Onderwijscolloquium
Computergebaseerd toetsen

Agenda
15:30 – 15:45 Inleiding, waar staan we? Desirée Joosten-ten Brinke
15:45 – 16:00 Tentamineringsprocessen Jos Kousen

IPO-project
24-6-2010

16:00 – 16:15 Informatiesystemen

Jan Burgers

16:15 – 16:30 QMPbeheer Maurice Cobben
16:30 – 16:50 Mogelijkheden van QMP Desirée Joosten-ten Brinke
16:50 – 17:00 Vragen en afronding

Doel van het project

Geleidelijke invoering

Digitale uitwerking van het volledige tentamentraject:

•

Ontwikkelen, testen, invoeren, evalueren en bijstellen

– Ontwikkelen, afname, resultaatbepaling en rapportage

– 2007/2008 pakket van eisen en pakketselectie

– Scope op de summatieve toetsing (incl. oefententamens)

– 2008/2009 pilots en evaluatie
– 2009/2010 verbreding invoering

Biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke en onderwijskundige
kwaliteit van de toetsing te verbeteren.

– 2010/2011 volledige implementatie

Questionmark Perception: geïntegreerd softwarepakket waarmee
toetsen gemaakt kunnen worden, die
vervolgens online kunnen worden
weergegeven.

Actuele CBT-cursussen

Opmerkingen van studenten (ov-toets)

•

•

lastig dat je geen tekstblokken kan verplaatsen. Functies
van Word ontbreken en lastig dat de muis rechts zit. Ik
muis links

•

Ik kan me voorstellen dan andere studenten die in
hetzelfde lokaal tentamens aan het doen zijn geïrriteerd
kunnen zijn van het ratelend geluid van het toetsenbord.

•

Een voordeel vind ik wel dat getypte tekst wel netter en
duidelijker is dan geschreven tekst voor de verbeteraar.

•

Prettig: met de computer (duidelijk, netjes, snel en
overzichtelijk)

•

Ik vond het prettig om het tentamen via de computer te
mogen doen. Het werkt voor mij veel sneller dan schrijven.

•

Typen gaat sneller en fouten zijn makkelijk te verbeteren.

Individuele tentamens (van SYS naar CBI)
– ong. 35 cursussen in productie

•

•

Uitbreiding CBI-sessies

•

Gelijktijdige vermindering SYS-sessies (tot 1/9/2011)

Groepstentamens (van regulier schriftelijk naar CBG)
– C08321, S30211, O17311, R08181
•

Gecombineerd met regulier schriftelijke ronden

•

Uitbreiding CBG op dit moment niet mogelijk in verband
met ontbreken van een bijeenkomstplanningssysteem

Opmerkingen van studenten (CBI)

Opmerkingen van studenten (CBI)

•

prettige snelle manier van tentamen afnemen

•

•

Deze afnamewijze vind ik erg prettig. Het is snel en je hebt
een duidelijk overzicht.

Het is uitermate prettig dat na het afsluiten van het examen
al direct een voorlopige uitslag wordt getoond

•

•

Prettige manier van tentamineren, vooral de directe
terugkoppeling.

Positief dat de terugkoppeling met toelichting getoond
wordt ipv alleen te verwijzen naar leereenheid nummer.

•

Prima tool.

•

Ik vind het een prettige manier van examen afnemen, snel
en overzichtelijk en je stoort je medestudenten minder dan
een sysexamen

•

prima initiatief

•

Dat ik het gewone systentamen beter vond dan zo via de
computer, maar dat heb ik al eerder vermeld.

•

Prima manier, met name omdat het in de voorbereiding op
dezelfde wijze geoefend kan worden

Implementatieaspecten
•

Toetskwaliteit

•

Handleidingen

•

Opleidingen

•

Processen

•

Informatiesystemen

•

Beheer, Centrale en decentrale infrastructuur, hosting

•

=> implementatie (van project naar staande organisatie)

Agenda
•

Afbakening

•

Werkwijze

•

Voorbeeld

•

Stand van zaken
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Tentamineringsprocessen
Jos Kousen

Afbakening
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Werkwijze (1)

OERMODEL PROCES

Werkwijze (2)

(verwachte eindresultaat)
Periode 1

Tijd
Speler

Periode 2

Periode ….

Periode n

Activiteit bericht

Trigger

Speler
Eindproduct

Speler
Ondersteuning

Systeem x

Systeem y

Een proces is
1. Een geheel van gestructureerde activiteiten
2. Getriggerd door een begin-input en resulterend in een eindproduct
3. Verbonden door inputs en outputs (berichten)
4. Toegewezen aan spelers
5. Geplaatst in de tijd
6. Ondersteund door (IT-)systemen
IPO/CBT --- Tentamineringsprocessen
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Voorbeeld
Stand van zaken
Corrigeren CBT-tentamen met open vragen, incl. analyse (6.04.02)
1

Gewenst proces (v0.5)

Dag X+...

Dag X+...

Verwerken reacties op tentamen
Eventuele input
voor proces 2.01.04
“Onderhoud itembank”

Via Q MP
ontvangen
reacties op
tentamen

Cor rec tievoors chrift
regulier sc hriftelijk
tentamen

Correctiev oors chr if
CBTtentamen

Eventuele input
voor pr oc es 2.01.04
“O nderhoud itembank”

Overz icht
aangemelde
kandidaten

Overz icht
c orr ec toren
per faculteit

Analyse resultaten

Dag X+...

Vaststellen definitieve score

•

36 tentamenprocessen geïdentificeerd

•

13 processen beschrijven we niet, omdat deze niet veranderen ten gevolge van de

Eventuele input
voor proces 2.01.04
“Onder houd itembank”

Mutatieverzoek
itembank
(eventueel)

Mutatieverzoek
itembank
(eventueel)

Verzamelen
afgelegde
schriftelijke
tentamens en
controleren
afgelegde tentamens
op v olledigheid

ja
Eventueel
herzien
beoordeling
antwoord en/of
sc or e

st

Vrijgeven definitieve
tentamenresultaten
voor verdere
verwer king

Klaar met
correctiewer k?

nee

Bespreken eventuele
“probleemgevallen”
met examinator en
ev entueel
aanpass en
voorlopige scores
naar aanleiding v an

Toekennen
voor lopige s core
tentamen

Indien tijdsover schrijding dreigt:
reminder t.b.v . c orr ec tor( en)

implementatie van CBT of omdat deze buiten de kaders van het project vallen
B.v. beoordelen en afhandelen aanmelding tentamen bijzondere situatie

Vr
vo ijg
or eg
ve ev
rde en
re ten
ve t am
rw en
erk res
ing ul

Va

Vas ts tellen
definitieve score en
opstellen
vaststellingsverslag
van de uitslag

Einde pr oc es

•

Toetsk undig advies o.b.v. analys eresultaten

Maken
aantekening(en) in
cor rectievoorschrift

7

nee

Interpreteren
analy seresultaten
en geven van
adviez en op bas is
v an analyses

Bewaken
v oortgang
c or rectieproces
tentamen over
ALLE c or rector en

Corr ectie
ger eed?
nee

ja
CBG?

ja

Analyseren
tentamenresultaten

nee

Definitieve
resultaten
correctie open
én gesloten
v ragen

Voorlopige
resultaten
correctie
gesloten
vr agen

Voorlopige
resultaten
correctie
open v ragen

Afgelegde
QMPtentamens

Afgelegde
Q MPtentamens

1.

Ontwikkelen itembank CBT + assessment summatieve toets

2.

Onderhouden itembank CBT + assessment summatieve toets

3.

Opstellen jaarplanning tentaminering (incl. jaarrooster)

4.

Aanmelden voor tentamen

5.

Afmelden voor tentamen door student

6.

Afmelden voor tentamen door T&C

7.

Verwerken reacties

8.

Corrigeren CBT-tentamen met open vragen

9.

Analyseren CBG-tentamen

5

Aanleveren
ontvangen
sc hr iftelijke
tentamens aan
examinatoren

Per mail
ontvangen
reacties op
tentamen

Pres entieLijs ten
QMP-sessies

9 processen gereed:

(optioneel)

Analy seres ultaten

ja

Opmerking op
correctievoors chrift?

Signaal c orr ec tor “c orr ec tie gereed”

Via de mail ontvangen reacties op afgelegd tentamen

2

Aanpassingen
noodzakelijk?

Inter pr eteren
analys eresultaten
en ev entuele
adv iezen
toetskundige

Opmerk ingen
corrector t.a.v.
correctievoorsc hrift

Beoordelen
antwoor d,
markeren
beoor deling en
toek ennen score

nee

Aanleveren per mail
ontvangen reac ties
aan ex aminatoren

6
ja

Vraag verwijderen
( ev entueel)

Aangepast correctievoorsc hrift

1. Ontvangen afgelegde sc hr iftelijke tentamens
2. Indien CBG: signaal “alles ontvangen”

Toetsdeskundige
Proces start 1e werk dag v olgend op einde
tentamens es sie
CBG vastgestelde data
CBI dagelijks

Verz amelen van via
de mail ontv angen
r eacties op tentamen
gedur ende de
toeges tane termijn

Afstemmen
ev entuele
aanpassingen in
c orr ec tievoor schrift
met correctoren

Analy seres ultaten

W er kpak ketten per corrector

Bek ijken vr aag,
antwoord en
correctiev oorsc hr ift

Dag X

Beoordelen
opmerkingen
corr ectoren en
eventueel bijstellen
correctievoorschrift

Ver delen afgelegde
tentamens ov er
correctoren

Te hanteren correctiev oorsc hr ift

Corrector(en)

Examinator

Beoordelen
reacties op tentamen en
eventueel bijs tellen
correctievoor schrift

CBG: Proces start
na ontvan gst signaal
“alles ont vangen

Logistiek
medewerker

4

3

op zelf (nog nader) te
bepalen tijdstip

en/of

Aanpass en
correctievoorschrift
(eventueel)

Dag X

CBI: Examinator start

ste Def
llin initi
gs ev
ve e
rsl sc
ag ore
va inc
uit n de l.
sla
g

tat

en

Mutatieverzoek
itembank
(eventueel)

Dag X+...

Corrigeren antwoorden en vaststellen voorlopige score

Afgelegde
s chriftelijke
tentamens

1. De gewenste toegest ane doorlooptijden dienen nog in overleg met DP1 (toetsvisie en beleid) te worden vastgest eld.
2. In geval van CBI  dagelijks / In geval van CBG  na verstrijken van reactiet ermijn. Het verstel is om de react ietermijn te verkorten tot 1 week.
3. De exacte spelregels voor het verdelen van correct iewerk over correctoren dienen nog t e worden vastgesteld.
4. Eventuele aanpassingen in het correctievoorschrift naar aanleiding van de opmerkingen van een corrector worden door de examinat or beoordeeld en teruggekoppeld naar ALLE correctoren. Aanpssingen in het correctievoorschrif t kunnen leiden tot een andere beoordeling en/of score.
5. De analyse wordt uitsluitend uitgevoerd bij CBG-t ent amens, zowel voor de open als de gesloten vragen (indien van toepassing). Bij CBI-tentamens vindt een periodieke analyse plaats (zie proces 6.08.01).
6. De analyse wordt op een gestandaardiseerde wijze uitgevoerd en de result aten worden in een st andaard format gepresenteerd. De analyseresultaten kunnen leiden tot een aanpassing in het correctievoorschrift en/of het verwijderen van een it em uit de itembank. Een wijziging van het
correctievoorschrift dient met de correctoren te worden af gest emd, waarna een eventuele herziening van de antwoordbeoordeling en/of score nodig is. Het verwijderen van een item, leidt meteen tot een nieuwe analyse.
7. Bij CBI-tentamens wordt geen vastst ellingsverslag van de uit slag opgesteld. Tevens geldt dat bij de CBI-tentamen de voorlopige score van de geslot en vragen tevens de definitieve score is.
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VRAGEN?

Pro ces 6.03
Af nemen
CBTtentamen

•

Nog 14 processen te gaan (december 2010 gereed)

Inpassing Questionmark
Perception
Integratie van
informatiesystemen

Jan Burgers
IPO/CBT --- Tentamineringsprocessen
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Uitgangssituatie

Doelstelling
Naast onderwijskundige en toetsinhoudelijke verbeteringen ook
verhogen van efficiency van het tentamenproces:
– Minder regulier schriftelijk met de daarbij benodigde logistiek
– Zonder afdrukken en inlezen van tentamens, zoals bij SYS

-regulier schriftelijk
-mondeling
-SYS

– Meer flexibiliteit voor de studenten
met

zonder

speciale
voorzieningen
.

Inpassing Questionmark Perception

Inpassing Questionmark Perception

QMWise

-regulier schriftelijk
-mondeling
-SYS (afbouwen)
-CBT groepstentamens (CBG)
-CBT individuele tentamens (CBI)

QMP

Questionmark
Perception
met

zonder

speciale
voorzieningen

?
Bijeenkomstplanning

Beoogde
situatie

Stand van
zaken

Stand van zaken

Stand van zaken

1.

Aanmelden via DAnTE, plaatsreservering en schedulen in QMP.

2.

Verwerken van tentamenresultaten uit QMP.

Gereed

6.

2a. individuele tentamens met alleen gesloten vragen
(uit resultaten database, services van QMWise).

Gereed

7.

Raadplegen en afdrukken presentielijst, inclusief hulpmiddelen.

Tijdelijke voorziening

8.

Vastleggen sessieprotocol, fraude en absentie.

Tijdelijke voorziening

2b. individuele tentamens met (ook) open vragen
(rekening houden met correctie, eigen services).

Test

9.

Aan- en afmelden voor inzagen.

2c. groepstentamens met alleen gesloten vragen
(uit Result Management Systeem).

Plaatsreservering en schedulen van CBT-groepstentamens.
(omvang groep versus capaciteit tentamenlocatie)

10. Bijzondere verplichtingen

Wachten op nieuwe release RMS

12. Online controle van aanmeldingen

2d. groepstentamens voor open- en gesloten vragen Wachten op nieuwe release RMS
(RMS én resultatendatabase, score cijferverdeling voor het geheel).
3.

Afmelden voor een tentamen

4.
5.

Selectie en inpassing Bijeenkomstplanningsysteem

Loopt

3a. Annuleren door TenC

Gereed

3b. Annuleren door studenten

Test

Opschonen schedules en participants

In ontwikkeling

Koppeling via Blackboard, nog nader uitwerken

11. Koppeling met Idm

13. Planning- en aanmeldservices voor externe klanten.

Selectie bijeenkomstplanningssysteem:
Aanpak

Selectie bijeenkomstplanningssysteem:
Stand van zaken

1. Opstellen functionele eisen en checklist

•

5 leveranciers benaderd

2. Selectie en benadering potentiële leveranciers

•

2 afgevallen

3. Invulling checklist door leveranciers

•

Met 3 leveranciers proof of concept (POC) uitvoeren

4. Demonstraties en afspraken over Proof of concept

•

1 POC uitgevoerd

5. Referentie bezoek gebruikers

•

Nog 2 POC’s te gaan

6. Uitvoering Proof of concept aan de hand van scenario’s,
gebaseerd op de functionele eisen.

Daarna:
Definitieve selectie óf opnieuw markt verkennen

1. Implementatie
2. Maken koppeling met DAnTE

QMPBeheer
Door: Maurice Cobben

24 juni 2010

Meest gestelde vragen
•

Autorisatie

•

Procedure noodtentamen

•

Problemen afname studiecentra

•

Foutmeldingen QMP

•

Procedures ontwikkeling assessments

Afhandeling vragen
•

Registratie alle issues in QMP issues database

•

Technische QMP problemen doorgeven aan Stoas via Clientele

•

Functionele problemen intern opgelost binnen QMP beheer team

Items ontwikkeld door collega’s

QMP mogelijkheden
Versie 5

Questionmark 5

Vragen?

