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Wie is wie? 



Vandaag gaan we…. 

1. Meer inzicht krijgen in het proces van kwaliteitszorg 

2. Input leveren voor het toetsbeleid in brede zin 

3. Input leveren voor eisen aan toetsbekwaamheid  van de VO 
docenten in Maastricht (en Nederland?) 
 



Agenda 

• 9:30 Korte presentaties per werkgroep 

• 10:00 Uitleg kwaliteitszorgsystematiek 

• 10:30 Aan de slag met doelen opstellen/ bespreken 

• 11.00 Pauze  

• 11:10 Terugkoppeling  

• 12:00 Lunch met een ommetje 

• 13:00 Aan de slag in groepen 

• 14:45 Pauze 

• 15:00 Terugkijken en oogsten 

• 16:00 Einde 
 



Waar staan we nu en waar willen we naar toe? 



Kwaliteit van toetsing onder de loep (Sluijsmans, 
Joosten-ten Brinke, en van Schilt-Mol, 2015) 



  



Een methodiek om kwaliteit te borgen 



Fasen van kwaliteitsontwikkeling 



De methode 
Ontwikkeling kwaliteit van toetsing 

Fasen van ontwikkeling 
Activiteiten 
georienteerd 

Proces 
georienteerd 

Systeem 
georienteerd 

Keten 
georienteerd 

Maatschappij 
georienteerd 

Toetsen  Ontwerp 

Kwaliteitscriteria 

Kwaliteitsborging 



De methode 
Ontwikkeling kwaliteit van toetsing 

Fasen van ontwikkeling 
Activiteiten 
georienteerd 

Proces 
georienteerd 

Systeem 
georienteerd 

Keten 
georienteerd 

Maatschappij 
georienteerd 

Toetsen  Ontwerp 

Kwaliteitscriteria 

Kwaliteitsborging 



De methode 

 



Kwaliteitscyclus 
Analyse, 

verbetering en 
borging van 

toetsing 

Stap 1. 
Analyseren 
(verbetering 
van kwaliteit 
van toetsing) 

Stap 2. 
Vaststellen 
ambitite en 

doelen 

Stap 3. 
Uitwerken 
doelen en 
activiteiten 

Stap 4. 
Uitvoeren en 

monitoren 
activiteiten 



Het toetsbeleid tot nu toe 



Aan de slag 

We gaan in groepen drie lagen van de pyramide uitwerken 
volgens de methodiek. Belangrijk is: waar willen we naar toe! 

- Laag 1 = Toetsbeleid 

- Laag 2 = Toetsprogramma 

- Laag 3 = Toetsbekwaamheid 

 

Jullie krijgen daarvoor van mij een uitwerking van de 
ontwikkelingsfasen en hulpvragen.  

 
 

  
Netwerk: OU-gast 
wachtwoord: pr1m@ 



Agenda 

• 11:10 Terugkoppeling  

• 12:00 Lunch met een ommetje 

• 13:00 Aan de slag in groepen 

• 14:45 Pauze 

• 15:00 Terugkijken en oogsten 

• 16:00 Einde 
 



Toetsbeleid 

Relevante aspecten: 

- Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? 

- Context waarin het beleid wordt ingebed 

- Wet en regelgeving, OER… 

- Interne samenhang 

- Implementatieondersteuning 

- Monitoring en evaluatie 

- Samenhang met andere beleidsgebieden 

- Evidence-informed en evidence-based beleid 
 



Outline 

• Inleiding 

• Begrippen en definities 

• Visie LVO maastricht 

• Kwaliteitszorg 

• Kwaliteit van de toets 

• Randvoorwaarden 

• Actielijst 
 



Toetsprogramma 

Relevante aspecten 

- Kwaliteitscriteria 

- Kwaliteit van afzonderlijke toetsen 

 



Toetsbekwaamheid 

Relevante aspecten 

- Verschillende functies en vormen van toetsen vereisen 
verschillende bekwaamheden 

- Toetsbekwaamheid veronderstelt vakbekwaamheid, 
pedagogische en vakdidactische kennis 

- Toetsbekwaamheid vereist samenwerking vanuit rolspecifieke 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

- Het ontwikkelen van toetsbekwaamheid vraagt om effectieve 
professionaliseringsaanpakken en een professionaele 
leergemeenschap 

 



Agenda 

• 12:00 Lunch met een ommetje 

• 13:00 Aan de slag in groepen 

• 14:45 Pauze 

• 15:00 Terugkijken en oogsten 

• 16:00 Einde 
 



Aan de slag 

Jullie gaan per werkgroep aan de slag met de input uit de 
ochtend. 

• Groep  bekwaamheid: Op basis van doelen document 
bijstellen! Ontwerp, kwaliteitscriteria, borging 

• Groep beleid: 

– Kwaliteitszorg en kwaliteit toetsbureau: Afstemming, 
stan doelen er in? Documenten bijstellen: Ontwerp 
(visie), kwaliteitscriteria, borging 

– Kwaliteit van de toets: Document bijstellen: Ontwerp, 
kwaliteitscriteria, borging 



15 minuten pauze! 



Terugkijken en oogsten 



Bronnen 

• Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van Schilt-Mol, T. 
(Red.). (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten 
om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te 
analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen, België: Garant. 
 

• www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/pilot-praktische-
methodie 
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