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Doel van de workshop

Toetskwaliteit staat of valt met de
toetsbekwaamheid van opleiders.
Welke toetskennis en -kunde zouden
leraren(opleiders) in huis moeten hebben?

Opzet van de workshop
Kwaliteit van toetsen: een inleiding (10 min.)
Welke toetskennis en –kunde is nodig voor
leraren(opleiders)? (kleine groepen; 20 min.))
Discussie (plenair; 25 min.)
Afronding (5 min.)

Project ‘Bewust en bekwaam
toetsen’
Samenwerking tussen
HAN / ILS

VU / ULO

Fontys / FLOT

Hogeschool Zuyd / De
Nieuwste Pabo

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de
organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek
initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van
projeten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website
(www.surf.nl).

Kwaliteitspiramide voor eigentijds
toetsen en beoordelen*
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*Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2010

Voorbeelden van toetskennis en
-kunde
De leraren(opleider) is in staat om in een formatieve
context de kennis en vaardigheden van de
leerlingen/studenten te beoordelen.
De leraren(opleider) kan aan de hand van een
kwantitatieve toetsanalyse een waardevolle uitspraak
doen over het moeilijkheidsniveau van de items in de
kennistoets.

Opdracht
Maak groepjes (4-6 personen)
Kies een toetsbegrip
Bespreek welke kennis- en kunde een leraar of
lerarenopleider moet hebben ten aanzien van het
begrip op het kaartje.
Zet deze kennis- en kunde op een post-it en plak het
op de flip-chart.

Vragen of opmerkingen?
info@bewustenbekwaamtoetsen.nl
dominique.sluijsmans@han.nl
d.tenbrinke@fontys.nl

