cursusteamleider geeft de wervingstekst door aan de proeftoetsmedewerker, die 
ervoor zorgt dat de tekst als oproep op Studienet wordt geplaatst en in de schriftelijke 
en elektronische versie van Modulair. In de schriftelijke versie van Modulair wordt een 
korte attendering geplaatst met een verwijzing naar de uitgebreidere elektronische 
versie op Studienet. De wijze waarop de teksten in Modulair en op Studienet worden 
geplaatst, wordt beschreven in ‘voorbeeldtekst 1’ die in de Bijlagen is te vinden. 
Afhankelijk van de doelgroep wordt de oproep ook sporadisch op www.ou.nl geplaatst. 
Voor de aanmelding maakt de proeftoetsmedewerker een voorgestructureerd 
elektronisch formulier aan in Questback. Op dat formulier vullen de belangstellende 
studenten de volgende gegevens in: achternaam, voornaam, voorletters, straat en 
huisnummer, postcode en woonplaats, land (indien anders dan Nederland), 
telefoonnummer overdag en ’s avonds, studentnummer, e-mailadres, type 
internettoegang, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer (voor België 
rijksregistratienummer), banknaam en bankrekeningnummer. Eventueel kan er nog 
naar additionele informatie worden gevraagd, zoals reeds afgeronde cursussen, 
motivatie voor deelname etc. 
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Werving proeftoetsstudenten via (e-)Modulair 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider 
 
 
 
proeftoetsmedewerker 
 

• schrijft wervingstekst met behulp van 
gegevens uit het proeftoetsplan en geeft die 
door aan de proeftoetsmedewerker 

 
• geeft de wervingstekst door aan de web 

redacteur van de faculteit, zodat deze tekst 
op de faculteitspagina wordt geplaatst  

• maakt een elektronisch aanmeldformulier aan 
in Questback, waarvan de hyperlink wordt 
opgenomen in de wervingstekst 

voorbeeldtekst (1) 
 
 
 
 
 
 
sjabloon (2) 
 
 
 

 
Persoonlijk benaderen studenten 
Persoonlijke benadering van studenten gebeurt telefonisch, per brief of via een e-mail. 
Daartoe heeft men gegevens nodig van de studenten die men wil benaderen. De 
proeftoetsmedewerker zorgt dat hij een bestand ter beschikking krijgt van studenten 
die moeten worden benaderd met het verzoek om deel te nemen aan de proeftoetsing. 
Die studentenbestanden zijn te verkrijgen door: 
• een steekproef uit het centrale studentenbestand (SPIL) te laten trekken door de 

applicatiebeheerder van het Onderwijs service centrum  
• gebruik te maken van eventueel binnen de faculteiten aangelegde 

studentenbestanden 
• persoonlijke contacten van studiebegeleiders met studenten 
• persoonlijke contacten van cursusteamleiders met studenten 
• werving via alternatieve wegen, bijvoorbeeld als er studenten moeten worden 

geworven die nog niet studeren bij de OU, werving bij andere universiteiten e.d. 
De studenten worden persoonlijk benaderd via telefoon of aangeschreven via een brief 
of een e-mail. Bij het verzenden van de brieven of bij het gebruik van e-mail zorgt de 
cursusteamleider voor de wervingsbrief. Bij verzending via de post dient men er 
rekening mee te houden dat een retourenveloppe wordt meegezonden; bij het gebruik 
van e-mail moet men de e-mailadressen aanmaken en die per proeftoetsing in een 
aparte distributielijst onderbrengen. 
Aangezien deze procedure nog maar sporadisch wordt gebruikt, volstaan we hier met 
deze informatie. Het is wel belangrijk om in het proeftoetsplan duidelijke afspraken te 
maken wie wat doet in de gegeven situatie. De faculteit is verantwoordelijk voor de 
verzending van de materialen. 
 
4.5 Selectie van proeftoetsstudenten 

De gegevens van de studenten die zich via het elektronische formulier aanmelden 
komen in een database terecht. De proeftoetsmedewerker zorgt dat de gegevens van 
de studenten beschikbaar komen en toegankelijk zijn voor de cursusteamleider. 
 
Bij de selectie van de proeftoetsstudenten wordt gekeken of de studenten voldoen aan 
de (in het proeftoetsplan vastgelegde) selectiecriteria. Daarnaast wordt geprobeerd de 
groep zo samen te stellen dat deze een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de 
doelgroep van de cursus (man/vrouw verdeling, veel voorkennis/weinig voorkennis, 
etc.). De selectie wordt gedaan door de cursusteamleider en de proeftoetsmedewerker. 
Bij de selectie wordt nagegaan of men rekening moet houden met ‘omboeken’. Zie 
hiervoor paragraaf 4.13. 
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De proeftoetsmedewerker maakt een bestand met de benodigde gegevens van de 
geselecteerde proeftoetsstudenten en draagt dat bestand over aan de 
beheersassistent en de cursusteamleider4. Voor het invoeren van alle relevante 
gegevens m.b.t. de proeftoetsing wordt een sjabloon gebruikt. Het bestand kan 
worden gebruikt voor verschillende acties, zoals het versturen van brieven, invullen 
van proeftoetsovereenkomst, maken van declaratieformulieren, etc. Ook van de 
studenten die niet zijn geselecteerd wordt een bestand aangemaakt op basis van een 
sjabloon, echter uitsluitend met de NAW-gegevens.  
Op basis van een standaardbrief maakt de beheersassistent twee brieven: één 
exemplaar waarmee de geselecteerde studenten bericht ontvangen dat ze mogen 
deelnemen aan de proeftoetsing; een tweede exemplaar waarmee de overige 
studenten wordt meegedeeld dat ze helaas niet kunnen deelnemen aan de 
proeftoetsing. 
De beheersassistent verstuurt deze brieven naar alle studenten die zich hebben 
aangemeld voor de proeftoetsing, bij voorkeur per e-mail. 
 
Selectie van proeftoetsstudenten 
Wie 
 

Actie Document 

proeftoetsmedewerker 
 
 
 
proeftoetsmedewerker, 
cursusteamleider 
 
 
 
 
proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
Beheersassistent 
 
 
 
 
 

• zorgt dat de gegevens van de studenten 
beschikbaar komen en toegankelijk zijn voor 
de cursusteamleider 

 
• maken samen een selectie van studenten die 

kunnen deelnemen aan de proeftoetsing op 
basis van in het proeftoetsplan vastgestelde 
selectiecriteria 

• (eventueel) 'omboekers' doorgeven aan OID 
 
• maakt bestand van geselecteerde studenten 

en een bestand van niet-geselecteerd 
studenten 

• draagt de bestanden over aan de 
beheersassistent 
 

• maakt brief voor geselecteerde studenten 
(bevestigingsbrief) en een brief voor niet-
geselecteerde studenten (afwijsbrief) 

• verstuurt de brieven (per e-mail en/of per 
post ) naar alle studenten die zich hebben 
aangemeld voor de proeftoetsing 

spreadsheet (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sjabloon(3) en  
sjabloon (4) 
 
 
 
 
standaardbrief (3) 
 
standaardbrief (4) 
 
 
 

 
4.6 Proeftoetsovereenkomst 

De overeenkomsten met de studenten en de verdere afhandeling daarvan vindt plaats 
in samenwerking met Juridische ondersteuning. Voor het doorgeven van gegevens 
wordt gebruik gemaakt van invullijsten die speciaal voor proeftoetsing zijn gemaakt. 

4 Het kan zijn dat studenten voor deelname aan de proeftoetsing worden geselecteerd die niet 
zijn ingeschreven bij de Open Universiteit; in principe kunnen zij toch deelnemen. Aangezien ze 
gebruik zullen maken van Studienet, zal de proeftoetsmedewerker bij Elosa voor de student 
tijdelijke toegang tot de elektronische leeromgeving moeten aanvragen. Hiervoor heeft Elosa de 
volgende gegevens van de proeftoetsstudent nodig: voornaam, achternaam, e-mailadres, 
periode van inschrijving (duur proeftoets) en de cursuscode. 
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De beheersassistent vult de benodigde gegevens in op ‘Invullijst contractopstelling ten 
behoeve van proeftoetsing’ van Juridische ondersteuning. De benodigde gegevens zijn 
beschikbaar in het proeftoetsplan en in het bestand met de gegevens van de 
geselecteerde proeftoetsstudenten. Vervolgens stuurt de beheersassistent de invullijst 
door naar Juridische ondersteuning, met een kopie aan de proeftoetsmedewerker 
(CELSTEC). 
Juridische ondersteuning zet de invullijsten om in proeftoetsovereenkomsten en stuurt 
die weer naar faculteit, alwaar de beheersassistent de verplichting boekt in E-Synergy. 
Dat gebeurt door het veld ‘proeftoetscontract’ in E-Synergy aan te maken en het 
Synergy-ID op het minuutformulier te vermelden (daarbij moet gedacht worden aan 
de stelpost reiskosten). Nu kan de decaan de proeftoetsovereenkomsten (in tweevoud) 
ondertekenen en gaan die ondertekende exemplaren retour naar Juridische 
ondersteuning. 
Juridische ondersteuning stuurt de proeftoetsovereenkomsten in tweevoud naar de 
proeftoetsstudenten om te laten ondertekenen (de student moet één exemplaar 
bewaren dat hij later nodig heeft bij het verkrijgen van een certificaat). Zo nodig 
rappelleert Juridische ondersteuning wanneer studenten de overeenkomst niet tijdig 
retourneren. Als het ondertekend exemplaar retour komt, wordt het door Juridische 
ondersteuning gekoppeld in E-Synergy. Zodra de contracten gekoppeld zijn in E-
Synergy, kan de faculteit (en CELSTEC) ervan uitgaan dat het contract is afgehandeld. 
De medewerker van Juridische ondersteuning geeft een terugkoppeling aan de 
proeftoetsmedewerker van het CELSTEC als alle ondertekende contracten retour zijn. 
Juridische ondersteuning draagt zorg voor archivering van de ondertekende 
contracten. 
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Proeftoetsovereenkomst 
Wie 
 

Actie Document 

beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medewerker JO 
 
 
 
beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
decaan 
 
 
beheersassistent 
 
medewerker JO 
 
 
 
 
 
 
student 
 
medewerker JO 
 

• vult gegevens in op Invullijst. 
Over de cursus: 
faculteit 
naam cursus 
cursuscode 
kostenplaats, -soort, -drager 
aard van de proeftoetswerkzaamheden 
(standaard?) 
looptijd van de proeftoetsing 
hoogte vergoeding 
Over de studenten: 
voorletters 
geslacht 
geboortedatum 
adres 
postcode 
woonplaats 
sofinummer 
bank- / gironummer 

• stuurt de invullijst door naar Juridische 
ondersteuning, met een kopie naar de 
proeftoetsmedewerker (CELSTEC) 
 

• zet de invullijst om naar 
proeftoetsovereenkomsten 

• stuurt de contracten naar de faculteit 
 

• boekt de verplichting in E-Synergy. Dat 
gebeurt door het veld ‘proeftoetscontract’ in 
E-Synergy aan te maken en het Synergy-ID 
op het minuutformulier te vermelden (daarbij 
moet gedacht worden aan de stelpost 
reiskosten) 
 

• ondertekent de proeftoetsovereenkomsten (in 
tweevoud) 
 

• stuurt de proeftoetsovereenkomsten naar JO 
 

• stuurt de proeftoetsovereenkomsten in 
tweevoud naar de proeftoetsstudenten om te 
laten ondertekenen (de student moet één 
exemplaar bewaren dat hij later nodig heeft 
bij het verkrijgen van een certificaat). Zo 
nodig rappelleert JO bij niet-retournering 
 

• stuurt ondertekend exemplaar retour naar JO 
 

• koppelt het ondertekend exemplaar in 
E-Synergy en geeft een terugkoppeling aan 
de proeftoetsmedewerker van CELSTEC als 

invullijst (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
overeenkomst (1) 
 
 
 
B-brief in 
E-Synergy 

 26 



alle ondertekende contracten retour zijn  
• draagt zorg voor archivering van de 

ondertekende contracten 
 

 
4.7 Proeftoetsmateriaal en verzending proeftoetspakket 

Alvorens het proeftoetsmateriaal naar de studenten te verzenden, zal het pakket met 
materialen compleet moeten zijn. Aangezien de soorten materialen die onderdeel 
kunnen uitmaken van een cursus vrij divers kunnen zijn, beschrijven we kort de 
verschillende onderdelen en de verantwoordelijke personen per onderdeel: 
 
Onderwijsmaterialen 
• schriftelijk cursusmateriaal dat door de cursusteamleider wordt aangeleverd bij de 

beheersassistent. Het gaat dan om de schriftelijke modulen, werkboeken, 
tekstboeken, readers, etc. Dit cursusmateriaal betreft meestal nog 
conceptmateriaal en wordt door de faculteit gekopieerd. Zoals al eerder vermeld, 
moeten onderwijsmaterialen die van elders worden uitgeleverd tijdig worden 
besteld. Te denken valt aan tekstboeken en overige additionele 
onderwijsmaterialen, die bijvoorbeeld via een uitgever moeten worden 
uitgeleverd. Schriftelijk cursusmateriaal dat studenten van kantlijncommentaar 
moet voorzien, moet in tweevoud worden verstuurd, zodat studenten één 
exemplaar met opmerkingen kunnen retourneren en het andere exemplaar 
kunnen bewaren. 

• elektronisch cursusmateriaal moet tijdig beschikbaar zijn voor studenten. Gaat 
het om informatiedragers, zoals cd-rom’s, dvd’s e.d., dan worden die door de 
faculteit aangeschaft/gekopieerd. 

• wanneer bij een cursus gebruik wordt gemaakt van materialen die worden 
aangeboden via een elektronische leeromgeving (Studienet), dan dient de 
cursusteamleider te zorgen dat de materialen gereed staan in de elektronische 
leeromgeving en toegankelijk zijn voor de studenten. Zo moet duidelijk zijn op 
welke wijze en via welke procedure (wachtwoorden etc.) studenten toegang 
hebben tot de materialen. 

• in cursussen wordt geregeld gebruik gemaakt van discussiegroepen, web fora en 
virtuele klas. Wordt er gebruik gemaakt van deze faciliteiten dan dient de 
cursusteamleider tijdig een aanvraag te doen bij de web redacteur van de faculteit 
(en Elosa) om deze diensten aan studenten beschikbaar te stellen en de toegang 
tot die discussiegroepen en de virtuele klas te regelen indien ze van besloten aard 
zijn. 

 
Overige materialen 
Naast de cursusmaterialen moet nog een aantal documenten/instrumenten gereed 
gemaakt worden alvorens de materialen naar de proeftoetsstudenten worden 
verstuurd: 
• Proeftoetsinstructie 

De proeftoetsstudenten krijgen bij de start van de proeftoetsing een gerichte 
instructie. De proeftoetsinstructie is bedoeld om de studenten te informeren over 
wat er in het kader van de proeftoetsing van hen wordt verwacht en om de 
gekozen evaluatie-instrumenten toe te lichten. De proeftoetsmedewerker stelt de 
proeftoetsinstructie samen. Dit gebeurt aan de hand van een sjabloon. In de OU-
praktijk bestaat dit in de meeste gevallen uit een brief of e-mailbericht met een 
aantal bijlagen. De volgende aspecten komen daarin o.a. aan de orde: 
o doelstelling, omvang, opzet en planning van de proeftoetsing 
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o procedure van de evaluatie, gevraagde werkzaamheden, de verwachtingen die 
men van de student heeft, planningen, juridische aspecten, beloning en 
verzilvering certificaat 

o toelichting van de instrumenten die de studenten ter beschikking staan. 
De proeftoetsinstructie wordt gemaakt door de proeftoetsmedewerker, die ze 
doorgeeft aan de beheersassistent om die tegelijk met de overige materialen te 
verzenden. Daarnaast verstuurt de proeftoetsmedewerker de proeftoetsinstructie 
via e-mail aan de deelnemende proeftoetsstudenten. 
Soms wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de instructie voor de 
proeftoetsing door de cursusteamleider wordt verzorgd. Indien dit het geval is 
moet de beheersassistent al in een vroegtijdig stadium afspraken en reservering 
van de locatie regelen. In plaats van een mondeling bijeenkomst kan er ook een 
virtuele startbijeenkomst gepland worden via de virtuele klas. In dit geval dient 
de cursusteamleider ervoor te zorgen dat in de virtuele klas e.e.a. klaar staat. 
De virtuele klas wordt ondersteund door Elosa. Dit geldt ook voor de 
bedrijfsvoeringserver. Voor vragen of problemen bij het gebruik van Elluminate 
kan telefonisch contact worden opgenomen met de medewerkers van Elosa of via 
elosa@ou.nl  

• Instrumenten 
Voor de dataverzameling van schriftelijke en elektronische materialen worden 
verschillende evaluatie-instrumenten gebruikt zoals vragenlijsten, 
tijdschrijfformulier voor de studielastgegevens en kantlijncommentaar. Deze 
instrumenten worden door de proeftoetsmedewerker in overleg met de 
cursusteamleider ontwikkeld. Elk instrument kan naar individuele wensen van het 
cursusteam worden samengesteld. Wil men (delen van) het cursusmateriaal of 
bevindingen over het materiaal met de proefgroep doorspreken dan kan men ook 
een (eind-)bijeenkomst organiseren. Bij voorkeur worden de instrumenten 
elektronisch aangeboden, hetgeen de dataverzameling en -verwerking 
eenvoudiger maakt. Wanneer de evaluatie-instrumenten elektronisch worden 
aangeboden, dan zorgt de proeftoetsmedewerker ervoor dat die beschikbaar en 
toegankelijk zijn in de elektronische leeromgeving. Een elektronisch 
tijdschrijfformulier ontvangen de studenten via e-mail van de 
proeftoetsmedewerker. De elektronische vragenlijsten worden via een hyperlink 
aan de studenten verstuurd. Ook hiervoor zorgt de proeftoetsmedewerker. Gaat 
het om schriftelijke evaluatie-instrumenten, dan geeft de proeftoetsmedewerker 
die door aan de beheersassistent om ze tegelijk met de overige materialen te 
verzenden. 

• Begeleidende brief 
Voor de verzending van het proeftoetspakket maakt de beheersassistent een 
begeleidende brief aan de hand van een standaardbrief. Hierin wordt in het kort 
aandacht besteed aan de gang van zaken m.b.t. tot de proeftoetsing. In deze 
brief kan ook informatie worden gegeven over: 
o tijdstippen dat studenten bepaalde onderdelen toegezonden krijgen 
o periodes die ter beschikking staan om het geheel te bestuderen, te beoordelen 

en van commentaar te voorzien 
o tijdstippen waarop bepaalde onderdelen geretourneerd moeten worden naar de 

OU. 
Verder kan men studenten eventueel inlichten over de wijze waarop, de 
voorwaarden waaronder en de tijdstippen waarop de vergoeding voor deelname 
aan de proeftoetsing worden uitgekeerd. 

 
Als alle materialen gereed en beschikbaar zijn, stuurt de beheersassistent de 
materialen naar de studenten, hetzij via e-mail, hetzij per post. Als studenten 

 28 



materialen per post moeten retourneren, dan dient de beheersassistent ook 
retourenveloppen bij te voegen. 
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Proeftoetsmateriaal en verzending proeftoetspakket 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
beheersassistent 
 
 
 
proeftoetsmedewerker 
i.o.m. cursusteamleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beheersassistent 
 

• laat schriftelijk cursusmateriaal dat studenten 
van kantlijncommentaar moet voorzien 
kopiëren, zodat het in tweevoud kan worden 
verstuurd 

• zorgt dat elektronisch cursusmateriaal, zoals 
cd-rom’s, dvd’s e.d., beschikbaar is 

• levert schriftelijk cursusmateriaal aan bij de 
beheersassistent 

• zorgt dat materialen die worden aangeboden 
via een elektronische leeromgeving gereed 
staan in de elektronische leeromgeving en 
toegankelijk zijn voor de studenten; zorgt dat 
de inlogprocedure en wachtwoorden bekend 
zijn 

• vraagt de web redacteur van de faculteit om 
discussiegroepen en web fora aan studenten 
beschikbaar te stellen en toegankelijk te 
maken 

• zorgt ervoor dat de virtuele klas in 
klaarstaat, indien er een virtuele 
startbijeenkomst of een andere 
instructiebijeenkomst plaatsvindt 

 
• stelt de proeftoetsinstructie samen 
• levert proeftoetsinstructie (via e-mail) aan bij 

beheersassistent 
• verstuurt de proeftoetsinstructie via e-mail 

aan de studenten 
 
• regelt tijdig een locatie indien er een 

startbijeenkomst voor de proeftoetsing wordt 
georganiseerd 

 
• ontwikkelt verschillende evaluatie-

instrumenten voor de dataverzameling van 
schriftelijk en elektronisch materiaal 

• levert de instrumenten aan bij 
beheersassistent wanneer ze schriftelijk 
worden aangeboden 

• zorgt dat de evaluatie-instrumenten 
beschikbaar en toegankelijk zijn in de 
elektronische leeromgeving, wanneer ze 
elektronisch worden aangeboden 

• zorgt voor de hyperlinks naar de 
vragenlijsten en verstuurt de hyperlinks aan 
de deelnemende studenten 

 
• maakt voor de verzending van het 

proeftoetspakket een begeleidende brief aan 
de hand van een standaardbrief 

• indien van toepassing: voegt de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sjabloon (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
standaardbrief (5) 
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retourenveloppen bij 
• verstuurt de materialen naar de studenten als 

alle materialen gereed en beschikbaar zijn, 
hetzij via e-mail, hetzij per post 

• maakt de retourenveloppen (indien nodig) 
 

 
 
4.8 Data-analyse en -verwerking en vaststellen maatregelen 

De proeftoetsmaterialen worden geretourneerd aan de proeftoetsmedewerker. Deze 
registreert welke materialen teruggezonden worden; zo nodig rappelleert hij bij de 
studenten die niet tijdig hun materialen retourneren. Is er sprake van 
kantlijncommentaar, dan wordt dit rechtstreeks aan de docent geretourneerd. 
 
Dataordening 
Wanneer de data zijn ontvangen voert de proeftoetsmedewerker allereerst de 
dataordening uit. Bij het ordenen van de data moet een juiste balans gevonden 
worden tussen enerzijds een zo compleet mogelijk geheel van data dat noodzakelijk is 
voor het nemen van besluiten m.b.t. de aanpassing van de cursus en anderzijds een 
zo eenvoudig mogelijk geheel om overzicht over de gegevens te behouden. 
M.b.t. vragenlijsten: relevante antwoorden op vragenlijsten en andere instrumenten 
kunnen per vraag voor alle studenten voor elk afzonderlijk onderdeel ‘gebundeld’ 
worden. 
M.b.t. studietijden: deze worden per onderdeel en per student in een matrix 
ondergebracht, met totalen en gemiddelden. 
 
Data-analyse en verdere verwerking 
De proeftoetsmedewerker voert de data-analyse uit en legt vast wat de resultaten van 
de proeftoetsing zijn. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 
• de bestudeerbaarheid van het materiaal 
• noodzakelijke voorkennis 
• toegankelijkheid van het leermateriaal 
• aansluiting van de elektronische leermaterialen op het schriftelijk materiaal 
• de manier waarop de cursus didactisch gestalte heeft gekregen 
• structuur van de cursus en de leerteksten 
• realisatie van de onderwijsfuncties (sturen, activeren, toegankelijk maken, 

motiveren, toetsen en geven van feedback) 
• bevindingen t.a.v. de inhoudelijke aspecten van de cursus 
• inhoudelijke moeilijkheden 
• gebruik van voorbeelden, illustraties, tabellen, grafieken, literatuur, noten, etc. 
• studielast 
• aansluiting bij onderwijsprogramma 
• studiebegeleiding 
• toetsing/tentaminering. 
 
Maatregelen vaststellen 
Iedere betrokkene in het cursusteam zal vanuit zijn eigen achtergrond en belang 
bepaalde data relevant vinden en betrekken bij de interpretatie. Het is daarom dat de 
resultaten en de te treffen maatregelen altijd in overleg tussen proeftoetsmedewerker 
en de cursusteamleider worden besproken (en in bijzondere gevallen met de 
onderwijstechnoloog).  
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De bespreking van de data leidt tot een voorstel voor didactische en inhoudelijke 
verbeteringen en de definitief te treffen maatregelen. 
 
Data-analyse en –verwerking en vaststellen maatregelen 
Wie 
 

Actie Document 

student 
 
 
 
 
proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
proeftoetsmedewerker, 
cursusteamleider 
(evt. 
onderwijstechnoloog) 
 
cursusteamleider 
(cursusteam) 
 

• stuurt de proeftoetsmaterialen retour aan 
proeftoetsmedewerker, behalve het 
kantlijncommentaar, dat wordt rechtstreeks 
aan de docent geretourneerd 

 
• registreert welke materialen door de 

verschillende studenten worden 
geretourneerd 

• rappelleert zo nodig 
• verricht de dataordening 
• verricht data-analyse en legt vast wat de 

resultaten van de proeftoetsing zijn 
 
• bespreken de resultaten en de te treffen 

maatregelen; leidt tot voorstel voor 
didactische en inhoudelijke verbeteringen en 
de definitief te treffen maatregelen 

 
• past de cursus aan in definitieve vorm 

 

 

 
4.9 Eindbijeenkomst: proeftoetstentamen en evaluatie 

Zoals reeds aangegeven vormt een proeftoetstentamen meestal een onderdeel van de 
proeftoetsing. Voor het organiseren van een proeftoetstentamen moet toestemming 
worden gevraagd en een examinator worden benoemd (zie paragraaf 4.3). Conform 
richtlijnen van de CvE (Commissie voor de Examens) kan een proeftoetstentamen 
alleen worden opgenomen bij een integrale proeftoetsing van de voorlaatste versie van 
een ontwikkelde cursus. 
 
Bij het samenstellen van het proeftoetstentamen wordt de ‘normale’ weg bewandeld. 
De te toetsen tentamenstof dient zoveel mogelijk overeen te stemmen met de bij het 
‘echte’ tentamen te toetsen stof. Aangezien de eisen die gesteld worden aan het 
proeftoetstentamen ook gesteld worden aan de eindtoets die in de definitieve cursus 
wordt opgenomen, kan het cursusteam die eindtoets als proeftoetstentamen 
gebruiken. De eindtoets is in wezen een proeftoetstentamen, ze is een soort repetitie 
voor het tentamen. De eindtoets ziet er dan ook precies uit als het tentamen: dezelfde 
soort vragen, evenveel vragen, een zelfde verdeling van vragen over leerdoelen en 
cursusonderdelen. De eindtoets moet aan alle eisen voldoen die gesteld worden aan 
tentamens: ze moet de leerdoelen van de hele cursus zo goed mogelijk dekken, 
representatief zijn voor alle verschillende leerdoelen en betrouwbaar zijn. Indien een 
cursus wordt afgesloten met een bijzondere verplichting of wanneer een bijzondere 
verplichting onderdeel uitmaakt van de afsluiting van de cursus, dan geldt die 
bijzondere verplichting ook als onderdeel van het proeftoetstentamen. Uiteraard zijn 
dan ook dezelfde voorwaarden van toepassing op de bijzondere verplichting als op het 
proeftoetstentamen (voor proeftoetsing en proeftoetstentamen met verzilvering bij 
meerdere tentamenonderdelen, zie paragraaf 4.12 Certificering). 
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Het is veelal gebruikelijk dat er op de dag van het proeftoetstentamen ook een 
evaluatiebijeenkomst wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt meestal plaats 
aansluitend aan het tentamen. Omdat op dat moment meestal al veel gegevens over 
de cursus bekend zijn, kan die bijeenkomst benut worden om met de groep 
proeftoetsstudenten nog eens specifieke problemen aan de orde te stellen. De 
evaluatiebijeenkomst wordt in overleg tussen cursusteamleider en/of 
proeftoetsmedewerker voorbereid. De bevindingen van de evaluatiebijeenkomst 
worden ook in overleg vastgelegd. 
 
De eindbijeenkomst wordt in de regel op een centrale locatie voor alle 
proeftoetsstudenten samen georganiseerd. De beheersassistent regelt hiervoor tijdig 
een locatie, plus eventueel een lunch (afname proeftoetstentamen en bijeenkomst 
kunnen samen langer dan 4 uur duren). 
Als de datum van het proeftoetstentamen/evaluatiebijeenkomst bekend is, stuurt de 
beheersassistent een uitnodiging naar de studenten die mogen deelnemen 
(standaardbrief).  
Tijdens het proeftoetstentamen/evaluatiebijeenkomst vult de cursusteamleider een 
aanwezigheidslijst in en worden de reisdeclaratieformulieren en 
proeftoetsvergoedingformulieren uitgedeeld die op basis van sjablonen eventueel al 
gedeeltelijk zijn ingevuld door de beheersassistent. 
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Eindbijeenkomst: proeftoetstentamen en evaluatie 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
CvE 
 
 
 
 
cursusteamleider 
 
beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cursusteamleider, 
proeftoetsmedewerker 
 
 
cursusteamleider 

• dient een schriftelijk verzoek in bij de jurist-
CvE/ambtelijk secretaris van de CvE voor 
toestemming om een proeftoetstentamen te 
organiseren 

• dient een voordracht tot benoeming in bij de 
jurist-CvE/ambtelijk secretaris van de CvE, 
nadat deze voordracht is ondertekend door de 
Onderwijsdecaan van de faculteit 

 
• geeft een schriftelijke bevestiging of zij al dan 

niet akkoord gaat met het ingediende verzoek 
voor afleggen van proeftoetstentamen 

• benoemt examinator 
 
• stelt proeftoetstentamen samen 
 
• reserveert locatie voor proeftoetstentamen / 

eindbijeenkomst; 
• reserveert lunch (eventueel) 
• verstuurt een uitnodiging naar de studenten 

die mogen deelnemen aan proeftoetstentamen 
en evaluatiebijeenkomst 

• maakt reisdeclaratieformulieren en 
proeftoetsvergoedingformulieren, vult ze 
eventueel al gedeeltelijk in en overhandigt die 
aan cursusteamleider 

 
• bereiden evaluatiebijeenkomst voor 
• leggen de bevindingen van de 

evaluatiebijeenkomst in overleg vast 
 
• deelt de reisdeclaratieformulieren en 

proeftoetsvergoedingformulieren uit tijdens 
proeftoetstentamen / eindbijeenkomst 
 

standaardbrief (1) 
 
 
 
standaardbrief (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
standaardbrief (6) 
 
 
sjabloon (6), 
sjabloon (7) 

 
4.10 Declaraties afhandelen 

Reiskosten 
De beheersassistent maakt de reiskostendeclaratieformulieren (op basis van een 
sjabloon). Gegevens die al bekend zijn kunnen eventueel al ingevuld worden. De 
formulieren worden tijdens het proeftoetstentamen/evaluatiebijeenkomst uitgedeeld 
aan de studenten (als dit niet mogelijk is, verstuurt de beheersassistent ze). De 
student vult de noodzakelijke gegevens in en retourneert het formulier naar de 
beheersassistent. De beheersassistent/projectcoördinator geeft goedkeuring door de 
reiskostendeclaratie te ondertekenen en stuurt het formulier vervolgens door naar 
FAS. FAS voert de reiskostendeclaratie in E-Synergy in. Na invoering en controle kan 
FAS overgaan tot uitkering van de gedeclareerde reiskosten aan de studenten. 
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Declaraties afhandelen: reiskosten 
Wie 
 

Actie Document 

beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
student 
 
 
 
beheersassistent/ 
projectcoördinator 
 
 
medewerker FAS 

• maakt reisdeclaratieformulieren en overhandigt 
die aan cursusteamleider 

• eventueel: stuurt de formulieren naar de 
studenten (indien de formulieren niet door de 
cursusteamleider kunnen worden uitgedeeld 
tijdens proeftoetstentamen / eindbijeenkomst) 
 

• vult de noodzakelijke gegevens in en 
retourneert het formulier aan de 
beheersassistent 

 
• geeft goedkeuring door de reiskostendeclaratie 

te ondertekenen 
• stuurt het formulier door naar FAS 
 
• voert de reiskostendeclaratie in E-Synergy in 
• gaat over tot uitkering van de gedeclareerde 

reiskosten aan de studenten 
 

sjabloon (6) 

 
Proeftoetsvergoeding 
De cursusteamleider of proeftoetsmedewerker geeft aan de beheersassistent door 
welke proeftoetsstudenten aan hun verplichtingen hebben voldaan en voor welke 
proeftoetsvergoeding zij in aanmerking komen. Hiervoor wordt een standaardlijst 
gebruikt. Wanneer het gaat om een afwijkend bedrag geeft de cursusteamleider of 
proeftoetsmedewerker dit met omklede redenen door aan de student. 
 
De beheersassistent maakt het proeftoetsvergoedingformulier op basis van een 
sjabloon. Gegevens die al bekend zijn kunnen eventueel al ingevuld worden. Het 
formulier wordt tijdens het proeftoetstentamen/evaluatiebijeenkomst uitgedeeld aan 
de studenten (als dit niet mogelijk is, verstuurt de beheersassistent dit). De student 
vult de noodzakelijke gegevens in en retourneert het formulier naar de 
beheersassistent. De beheersassistent/projectcoördinator geeft goedkeuring door het 
proeftoetsvergoedingformulier te ondertekenen en stuurt het formulier vervolgens 
door naar FAS. FAS voert de proeftoetsdeclaratie in E-Synergy in. Na invoering en 
controle kan FAS overgaan tot uitkering van de gedeclareerde kosten voor 
proeftoetsdeelname aan de studenten.  
De beheersassistent geeft de gegevens van de uitvallers en de studenten die een 
beperkte vergoeding krijgen door aan Juridische ondersteuning. De beheersassistent 
geeft de niet-verbruikte reserveringen door aan de afdeling FAS die de reserveringen 
vervolgens laat vervallen. 
Juridische ondersteuning maakt een zogenaamde vervalbrief, waarmee de contracten 
van de uitvallers officieel vervallen, of indien studenten een gedeeltelijke vergoeding 
krijgen, zorgt Juridische ondersteuning voor een brief inzake gedeeltelijke uitbetaling. 
 
Voor de goede orde: de vergoeding voor de deelname aan de proeftoetsing wordt 
aangemerkt als een prestatiebeloning, zijnde een brutobeloning die conform wettelijke 
regeling aan de inspecteur der Directe Belastingen wordt opgegeven. Ook de 
reiskosten worden conform wettelijke regeling aan de inspecteur der Directe 
Belastingen opgegeven en vallen onder het reiskostenbesluit. 
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Declaraties afhandelen: proeftoetsvergoeding 
Wie 
 

Actie Document 

cursusteamleider of 
proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
student 
 
 
 
beheersassistent/ 
projectcoördinator 
 
 
medewerker FAS 
 
 
 
 
beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
medewerker JO 
 
 
 

• geeft aan de beheersassistent door welke 
proeftoetsstudenten aan hun verplichtingen 
hebben voldaan en voor welke 
proeftoetsvergoeding zij in aanmerking komen 

• wanneer het gaat om een afwijkend bedrag 
geeft de cursusteamleider of 
proeftoetsmedewerker dit met omklede 
redenen door aan de student 

 
• maakt proeftoetsvergoeding- formulieren en 

overhandigt die aan cursusteamleider 
• stuurt de formulieren naar de studenten 

(indien de formulieren niet door de 
cursusteamleider kunnen worden uitgedeeld 
tijdens proeftoetstentamen / eindbijeenkomst) 

 
• vult de noodzakelijke gegevens in en 

retourneert het formulier aan de 
beheersassistent 

 
• geeft goedkeuring door het 

proeftoetsvergoedingformulier te ondertekenen 
• stuurt het formulier door naar FAS 
 
• voert de proeftoetsdeclaratie in E-Synergy in 
• gaat over tot uitkering van de gedeclareerde 

kosten voor proeftoetsdeelname aan de 
studenten 

 
• geeft de gegevens van de uitvallers en de 

studenten die een beperkte vergoeding krijgen 
door aan Juridische ondersteuning 

• geeft de niet-verbruikte reserveringen door aan 
de afdeling FAS die de reserveringen 
vervolgens laat vervallen 
 

• maakt een vervalbrief, waarmee de contracten 
van de uitvallers officieel vervallen 

• zorgt voor een brief naar de student inzake 
gedeeltelijke uitbetaling, indien de student een 
gedeeltelijke vergoeding krijgt 

 

sjabloon (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
sjabloon (8) 

4.11 Proeftoetsverslag 

Ter afsluiting van de proeftoetsing stelt de proeftoetsmedewerker een beknopt verslag 
van de proeftoetsing op (volgens sjabloon). Het verslag wordt altijd voorzien van een 
U-nummer. 
Dit verslag wordt door de cursusteamleider en de proeftoetsmedewerker besproken. 
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De proeftoetsmedewerker verstuurt het proeftoetsverslag naar diverse geledingen van 
de Open Universiteit: 
• CELSTEC (hoofd Capaciteitsgroep, manager IPO, coördinator proeftoetsing) 
• faculteit (decaan, cursusteamleider, projectcoördinator, beheersassistent) 
• Mediacentrum (Bureau van de universiteit, Facilitair bedrijf), voor centrale 

archivering. 
• Het is gebruikelijk dat het proeftoetsverslag agendapunt ter bespreking vormt in 

het overlegorgaan binnen de faculteit (bij Informatica is dat bijvoorbeeld de O&O-
commissie, bij Psychologie de Projectcommissie). 

 
Proeftoetsverslag 
Wie 
 

Actie Document 

proeftoetsmedewerker 
 
cursusteamleider,  
proeftoetsmedewerker 
 
proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
cursusteamleider 

• stelt een verslag van de proeftoetsing op 
 

• bespreken proeftoetsverslag 
 
 

• verstuurt het proeftoetsverslag naar diverse 
geledingen van de Open Universiteit: 
o CELSTEC (hoofd Capaciteitsgroep, 

manager IPO, coördinator proeftoetsing) 
o faculteit (decaan, cursusteamleider, 

projectcoördinator, beheersassistent) 
o Mediacentrum (Bureau van de universiteit, 

Facilitair bedrijf) voor centrale archivering 
 

• maakt agendapunt voor overlegorgaan binnen 
de faculteit ter bespreking van 
proeftoetsverslag 

 

sjabloon (9) 

 
4.12 Certificering 

Na afname van het proeftoetstentamen wordt de uitslag van het proeftoetstentamen 
vastgesteld voor de deelnemende proeftoetsstudenten. De examinator 
(cursusteamleider) stelt een lijst op van de geslaagde en gezakte studenten. De 
beheersassistent maakt op basis van een sjabloon voor alle deelnemende 
proeftoetsstudenten een 'Verklaring positief/negatief resultaat', die wordt ondertekend 
door de examinator. Die verklaring bevat ook de procedure voor verzilvering. 
 
Indien tijdens de proeftoetsing het proeftoetstentamen uit meerdere onderdelen 
bestaat dan kan een ‘Verklaring positief/negatief deelresultaat’ worden afgegeven. 
Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd:  
• student die uiteindelijk het cursuscertificaat wil krijgen moet, zoals gebruikelijk, 

de cursus bestellen zodra deze in het aanbod komt; 
• student die bij de proeftoetsing zakt voor één of meerdere onderdelen kan dit 

resultaat niet verzilveren, maar heeft door inschrijving nog 3 kansen voor het 
behalen van die onderdelen. 

De student ontvangt een “Verklaring positief deelresultaat proeftentamen” met 
vermelding van de onderdelen waarvoor hij is geslaagd. Dit resultaat kan hij dan 
verzilveren na een geslaagde herkansing van de overige tentamenonderdelen van de 
cursus waarvoor hij als student is ingeschreven. 
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De beheersassistent maakt drie kopieën van de verklaringen: 
• één kopie wordt door de beheersassistent van de faculteit gearchiveerd 
• één kopie wordt verstuurd naar de afdeling Tentaminering & Certificering (T&C) 
• één kopie wordt verstuurd naar de proeftoetsmedewerker 
De beheersassistent stuurt de originele verklaringen naar de studenten. 
 
Certificering 
Wie 
 

Actie Document 

examinator 
 
 
 
 
 
 
beheersassistent 
 
 
 
 
 
examinator 
 
beheersassistent 
 
 
 
 
 
 
 
student 

• stelt de uitslag van het proeftoetstentamen 
vast voor de deelnemende 
proeftoetsstudenten 

• stelt een lijst op van de geslaagde en gezakte 
studenten en geeft die door aan de 
beheersassistent 

 
• maakt voor alle deelnemende 

proeftoetsstudenten een 'Verklaring 
positief/negatief resultaat' of  een “Verklaring 
positief/negatief deelresultaat” (als er sprake 
is van meerdere tentamenonderdelen) 

 
• ondertekent de verklaringen 
 
• maakt drie kopieën van de verklaringen: 

o één voor archivering bij de faculteit  
o één wordt verstuurd naar de afdeling T&C 
o één wordt verstuurd naar de 

proeftoetsmedewerker 
• stuurt de originele verklaringen naar de 

studenten 
 
• kan het proeftoetscertificaat verzilveren 

conform de geldende regeling 

 
 
 
 
 
 
 
sjabloon (10 + 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
regeling 
verzilvering van 
het proeftoets-
certificaat 
 

 
4.13 Omboeken  

Het komt regelmatig voor dat studenten hebben ingeschreven voor een 'oude cursus', 
terwijl de opvolger van die cursus aangeboden wordt voor proeftoetsing. Als studenten 
dat willen, kunnen ze aangeven dat ze ‘omgeboekt’ willen worden. Bij de aanvang van 
de proeftoetsing zal de proeftoetsmedewerker nagaan of er noodzaak tot omboeking is 
en informeert de 'omboekers' over omboeking en vraagt of ze willen omboeken. De 
namen van studenten die willen omboeken worden doorgegeven aan het Onderwijs 
service centrum (OSC) en daar vindt dan een individuele beoordeling plaats door de 
omboekingscommissie. De medewerker van het OSC schrijft de studenten die 
omboeken in voor de cursus die is geproeftoetst op het moment dat de cursus open is 
voor inschrijving. 
De praktijk leert dat het omboeken van studenten de nodige administratieve 
werkzaamheden met zich meebrengt. Het is daarom aan te bevelen om bij voldoende 
aanbod van proeftoetsstudenten af te zien van ‘omboekers’ in de proefgroep. 
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Omboeken 
Wie 
 

Actie Document 

proeftoetsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medewerker 
Onderwijs service 
Centrum (OSC) 
 
 
student 
 

• stelt vast of studenten mogelijkheid hebben tot 
omboeking 

• informeert de 'omboekers' over omboeking en 
vraagt of ze willen omboeken (het is niet 
verplicht). Ze mogen maar één cursus 
inbrengen in het programma. Als studenten 
willen omboeken, dan mogen ze geen 
examenpogingen van de 'oude' cursus doen of 
gedaan hebben 

• geeft bij de start van de proeftoetsing de 
namen van de omboekers door aan het 
Onderwijs service centrum (OSC) 

 
• individuele beoordeling omboekingscommissie  
• schrijft de studenten die omboeken in voor de 

geproeftoetste cursus op het moment dat de 
cursus open is voor inschrijving  

 
• kan het resultaat verzilveren conform de 

verzilvering van het proeftoetscertificaat; ze 
hoeven echter niet nog een keer in te schrijven  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
regeling 
verzilvering van 
proeftoets-
certificaat 
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Bijlagen 

1. Afdelingen en personen 
2. Overzicht van activiteiten per functie 
3. Sjabloon (1): proeftoetsplan (+ voorbeeld) 
3A. Sjabloon (1A): veldtoetsplan (+ voorbeeld) 
4. Sjabloon (2): elektronisch aanmeldformulier op Studienet  

 (schriftelijke versie) 
5. Sjabloon (3): bestand van geselecteerde studenten 
6. Sjabloon (4): bestand van niet-geselecteerde studenten 
7. Sjabloon (5):  proeftoetsinstructie (+ voorbeeld) 
8. Sjabloon (6):  reisdeclaratieformulier 
9. Sjabloon (7):  declaratieoverzicht 
10. Sjabloon (8):  proeftoetsvergoedingformulier 
11. Sjabloon (9): proeftoetsverslag (+ voorbeeld) 
11A. Sjabloon (9A): veldtoetsverslag (+ voorbeeld) 
12. Sjabloon (10): ‘verklaring positief/negatief resultaat' 
12A. Sjabloon (11): ‘verklaring positief/negatief deelresultaat' 
13. Voorbeeldtekst (1): tekst voor het werven van proeftoetsstudenten  

 (+ aanwijzingen) 
14. Spreadsheet (1): gegevens van de studenten uit inschrijfformulier 
15. Invullijst (1): invullijst contractopstelling ten behoeve van proeftoetsing 
16. Overeenkomst (1): overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing (voorbeeld) 
17. Standaardbrief (1): schriftelijk verzoek aan de ambtelijk secretaris van de CvE 

 voor toestemming om een proeftoetstentamen te 
 organiseren 

18. Standaardbrief (2): formulier voordracht tot benoeming examinator 
19. Standaardbrief (3): brief voor geselecteerde studenten  

 (bevestigingsbrief, voorbeeld) 
20. Standaardbrief (4): brief voor niet-geselecteerde studenten 

 (afwijsbrief, voorbeeld) 
21. Standaardbrief (5): begeleidende brief bij verzending van proeftoetspakket  

 (2 voorbeelden) 
22. Standaardbrief (6): uitnodigingsbrief voor deelname aan proeftoetstentamen en 

 evaluatiebijeenkomst (voorbeeld) 
23. Procedure van de CVE ter certificatie van proeftoetsstudenten op basis van het 

proeftoetstentamen 
23A.  Procedure van de CVE ter certificatie van proeftoetsstudenten op basis van het 

proeftoetstentamen. Aanvulling op bijlage 23: indien er sprake is van 
deeltentamens 
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Bijlage 1: Afdelingen en personen 
 
 
Gegevens per augustus 2013: 

Celstec 
− proeftoetsmedewerker: Marjo Rutjens, Ine Verstappen, Ria Wijermans-Overman 
− coördinator proeftoetsingen: Leo Wagemans 

Faculteiten 
− beheersassistent 

Cultuurwetenschappen:  Nicole Gruisen 
Informatica:    Meta Cuppers 
Managementwetenschappen: Lenny Kiliaan 
Natuurwetenschappen:  Daniëlle Tissingh 
Psychologie:    Harrie Adriaens (waarnemend) 
Rechtswetenschappen:  Anne-Marie Meister (waarnemend) 

− projectcoördinator  
Cultuurwetenschappen:  Paul van den Boorn 
Informatica:    Heleen Bakker-Maas 
Managementwetenschappen: René Curfs 
Natuurwetenschappen:  Annemarie Cremers  
Psychologie:   Harrie Adriaens  
Rechtswetenschappen:  Anne-Marie Meister 

Onderwijs service centrum (OSC) 
− sector Voorlichting, Service & Informatie (VS&I), i.v.m. Modulair: Dominique Ubachs; mail kopij 

aan: modulair.redactie@ou.nl 
− sector Onderwijs en examens, afdeling Intake, Onderwijsondersteuning & Diplomering (IOD), 

i.v.m. omboeking: José Muijtjens, Maurice Frijns 

Bureau van de universiteit (BU) 
− financiële administratie, crediteuren: Diana Sterk, Maria Caubo 
− financiële ondersteuning, medewerker financiën: Henri ter Huurne 
− juridische ondersteuning: Judith Niesters, Barbara Bulles 
− medewerker managementinformatie, i.v.m. gegevens uit DWH (DataWareHouse):  

Astrid Kokkelkorn-Okkersen 

Commissie voor de Examens (CvE) 
− jurist-CvE/ambtelijk secretaris: Miewies Stijnen 
 



Bijlage 2: Overzicht van activiteiten per functie 
 
 
In deze bijlage vindt u een overzicht van de proeftoetsprocedure, met verwijzingen naar paragrafen in 
het proeftoetsdraaiboek voor verdere uitleg. Het overzicht geeft de activiteiten per functie weer. 
 
Afkortingen in de tabel 
ctl: cursusteamleider 
pm: proeftoetsmedewerker 
pc: projectcoördinator 
ba: beheersassistent 
jo: juridische ondersteuning 
fas: financieel administratief servicecenter 
ov: overig, d.w.z. cve, st, osc (resp. Commissie voor de Examens, student, onderwijs service 

centrum) 
 
Taken § ctl pm pc ba jo pjf ov 

Aankondiging proeftoetsing 5.1        

aankondiging verwachte proeftoetsingen    pc     

vaststellen definitieve startdatum  ctl  pc     

(bij 1e keer pt, kennismaking)  ctl pm      

Opstellen proeftoetsplan 5.2        

overleg over proeftoetsplan  ctl pm pc ba    

afspraken in plan vastleggen (bijv. in 2 A4)   pm      

regelen locaties voor bijeenkomst(en) en/of proeftoetstentamen     ba    

bestellen materialen     ba    

Aanvragen van examen bij CvE, benoemen van examinator 5.3        

aanbieden standaardbrief 'toestemming proeftoetstentamen' bij  CvE  ctl       

ondertekende voordracht benoeming examinator indienen bij CvE  ctl       

goedkeuren proeftoetstentamen        cve 

benoemen examinator        cve 

Werving van proeftoetsstudenten 5.4        

wervingstekst opstellen  ctl       

regelen werving in e-Modulair, Modulair en Studienet   pm      

Selectie van proeftoetsstudenten  5.5        

selectie geschikte studenten  ctl pm      

‘omboekers’ doorgeven aan OSC   pm      

bestanden geselecteerden en niet-geselecteerden naar Beh.Ass sturen   pm      

bevestigings- en afwijsbrieven versturen     ba    

Proeftoetsovereenkomst 5.6        

benodigde gegevens in de invullijst invullen     ba    

invullijst doorsturen naar JO, cc CELSTEC     ba    

invullijst omzetten naar contracten       jo   

overeenkomsten sturen naar faculteit      jo   

verplichting boeken in Synergy     ba    

overeenkomsten ondertekenen (decaan), originelen retour JO     ba    

JO stuurt overeenkomsten naar student (zonodig rappelleren)      jo   

student stuurt ondertekende overeenkomst retour naar JO        st 

door student ondertekende overeenkomst koppelen in Synergy      jo   

terugkoppeling naar CELSTEC als alle overeenkomsten retour zijn      jo   

overeenkomsten ter archivering naar Documentverwerking      jo   

Proeftoetsmateriaal en verzending proeftoetspakket 5.7        

zorgt dat cursusmateriaal beschikbaar is voor Beh.Ass.  ctl       

elektronisch materiaal gereed zetten en toegankelijk maken 
(elektronische leeromgeving) 

 ctl       

(eventueel) aanvragen discussiegroepen/webfora  ctl       

proeftoetsinstructie samenstellen, aanleveren bij Beh.Ass en zelf 
versturen via e-mail aan proeftoetsstudenten 

  pm      

Locatie regelen indien instructie via bijeenkomst wordt georganiseerd     ba    



Taken § ctl pm pc ba jo pjf ov 

evaluatie-instrumenten ontwikkelen  ctl pm      

schriftelijke instrumenten aanleveren bij Beh.Ass   pm      

elektronische instrumenten toegankelijk maken   pm      

retourenveloppen maken      ba    

begeleidende brief maken     ba    

alle materialen verzenden naar studenten     ba    

Data-analyse en –verwerking en vaststellen maatregelen 5.8        

toezien op retournering van proeftoetsmaterialen (evt. rappelleren)   pm      

proeftoetsgegevens verwerken: data-ordening (i.o.m. ctl)   pm      

data-analyse, plus resultaten vastleggen   pm      

bespreken proeftoetsresultaten en –maatregelen  ctl pm      

cursus aanpassen (cursusteam)  ctl       

Eindbijeenkomst: proeftoetstentamen en/of evaluatie 5.9        

samenstellen en gereedmaken proeftoetstentamen  ctl       

attendering: ruimte regelen (plus event. lunch), indien nog niet 
gebeurd 

    ba    

uitnodiging voor bijeenkomst/proeftoetstentamen versturen     ba    

declaratieformulieren (reis + proeftoets) gereedmaken en 
overhandigen aan ctl 

    ba    

voorbereiden evaluatiebijeenkomst  ctl pm      

aanwezigheidslijst bijeenkomst invullen  ctl       

uitdelen reisdeclaraties  ctl       

uitdelen proeftoetsdeclaraties  ctl       

vastleggen bevindingen evaluatiebijeenkomst  ctl pm      

Declaraties afhandelen: 5.10        

Reiskosten         

reisdeclaratieformulieren gereedmaken en overhandigen aan ctl     ba    

reiskostendeclaratieformulier uitdelen tijdens bijeenkomst (evt. 
versturen) 

 ctl       

student stuurt ingevuld formulier naar Beh.Ass.        st 

indien goedgekeurd, formulier ondertekenen    pc ba    

formulier doorsturen naar FAS     ba    

invoeren declaratie in Synergy       fas  

Uitbetalen       fas  

Proeftoetsvergoeding         

doorgeven aan Beh.Ass. welke studenten aan de eisen hebben 
voldaan, declaratieoverzicht 

 ctl pm      

proeftoetsvergoedingsformulieren gereedmaken en overhandigen 
aan ctl 

    ba    

proeftoetsdeclaratieformulier uitdelen op bijeenkomst (evt. 
versturen) 

 ctl       

student stuurt ingevuld formulier naar Beh.Ass.        st 

indien goedgekeurd, formulier ondertekenen    pc ba    

formulier doorsturen naar FAS     ba    

invoeren declaratie in Synergy       Pjf  

Uitbetalen       Pjf  

af- en uitvallers doorgeven aan JO     ba    

niet-verbruikte reserveringen doorgeven aan FAS     ba    

vervalbrieven maken voor contracten van uitvallers      jo   

brief maken voor studenten die gedeeltelijk uitbetaald krijgen      jo   

Proeftoetsverslag 5.11        

proeftoetsverslag opstellen   pm      

bespreken proeftoetsverslag  ctl pm      

proeftoetsverslag verspreiden   pm      

agendapunt voor overlegorgaan maken van proeftoetsverslag  ctl       



Taken § ctl pm pc ba jo pjf ov 

Certificering 5.12        

lijst geslaagden/gezakten opstellen, doorgeven aan Beh.Ass.  ctl pm      

verklaring resultaat proeftoetsing maken, tekenen + versturen  ctl   ba    

2 kopieën van verklaringen (faculteit, afdeling T&C)     ba    

verzilveren proeftoetscertificaat        st 

Omboeken 5.13        

vaststellen of studenten mogelijkheid tot omboeken hebben   pm      

informeren ‘omboekers’   pm      

namen ‘omboekers’ doorgeven aan OSC bij start van de proeftoetsing   pm      

individuele beoordeling beoordelingscommissie        osc 

inschrijven ‘omboekers’ voor geproeftoetste cursus        osc 

verzilveren proeftoetscertificaat        St 

 



Bijlage 3: 
Sjabloon (01): Proeftoetsplan (+ voorbeeld) 
 

Proeftoetsplan [cursusnaam] 
 
Cursuscode:      
Cursusomvang:     

Proeftoetsteam 
Cursusteamleider:     
Examinator:     
Proeftoetsmedewerker:    
Projectcoördinator/beheersassistent:  

Proeftoetsperiode 
Start:  
Eind:  

Onderwijsmaterialen 

Samenstelling cursuspakket 

Aanlevering cursusmateriaal 

Werving 

Hoe/waar 

Ingangseisen 

Selectiecriteria 

Aantal studenten 

Proeftoetsovereenkomst 

Proeftoetswerkzaamheden/aard van de prestatie 

Vergoeding 

Proeftoetsinstrumenten 

Proeftoetsgegevens 

Bijeenkomst(en) 

Startbijeenkomst 
Datum:  
Plaats:  
Tijd: 
Doel:  
Aanwezig:  

Eindbijeenkomst 
Datum:  
Plaats:  
Tijd: 
Doel:  
Aanwezig: 



 

Taakverdeling/afspraken 
Werving en selectie 

Cursusmateriaal 

Proeftoetsmateriaal  

Bijeenkomsten 

Aanvraag toestemming organiseren proeftoetsing en Benoemen van examinator 



VOORBEELD 

Proeftoetsplan Psychologie van arbeid en gezondheid 
 
Cursuscode:     S26121 
Cursusomvang:    2 modulen 

Proeftoetsteam 
Cursusteamleider:    Arjan Bos 
Examinator:    Arjan Bos 
Proeftoetsmedewerker:   Ine Verstappen 
Projectcoördinator/beheersassistent: Paul Traarbach 

Proeftoetsperiode 
Start: 15 september 2012 
Eind: 15 februari 2013 (tentamen/evaluatiebijeenkomst) 

Onderwijsmaterialen 

Samenstelling cursuspakket 
• Nederlandstalig tekstboek 
• Reader met aanvullende literatuur 
• Cd-rom met audio- en videomateriaal 
• Digitaal werkboek met verwerkingsopdrachten 

Aanlevering cursusmateriaal 
Al het cursusmateriaal is gereed op 13 september en wordt op 15 september tijdens de 
startbijeenkomst uitgereikt. 

Werving 

Hoe/waar 
Oproep in Modulair, e-modulair en op studienet 

Ingangseisen 
• propedeuse afgerond 
• nog niet ingeschreven voor Arbeid en gezondheid 1, Arbeid en gezondheid 2 of Mentale belasting 

in het werk 
• In de proeftoetsperiode 12 uur per week kunnen besteden 

Selectiecriteria 
• voldoen aan ingangseisen 
• deels veel voorkennis, deels net genoeg voorkennis 
• rekening houden met twee bijeenkomsten in Utrecht (woonplaats) 

Aantal studenten 
12 

Proeftoetsovereenkomst 

Proeftoetswerkzaamheden/aard van de prestatie 
• het actief deelnemen aan de cursus door het bestuderen van het materiaal en het uitwerken  van 

de opdrachten (circa 12 uur per week, buiten de vakantieperiode)  
• het bijhouden van de studiebelasting van de cursus (tijdschrijfformulier)  
• het grondig invullen van de (elektronische) vragenlijsten  



• deelname aan een startbijeenkomst en eindbijeenkomst (tentamen en evaluatie) 
 

Vergoeding 
Standaard proeftoetsvergoeding per 01-09-2012: € 238,-- x 2 modulen = € 476,-- euro. 
Deze bedragen kunnen veranderen.  
Volgens collegebesluit U2006/2965 fjb geldt: het bedrag van één cursus van 1 module als onderdeel 
van een starters- resp. studiepakket wordt als ijkpunt gehanteerd als vergoeding aan de deelnemende 
proeftoetsstudent. 
 
Reiskostenvergoeding voor twee bijeenkomsten 

Proeftoetsinstrumenten 
De nadruk bij deze proeftoetsing ligt op het elektronisch werkboek. De volgende instrumenten worden 
ontwikkeld en gebruikt: 
• tijdschrijfformulier studielast per casus 
• elektronische vragenlijst per casus 
• elektronische eindvragenlijst over cursus als geheel 
• evaluatiebijeenkomst  

Proeftoetsgegevens  
De studenten werken niet volgens een instuurschema. Gegevens worden wel zoveel mogelijk al 
tijdens de proeftoetsperiode aan de ctl verstrekt. 

Bijeenkomst(en) 

Startbijeenkomst 
Datum: 15 september 2012 
Plaats: studiecentrum Utrecht 
Tijd: 
Doel: kennismaken, uitreiken materiaal, proeftoetsinstructie 
Aanwezig: ctl, proeftoetsmedewerker, studenten 

Eindbijeenkomst 
Datum: 15 februari 2013 
Plaats: studiecentrum Utrecht 
Tijd: 
Doel: tentamen afleggen, tentamen bespreken, evaluatiebijeenkomst, uitreiken declaratieformulieren 
Aanwezig: ctl, proeftoetsmedewerker, studenten 

Taakverdeling/afspraken 
Werving en selectie 
Arjan schrijft wervingstekst 
Ine zorgt voor publicatie in Modulair en op Studienet 

Cursusmateriaal 
Paul bestelt tekstboeken 
Arjan zorgt voor: 
• elektronisch werkboek 
• cd-rom 
• reader 
• aanvraag besloten discussiegroep 
Ine kijkt of er studenten geselecteerd zijn die niet staan ingeschreven bij de OU, zo ja, dan vraagt ze 
voor hen tijdelijke toegang tot de elektronische leeromgeving aan bij ELOSA. 

Proeftoetsmateriaal  
Ine krijgt toegang tot elektronisch werkboek en maakt conceptvragenlijsten 



Arjan vult aan 
Aandachtspunten zijn: 
• Opdrachten helder 
• Opdrachten zinvol 
• Feedback voldoende 
• Aansluiting op tekstboek 

Bijeenkomsten 
Paul regelt ruimte voor beide bijeenkomsten 

Aanvraag toestemming organiseren proeftoetsing en Benoemen van examinator 
Arjan stuurt beide aanvragen naar de Commissie voor de Examens 
aan de Commissie voor de examens. 



Bijlage 3A: 
Sjabloon (01A): Veldtoetsplan (+ voorbeeld) 
 

Veldtoetsplan [cursusnaam] 
 
Cursuscode:      
Cursusomvang:     

Veldtoetsteam 
Cursusteamleider:     
Examinator:     
Proeftoetsmedewerker:    
Projectcoördinator/beheersassistent:  

Veldtoetsperiode 
Start:  
Eind:  

Onderwijsmaterialen 

Samenstelling cursuspakket 

Werving 

Hoe/waar 

Ingangseisen 

Selectiecriteria 

Aantal studenten 

Veldtoetsinstrumenten 

Bijeenkomst(en) 

Startbijeenkomst 
Datum:  
Plaats:  
Tijd: 
Doel:  
Aanwezig:  

Eindbijeenkomst 
Datum:  
Plaats:  
Tijd: 
Doel:  
Aanwezig: 
 

Taakverdeling/afspraken 
Werving en selectie 

Cursusmateriaal 

Bijeenkomsten 



VOORBEELD 

Veldtoetsplan "E-mental health-interventies" (S43311)   
 
Cursuscode   S43311 
Cursusomvang   1 module 100-120 uur (4,3 ects) 
 
Veldtoetsteam 
Cursusteamleider   Viviane Thewissen 
Examinator    Viviane Thewissen/Nicole Gunther 
Proeftoetsmedewerker   Ine Verstappen 
 
 
Veldtoetsperiode 
Start  18 juni 2012 
Einde  open – afhankelijk van het aantal respondenten op een bepaald moment 
 
Onderwijsmaterialen 
Samenstelling cursuspakket 
 
Schriftelijk materiaal 
● 3 readers 
 
Elektronisch materiaal 
● 1 moodle werkboek 
● discussiegroep 
 
Structuur cursus 
Er zijn 3 hoofdthema’s en deze zijn weer onderverdeeld in 2 tot 5 subthema’s. 
 
Doel veldtoets en vraagstelling 
Het is een nieuwe cursus en men is benieuwd naar de mening van de studenten over de cursus als 
geheel en in het bijzonder wat ze vinden van: 

- de aansluiting van het digitale werkboek op de readers 
- de studielast 
- studienet 
- de discussiegroep 
- de readers 
- het digitale werkboek 
- het tentamen 

 
Werving studenten en invullen evaluatievragenlijst 
Op 13 juni 2012 doen circa 30 tot 40 studenten een regulier schriftelijk groepstentamen. Deze 
studenten ontvangen via Nicole een persoonlijk e-mailbericht met daarin de link naar de elektronische 
vragenlijst (versturen op 18-6-12). Op 2 juli krijgen alle studenten dan nog een herinnering om de 
vragenlijst alsnog in te vullen, met tekst indien al gereageerd, dan dit bericht als niet verzonden 
beschouwen. Ine zorgt vanaf 19-6 voor regelmatige updates m.b.t. de respons op de vragenlijst. 
Naar aanleiding van de ontvangen respons zal worden besloten om de vragenlijst langer open te 
houden dan juli/augustus 2012. Na juni zullen de studenten niet meer als cohort tentamen doen. De 
eventuele respondenten moeten we dan uit spil halen. Hierover zullen we overleggen. 
 
Vragenlijst 
Nicole en Viviane hebben conceptvragen van Ine ontvangen en ze zullen de concept 
evaluatievragenlijst aan Ine sturen. Ine maakt de vragenlijst aan in Questback en stuurt deze als print 
preview naar Nicole en Viviane. Nadat N & V het eens zijn met e.e.a. kan de vragenlijst klaargezet  
worden. 
 



Bijlage 4: 
Sjabloon (02): Elektronisch aanmeldformulier in Questback  
 

Aanmeldingsformulier Proeftoets 

uw studentnummer  

uw e-mail adres         

Achternaam  
Voornaam  
Voorletters  
Straat en huisnummer  
Postcode en woonplaats   
Land (anders dan Nederland)  
Telefoonnummer overdag  
Telefoonnummer 's avonds  

Type internettoegang Analoog   ISDN    ADSL    Kabel 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)  
Burger Service Nummer (voor 
België Rijksregistratienummer)  

Nummer Bankrekening  
Naam Bank  

Geslacht Man         Vrouw 

Informatie omtrent voorkennis en reeds gevolgde OU-cursussen  
Geef aan of  u de volgende cursussen heeft behaald? 

Naam cursus (cursuscode) 

Naam cursus (cursuscode)  
   
Verdere relevante voorkennis 

 
 
Korte motivatie en verdere informatie 

 
   
Heeft u alle vragen ingevuld verstuur dan de gegevens door middel van de knop verzenden. 
Indien de gegevens verzonden zijn, zijn deze niet meer te wijzigen.  

verzenden
 

 



Bijlage 5: 
Sjabloon (03): Bestand van geselecteerde studenten 
 

 
 
 

Naam Voorletters M/V Studentnummer Geb. datum Adres PC en woonplaats Sofi-nummer Bank-
/Gironummer Banknaam 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 



Bijlage 6: 
Sjabloon (04): Bestand van niet-geselecteerde studenten 
 

 

 
Naam Voorletters M/V Adres PC en woonplaats 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 



Bijlage 7: 
Sjabloon (05): Proeftoetsinstructie (voorbeeld) 
___________________________________________________________________ 

Proeftoetsinstructie voor de cursus “Environmental Problems” (N44.3.1.1) 
  
1. Doel van de proeftoetsing 
Om een zo goed mogelijke kwaliteit van het cursusmateriaal te waarborgen, wil het cursusteam de 
cursus graag laten evalueren door een groep studenten. Hiermee wil het cursusteam onder andere 
antwoord krijgen op de volgende vragen:  
- Wat is de werkelijke studielast van deze cursus? 
- Is het tekstboek overzichtelijk en duidelijk? 
- Is het werkboek overzichtelijk en duidelijk? 
- Zijn de practicumopdrachten goed uitvoerbaar? 
- Is de cursus goed te volgen voor studenten? 
- Welke problemen en knelpunten ervaren studenten bij het bestuderen van het materiaal?  
- Etc. 
 
2. Omvang van de proeftoetsing 
De cursus heeft een beoogde studiebelasting van [vermeld officiële studielast]. Bij het inplannen van 
de proeftoets in uw studeerschema doet u er goed aan er rekening mee te houden dat het bestuderen 
van een cursus als proeftoets u naar schatting circa 25% meer tijd kost, dan wanneer u op reguliere 
wijze het definitieve cursusmateriaal bestudeert. De proeftoetsing zal plaatsvinden in de periode van 
[vermeld periode]. We gaan er van uit dat u, in deze periode, ongeveer 10 uur per week kunt besteden 
aan het bestuderen van het cursusmateriaal, het uitwerken van de theoretische en praktische 
opdrachten, het invullen van de elektronische vragenlijsten, het bijhouden van de studiebelasting op 
de tijdschrijfformulieren en het insturen van de vragenlijsten en de tijdschrijfformulieren.  
 
3.      Ingangseisen 
Er zijn geen specifieke ingangseisen, maar om deze cursus binnen de gestelde tijd en met een 
voldoende resultaat te kunnen afronden wordt inhoudelijke voorkennis verondersteld uit bijvoorbeeld: 
- de cursus Ecosystems and Human Well-being. Verder dient u over goede, passieve kennis van de 
Engelse taal te beschikken. 
 
4. De opzet van de cursus 
De cursus wordt bestudeerd aan de hand van studietaken in het elektronische werkboek op de 
cursussite op Studienet. De studietaken bestaan uit lees-, verwerkings- en toepassingsopdrachten. 
Het elektronische werkboek vormt de rode draad van de cursus. Hierin vindt u naast de studietaken 
ook alle informatie (studeerteksten, wetenschappelijke artikelen, andere teksten, video- en 
audiomateriaal) die nodig is om de studietaak uit te voeren. De eindtoets bestaat uit een eindopdracht 
aan de hand van een casus.  
 
Het cursuspakket bevat de volgende onderdelen  
schriftelijke componenten: 
● OU-cursusboek (Engelstalig) ‘“Environmental Problems: crossing boundaries between science, 
policy and society" met geïntegreerde studiewijzer 
● 1 bronnenmap (OU) bevat artikelen. 
 
elektronisch materiaal: 
● Elektronisch werkboek in Blackboard op de cursussite in Studienet met 6 studietaken:  
Toegang tot de cursussite verkrijgt u via studienet.ou.nl. 
 
4. Verloop van de proeftoetsing 
Nadrukkelijk willen we erop wijzen dat het cursusmateriaal, dat aan u wordt toegestuurd, nog 
concepten betreft. Het cursusmateriaal wordt u, tijdens de proeftoetsperiode, gefaseerd toegestuurd. 
Op basis van de commentaren die u levert, zullen deze concepten tot definitieve versies gemaakt 
worden. Daarom is het voor ons belangrijk om over bovenstaande evaluatie van de cursus te 
beschikken tijdens de ontwikkelingsfase. 
 
De proeftoetsing zal plaatsvinden van [vermeld periode]. Het materiaal voor de studietaken wordt u 
per post toegestuurd. 
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We verzoeken u uw werk liefst zo goed mogelijk te spreiden tijdens deze periode. Zie hieronder voor 
het geadviseerde studieschema met de data waarop u de tijdschrijfformulieren en de vragenlijsten 
dient in te sturen.  
 
STUDIETAKEN 
 

Instuurdata 
tijdschrijfformulieren & 
vragenlijsten 

Studietaak 1  
 

Maandag 16 mei 

Studietaak 2  
 

woensdag 1 juni 

Studietaak 3  
 

woensdag 22 juni 

Studietaak 4  
 

woensdag 13 juli 

Studietaak 5 
  

woensdag 3 augustus 

 
 
5.  Wat wordt van u verwacht? 
De cursus wordt op de volgende wijzen geëvalueerd om het doel van de proeftoetsing (punt 3) te 
bereiken: 

• d.m.v. een aantal elektronische vragenlijsten  
wij vragen u om deze in te vullen en aan ons te retourneren. Voor het invullen van de 
elektronische vragenlijsten ontvangt u, voor iedere studietaak apart, een link per e-
mail.  

• via een eindvragenlijst 
deze wordt aan het einde van de proeftoetsing ingevuld. Ook hiervoor ontvangt u een 
e-mail met een elektronische link  

• d.m.v. tijdschrijfformulieren (voor een voorbeeld zie bijlage 1) 
wij verzoeken u nauwkeurig bij te houden hoeveel tijd u heeft besteed aan het 
afronden van elke studietaak (met de daarbij behorende opdrachten en eventuele 
zelftoetsen) en de eindopdracht. Wij willen u vragen om de tijd die u aan de 
eindopdracht besteedt op een APART tijdschrijfformulier te vermelden. Zie verder punt 
6 voor de studielast 

• (niet verplicht) d.m.v. kantlijncommentaar bij de studeerteksten in het cursusboek. (zie 
bijlage 2) Elektronisch of direct op papier: in het laatste geval wordt een 
antwoordenveloppe bijgesloten bij het cursusmateriaal. 

 
6.  Studielast 
Wij willen graag weten hoeveel tijd het u werkelijk kost om de cursus te bestuderen. Om uw 
studielastgegevens bij te houden ontvangt u een apart tijdschrijfformulier via e-mail. Sla het 
elektronisch ontvangen exemplaar op uw harde schijf op en verander daarbij de naam zodat er in 
plaats van “studietaak_naamstudent” uw eigen naam en de bestudeerde studietaak op het formulier 
staat. Voorzie elk tijdschrijfformulier van de volgende gegevens: 
 
uw naam;  de cursus;  het studentnummer;  maand/jaar  en de bestudeerde studietaak of de 
eindopdracht.. 
 
Zodra u begint met een studie-activiteit, vult u de datum en de begintijd in en wanneer u een studie-
activiteit afrondt of afsluit vult u de eindtijd in. 
De totale tijd van de studiesessie verschijnt dan vanzelf in de kolommen: 
“aantal minuten” / "aantal uren" (in deze kolommen hoeft/mag u dus zelf niets in te vullen). 
Wij willen graag dat u iedere aaneengesloten studieperiode apart vermeldt. Dus als u op twee 
verschillende momenten op één dag studeert, geeft u die apart aan. Eventuele korte pauzes (van 
minder dan een kwartier) hoeft u niet te vermelden.  
In de toelichting geeft u aan waaraan u uw tijd heeft besteed.  
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Wij verzoeken u om één tijdschrijfformulier te gebruiken PER STUDIETAAK.  
 
Zoals reeds vermeld wordt het tijdschrijfformulier separaat per e-mail toegestuurd. Het ingevulde 
tijdschrijfformulier stuurt u vervolgens naar: [e-mailadres proeftoetsmedewerker]. 
Om uw gegevens gefaseerd te kunnen verwerken willen wij u vriendelijk verzoeken de vragenlijsten 
en de tijdschrijfformulieren, volgens de data in het studieschema terug te sturen. 
 
7. Inlichtingen 
Voor inlichtingen over de inhoudelijke kant van de proeftoets kunt u terecht bij: 
[naam cursusteamleider] : [tel.nr. ]                  e-mail: 
 
Mocht u tussentijds (technische) vragen hebben over de proeftoets dan kunt u terecht bij: 
[naam proeftoetsmedewerker] (organisatie proeftoets)  : [tel.nr.]      e-mail:  
 
8. Virtuele bijeenkomst 
De cursus is zo opgezet dat u hem in principe zelfstandig kunt doorlopen. Indien nodig kunt u ook 
contact opnemen met de cursusteamleider als u inhoudelijke vragen heeft. Ook kunt u gebruik maken 
van de discussiegroep op de cursussite. U kunt daar uw vragen en opmerkingen voorleggen aan uw 
medestudenten.  
 
Afhankelijk van de behoefte kan in de loop van de proeftoetsperiode een virtuele bijeenkomst worden 
georganiseerd. Informatie hierover volgt te zijner tijd. 
 
9. Korte samenvatting: wat verwachten we van u als proeftoetsstudent? 
 

• het actief deelnemen aan de cursus door het bestuderen van het materiaal en het uitwerken 
van de theoretische en praktische opdrachten (ca. 10 uur per week); 

• het voltooien van de eindopdracht (het toepassen van verworven kennis op een casus ca. 10 
uur); 

• het bijhouden en registreren van uw tijdbesteding per studietaak en de eindopdracht telkens 
op een apart tijdschrijfformulier. Wij willen u verzoeken om de tijd die u aan de eindopdracht 
besteedt op een apart formulier te vermelden en aan ons op te sturen; 

• het versturen van de tijdschrijfformulieren aan: [e-mailadres proeftoetsmedewerker] volgens 
het studieschema; 

• het grondig invullen en versturen van de vragenlijsten via de ontvangen elektronische link 
volgens het studieschema; 

• eventueel versturen van kantlijncommentaar; 
• indien daartoe wordt besloten, deelname aan een virtuele bijeenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



 

 
WAT GEBEURT ER MET DE PROEFTOETSGEGEVENS ? 
Op basis van uw commentaren zal een evaluatie van de cursus geschreven worden. In dit rapport 
wordt aangegeven hoe de studenten de cursus ervaren hebben, hoeveel tijd ze eraan besteed 
hebben en welke eventuele problemen en knelpunten er zijn. Ook zullen de eventuele 
verbetersuggesties ter harte worden genomen. 
Op basis van dit rapport zullen bijstellingen gepleegd worden en zal de cursus in een definitieve vorm 
gegoten worden. 
 
JURIDISCHE ASPECTEN  
Het is niet toegestaan om het u toegestuurde materiaal te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook 
te verspreiden. Verspreiding in de huidige vorm zou - afgezien van auteursrechtelijke consequenties - 
een onjuist beeld van het uiteindelijke cursusmateriaal kunnen wekken. 
U bent uitdrukkelijk gehouden het materiaal alleen voor de proeftoetsing te gebruiken. 
 
BELONING EN VERZILVERING 
CONTRACT/BELONING 
Alle afspraken m.b.t. tot de proeftoetsing worden vastgelegd in een contract. Als beloning heeft u recht 
op € 238,- (fiscaal belast). Hiervoor kunt u gebruik maken van het proeftoetsvergoedingsformulier dat 
is bijgesloten bij het contract.  
 
VERZILVERING/CERTIFICAAT  
U heeft de mogelijkheid om een voldoende resultaat voor het proeftoetstentamen te verzilveren, nadat 
de inschrijving voor de cursus is geopend en u zich hiervoor op de gebruikelijke wijze heeft 
ingeschreven en het voor u geldende bedrag heeft betaald. 
ZIE VOOR MEER DETAILS DE APARTE DOCUMENTEN  ‘BIJLAGE 23’ + ‘BIJLAGE 23A’. 
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Bijlage 1 VOORBEELD  Het juiste formulier ontvangt u via e-mail 
 
 
Tijdregistratieformulier  Cursus      
Naam   Studentnr      
Maand/jaar  Studietaak     
NB schrijfwijze van tijden  uu:mm (uu =uren volgens 24 uur systeem, mm=minuten)    

Datum Begintijd Eindtijd 
Aantal 

minuten Toelichting 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         

  
Totaal deze 

maand 0 0,0 uur    
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Bijlage 2 Voorbeelden van kantlijncommentaar 
 
Deze bijlage bevat een aantal voorbeelden van mogelijk kantlijncommentaar. Deze lijst is verre van 
volledig en is vooral bedoeld om een indruk te geven van het soort commentaar . 
 
• Goede introductie, geeft aansluiting met vorige leereenheid goed weer. 
• Mij niet duidelijk wat dit leerdoel behelst. 
• Leerdoelen te vaag en te algemeen geformuleerd. 
• Dit fragment bevat teveel vaktermen ineens. 
• De vaktermen in deze paragraaf worden niet voldoende uitgelegd. 
• Overgang te abrupt: passage sluit niet aan op voorgaande tekst. 
• De tekst is hier erg onduidelijk: een tabel (schema, diagram, figuur) is hier als visuele 

ondersteuning op zijn plaats. 
• Dit voorbeeld is erg verhelderend. 
• Formulering rammelt; een betere formulering zou zijn:… 
• Ik ben hier de draad van het verhaal kwijt. 
• Mij niet duidelijk wat ik bij deze opgave precies moet doen. 
• Dit woord (zinsnede) vormt de kern van deze paragraaf. Daarom ook opnemen in margekolom, 

zodat het goed opvalt. 
• Helder betoog: ik kan het zonder veel moeite volgen. 
• Moet er zoveel aandacht besteed worden aan ….; dat mag toch bekend verondersteld worden. 
• Een tussentijdse samenvatting zou hier op zijn plaats zijn. 
• Ik vind dit voorbeeld  verwarrend, want… 
• Deze passage is te beknopt en daardoor onduidelijk. 
• Het betoog is te abstract; nader concretiseren aan de hand van een voorbeeld. 
• Het begrip is onduidelijk. 
• Deze vraag van de zelftoets begrijp ik niet. 
• Dit alternatief is onduidelijk geformuleerd. 
• Ik mis in de zelftoets een vraag over …. Aan dat gegeven is in de leereenheid veel aandacht 

besteed. 
• Het door de auteurs gegeven antwoord is volgens mij fout (onvolledig). 
• Het door de auteurs gegeven antwoord is te beknopt. Het is niet duidelijk hoe zij tot hun antwoord 

zijn gekomen. 
• etc. etc. 
 
NB 1: Als de kantlijn niet voldoende ruimte biedt voor opmerkingen gebruik dan een apart vel, maar 
vermeld wel over welke bladzijde van de tekst het gaat. Geef dit ook in de kantlijn even aan. 
 
NB 2: Wil je- waar mogelijk - concrete suggesties voor veranderingen doen, aarzel dan niet de invallen 
te noteren en te laten staan. Ook die invallen die bij nader inzien niet erg bruikbaar lijken. 
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Bijlage 8: 
Sjabloon (06): Reisdeclaratieformulier 
 
 
 
 /  Declaratieformulier reiskosten proeftoetsing 
 
  

/ Naam en voorletters:   
       
Adres:             
       
Postcode en woonplaats:   
       
Geboortedatum:   
       

/ Cursus:    
Cursuscode:   
 
Contractnr.: 
ID-nummer:   
         
Plaats bijeenkomst:    Datum:  
        
         

/ Betalingswijze:   giro    ba nk  Naam bank:  
         
Rekeningnummer:   
       
Storting ten name van:   
       
 

/ Datum Gereisd van - naar   Eigen vervoer (km) Kosten openbaar vervoer 
         (2e klasse) 
           
 
           
                                    
        +    
Subtotalen 
           
 
 
           
Eigen vervoer (km)            X  € 0,19  € 
           
Kosten openbaar vervoer      € 
        
          +  

/ Totaal        € 
 =============== 
 
 
  

/ Ondergetekende verklaart bovenstaande kosten niet elders te zullen declareren. 
 
           
Handtekening declarant      Datum 
 
 
           
Akkoord declaratie      Paraaf en datum 
beheerder van faculteit: 
 
Sturen naar:  Open Universiteit 

  (t.a.v. Beheersassistent) 
     Antwoordnummer 



Bijlage 9: 
Sjabloon (07): Declaratieoverzicht 
 

 
Declaratieoverzicht ‘cursus’ 
Proeftoetsvergoeding en reiskosten tentamen/evaluatiebijeenkomst 
 

Naam Voorletters 
Proeftoets 
vergoeding 

 
Reis 

(woonplaats-tentamenlokatie-woonplaats) 
bedrag opmerkingen 

  €    €   
  €   €   
  €  €  
  €   €   
  €   €  
  €   €  
  €   €   
  €   €   
  €   €   
  €   €   
  €   €   
  €   €   
 
Opmerkingen: 



Bijlage 10: 
Sjabloon (08): Proeftoetsvergoedingformulier 
 
 

 
 

/Declaratieformulier proeftoetsing 
  

 
 
 

 
 

 
Naam en voorletters: 
 

  

  
Adres: 
 

  

  
Postcode en woonplaats: 
 

  

  
Geboortedatum: 
 

  

  
 

  

 
 

 
Cursus: 
 

  
 

  
Cursuscode: 
 

  
 

  
Contractnummer: 
 

  

  
ID-nummer : 
 

  

 
 

 
Bankrekeningnummer: 
 

  

  
Naam Bank: 
 

  

 
 

Ondergetekende heeft meegewerkt aan de proeftoetsing van de cursus, en declareert conform de 

afspraken die zijn vastgelegd met het cursusteam een bedrag van € 238,--*  

(zegge: tweehonderdachtendertig euro) voor het beoordelen en becommentariëren van de complete 

cursus.  

 

Plaats: .............................., Datum: .......................  

 

Handtekening declarant(e):  

 

 

Akkoord declaratie beheerder van faculteit: 

 

 

* Prijs van een cursusmodule tijdens de proeftoets is gebaseerd op de actuele prijs per module binnen 
het studiepakket. 



Bijlage 11: 
Sjabloon (09): Proeftoetsverslag (+ voorbeeld) 
 
 
Datum          U-nummer 
 
Proeftoetsverslag [naam cursus] 
 
 
1. Cursusgegevens 
 
Cursus:       
Cursuscode:      
Cursusteamleider:     
Medewerker Celstec:     
Nominale studielast:     
Samenstelling van het cursuspakket:    
 
2. Korte samenvatting proeftoetsverslag 
 
3. Opzet van de proeftoetsing 
 
Doel en vraagstelling 
Aard materiaal  
Omvang 
Proeftoetsstudenten 
Gebruikte instrumenten 
Aanvang en duur van de proeftoetsing 
 
4. Resultaat proeftoetsing 
 
Algemeen 
Per blok/onderdeel/studietaak/aandachtspunt/tentamen, etc.  
Studielast 
 
5. (Voorgenomen) maatregelen  
 
Algemeen 
Per blok/onderdeel/studietaak/aandachtspunt/tentamen, etc.  
Studielast 
 
6. Definitieve tentamenvorm 
  
7. Definitieve cursustitel 



VOORBEELD 
 
December 2012        U2012/7654/JVE 
 
 
Proeftoetsverslag Communicatietechnologie 
 
 
1. Cursusgegevens 
 
Cursus:      Communicatietechnologie 
Cursuscode:     T36121 
Cursusteamleider:    Ir. H.J.M. Passier 
Medewerker Celstec:    Ine Verstappen 
Nominale studielast:    1 module (100 -120 sbu) - 4,3 ects 
Samenstelling van het cursuspakket:   cursusboeken 
      elektronisch werkboek 
 
2. Korte samenvatting proeftoetsverslag 
De proefstudenten oordelen positief over de cursus. Ze vinden dat de cursus een goed overzicht geeft 
en dat ze er veel van hebben geleerd. Ook over het elektronisch werkboek zijn de studenten tevreden, 
hoewel van een aantal onderdelen van het werkboek niet veel gebruik gemaakt is.  De geregistreerde 
studielast is met gemiddeld ruim 60 uur vrij laag. 
 
3. Opzet van de proeftoetsing 
 
Doel en vraagstelling 
Het doel van de proeftoetsing was: 
• een beeld te krijgen van de moeilijkheidsgraad en de inhoudelijke en didactische kwaliteit van het 

ontwikkelde cursusmateriaal. 
• een indicatie krijgen van de studielast van de cursus.  
 
Aard materiaal  
De cursus is in voorlaatste versie geproeftoetst. 
 
Omvang 
De gehele cursus is geproeftoetst. 
 
Proeftoetsstudenten 
Proeftoetsstudenten zijn geworven via (e)-Modulair en Studienet. Uit de aanmeldingen zijn twaalf 
deelnemers geselecteerd. Daarvan hebben er zeven de proeftoets in zijn geheel doorlopen.  
De gevraagde voorkennis was kennis op het niveau van de cursus Oriëntatie op ict, kunnen werken 
met internet en wis- en natuurkundekennis op Havo niveau. Twee proeftoetsstudenten voldeden niet 
aan de laatste eis. Een groot deel van de proeftoetsstudenten had al enige voorkennis op het gebied 
van communicatietechnologie door werkervaring of eerdere studie. 
 
Gebruikte instrumenten 
Voor de proeftoetsing zijn de volgende instrumenten ontwikkeld en gebruikt: 
 

 proeftoetsinstructie 
 tijdregistratieformulieren studielast per blok 
 elektronische vragenlijsten per blok 
 kantlijncommentaar bij elektronisch werkboek 
 elektronische eindvragenlijst 
 tentamen- en evaluatiebijeenkomst 
 

Aanvang en duur van de proeftoetsing 
De proeftoetsing ging half maart 2012 van start en werd op 16 juni 2012 afgesloten met een tentamen- 
en evaluatiebijeenkomst. 
 



4. Resultaat proeftoetsing 
 
Algemeen 
De studenten vinden de cursus leuk om te bestuderen. De gekozen onderwerpen vinden ze zinvol. Het 
niveau/de moeilijkheidsgraad vinden de meeste passend. Eén persoon vindt de cursus eenvoudig en 
twee personen vinden hem redelijk moeilijk. De studenten geven aan dat de cursus een goed overzicht 
geeft en dat ze er veel van hebben geleerd. 
 
Wat de cursus soms moeilijk maakt is de grote hoeveelheid informatie, waaronder veel afkortingen. 
Daardoor is het soms moeilijk te onderscheiden wat hoofdzaken zijn en wat bijzaken. Hoewel dit dus 
soms lastig is, geven de meeste studenten wel aan te begrijpen dat de vele termen, begrippen en 
afkortingen nu eenmaal bij dit vakgebied horen. Wel zouden ze het prettig vinden als wat duidelijker 
was wat je moet kunnen reproduceren en wat niet. 
 
Specifiek bij blok 1: 
De studenten zijn van mening dat de inhoud van blok 1 voor reguliere studenten in de cursus 
Oriëntatie op ict aan de orde moeten komen. Blok 1 zou dan voor hen kunnen vervallen. Voor losse 
cursisten is blok 1 wel zinvol. Het zou zinvol zijn dit in de inleiding aan te geven. 
 
Specifiek bij blok 2: 
Een paar studenten geven aan dat het deel over Fourieranalyse op deze manier voor hen niet duidelijk 
is: “als je het nooit gehad hebt, heb je er niks aan”. Het zou volgens hen ofwel uitgebreider ofwel 
helemaal niet behandeld moeten worden. 
 
 
Studielast 
De studielast vinden de meeste studenten aardig passend voor een cursus van 1 module. Een klein 
deel vindt de studielast wat laag en één student denk dat de studielast wat hoger is dan 100 uur. De 
geregistreerde studielast is met ruim 60 uur aan de lage kant. Waarschijnlijk zijn nog wel wat uren voor 
tentamenvoorbereiding niet geregistreerd.  De twee laatste studenten in onderstaande tabel hebben 
geen tentamen afgelegd. Van twee andere studenten die wel tentamen hebben afgelegd ontbreken de 
gegevens van de studielast. De tentamenresultaten van de studenten zijn wat mager (zie tabel), te 
verwachten is dat de studielast wat hoger zal zijn als gestudeerd wordt voor een beter resultaat. 
 
Tabel 1: geregistreerde studielast 
 
student blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5/zelftoets totaal in uren cijfer 

1 525 1470 1105 865 60 4025 67,1 6 
2 442 813 755 370 60 2440 40,7 6 
3 780 1755 1395 930 75 4935 82,3 6 
4 458 1080 935 545 360 3378 56,3 4 
5 420 1380 1140 660 90 3690 61,5 6 
6 970 1875 995 480 65 4385 73,1 x 
7 410 880 390 175 890 2745 45,8 x 

       60,9  
 
 
Elektronisch werkboek 
Over het elektronisch werkboek zijn de studenten tevreden. Niemand vond het vervelend dat in het 
elektronisch werkboek een volgorde van werken werd afgedwongen. De functie van het elektronisch 
werkboek in relatie met de cursusboeken vond iedereen duidelijk. Niemand had problemen met de 
manier waarop gewisseld werd tussen de cursusboeken en het elektronisch werkboek. De studenten 
geven aan dat het prettig is dat er in het werkboek geen leerstof staat: “Daardoor is het een goede 
aanvulling, anders zou switchen vervelend zijn”. 
 
De toegevoegde waarde van het elektronisch werkboek zit volgens de studenten vooral in de 
simulaties: “Één simulatie vervangt duizend plaatjes”. Andere voordelen zijn volgens de studenten dat 
het  stimuleert om op internet te kijken en dat het flexibel is om actueel te houden. 
 



De structuur van het werkboek vindt iedereen duidelijk. Er was ook genoeg ruimte om antwoorden in te 
vullen. De snelheid waarmee het elektronisch werkboek zich presenteerde was voor de meeste 
studenten voldoende. Iedereen heeft de teksten alleen van beeldscherm gelezen. 
 
De gereedschappen in het elektronisch werkboek zijn weinig gebruikt. Er zijn ook geen 
gereedschappen gemist. Over de behulpzaamheid van het elektronisch glossarium verschilden de 
meningen. Dat geldt ook voor de bijgevoegde literatuur en links. 
 
Het doel van de reflectievragen is niet voor iedereen duidelijk: “doe ik dit voor mezelf of voor jullie?” De 
studenten geven aan al gemotiveerd te zijn, daardoor zijn de vragen voor hen niet erg zinvol.  
 
De studenten geven ook aan dat het verwarrend was dat er bij de eerste blokken veel in het 
elektronisch werkboek te vinden was en bij de latere blokken minder.  Dat gaf de indruk dat het 
werkboek nog niet af was. 
 
Discussiegroep 
Maar een paar mensen heeft gebruik gemaakt van de discussiegroep. Zij vonden wel dat de 
discussiegroep meerwaarde heeft. 
 
Technische problemen 
Technische problemen waren er bij de animatie Erlang-B-calculator en Java-applet. 
 
Tentamen 
Alle studenten hadden tussen anderhalf en twee uur nodig voor het maken van het tentamen Ze 
vonden het een goed tentamen. Het is volgens hen goed gelukt om met MC-vragen toch begrip, inzicht 
en relaties te toetsen. De verdeling van de vragen over de stof vonden ze ook in orde. Wel leverde een 
aantal vragen discussie op. Er zijn o.a. naar aanleiding hiervan vier vragen komen te vervallen. Ook 
vinden de studenten dat er erg veel stellingvragen zijn. Omdat het proeftentamen heel anders 
(makkelijker) was, hebben de studenten het gevoel het tentamen niet op de juiste manier te hebben 
voorbereid. Van de zeven studenten die tentamen hebben gedaan heeft één student het niet gehaald 
(cijfer 4).  Van de overige zes hebben er vijf een 6 gehaald en één een 7. 
 
5. (Voorgenomen) maatregelen  
 
Algemeen 

• Het kantlijncommentaar is verwerkt. 
• Proeftentamen komt nu overeen met echte tentamen. 
• Er wordt in de introductie aangegeven dat de afkortingen niet allemaal uit het hoofd hoeven te 

worden geleerd. 
• Het tentamen zal minder stellingvragen bevatten. 
• De tekst in het gedeelte over Fourieranalyse is aangepast. 

 
Elektronisch werkboek 

• Naar aanleiding van de proeftoets geen aanpassingen.  
• Op termijn worden links gecontroleerd op actualiteit. 

 
 
6. Definitieve tentamenvorm 
CBI tentamen met 40 meerkeuzevragen. 
 
7. Definitieve cursustitel 
Communicatietechnologie (T36121) 
            
         



Bijlage 11A: 
Sjabloon (09A): Veldtoetsverslag (+ voorbeeld) 
 
 
Datum          U-nummer 
 
Veldtoetsverslag [naam cursus] 
 
 
1. Cursusgegevens 
 
Cursus:       
Cursuscode:      
Cursusteamleider:     
Medewerker Celstec:     
Nominale studielast:     
Samenstelling van het cursuspakket:    
 
2. Korte samenvatting veldtoetsverslag 
 
3. Opzet van de veldtoetsing 
 
Doel en vraagstelling 
Aard materiaal  
Omvang 
Veldtoetsstudenten 
Gebruikte instrumenten 
Aanvang en duur van de veldtoetsing 
 
4. Resultaat veldtoetsing 
 
Algemeen 
Per blok/onderdeel/studietaak/aandachtspunt/tentamen, etc.  
Studielast 
 
5. (Voorgenomen) maatregelen  
 
Algemeen 
Per blok/onderdeel/studietaak/aandachtspunt/tentamen, etc.  
Studielast 
 
6. Definitieve tentamenvorm 
  
7. Definitieve cursustitel 



VOORBEELD 
 
8 januari 2013         U2013/00085-jve 
 
Veldtoetsverslag cursus "E-mental health-interventies” (S43311) 
 
 
1. Cursusgegevens 
 
Cursus      E-mental health-interventies 
Cursuscode     S43311 
Cursusteamleiders    Viviane Thewissen, Nicole Gunther 
Medewerker CELSTEC    Ine Verstappen      
Studielast     1 module (100 -120 uur) - 4,3 ects 
Samenstelling van het cursuspakket:    
Schriftelijk materiaal 
● 3 readers – voor elk thema 1 reader: 
- thema 1 – Geschiedenis en achtergrond 
- thema 2 – Praktische vaardigheden voor online hulpverlening 
- thema 3 – De online praktijk 
       
Elektronisch materiaal 
De cursuswebsite in Studienet met link naar het e-werkboek in Moodle. Het e-werkboek omvat drie 
thema’s, namelijk “Geschiedenis en achtergrond”, Praktische vaardigheden voor online hulpverlening” 
en “De online praktijk”. Per thema dient een aantal studietaken te worden afgerond. 
 
2. Korte introductie veldtoets 
 
Binnen deze cursus wordt ingegaan op de betekenis van E-mental health voor de klinische praktijk.  
E-mental health verwijst naar alle vormen van ICT die gebruikt worden om de zorg voor de geestelijke 
gezondheid te ondersteunen. Bij deze overkoepelende term gaat het om interventies waarbij gebruik 
wordt gemaakt van web-based toepassingen zoals internet, mobiele toepassingen zoals gsm, robotica 
of domotica in de geestelijke gezondheidszorg. De nieuwe cursus is per 1-7-2011 opengesteld en het 
is een cursus binnen de masteropleiding Klinische Psychologie. Als voorkennis wordt aangeraden om 
de cursussen Gespreksvoering, Klinische gespreksvoering, Psychodiagnostiek in de klinische 
psychologie, Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie, Klinische 
psychologie 2: diagnostiek en therapie en Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk te hebben 
afgerond. Ook zijn kennis van de Engelse taal en basale computervaardigheden vereist. 
De veldtoets van de cursus vond plaats tussen 14 juni 2012 en 20 november 2012.  
De cursus wordt afgesloten door het afleggen van een computergebaseerd individueel tentamen (cbi) 
met meerkeuzevragen. Gedurende de veldtoetsperiode ontvingen 51 deelnemers aan het tentamen 
een uitnodiging (via een elektronische link) om de evaluatievragenlijst in te vullen en te retourneren. 
Van 32 studenten werd respons ontvangen. Sommige vragen werden niet door alle 32 respondenten 
beantwoord. De resultaten worden in dit verslag beschreven.  
 
3. Opzet van de veldtoetsing 

Doel en vraagstelling 
Er is een veldtoets uitgevoerd omdat het een nieuwe cursus is en het cursusteam een beeld wilde 
krijgen omtrent:  

- de inhoudelijke- en didactische kwaliteit van de cursus met betrekking tot het digitale werkboek 
en de readers; 

- de aansluiting van het digitale werkboek op de readers;  
- de moeilijkheidsgraad van de cursus; 
- de werking van de discussiegroep; 
- de studielast, (de individuele studietaken + de gemiddelde, totale studielast);   
- de mening van de studenten over het tentamen.  

Er is verder gepeild hoe aantrekkelijk de studenten een voorgestelde vervolgcursus vinden. 
 
 



Aard materiaal  
De cursus is op de markt en is als zodanig getoetst. 
 
Omvang 
De veldtoets omvatte de hele cursus. 
 
Studenten veldtoets 
51 studenten die het tentamen van de cursus hadden afgelegd, ontvingen de elektronische link naar 
de evaluatievragenlijst met het verzoek om deze in te vullen. Van 32 studenten werd respons 
ontvangen. 
 
Gebruikte instrumenten 
Voor deze veldtoets is een uitgebreide elektronische vragenlijst ontwikkeld. 
 
Aanvang en duur van de veldtoets 
De veldtoets liep van 14 juni 2012 tot en met 20 november 2012.  
 
4. Resultaat veldtoetsing 
 
Er is gebruik gemaakt van één evaluatievragenlijst. Deze vragenlijst was verdeeld in 6 categorieën:  
1. Algemeen; 2. Studienet; 3. Readers; 4. Digitaal werkboek; 5. Tentaminering; 6. Overig. 
Aan het einde van de vragenlijst werd nog aandacht gevraagd voor een vervolgcursus en de eventuele 
interesse hiervoor. 
 
1. Algemeen 
Alle respondenten zijn het er mee eens of geheel mee eens dat de cursus goed zelfstandig te 
bestuderen is. 88% van de respondenten is het er mee eens of geheel mee eens dat de verschillende 
cursusonderdelen (reader en digitale werkboek) inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Zowel de 
inhoudelijke kwaliteit van de cursus als de totaalbeoordeling worden door de studenten gemiddeld 
gewaardeerd met een 7 (op een schaal van 1-10).  
Voor wat betreft de moeilijkheidsgraad geeft geen student aan de cursus makkelijk te vinden, 
27 studenten vinden hem niet te makkelijk, niet te moeilijk en 5 studenten vinden hem te moeilijk. 
Met betrekking tot de studielast is de studenten gevraagd om te schatten hoeveel tijd ze gemiddeld per 
studietaak studeerden en hoeveel tijd ze, gemiddeld, in totaal aan de cursus hebben besteed. 
Van de 32 respondenten kon een aantal niet meer aangeven hoeveel tijd ze gemiddeld hadden 
besteed aan elke individuele studietaak. Daarom geven we hier de cijfers, per studietaak en van het 
aantal studenten, die we wel hebben. De gemiddelde studielastgegevens per studietaak waren als 
volgt: 
 
studietaa

k 

aantal 

studenten 

gemiddelde studielast in uren 

per studietaak 

1 15 11 

2 14 14 

3 14 14 

4 15 14 

5 15 15 

6 15 15 

7 15 15 

8 14 12 

9 14 12 

10 14 12 
 
 
De gemiddelde, totale studielast van deze cursus zoals opgegeven door 31 studenten was: 
Alternatieven Percentage Waarde 

 1 < 75 uur 16,1 % 5 

 2 75 - 100 uur 22,6 % 7 



 3 100 - 125 uur 25,8 % 8 

 4 125 - 150 uur 22,6 % 7 

 5 > 150 uur 12,9 % 4 

 Totaal               31 
  
Op de vraag waarom men meer tijd nodig had gehad dan de officiële studielast van 100 – 120 uur 
werden de volgende antwoorden gegeven: 
 
Alternatieven Percentage Waarde 

 1 Omvang van de cursus 20,0 % 2 

 2 Onvoldoende voorkennis 10,0 % 1 

 3 Slechte kwaliteit van de cursusinhoud 0,0 % 0 

 4 Moeilijkheidsgraad van de cursus 20,0 % 2 

 5 Te weinig zelfdiscipline 10,0 % 1 

 6 Overschatting van beschikbare studietijd 0,0 % 0 

 7 N.v.t., ik had niet meer tijd nodig dan de  10,0 % 1 

  officiële studielast   

 8 Anders, namelijk (vul in bij toelichting) 30,0 % 3 

 Totaal               10 

 
1 student heeft de reden niet vermeld. 
Wel gaven, bij de toelichting, 3 respondenten die “anders” hadden ingevuld de volgende antwoorden: 

- jammer dat er niet meer toepassingsgerichte oefeningen/casussen in het tentamen zijn 
ingebouwd, nu wordt vooral gefocust op het onthouden van details; 

- moest het tentamen een tweede keer doen, daarom is een schatting van de studietijd lastiger 
te maken. De inhoud van de stof is op zich niet moeilijk, maar de artikelen over reviews vond 
ik lastig, veel dingen lijken op elkaar; 

- veel tijd eraan besteed, vermoedde dat er veel detailvragen zouden zijn. Deze vind ik 
nutteloos, want deze artikelen zijn inmiddels alweer verouderd. Bijvoorbeeld msn wordt niet 
meer gebruikt, er zijn allerlei toepassingen voor een smartphone en er zijn inmiddels alweer 
massa’s nieuwe onderzoeken gepubliceerd. 

 
2. Studienet 
30 studenten geven aan dat de cursussite in studienet helder gestructureerd is, 2 studenten zijn het 
hiermee oneens of geheel mee oneens. De informatie op de cursussite vinden 29 respondenten 
actueel, 3 respondenten zijn het hiermee oneens. 
Van de discussiegroep hebben 16 studenten gebruik gemaakt en 16 studenten gebruikten hem niet. 
Gevraagd naar de mening van de studenten over de discussiegroep zien we het volgende:  
- 5 studenten vinden hem een noodzakelijk onderdeel van de cursus 
- 19 studenten vinden de groep een welkome aanvulling op de cursus en  
- 8 studenten vinden hem overbodig. 
 
16 respondenten gaven aan dat de docent snel genoeg reageert op hun vragen, 3 respondenten 
waren het hier niet mee eens en 13 studenten vulden deze vraag niet in. 
  
3. Readers 
De studenten geven de gebruikte literatuur (3 readers) gemiddeld een 7 (cijfer gebaseerd op 30 
respondenten). De moeilijkheidsgraad van de readers wordt door 11 studenten als makkelijk 
weergegeven, 19 studenten vonden ze moeilijk en 2 studenten gaven aan de readers zeer moeilijk te 
vinden. De inhoudelijke kwaliteit van de readers is voldoende tot goed volgens 26 respondenten,  
6 respondenten zijn het hiermee oneens. 24 studenten vinden dat de teksten uit de readers over het 
algemeen helder geschreven zijn, 8 studenten zijn het hiermee oneens. 
Op de vraag of de teksten uit de readers inhoudelijk goed passen bij de cursus geven 29 studenten 
aan dat dit het geval is, 3 studenten zijn het hiermee niet eens. 
 
Digitaal werkboek 



27 studenten hadden een positieve algemene indruk van het digitale werkboek, 4 studenten waren 
negatief. Voor 27 studenten zorgde het digitale werkboek voor een duidelijke leidraad in de cursus,   
4 studenten waren het hiermee oneens. 29 respondenten waren het er mee eens of zelfs geheel mee 
eens dat het digitale werkboek gestructureerd van opbouw is en dat de opgaven, opdrachten en taken 
die in de cursus worden aangeboden goed aansluiten bij de essentiële delen van de leerstof, 2 
respondenten waren het hiermee oneens. 
Op de vraag of de opgaven, opdrachten en taken die in de cursus worden aangeboden goed 
aansluiten bij de essentiële delen van de leerstof, gaven 22 studenten aan het hiermee eens te zijn 6 
studenten waren het er mee oneens en 1 student was het er geheel mee oneens. 
Het merendeel van de respondenten (28) vond de terugkoppeling of feedback die gegeven wordt in het 
cursusmateriaal bij de opgaven, opdrachten en taken duidelijk, slechts 2 respondenten waren het 
hiermee oneens.  
Op de vraag of de opdrachten binnen het digitale werkboek behulpzaam waren bij het verwerken van 
de leerstof, gaven 27 studenten aan het hiermee mee eens te zijn, 3 studenten waren het er mee 
oneens, 1 student geheel mee oneens. Voor 24 studenten zorgden de opdrachten voor een duidelijke 
toepassing van de leerstof, 6 studenten waren het hiermee oneens en 1 student was het er geheel 
mee oneens. 
31 studenten geven het digitale werkboek voor wat betreft de kwaliteit van de inhoud gemiddeld  
een 7 (schaal 1 – 10). 
 
Tentaminering 
De cursus wordt afgesloten met een computergebaseerd individueel tentamen (cbi) bestaande uit 
meerkeuzevragen. 
Op de vraag hoe men het tentamen waardeerde ontvingen we de volgende respons: 
 
Alternatieven Percentage Waarde 

 1 te makkelijk 3,2 % 1 

 2 niet makkelijk, niet moeilijk 25,8 % 8 

 3 te moeilijk 71,0 % 22 

 Totaal               31 

 
 
Overig 
22 respondenten hebben inhoudelijk niets gemist in deze cursus, 10 respondenten hadden wel 
opmerkingen en konden hun bevindingen toelichten (zie hiervoor de bijgevoegde evaluatievragenlijst). 
Een algemene opmerking die naar voren komt is dat men de artikelen uit de readers soms verwarrend 
vond en soms te uitgebreid.  
Er is verder gevraagd naar de sterke en de zwakke punten van de cursus.  
Als sterke punten komen onder andere naar voren: 
- nieuw toepassingsgebied van de psychologie, actueel; de veelzijdigheid en de vele toepassingen; 
waren goed beschreven; de indeling van de studietaken; leuke opdrachten in digitaal werkboek. 
Als zwakke punten komen onder andere naar voren: 
- detail- en stellingvragen in tentamen; het tentamen sloot te weinig aan bij de stof; het oefenen van 
meer praktische vaardigheden aan de cursus toevoegen. 
Voor alle opmerkingen met betrekking tot de sterke en zwakke punten zie de bijgevoegde 
evaluatievragenlijst. 
 
Enkele algemene opmerkingen van de studenten 
Een aantal studenten geeft aan dat het tentamen aangepast zou moeten worden. De oefententamens 
sluiten meer aan bij de stof dan het officiële tentamen. De oefententamens zijn niet vergelijkbaar met 
het officiële tentamen. De vragen zijn te veel op het detail gericht. De stof verouderd snel. 
(Voor meer informatie zie de bijgevoegde evaluatievragenlijst). 
 
Vervolgcursus 
Aan het einde van de vragenlijst werden er 3 vragen gesteld om de interesse te peilen voor een 
vervolgcursus die door de Open Universiteit in samenwerking met het RINO (nascholings- en 
opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg) en praktijkinstellingen op het 
gebied van e-mental health in de nabije toekomst wordt ontwikkeld. (Voor meer informatie over de 
vervolgcursus zie de bijgevoegde evaluatievragenlijst). 



De volgende vragen werden gesteld waarbij de respondenten gevraagd werd om een cijfer toe te 
kennen (schaal 1 – 10): 
1. Hoe aantrekkelijk lijkt u de voorgestelde vervolgcursus? (1 = helemaal niet / 10 = heel erg). 
De 32 respondenten waardeerden deze vraag met gemiddeld een 6. 
 
 
2. Hoe waarschijnlijk is het dat u de voorgestelde vervolgcursus zelf gaat volgen? (1 = absoluut niet 
waarschijnlijk / 10 = heel erg waarschijnlijk). 
31 respondenten waarderen de vraag gemiddeld met een 4. 
 
3. Wat vindt u van de prijs die gevraagd wordt voor de vervolgcursus? (1 = veel te laag / 10 = veel te 
hoog). 
De 32 respondenten waarderen deze vraag met gemiddeld een 8. 
 
5. (Voorgenomen) maatregelen 
 
De grootste kritiek op de cursus is volgens de respondenten tentamenvorm. De vorm van het huidige 
tentamen (MC) sluit niet goed genoeg aan op de inhoud. Er zouden ook teveel detailvragen zijn. 
Mogelijkheden worden verkend om het tentamen (en eventueel de tentamenvorm) voor deze cursus 
aan te passen.  
 
6. Definitieve tentamenvorm 
 
Voorlopig blijft de huidige tentamenvorm gehandhaafd. 
 
7. Definitieve cursustitel 
 
E-mental health-interventies” 
Cursuscode: S43311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage: evaluatievragenlijst (als apart document toegevoegd) 
 



Bijlage 12: 
Sjabloon (10): Verklaring Negatief/Positief resultaat Proeftoetstentamen 
 
 

contractnummer 
 

Verklaring [Negatief/Positief] resultaat Proeftoetstentamen 
 
 
Ondergetekende, [cursusteamleider/examinator] 
als cursusteamleider/examinator van de cursus: 
[cursustitel]  cursuscode: [code] 
 
onder andere belast met de integrale proeftoetsing van deze cursus 
 
VERKLAART hierbij dat: 
 
mevrouw/heer  [naam student] 
wonende  [adres, postcode] te [woonplaats student] 
 
studentnummer: [studentnummer] 
 
heeft deelgenomen aan het op [datum] afgelegde proeftoetstentamen van de cursus 
 
Het voor dit (proef)toetstentamen behaalde resultaat is: [cijfer] ([in letters]) 
 
 

Heerlen, [datum] 
 
 
[naam examinator] 
cursusteamleider/examinator [cursusnaam] 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
In te vullen door student bij verzoek voor officieel tentamencertificaat: 
 
 
Ondergetekende, : 
 
mevrouw/heer  ………………………………… ………………………………………[naam student] 
 
verzoekt aan de afdeling Tentaminering en certificering om het resultaat van de ‘Verklaring positief 
resultaat proeftoetstentamen’ als officieel tentamenresultaat te registreren.  
 
 
 
 
Plaats, datum Handtekening 
 
 
………………………………… ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Toelichting omtrent de te volgen procedure bij het verzilveren van het resultaat van het 
proeftoetstentamen. 
 
Ingeval van integrale proeftoetsing gevolgd door een proeftoetstentamen is ingevolge de gewijzigde 
besluitvorming d.d. 14-10-1993 van het CVB de volgende regeling van toepassing. 
 
I. Indien de student(e) in het kader van een proeftoetsing met succes heeft deelgenomen aan een 

proeftoetstentamen van een cursus, kan hij/zij het voor het proeftoetstentamen behaalde cijfer op de 
volgende wijze verzilveren: 
 
Zodra de inschrijving voor de betreffende cursus is geopend (hetgeen in Modulair wordt aangekondigd) 
dient hij/zij zich voor deze cursus in te schrijven en te betalen conform het gestelde in de 
overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing. 
Hij/zij ontvangt dan uiteraard het definitieve cursusmateriaal. 

 
De student(e) heeft dan twee mogelijkheden: 
a. de student(e) verzoekt, zodra hij/zij het bewijs van inschrijving heeft ontvangen, door middel van het 

overleggen van deze door de cursusteamleider/examinator van de cursus afgegeven ‘Verklaring 
positief resultaat proeftoetstentamen’ om dit resultaat als officieel tentamenresultaat te registreren. 
Dit verzoek moet gericht worden aan de afdeling Tentaminering en certificering1. Dit 
tentamenresultaat wordt bij het eerste tentamen van de cursus verwerkt, waarna de student(e) 
vervolgens een (via een geautomatiseerd tentamensysteem) gegenereerde en door de Commissie 
voor de Examens vastgestelde en ondertekende tentamenuitslag en certificaat ontvangt. 
In dit geval kan de student(e) in casu niet meer opnieuw tentamen doen om bijvoorbeeld een hoger 
cijfer te behalen (art. 10, lid 5 van het Inschrijvingsreglement bepaalt dat ‘indien het tentamen van 
de cursus waarvoor het recht staat ingeschreven met goed gevolg afgelegd is, vervalt het recht om 
voor die cursus wederom tentamen af te leggen’). Wil hij wél een hoger cijfer behalen dan moet hij 
mogelijkheid b toepassen. 

b. de student(e) doet na de inschrijving en betaling (opnieuw) tentamen als ware het een normale 
inschrijving. Hij/zij heeft dan alle aan de inschrijving van de cursus verbonden rechten en plichten. 
Hij kan dan bijvoorbeeld zijn resultaat verbeteren. 

NB: Het initiatief ligt dus bij de student(e). 
 

II. Indien een student niet met succes heeft deelgenomen aan het proeftoetstentamen van de cursus, 
heeft hij wel herkansingsmogelijkheden, doch niet via het proeftoetstentamen. Dan blijft slechts 
bovengenoemde mogelijkheid Ib over. Hij heeft dan na inschrijving en betaling alle aan de inschrijving 
verbonden rechten en plichten. 

1 Adres: Open Universiteit, Afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen 
 
   Open Universiteit 

                                                      



Bijlage 12A: 
Sjabloon (11A): Verklaring Positief/Negatief resultaat Proeftoetstentamen 
 
 

contractnummer 
 

Verklaring [Positief/Negatief] deelresultaat Proeftoetstentamen 
 
 
Ondergetekende,  
als cursusteamleider/examinator van de cursus: 
      cursuscode:  
 
onder andere belast met de integrale proeftoetsing van deze cursus 
 
VERKLAART hierbij dat: 
 
mevrouw/heer  [naam student] 
wonende  [adres, postcode] te [woonplaats student] 
 
studentnummer: [studentnummer] 
 
heeft deelgenomen aan het op [datum] afgelegde proeftoetstentamen van de cursus en het  
[naam cursusdeel] succesvol heeft afgerond.  
 
Het voor dit [naam cursusdeel] behaalde resultaat is: [cijfer] ([in letters]) 
  
Het [naam cursusdeel of delen] van de cursus is niet behaald: [cijfer]  ([in letters]).  
 
Herkansing voor de tussentoets bij dit deel is mogelijk na bestelling van de cursus zodra deze in aanbod 
komt.  
 
Het resultaat voor het [naam behaalde cursusdeel] is te verzilveren na een geslaagde herkansing voor 
deze tussentoets. 
 
 

Heerlen, [datum] 
 
 
[naam examinator] 
cursusteamleider/examinator [cursusnaam] 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
In te vullen door student bij verzoek voor officieel tentamencertificaat: 
 
 
Ondergetekende, : 
 
mevrouw/heer  ………………………………… ………………………………………[naam student] 
 
verzoekt aan de afdeling Tentaminering en certificering om het resultaat van de ‘Verklaring 
negatief/positief deelresultaat proeftoetstentamen’ als officieel tentamenresultaat te registreren.  
 
 
 
 
Plaats, datum Handtekening 
 
 
………………………………… ………………………………… 



   

 
 
 
 
 
 
Toelichting omtrent de te volgen procedure bij het verzilveren van het positief deelresultaat voor het [naam 
cursusdeel] van de cursus. 
 
Ingeval van integrale proeftoetsing gevolgd door een proeftoetstentamen is ingevolge de gewijzigde 
besluitvorming d.d. 14-10-1993 van het CVB de volgende regeling van toepassing. 
 
 
I. Indien de student(e) in het kader van een proeftoetsing met succes heeft deelgenomen aan een 

proeftoetstentamen van een cursus, kan hij/zij het voor het proeftoetstentamen behaalde cijfer op de 
volgende wijze verzilveren: 
 
Zodra de inschrijving voor de betreffende cursus is geopend (hetgeen in Modulair wordt aangekondigd) 
dient hij/zij zich voor deze cursus in te schrijven en te betalen conform het gestelde in de 
overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing. 
Hij/zij ontvangt dan uiteraard het definitieve cursusmateriaal. 

 
De student(e) heeft dan twee mogelijkheden: 
a. de student(e) verzoekt, zodra hij/zij het bewijs van inschrijving heeft ontvangen, door middel van het 

overleggen van deze door de cursusteamleider/examinator van de cursus afgegeven ‘Verklaring 
positief resultaat proeftentamen’ om dit resultaat als officieel tentamenresultaat te registreren. Dit 
verzoek moet gericht worden aan de afdeling Tentaminering en certificering1. Dit tentamenresultaat 
wordt bij het eerste tentamen van de cursus verwerkt, waarna de student(e) vervolgens een (via 
een geautomatiseerd tentamensysteem) gegenereerde en door de Commissie voor de Examens 
vastgestelde en ondertekende tentamenuitslag en certificaat ontvangt. 
In dit geval kan de student(e) in casu niet meer opnieuw tentamen doen om bijvoorbeeld een hoger 
cijfer te behalen (art. 10, lid 5 van het Inschrijvingsreglement bepaalt dat ‘indien het tentamen van 
de cursus waarvoor het recht staat ingeschreven met goed gevolg afgelegd is, vervalt het recht om 
voor die cursus wederom tentamen af te leggen’). Wil hij wél een hoger cijfer behalen dan moet hij 
mogelijkheid b toepassen. 

b. de student(e) doet na de inschrijving en betaling (opnieuw) tentamen als ware het een normale 
inschrijving. Hij/zij heeft dan alle aan de inschrijving van de cursus verbonden rechten en plichten. 
Hij kan dan bijvoorbeeld zijn resultaat verbeteren. 

NB: Het initiatief ligt dus bij de student(e). 
 

II. Indien studenten, tijdens de proeftoetsing, niet slagen voor het [naam cursusdeel] maar wel voor het 
[naam cursusdeel], dan geldt het volgende: 

1) Alle studenten die uiteindelijk het cursuscertificaat willen krijgen moeten, zoals 
gebruikelijk, de cursus bestellen zodra deze in het aanbod komt (per vermeld datum). 

2) Studenten die gezakt zijn voor de tussentoets kunnen dit resultaat niet verzilveren, maar 
hebben door inschrijving nog drie kansen voor de tussentoets. 

3) Als de studenten onder 2 wél een voldoende hebben behaald voor het [naam cursusdeel], 
dan kunnen ze dat resultaat na een geslaagde herkansing voor de tussentoets 
verzilveren. 

De studenten ontvangen een “Verklaring positief deelresultaat proeftoetstentamen” (met vermelding 
dat ze het [naam cursusdeel] niet behaald hebben, maar wel het [naam cursusdeel]). Dit resultaat 
kunnen ze dan verzilveren na een geslaagde herkansing voor de tussentoets. 
 

III. Indien een student niet met succes heeft deelgenomen aan het proeftoetstentamen van de cursus, 
heeft hij wel herkansingsmogelijkheden, doch niet via het proeftoetstentamen. Dan blijft slechts 
bovengenoemde mogelijkheid Ib over. Hij heeft dan na inschrijving en betaling alle aan de inschrijving 
verbonden rechten en plichten. 

1 Adres: Open Universiteit, Afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen 
 
   Open Universiteit 

                                                      



Bijlage 13: 
Voorbeeldtekst (1): Tekst voor het werven van proeftoetsstudenten  
(+ aanwijzingen) 
 
 
Werving proeftoetsstudenten via (e)-Modulair, Studienet en soms 
nog via www.ou.nl 
 
Aanlevering 
Aanlevering van proeftoetsoproepen voor (e)-Modulair vindt plaats door Celstec. De oproepen worden 
per e-mail gestuurd naar: modulair.redactie@ou.nl (hoofdredacteur modulair: Dominique Ubachs). 
 
Opname in (e)-Modulair: hierin wordt een korte attenderingstekst geplaatst met een link naar de 
aanmeldpagina 

1. deze attenderingstekst levert de cursusteamleider aan bij de proeftoetsmedewerker  
2. de proeftoetsmedewerker vermeldt de link in de attenderingstekst en 
3. de proeftoetsmedewerker regelt dat de attendering in (e)-Modulair wordt geplaatst (rekening 

houden met de deadlline van de schriftelijke versie Modulair, ongeveer 3,5 week voor 
verschijnen: in e-Modulair kan de tekst direct geplaatst worden 

4. de proeftoetsmedewerker maakt de aanmeldpagina en de link aan in Questback 
5. de proeftoetsmedewerker levert de tekst aan bij voorlichting. 

 
 

Aankondiging proeftoets op Studienet, faculteitspagina 
6. de oproep wordt opgesteld door de cursusteamleider (of iemand anders van de betreffende 

faculteit) in overleg met de proeftoetsmedewerker  
7. de proeftoetsmedewerker maakt de aanmeldpagina en de link naar de aanmeldpagina en 

stuurt de link naar de cursusteamleider 
8. de cursusteamleider (of iemand anders van de betreffende faculteit, indien overeengekomen) 

geeft het bericht door aan de webauteur van de faculteit 
9. de webauteur zorgt dat het bericht wordt gepubliceerd 
10. voor diverse onderdelen zorgen verantwoordelijken ervoor dat het bericht daadwerkelijk op de 

bedoelde plekken verschijnt 
 
Indien het bericht ook op www.ou.nl geplaatst dient te worden: 

11. zie de stappen 6 + 7 en vervolgens 
12. geeft de cursusteamleider het bericht door aan de proeftoetsmedewerker 
13. de proeftoetsmedewerker vraagt cursusteamleider of bericht alleen voor studenten bedoeld is 

of ook voor andere belangstellenden 
14. de proeftoetsmedewerker levert het bericht aan bij de nieuws.redactie@ou.nl  
15. de proeftoetsmedewerker geeft bij de redactie aan dat het bericht in het organisatiebrede 

nieuws moet en in het desbetreffende faculteitsnieuws. Indien zich ook externen kunnen 
aanmelden dan kan het bericht eventueel ook mee met de nieuwsbrief van de redactie. 

 
 

Waar komt welke informatie te staan? 
- De oproep komt zowel in de schriftelijke Modulair als in E-Modulair te staan. M.b.t. de schriftelijke 

Modulair dient men uiteraard de deadlines voor aanlevering van de stukken te respecteren. 
Plaatsing in E-Modulair kan in principe dagelijks plaatsvinden. Of een dergelijke oproep ook nog 
attendering krijgt in de schriftelijke uitgave is afhankelijk van de sluitingdatum van de aanmelding. 
Valt die vóór de verschijningsdatum van de schriftelijke Modulair, dan is plaatsing van de oproep 
daarin niet meer zinvol. 

- In de schriftelijke Modulair komt een korte attendering: 
Lead-gegevens (cursustitel, faculteit, plaats cursus in curriculum, aantal modulen en periode 
waarin proeftoetsing loopt) + korte inhoudsomschrijving + eventueel voorkennisvereisten + 
vergoeding + sluitingsdatum aanmelding. 
(N.B.: deze informatie kan eveneens worden geplaatst bij Nieuws Studienet, faculteitsnieuws; 
aanlevering bij de webredacteur van de faculteit. 

- In E-Modulair komt een korte attendering met de Lead-gegevens (cursustitel, faculteit, plaats 
cursus in curriculum, aantal modulen en periode waarin proeftoetsing loopt) in de rubriek 
Faculteitsnieuws, Oproepen. 
Aan het einde van de korte attendering komt een link naar een Worddocument of Studienet waarin 

http://www.ou.nl/
mailto:modulair.redactie@ou.nl
http://www.ou.nl/
mailto:nieuws.redactie@ou.nl


de integrale oproep wordt opgenomen. De integrale oproep kan zoveel mogelijk volgens 
onderstaand format worden opgesteld. 

 
Aanmelding 
Voor aanmelding is er in de rubriek Faculteitsnieuws, Oproepen per proeftoetsing een link naar het 
aanmeldingsformulier.  
 
 
Format 
 
Omvang: ± 275 woorden 
 
Onderdelen 

1. Lead (± 75 woorden) 
Cursustitel, faculteit, plaats cursus in curriculum, aantal modulen en periode waarin 
proeftoetsing loopt.    

2. Inhoud, leerdoelen ( ± 50 woorden) 
Inhoud cursus, literatuur, elektronisch werkboek, etc. 

3. Werkwijze, begeleiding en wijze van beoordeling ( ± 50 woorden) 
Cursusmateriaal bestuderen, taken casussen, evt. werkgroepvormen, tentamen of werkstuk.  

4. Voorwaarden deelname (voorkennis, pc-ervaring, etc.) (±50 woorden) 
Welke cursussen moeten al gevolg zijn, plaats in programma (propedeuse, 
basisdoctoraal/bachelor, master, etc), beloning,  
Internetverbinding elektronische- en andere voorwaarden. 

5. Aanmelding (50 woorden) 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:  (naam, tel en e-mail) 
Als u wilt meewerken aan de proeftoetsing, vul dan, via de elektronische link, het 
aanmeldingsformulier in dat u kunt vinden bij E–Modulair (in de rubriek Oproepen, bij 
Faculteitsnieuws). 
 

 



VOORBEELD 
 
Korte attendering in Modulair (E-Modulair en schriftelijke versie Modulair) 
 
Faculteit Informatica zoekt proefstudenten voor de cursus XML en webservices 
De faculteit Informatica ontwikkelt momenteel een nieuwe 1-moduulscursus XML en webservices 
(T35211) voor het post-propedeutisch deel van de bacheloropleiding. Het projectteam zoekt nog 
enkele studenten voor deelname aan een proeftoetsing. In het bijzonder wordt gezocht naar studenten 
die aan de voorkenniseisen voldoen (een geheel of bijna geheel afgeronde propedeuse Informatica en 
de afgeronde cursus Objectgeoriënteerd programmeren in Java) maar zónder verdergaande Java-
voorkennis of ervaring met XML. Ook is nog plaats voor een student die (ongeacht voorkennis) 
gebruikmaakt van een van de besturingssystemen Unix of Linux. De proeftoetsperiode loopt, inclusief 
CBI tentamen, van 1 juni 2012 tot 1 november 2012. 
 
Als u aan deze proeftoetsing wilt meewerken, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk (in ieder 
geval vóór vrijdag 27 april 2012) kenbaar te maken door het aanmeldingsformulier in te vullen via de 
link: https://respons.questback.com/openuniversiteit/pt cursus XML en webservices/. Hier is ook de 
volledige oproep te vinden. Bent u (nog) geen student bij de Open Universiteit Nederland en wilt u 
toch in aanmerking komen voor deelname, stuur dan een kort e-mailbericht aan: 
ine.verstappen@ou.nl 
 
Korte attendering op Studienet 
 
Faculteit Informatica zoekt proefstudenten voor de cursus XML en webservices 
De faculteit Informatica ontwikkelt momenteel een nieuwe 1-moduulscursus XML en webservices 
(T35211) voor het post-propedeutisch deel van de bacheloropleiding. Het projectteam zoekt nog 
enkele studenten voor deelname aan de proeftoetsing. In het bijzonder wordt gezocht naar studenten 
die aan de voorkenniseisen voldoen (een geheel of bijna geheel afgeronde propedeuse Informatica en 
de afgeronde cursus Objectgeoriënteerd programmeren in Java) maar zónder verdergaande Java-
voorkennis of ervaring met XML. Ook is nog plaats voor een student die (ongeacht voorkennis) 
gebruikmaakt van één van de besturingssystemen Unix of Linux. De proeftoetsperiode loopt, inclusief 
schriftelijk tentamen, van 1 juni 2012 tot 1 november 2012. 
Als u aan deze proeftoetsing wilt meewerken, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk (in ieder 
geval vóór vrijdag 27 april 2012) kenbaar te maken door het aanmeldingsformulier via de volgende 
link: https://respons.questback.com/openuniversiteit/pt cursus XML en webservices/ in te vullen. 
 
Lees verder voor de volledige oproep en het aanmeldingsformulier. 
 
 
Integrale oproep 
 
Faculteit Informatica zoekt proefstudenten voor de cursus XML en webservices 
De faculteit Informatica ontwikkelt momenteel een nieuwe cursus XML en webservices (T35.2.1.1, één 
module) voor het postpropedeutisch deel van de bachelor-opleiding. 
Het projectteam zoekt nog enkele studenten voor deelname aan een proeftoetsing. In het bijzonder 
wordt gezocht naar studenten die aan de voorkenniseisen voldoen (een geheel of bijna geheel 
afgeronde propedeuse Informatica en een certificaat van de cursus Objectgeoriënteerd programmeren 
in Java) maar zónder verdergaande Java-voorkennis of ervaring met XML. Ook is nog plaats voor een 
student die (ongeacht voorkennis) gebruikmaakt van een van de besturingssystemen Unix of Linux. 
De proeftoetsperiode loopt, inclusief schriftelijk tentamen, van 1 juni 2012 tot 1 november 2012. 
 
Inhoud 
XML is een familie van talen, ontworpen om wereldwijde, geautomatiseerde gegevensuitwisseling 
tussen computersystemen mogelijk te maken. Een ontwerpdoel was − anders dan bij HTML − het 
scheiden van betekenis en weergave. Een XML-document bevat daarom ‘markup’ om betekenissen 
uit te drukken.  
Een XML-document is leesbaar door machines én mensen, is gebaseerd op internettechnologie en 
staat los van specifieke besturingssystemen of programmeertalen. Duizenden XML-talen zijn 
inmiddels ontwikkeld, waaronder gespecialiseerde uitwisselingstalen voor elektronisch zakendoen. 
 



Webservices vormen een belangrijk toepassingsgebied van XML-technologie. Hierbij gaat het om het 
wereldwijd beschikbaar stellen, zoeken en gebruiken van functionaliteit geleverd door lokale 
toepassingen. De achterliggende programma’s worden volledig afgeschermd, andere programma’s 
‘zien’ slechts gegevens in XML-formaat.  
 
De cursus geeft een goed beeld van de huidige mogelijkheden en het belang van XML-technologie. 
Hoewel de beoordeling via een regulier, schriftelijk open-boektentamen plaatsvindt, zijn er naast de 
theorie veel praktische oefeningen met Borland’s geïntegreerde programmeer- en XML-omgeving 
JBuilder Professional. De Java-programma’s aan zowel client- als serverkant, waarmee XML-
gegevens worden bewerkt en uitgewisseld, worden door de student zelf uitontwikkeld. 
 
Voor wie? 
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor bachelorstudenten Informatica, maar richt zich ook op 
losse inschrijvers, waaronder mensen die in de praktijk in aanraking komen met deze nieuwe 
technologieën.   
 
Werkzaamheden 
Tijdens de proeftoets verwachten wij van u de volgende werkzaamheden: 
− het actief deelnemen aan de cursus door het bestuderen van het materiaal en het uitwerken van 

de theoretische en praktische opdrachten (circa 8 uur per week, buiten de vakantieperiode) 
− het bijhouden van de studiebelasting van de cursus (tijdschrijfformulier) 
− het grondig invullen van de (elektronische) vragenlijsten 
− deelname aan een viertal begeleidingsbijeenkomsten (datum en tijdstip nader te bepalen). 
 
Voorwaarden deelname 
In de periode van de proeftoets moet u ongeveer acht uur per week kunnen besteden aan de cursus. 
Voorts dient u te voldoen aan de eerder genoemde voorkenniseisen. 
Voor deelname ontvangt u een (fiscaal belaste) vergoeding van € 238,-. U heeft de mogelijkheid een 
voldoende tentamenresultaat te verzilveren nadat de inschrijving voor de definitieve cursus is 
opengesteld, en u zich hiervoor op de gebruikelijke wijze heeft ingeschreven.  



Bijlage 14
Spreadsheet (1): gegevens van de studenten uit inschrijfformulier

FieldID Value
respondent/e-mailadres
datum
studentnummer
adres
achternaam
voornaam
voorletters
straat_huisnummer
postcode_woonplaats
land (anders dan Nederland)
telefoonnummer_overdag
telefoonnummer_avond
internettoegang
geboortedatum
geslacht
BurgerServiceNummer (BSN)* 
(voor België 
Rijksregistratienummer)
banknaam
bankrekeningnummer
motivatie_informatie
voorkennis



Bijlage 15: 
Invullijst (1): Invullijst contractopstelling ten behoeve van 
proeftoetsing/veldtoetsing 
___________________________________________________________________ 

A.U.B VOLLEDIG EN DUIDELIJK INVULLEN! 
 
 
Bureau van de universiteit 
Financieel administratief servicecenter (FAS) 
 
 
Invullijst contractopstelling ten behoeve van proeftoetsing/veldtoetsing 
 
De gegevens op deze lijst worden ingevuld door  

d.d.  afdeling   
 
 
Algemeen 

Naam cursus/project:  

Cursuscode/projectcode:  

Kostenplaats:  Kostensoort:  Kostendrager:  
 
1.   Aard van de te sluiten overeenkomst 
 
� proeftoetsing (met artikel 6) 

� veldtoetsing (zonder artikel 6) 

 
2.   Aard van de prestatie 

De te verrichten prestatie omvat: (standaard) 
- het bestuderen, beoordelen en becommentariëren van de cursus; 
- het grondig invullen van vragenlijsten die horen bij het proeftoetsmateriaal; 
- het bijhouden van de studiebelasting van de cursus op het tijdregistratieformulier; 
- zich houden aan het verzendschema; 
- het maken van de opdrachten; 
- de cursus afsluiten met een schrijfopdracht; 
- (eventueel: deelname aan een evaluatiebijeenkomst). 

Aanvullingen: 

 

 

 

 

 
 
 
3.   Looptijd van de overeenkomst 

De overeenkomst gaat in op  en loopt tot en met  
 
 
4.   Vergoeding(en) 

De totale overeengekomen vergoeding bedraagt   €   
 
De vergoeding wordt betaalbaar gesteld na goedkeuring door de Open Universiteit van de gehele prestatie

OU 
1/3 

2008 1001/JNI 



 

 
 
 
Reiskosten 
Reiskosten worden vergoed op basis van de geldende tarieven 2e klas openbaar vervoer of €  
per kilometer 
 
 
5.   Eventuele nadere opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

OU 
2/3 

2008 1001/JNI 



 

6. Deelnemerslijst 
 

Naam Voorletters M/V Geb. datum Adres PC en woonplaats Sofinummer Bankrek.nr. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

OU 
3/3 

2008 1001/JNI 



Bijlage 16: 
Overeenkomst (1): Overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing (voorbeeld) 
_____________________________________________________________________________________ 

A.U.B. VOLLEDIG EN DUIDELIJK INVULLEN! 
 
Overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing 
 
Partijen, 
 
de Open Universiteit, gevestigd Valkenburgerweg 177 te (6417 AT) Heerlen, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door het College van bestuur, hierna te noemen de OU 
 
en 
 
, wonende te ( ) , hierna te noemen de proeftoetsstudent 
 
 
Overwegende dat: 
 
• De OU voordat de inschrijving van cursussen wordt geopend en deze cursussen deel gaan uitmaken van 

het onderwijsaanbod van de OU, het desbetreffende cursusmateriaal in het kader van de 
kwaliteitsbewaking wenst te onderwerpen aan een proeftoetsing; 

• De OU personen heeft aangezocht om deel te nemen aan de proeftoetsing; 
• de proeftoetsstudent zich bereid heeft verklaard om deel te nemen aan de proeftoetsing; 
• Partijen gemaakte afspraken neerleggen in onderstaande overeenkomst. 
 
Verklaren en komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1. Proeftoetsing 
1. De proeftoetsstudent heeft zich bereid verklaard om mee te werken aan de proeftoetsing van de cursus 

getiteld <> met cursuscode <>, hierna te noemen de cursus. 
2. Het doel van de proeftoetsing is: 

- een beeld te krijgen van de studieduur/studielast van de cursus; 
- de bestudeerbaarheid van het cursusmateriaal van de cursus na te gaan; 
- de tentamineringsvorm van de cursus te beoordelen op effectiviteit. 

 
 
Artikel 2. Prestatie 
1. De door de proeftoetsstudent te verrichten prestatie omvat de volgende werkzaamheden: 

- het bestuderen, beoordelen en becommentariëren van de cursus; 
- het grondig invullen van vragenlijsten die horen bij het proeftoetsmateriaal; 
- het bijhouden van de studiebelasting van de cursus op het tijdregistratieformulier; 
- zich houden aan het verzendschema; 
- het maken van de opdrachten; 
- de cursus afsluiten met een proeftoetstentamen in de vorm van een schrijfopdracht of een andere toets 

c.q. andere deeltoetsen; 
- (eventueel: deelname aan een evaluatiebijeenkomst). 

2. De te verrichten werkzaamheden zijn nader uitgewerkt in de proeftoetsinstructie, die tegelijk met het 
cursusmateriaal wordt toegestuurd. 

 
 
Artikel 3. Periode 
De proeftoetsstudent zal de prestatie als bedoeld in artikel 2 leveren in de periode van  tot en met  . 
 
 



 
Artikel 4. Vergoeding 
1. Voor de geleverde prestatie als bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst ontvangt de proeftoetsstudent 

een vergoeding van € <>. 
2. De vergoeding genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aangemerkt als een prestatiebeloning, zijnde een  

bruto-beloning  die conform wettelijke regeling aan de inspecteur der directe belastingen wordt opgegeven. 
3. Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt na goedkeuring van de prestatie door de OU in de regel 

binnen dertig dagen betaalbaar gesteld na ontvangst van het door de proeftoetsstudent in te dienen 
declaratieformulier.  

4. De proeftoetsstudent ontvangt een vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten conform de tarieven 
2e klas openbaar vervoer of op basis van het Reisbesluit en -regeling Open Universiteit binnenland 1993 
(voor binnenlandse reizen) tot een maximum van € 0,19 per kilometer. 

5. Betaalbaarstelling van de in dit artikel genoemde vergoedingen vindt slechts plaats indien deze 
overeenkomst door beide partijen is ondertekend en door de OU retour is ontvangen. 

 
 
Artikel 5. Gebruik materiaal 
De proeftoetsstudent zal het materiaal alleen voor de proeftoetsing gebruiken. De proeftoetsstudent verplicht 
zich het hem ter beschikking gestelde (concept)cursusmateriaal vertrouwelijk te behandelen en het niet te 
verveelvoudigen en/of op welke wijze dan ook te verspreiden. 
 
 
Artikel 6. Verklaring 
Indien het afleggen van een proeftoetstentamen deel uitmaakt van de te leveren prestatie, zoals vermeld in 
artikel 2 van deze overeenkomst en voor de proeftoetsstudent tot een positief resultaat heeft geleid, geldt het 
navolgende: 
a. de Commissie voor de examens geeft aan de proeftoetsstudent een verklaring af dat, indien deze 

proeftoetsstudent na openstelling van inschrijving voor de desbetreffende cursus wordt ingeschreven als 
student conform de bij of krachtens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
gestelde regels, het positief resultaat als officiële tentamenuitslag zal worden geregistreerd c.q. een positief 
deelresultaat als officiële uitslag van een deeltentamen zal worden geregistreerd. Indien de 
proeftoetsstudent van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij bovengemelde verklaring te 
overleggen aan de Commissie van de examens; 

b. de verklaring zoals bedoeld onder sub a. behoudt haar geldigheid zolang de desbetreffende cursus in 
dezelfde vorm deel uitmaakt van het onderwijsaanbod van de OU; 

c. indien de proeftoetsstudent van de mogelijkheid, zoals bedoeld onder sub a. gebruik wil maken, dient hij 
gelijktijdig met het verzoek tot inschrijving een kopie van de ondertekende overeenkomst te overleggen. De 
proeftoetsstudent is in dat geval geen inschrijfgeld en/of HBO-toeslag verschuldigd en kan geen aanspraak 
maken op de Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU). Bij inschrijving is de proeftoetsstudent 
het gebruikelijke cursusgeld verschuldigd. 

 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Heerlen op 
 
Namens het College van bestuur Voor akkoord, 
van de Open Universiteit, 
 
 
 

 
 
 

<>  proeftoetsstudent 
<> 
 

 



Bijlage 17: 
Standaardbrief (1): Schriftelijk verzoek aan de ambtelijk secretaris van de CvE 
voor toestemming om een proeftoetstentamen te organiseren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: De Commissie voor de Examens 
 t.a.v. ? 
Van: [naam cursusteamleider/examinator] 
 cursusteamleider [cursusnaam] 
d.d. [datum] 
 
 
 
 
Betreft:  Verzoek toestemming proeftoetstentamen cursus [cursustitel] 

(cursuscode: [code]) 
 
 
 
De, onlangs ontwikkelde, cursus [cursustitel] ([cursuscode]) wordt in de periode [periode] 
geproeftoetst. 
In de geest van de procedures met betrekking tot de proeftoetsing en het 
proeftoetstentamen, verzoek ik de CvE mij toestemming te verlenen de proeftoetsing van de 
cursus [cursustitel] te laten volgen door een proeftoetstentamen [c.q. andere 
beoordelingsvorm]. 
De [aantal] deelnemende proeftoetsstudenten worden uitgenodigd om het 
proeftoetstentamen af te leggen.  
Het proeftoetstentamen bestaat uit: [nadere informatie tentamenvorm]. Voor de goede orde 
wijs ik u erop dat het proeftoetstentamen conform de gebruikelijke weg zal worden 
ontwikkeld. Het tentamen zal [datum] worden afgenomen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
[naam cursusteamleider/examinator] 
 



Bijlage 18: 
Standaardbrief (2): Formulier voordracht tot benoeming examinator 
 
 
Aan:  Commissie voor de examens, t.a.v. ambtelijk secretariaat 1)  

Van:  De Faculteit  ………………………………………………………………………………………….. 
Datum:  ……………………………………………………………………………………………………...…. 
 
Betreft:  Voordracht tot benoeming examinator ten behoeve van de cursus ………………………………. 

 ..……………………………………………………………………………………………………….. 
 cursuscode……………………………………………………………………………………………. 

 
 
Bij dezen delen wij u mede dat door de Faculteit ……………………………………………………………………... 
Dhr. /Mw. ……..…………………………………………………………………………………………………………. 
wordt voorgedragen als examinator van de cursus…………………………………………………………………… 
 
Dit is de officiële volledige naam zoals deze wordt aangekondigd in Modulair en zoals de cursus wordt 
opgenomen in het bestand van Inschrijvingen. Deze naam wordt ook opgenomen in het 
tentamen/vrijstellingenbestand. 
 
De cursus is in de OER opgenomen onder de naam…………………………………………………………………... 
cursuscode……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aanleiding benoeming: 
o is een revisie van de cursus……………………………………………………………………………………. 
o vervangt de cursussen………………………………………………………………………………………… 
o i.v.m. proeftoetsing…………………………………………………………………………………………….. 
o aanwijzing nieuwe (pvl.) examinator………………………………………………………………………….. 
 
De examinator heeft als standplaats 
o Open Universiteit Heerlen, toestel……….. 
o Studiecentrum ………………………………………………………………………………………………… 
 
Examinator wil post e.d. ontvangen via 
o Open Universiteit Heerlen, faculteit …………………………………………………………………………... 
o Studiecentrum ………………………………………………………………………………………………… 
o Privé-adres en tel. nr. 3)…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Als examinator-plaatsvervanger treedt op  2) 

Dhr. / Mw. ……………………………………………………………………………………………………………... 
standplaats 
o Open Universiteit Heerlen, toestel………. 
o Studiecentrum ………………………………………………………………………………………………… 
 
Plv.-examinator wil post e.d. ontvangen via 
o Open Universiteit Heerlen, faculteit …………………………………………………………………………... 
o Studiecentrum ………………………………………………………………………………………………… 
o Privé-adres en tel. nr. 3)…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Namens de Faculteit…………………………………………………………………………………………………… 
w.g. De decaan: 1) 
 
 
(Naam decaan) 
 
1)Het formulier per mail toesturen aan het Ambtelijk secretariaat CvE (cve.sec@ou.nl)  
Het toezenden ondertekend per post is niet (meer) nodig. De toevoeging w.g. (was getekend) geeft aan dat de 
decaan akkoord is. 
2) Altijd invullen , ook als plv-examinator niet wijzigt (e.e.a. ter controle) 
3) Deze informatie is alleen voor intern (OU) gebruik, wordt nooit aan studenten verstrekt. 

mailto:cve.sec@ou.nl


Bijlage 19: 
Standaardbrief (3): Brief voor geselecteerde studenten  
(bevestigingsbrief, voorbeeld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam 
Straat + huisnummer 
Postcode + Woonplaats  
 
 
 
 
datum     045-576     U-nummer 
 
 
Deelname proeftoets Cursusnaam 
 
 
Onlangs heeft u ons laten weten geïnteresseerd te zijn in deelname aan de proeftoets van de cursus 
Management accounting. We kunnen u bij dezen meedelen dat u hiervoor geselecteerd bent. U ontvangt 
binnenkort een contract waarin u de afspraken met ons kunt bevestigen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het cursusteam 
 
 
 
 
Naam Beheersassistent 



Bijlage 20: 
Standaardbrief (4): Brief voor niet-geselecteerde studenten  
(afwijsbrief, voorbeeld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam 
Straat + huisnummer 
Postcode + Woonplaats  
 
 
 
 
datum     045-576     U-nummer 
 
 
Proeftoetsing 2 cursussen Rechtswetenschappen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Onlangs heeft u gereageerd op een oproep om mee te werken aan de proeftoetsing van de cursus 
Bestuursrecht of Rechtsbescherming tegen de overheid, dan wel beide cursussen. Omdat het aantal 
ontvangen reacties het aantal beschikbare plaatsen verre heeft overtroffen, hebben wij een selectie 
moeten maken. Wij moeten u helaas mededelen dat, ondanks uw getoonde belangstelling voor het 
meewerken aan verbetering van het onderwijs van de Open Universiteit, u niet geselecteerd bent om 
mee te doen aan de proeftoetsing van één van beide cursussen. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en wensen u succes met uw verdere studie aan de Open 
Universiteit. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens heet cursusteam 
 
 
 
Naam beheersassistent 
 



Bijlage 21: 
Standaardbrief (5): Begeleidende brief bij verzending van proeftoetspakket 
(2 voorbeelden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam 
adres  
 
 
 
 
datum     045-576     U-nummer 
 
 
Eerste pakket proeftoets Inleiding in de Nederlandse economie  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u het eerste materiaal voor de proeftoetsing van de cursus 'Inleiding in de Nederlandse 
economie'. Deze zending bestaat uit: 
• De proeftoetsinstructie 
• Deel 1 van de cursus (in tweevoud) + evaluatieformulieren + retourenvelop 
• Deel 2 van de cursus (in tweevoud) + evaluatieformulieren + retourenvelop (in andere envelop 

verstuurd) 
 
In de proeftoetsinstructie krijgt u nadere uitleg over de opzet van de proeftoets. We raden u aan deze te 
lezen voor u begint met het bestuderen van het materiaal.  
 
Na het bestuderen van een cursusdeel kunt u de ingevulde evaluatieformulieren in de bijgevoegde 
retourenvelop aan ons terugsturen. We willen u vragen uw 'kantlijncommentaar' in te leveren tijdens de 
bijeenkomsten. Als dat niet mogelijk is, kunt u het meesturen met de evaluatieformulieren. 
 
Tot slot: De bijeenkomst van 1 maart gaat niet door. De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op 15 
maart vanaf 20.00 uur in het studiecentrum in Utrecht. 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het cursusteam 
 
 
 
Naam beheersassistent 
 



 
 
 
 
 
 
Naam 
adres  
 
 
 
 
datum     045-576     U-nummer 
 
 
proeftoetsing Kennismanagement 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Hierbij ontvangt u het materiaal voor de proeftoetsing van de cursus Kennismanagement. U treft hierbij 
aan: 
• Het cursusmateriaal 
• Een extra exemplaar van werkboek en cursushandleiding (voor kantlijncommentaar) 
• Vragenlijsten  
• Retourenveloppen 
• De proeftoetsinstructie 
  
Wat er van u verwacht wordt, staat beschreven in de Proeftoetsinstructie. We raden u aan deze instructie 
te lezen voor u aan het cursusmateriaal begint. 
 
Tot slot wensen we u een prettige jaarwisseling en veel succes bij het bestuderen van de cursus. 
 
Met vriendelijk groeten, 
mede namens het cursusteam 
 
 
Naam beheersassistent 
 



Bijlage 22: 
Standaardbrief (6): Uitnodigingsbrief voor deelname aan proeftoetstentamen en 
evaluatiebijeenkomst (voorbeeld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam 
adres  
 
 
 
 
datum     045-576     U-nummer 
 
 
Proeftoetstentamen en evaluatiebijeenkomst 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het (proeftoets)tentamen bij de proeftoets Productiemanagement vindt (zoals eerder aangekondigd) 
plaats op zaterdag 17 maart 2012. Inmiddels zijn ook de locatie en het tijdstip bekend: 
 
Locatie: Studiecentrum Eindhoven 
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur 
 
Zoals aangekondigd willen we ook een bijeenkomst organiseren. De bijeenkomst kent een evaluatief 
karakter geven. Doel van die bijeenkomst is om de bevindingen/problemen die n.a.v. de proeftoetsing 
naar voren zijn gekomen met elkaar te bespreken. Dan kunnen er onderwerpen aan de orde komen zoals 
de algemene indruk van de cursus, studielast, suggesties voor verbeteringen etc. 
De bijeenkomst is aansluitend aan het proeftoetstentamen, 13.00 – 14.00 uur. 
 
Voor een lunch wordt gezorgd. 
 
Declaratieformulieren voor de proeftoetsvergoeding en gemaakte reiskosten worden in Eindhoven 
uitgereikt.  
 
Een routebeschrijving vindt u op: 
http://www.ou.nl/web/eindhoven 
 
Ik wens u veel succes bij het voorbereiden van het tentamen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Naam beheersassistent 

http://www.ou.nl/web/eindhoven


Bijlage 23: 
Procedure van de CvE ter certificatie van proeftoetsstudenten op basis van het 
proeftoetstentamen 
___________________________________________________________________ 
 
Toelichting omtrent de te volgen procedure bij het verzilveren van het resultaat van het 
proeftoetstentamen. 
 

februari 1994 
 
Ingeval van integrale proeftoetsing gevolgd door een proeftoetstentamen is ingevolge de gewijzigde 
besluitvorming d.d. 14-10-1993 van het CVB de volgende regeling van toepassing. 
 
Vooraf zij opgemerkt dat er vanuit gegaan wordt dat alleen bij proeftoetsing van de vóórlaatste versie 
van een ontwikkelde cursus een proeftoetstentamen kan worden opgenomen. 
Proeftoetsing voor delen van cursussen dan wel proeftoetsing zonder tentamen is een 
aangelegenheid van alleen de faculteit.  
 

I. Indien de student(e) in het kader van een proeftoetsing met succes heeft deelgenomen aan een 
proeftoetstentamen van een cursus, kan hij/zij het voor het proeftoetstentamen behaalde cijfer op de 
volgende wijze verzilveren: 
 
Zodra de inschrijving voor de betreffende cursus is geopend (hetgeen in Modulair wordt 
aangekondigd) dient hij/zij zich voor deze cursus in te schrijven en te betalen conform het gestelde 
in de overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing. 
Hij/zij ontvangt dan uiteraard het definitieve cursusmateriaal. 

 
De student(e) heeft dan twee mogelijkheden: 
a. de student(e) verzoekt, zodra hij/zij het bewijs van inschrijving heeft ontvangen, door middel van 

het overleggen van deze door de cursusteamleider/examinator van de cursus afgegeven 
‘Verklaring positief resultaat proeftoetstentamen’ om dit resultaat als officieel tentamenresultaat te 
registreren. Dit verzoek moet gericht worden aan de afdeling Tentaminering en certificering1. Dit 
tentamenresultaat wordt bij het eerste tentamen van de cursus verwerkt, waarna de student(e) 
vervolgens een (via een geautomatiseerd tentamensysteem) gegenereerde en door de 
Commissie voor de Examens vastgestelde en ondertekende tentamenuitslag en certificaat 
ontvangt. 
In dit geval kan de student(e) in casu niet meer opnieuw tentamen doen om bijvoorbeeld een 
hoger cijfer te behalen (art. 10, lid 5 van het Inschrijvingsreglement bepaalt dat ‘indien het 
tentamen van de cursus waarvoor het recht staat ingeschreven met goed gevolg afgelegd is, 
vervalt het recht om voor die cursus wederom tentamen af te leggen’). Wil hij wél een hoger cijfer 
behalen dan moet hij mogelijkheid b toepassen. 

b. de student(e) doet na de inschrijving en betaling (opnieuw) tentamen als ware het een normale 
inschrijving. Hij/zij heeft dan alle aan de inschrijving van de cursus verbonden rechten en 
plichten. Hij kan dan bijvoorbeeld zijn resultaat verbeteren. 

NB: Het initiatief ligt dus bij de student(e). 
 

II. Indien een student niet met succes heeft deelgenomen aan het proeftoetstentamen van de cursus, 
heeft hij wel herkansingsmogelijkheden, doch niet via het proeftoetstentamen. Dan blijft slechts 
bovengenoemde mogelijkheid Ib over. Hij heeft dan na inschrijving en betaling alle aan de 
inschrijving verbonden rechten en plichten. 
 

III. Bovenstaande procedure wordt door de CvE gehanteerd voor alle proeftoetstentamen-regelingen. 
De Commissie stelt als voorwaarde dat voor het afnemen van een proeftoetstentamen vooraf 
toestemming is verleend. Een verzoek incl. toelichting kunt u richten aan de CvE t.a.v. de Jurist-
CvE/ambtelijk secretaris. 
 
Daarbij moet aandacht worden geschonken aan de volgende aspecten: 
1. Van belang is, dat als de constructie van proeftoetstentamen gevolgd wordt, de te toetsen 

tentamenstof zoveel mogelijk overeenstemt met de bij het 'echte' tentamen te toetsen stof. 
Anders krijgt de student een waardering voor een cursus met andere inhoud. In het verzoek aan 
de CvE dient dit te worden aangegeven. 

1 Adres: Open Universiteit, Afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen 
                                                 



   

2. Voorts is het van belang dat er daadwerkelijk sprake is van een (proeftoets)tentamen en dat de 
'normale' weg bij het voorbereiden van een tentamen bewandeld wordt. Bijvoorbeeld advies 
toetsdeskundige over opzet tentamen, tentamenopgaven, etc. Dit geldt ook bij mondelinge 
tentaminering. 

3. Tot slot wordt aanbevolen om ervoor zorg te dragen dat de betreffende cursusteamleider tegen 
de tijd dat de inhoud van het proeftoetstentamen wordt vastgesteld (en vervolgens de uitslag) 
door de CvE tot examinator is benoemd. Een voordracht tot benoeming dient te worden 
ingediend bij de Jurist-CvE/ambtelijk secretaris. 

 
Tot slot: het is mogelijk dat de student gaat afstuderen vóórdat de cursus waarvoor 
proeftoetstentamen is gedaan, in roulatie is. In feite zou dan het resultaat niet verzilverd kunnen 
worden. Om dit te voorkomen is er een speciale regeling dat de student eerder kan betalen. Het 
materiaal ontvangt hij dan later.  
Deze speciale regeling geldt dus alleen voor studenten die een einddiploma aanvragen. 

 
   Open Universiteit 



Bijlage 23A: 
Procedure van de CvE ter certificatie van proeftoetsstudenten op basis van het 
proeftoetstentamen 
Aanvulling op bijlage 23: indien er sprake is van deeltentamens 
 
 
 
Toelichting omtrent de te volgen procedure bij het verzilveren van het deelresultaat van het 
proeftoetstentamen. 
 

februari 1994 
 
Ingeval van integrale proeftoetsing gevolgd door een proeftoetstentamen is ingevolge de gewijzigde 
besluitvorming d.d. 14-10-1993 van het CVB de volgende regeling van toepassing. 
 
Vooraf zij opgemerkt dat er vanuit gegaan wordt dat alleen bij proeftoetsing van de vóórlaatste versie van 
een ontwikkelde cursus een proeftoetstentamen kan worden opgenomen. 
Proeftoetsing voor delen van cursussen dan wel proeftoetsing zonder tentamen is een aangelegenheid 
van alleen de faculteit.  
 
I. Indien de student(e) in het kader van een proeftoetsing met succes heeft deelgenomen aan een 

proeftoetstentamen van een cursus, kan hij/zij het voor het proeftoetstentamen behaalde cijfer op de 
volgende wijze verzilveren: 
 
Zodra de inschrijving voor de betreffende cursus is geopend (hetgeen in Modulair wordt 
aangekondigd) dient hij/zij zich voor deze cursus in te schrijven en te betalen conform het gestelde in 
de overeenkomst met betrekking tot proeftoetsing. 
Hij/zij ontvangt dan uiteraard het definitieve cursusmateriaal. 

 
De student(e) heeft dan twee mogelijkheden: 
a. de student(e) verzoekt, zodra hij/zij het bewijs van inschrijving heeft ontvangen, door middel van 

het overleggen van deze door de cursusteamleider/examinator van de cursus afgegeven 
‘Verklaring positief resultaat proeftoetstentamen’ om dit resultaat als officieel tentamenresultaat te 
registreren. Dit verzoek moet gericht worden aan de afdeling Tentaminering en certificering1. Dit 
tentamenresultaat wordt bij het eerste tentamen van de cursus verwerkt, waarna de student(e) 
vervolgens een (via een geautomatiseerd tentamensysteem) gegenereerde en door de Commissie 
voor de Examens vastgestelde en ondertekende tentamenuitslag en certificaat ontvangt. 
In dit geval kan de student(e) in casu niet meer opnieuw tentamen doen om bijvoorbeeld een hoger 
cijfer te behalen (art. 10, lid 5 van het Inschrijvingsreglement bepaalt dat ‘indien het tentamen van 
de cursus waarvoor het recht staat ingeschreven met goed gevolg afgelegd is, vervalt het recht om 
voor die cursus wederom tentamen af te leggen’). Wil hij wél een hoger cijfer behalen dan moet hij 
mogelijkheid b toepassen. 

b. de student(e) doet na de inschrijving en betaling (opnieuw) tentamen als ware het een normale 
inschrijving. Hij/zij heeft dan alle aan de inschrijving van de cursus verbonden rechten en plichten. 
Hij kan dan bijvoorbeeld zijn resultaat verbeteren. 

NB: Het initiatief ligt dus bij de student(e). 
 

II. Indien studenten, tijdens de proeftoetsing, niet slagen voor het [naam cursusdeel] maar wel voor het 
[naam cursusdeel], dan geldt het volgende: 

1) Alle studenten die uiteindelijk het cursuscertificaat willen krijgen moeten, zoals 
gebruikelijk, de cursus bestellen zodra deze in het aanbod komt (per vermeld datum). 

2) Studenten die gezakt zijn voor de tussentoets kunnen dit resultaat niet verzilveren, maar 
hebben door inschrijving nog drie kansen voor de tussentoets. 

3) Als de studenten onder 2 wél een voldoende hebben behaald voor het [naam 
cursusdeel], dan kunnen ze dat resultaat na een geslaagde herkansing voor de 
tussentoets verzilveren. 

De studenten ontvangen een “Verklaring positief deelresultaat proeftoetstentamen” (met vermelding 
dat ze het [naam cursusdeel] niet behaald hebben, maar wel het [naam cursusdeel]. Dit resultaat 
kunnen ze dan verzilveren na een geslaagde herkansing voor de tussentoets. 
 

III. Indien een student niet met succes heeft deelgenomen aan het proeftoetstentamen van de cursus, 
heeft hij wel herkansingsmogelijkheden, doch niet via het proeftoetstentamen. Dan blijft slechts 

1 Adres: Open Universiteit, Afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen 
                                                      



   

bovengenoemde mogelijkheid Ib over. Hij heeft dan na inschrijving en betaling alle aan de inschrijving 
verbonden rechten en plichten. 

 
 
Bovenstaande procedure wordt door de CvE gehanteerd voor alle proeftoetstentamen-regelingen. 
De Commissie stelt als voorwaarde dat voor het afnemen van een proeftoetstentamen vooraf 
toestemming is verleend. Een verzoek incl. toelichting kunt u richten aan de CvE t.a.v. de Jurist-
CvE/ambtelijk secretaris. 

 
Daarbij moet aandacht worden geschonken aan de volgende aspecten: 
1. Van belang is, dat als de constructie van proeftoetstentamen gevolgd wordt, de te toetsen 

tentamenstof zoveel mogelijk overeenstemt met de bij het 'echte' tentamen te toetsen stof. Anders 
krijgt de student een waardering voor een cursus met andere inhoud. In het verzoek aan de CvE dient 
dit te worden aangegeven. 

2. Voorts is het van belang dat er daadwerkelijk sprake is van een (proeftoets)tentamen en dat de 
'normale' weg bij het voorbereiden van een tentamen bewandeld wordt. Bijvoorbeeld advies 
toetsdeskundige over opzet tentamen, tentamenopgaven, etc. Dit geldt ook bij mondelinge 
tentaminering. 

3. Tot slot wordt aanbevolen om ervoor zorg te dragen dat de betreffende cursusteamleider tegen de tijd 
dat de inhoud van het proeftoetstentamen wordt vastgesteld (en vervolgens de uitslag) door de CvE 
tot examinator is benoemd. Een voordracht tot benoeming dient te worden ingediend bij de Jurist-
CvE/ambtelijk secretaris. 

 
Tot slot: het is mogelijk dat de student gaat afstuderen vóórdat de cursus waarvoor proeftoetstentamen 
is gedaan, in roulatie is. In feite zou dan het resultaat niet verzilverd kunnen worden. Om dit te 
voorkomen is er een speciale regeling dat de student eerder kan betalen. Het materiaal ontvangt hij 
dan later.  
Deze speciale regeling geldt dus alleen voor studenten die een einddiploma aanvragen. 

 
 

 
   Open Universiteit 
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