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Waarom digitaal toetsen? (1)

� Efficiëntie
� Afname

� Resultaatbepaling

� Flexibiliteit
� Tijd en plaats
� Aanpassen aan speciale wensen

Waarom digitaal toetsen? (2)

� Didactische mogelijkheden
� Weergave
� Vraagvormen
� Studentactie (muis, toetsenbord, …
� Multimedia (verwijzingen)
� Mate van student-toetsinteractie
� Controle op beantwoorden bij afronden toets
� Directe feedback
� Scoring methode
� Analysemogelijkheden
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Aandachtspunten vanuit de organisatie

� Infrastructuur
� Organisatie (beheer)

� Kwaliteit van digitaal toetsen = kwaliteit van 
toetsen + kwaliteit van digitale omgeving

� Grote keuze aan mogelijkheden maakt item-
en toetsconstructie lastiger

Aandachtspunten vanuit de student

� Overzicht over de toets
� Maken van aantekeningen
� Lengte van teksten
� Contrast 
� hulpmiddelen
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Vraagvormen

� Meerkeuzevragen
� Ja/Nee of Juist-onjuist

� Kort antwoordvragen
� Lang antwoordvragen
� Numerieke vragen
� Meerdere antwoorden

juist
� Invulvragen
� Hotspot
� Pull-down Lijsten
� Rangorde
� Spoken Response
� Drag and Drop
� Matching

� Met multimedia mogelijkheden
� Cases

Voorbeeld kennistoets

� Link naar digitale toets
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Voorbeeld kleur, foto’s

… en uitvergroten



6

Formatief toetsen

Proformas biedt (beginnende) leraren verschillende 
leeractiviteiten aan de hand van concrete 
beroepssituaties. 

Doel: inzicht in de eigen competentiebeheersing en de 
stappen die u kunt zetten om uw pedagogische en de 
didactische competenties verder te ontwikkelen. 

Start

Digitaal portfolio

� Toont behalve leerresultaten 
(bewijsmaterialen), ook leerervaringen 
(procesontwikkeling, reflectie). Brengt 
zodanig de kwaliteit van leren in kaart en 
geeft inzicht in het leerproces van de student.

� Persoonlijke presentatie (showcase)
� Inzichtelijk maken, begeleiden en stimuleren 

van (beroeps)ontwikkeling (begeleiding)
� Beoordelen van competenties (assessment)
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Logistiek

- Wat zijn de criteria waaraan de ‘bewijsmaterialen’
moeten voldoen?

- Wanneer worden die in het portfolio opgenomen?
- Wanneer wordt het portfolio bekeken door

de begeleider/beoordelaar? 
- Wie zijn dat?
- Hoe krijgt de begeleiding/beoordeling vorm?

- Bepaal wat voor applicatie gebruikt gaat worden.
- Is alle benodigde apparatuur in voldoende mate 

beschikbaar?
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3600 feedback

� Beoordelingsmethode waarbij meerdere 
beoordelaars een oordeel uitspreken over 
één individu.

3600 feedback
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Adaptief toetsen

� De toets past zich aan, aan de vaardigheid 
van de leerling.

� Voorbeeld: Rekentuin.nl

� Voorwaarde: itembank

Toetsen van complexe vaardigheden

� Bv. opzoeken van informatie

� Casus Het studiehuis
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Nakijken van werkstukken

� Markin (inhoudelijke feedback)
� Intelligent Essay Assessor 

(http://www.knowledge-technologies.com/ ), 
Intellimetric (http://www.intellimetric.com) en 
Criterion (http://www.ets.org/criterion/ )

Plagiaat detectie

� Vergelijken op eigen computer:
� Codas, WCopyfind

� Vergelijken op eigen computer en Internet
� SafeAssign, Ephorus
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Digitale analyses

� Kwaliteit van toetsvragen
� Moeilijkheid

� Onderscheidend vermogen
� Verdeling van antwoorden over 

antwoordopties

� Kwaliteit van de toets
� Betrouwbaarheid
� Validiteit

Kwaliteit van items

Juiste 
antwoord

% gekozen

Onderscheidend 
vermogen Rit
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Terug
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Vragen of opmerkingen?

� D.tenbrinke@fontys.nl

� Kamer C2.18
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