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Inleiding
De meest voorkomende vorm van toetsing in het hoger onderwijs is het geven van
modulaire toetsen. Gebruikelijk is dat elk onderdeel van een onderwijsprogramma
wordt afgesloten met een toets. Bij het behalen van een minimumgrens slaagt de
kandidaat en gaat door naar de volgende module. Voldoet de kandidaat niet aan de
minimumeis, dan volgen meestal één of meerdere herkansingen. Voldoet de kandidaatook daar niet aan, dan volgt een herhaling van de module met bijbehorende
toetsing. voldoet de kandidaat aan alle modules, dan is de opleiding afgerond en
is de kandidaat startbekwaam. Dit traditionele model van opleiden en toetsen behoort eigenlijk tot een verouderd model van leren dat gericht is op momentane
deelbeheersing van de leerinhoud. Elke individuele toets leidt in dat model tot een
zwaar besluit tot zakken ofslagen, met belangrijke gevolgen voor de kandidaat. Dit
wordt ook wel summatieftoetsen genoemd en leidt vaak tot oppervlakkige leerstijlen bij de studenten, afhankelijk van de aard van de toetsing (Cipiers, Schuwirth,
Herman,Adendorff&Van der Meuten,ioi2). Moderne opleidingen bereiden studenten beter voor op de arbeidsmarkt door aandacht te geven aan vaardigheden of
competenties waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. Elk domein of instelling
kent vaak een eigen competentieraamwerk. Vaak komen termen terug als `samenwerken', `communicatie', `professionaliteit', `teamfunctioneren', `leiderschap' enzovoort. Kenmerkend is dat het gaat om complexe vaardigheden die tot uiting komen
in het gedrag van de student. Het leren van deze vaardigheden verhoudt zich slecht
met een traditionele modulaire onderwijs- en toetsaanpak. Het is onmogelijk een
communicatiecursus te doen in een periode van enkele weken met aan het einde
een toets. Het met goed gevolg afleggen van die toets maakt iemand nog geen goede communicator. De ontwikkeling van competenties vereist lange leerlijnen en
longitudinale beoordeling. Bovendien willen moderne opleidingen hun studenten
voorbereiden op een traject van levenslang leren. Uan de student wordt daarin een
sterke zelfsturing verwacht. In het traditionele modulaire onderwijs valt er weinig
te sturen; de sturing wordt daar extern opgelegd door het ritme en de inhoud van
de summatieve toetsen. Zelfsturing vereist naast ruimte om te sturen ook informatie, en ook op dat punt laat het traditionele toetsmodel het afweten. De feedback
bestaat meestal slechts uit een cijfer —een povere vorm van feedback (Shute, aoo8),
zeker als het gaat om complexe vaardigheden. Een cijfer geeft geen enkele indicatie
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over hoe het beter moet. Het aanleren van complexe vaárdigheden is gebaat bij
rijke feedback. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in toenemende mate ontdekken hoé belangrijk narratieve informatie is (Ginsburg, Regehr, Lingard &Eva,
ZorS): woorden zeggen nu eenmaal meer dan een cijfer ofeen score. Maar ook wanneer opleidingen zorgen voor narratieve informatie voor de student op basis van de
toets, dan nog zijn weinig studenten in het traditionele toetsmodel gemotiveerd om
die te gebruiken voor hun leren (Harrison, Konings, Schuwirth, Wass & Uan der
Meuten, aoi4). Bovendien besteedt het systeem meer aandacht aan de studenten
die niet aan de minimumeis voldoen. Ook hebben studenten weinig incentives om
terug te gaan naar de feedbackinformatie, hiervan te leren en deze te gebruiken, als
ze al over de zogenoemde horde zijn gesprongen.
Kortom: de meest voorkomende vorm van toetsing — de klassieke modulaire
aanpak — is niet goed aangepast aan het moderne opleiden. Aangezien toetsen het
leren in sterke mate sturen, stuurt de klassieke aanpak studenten de verkeerde kant
op. Het doel van dit hoofdstuk is dan ook een andere benadering van toetsing te
beschrijven die een richting aangeeft om deze klassieke benadering van toetsen te
veranderen.

Een programmatische aanpak voor toetsing
Programmatisch toetsen poogt een antwoord te geven op het geschetste probleem.
Bij deze vorm van toetsen wordt het toetsprogramma als geheel en op doelbewuste wijze vormgegeven. Net zoals een modern curriculum volgens een plan wordt
samengesteld, zo wordt ook een doelbewust plan gemaakt voor het gehele toetsprogramma. Leidend is het gegeven dat geen enkele toets of beoordeling perfect is,
maar dat het geheel de perfectie wel benadert, mits er bepaalde spelregels in acht
worden genomen (Van der Meuten, zor6). Hieronder zullen we de spelregels van
programmatisch toetsen uitleggen. We zullen ook een voorbeeld schetsen van een
programma dat gebruikmaakt van programmatisch toetsen.
Spelregel 1: geen zak-slaagbeslissing op basis van één datapunt
Elke toets of beoordelingsmoment wordt gezien als een datapunt. Een individueel datapunt wordt geoptimaliseerd vanuit een leerperspectief. Het leren wordt bevorderd door goede feedback. Dat betekent dat voor elk individueel datapunt betekenisvolle informatie moet worden geboden die nuttig is voor de lerende. Op één
datapunt wordt geen zak-slaagóeslissing genomen, simpelweg omdat er te weinig
informatie is om een robuust oordeel te geven. Dit is ook met psychometrische
gegevens goed te onderbouwen (Uan der Meuten & Schuwirth, zoos). Een individueel datapunt is vooral bedoeld om feedback te geven en het leren te stimuleren/
sturen. Daarmee wordt ook de angel uit de toetsing gehaald. Toetsmomenten wordenleermomenten. De bedoeling is om een feedbackcultuur tebevorderen, waarbij
de studenten niet uit zijnop het halen van een toets, maar op het verkrijgen van informatie waarmee hun leerproces verder gestuurd kan worden. In een summatieve
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cultuur is een dergelijke visie op feedbackcultuur niet goed te realiseren (Harrison,
Kónings, Schuwirth, Wass &Van der Meuten, z,oz~).
Spelregel 2: er is sprake van een mix aan toetsmethoden
In een individueel datapunt kan elke methode van toetsing worden gebruikt, zowel oude als nieuwe, zowel objectieve als subjectieve. De rechtvaardiging van een
methode hangt af van de reden waarom deze methode geschikt is voor het onderwijsdoel dat men wil bereiken op dat moment in het onderwijsprogramma én van
de manier waarop het zich verhoudt tot de rest van het toetsprogramma. Om een
toetsprogramma goed te vullen zullen veel verschillende toetsvormen gebruikt
moeten worden. Tegenover een rijkdom aan doelen in een opleiding zal een overeenkomstige rijkdom aan methoden moeten staan. Ook hier is het zaak bewust
keuzes te maken. Laat studenten schrijven, presenteren, verdedigen, verbaliseren,
beredeneren, tonen enzovoort. Denk er ook aan dat een leertaak tegelijkertijd ook
een toetsmoment kan zijn. Pas tegelijkertijd op dat niet elke leertaak een toetstaak
wordt, om een continue hordeloop te vermijden. Als een leertaak moet leiden tot
een bepaald product, is de beoordeling van dit product wel een prima vorm van
toetsing. Afwisseling van toetsmethoden maakt een curriculum interessanter en beter in staat om aan te sluiten op de complexe doelstellingen van het moderne opleiden.
De eerder gebruikte termen `subjectief' en `objectief' verdienen nadere toelichting. Deze termen worden vaak verward met betrouwbaarheid van informatie. We
weten inmiddels dat betrouwbaarheid vooral wordt verkregen door grotere steekproeftrekking. Meerdere subjectieve oordelen van verschillende bronnen (en beoordelaars) maken een tamelijk betrouwbaar oordeel. Om gedrag te beoordelen
— waar veel competenties over gaan —moet gebruik worden gemaakt van professionele, maar ook subjectieve oordelen. Dat is geen probleem, zolang meerdere
oordelen worden verzameld(Moonen-van Loon, Overeem,Donkers,Van der Vleuten & Driessen, aoz3). Dit gegeven ligt aan de basis van programmatisch toetsen:
verzamel hoogwaardige informatie toter een duidelijk beeld ontstaat op basis waarvan een geldige beslissing kan worden genomen. Dat brengt ons tot het volgende
punt.
Spelregel 3: het aantal benodigde datapunten is proportioneel
gerelateerd aan de zwaarte van de beslissing
De zwaarte van een beslissing en het aantal benodigde datapunten zijn proportioneel aan elkaar gerelateerd. Het onderscheid tussen formatief en summatief toetsen wordt vervangen door de mate waarin iets op het spel staat. In één datapunt
staat er weinig op het spel en is het doel van de toetsing vooral gericht op het
geven van feedback. Maar er staat niet niets op het spel, omdat de informatie later
wel kan worden gebruikt bij de interpretatie van het geheel. Bij voortgangsbeslissingen, bijvoorbeeld halverwege het jaar, zijn meer datapunten nodig. Een voortgangsbeslissing is diagnostisch (waar staat deze lerende? Wat zijn diens sterke en
minder sterke punten?), therapeutisch (remediëring kan worden voorgesteld) en
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voorspellend (waar gaat deze lerende naartoe?).
Bij zware besluiten, bijvoorbeeld
bevordering naar het volgende jaar, zijn veel
datapunten nodig. De voorliggende
informatie moet een duidelijk beeld opleveren,
zodat een gefundeerd besluit kan
worden genomen.
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Spelregel 4: er is continu dialoog met de lere
nde door middel van
feedback, om zelfsturing te bevorderen
We weten uit onderzoek dat het beschikbaar stell
en van feedback geen garantie
is dat deze feedback ook daadwerkelijk word
t gebruikt (Harrison, Kónings,
Schuwirth, Wass & Uan der Meuten,zoi4), dat reflec
tie ondersteund moet worden,
liefst in een diaoog (Sargeant, Mann, Van der
Meuten & Metsemakers, aoo9).
We weten ook dat zelfbeoordeling ondersteun
d moet worden met informatie uit
andere bronnen (Eva & Regehr, zoos), en we
weten dat langdurige betekenisvolle
relaties met anderen zeer bevorderlijk zijn voor
het leren (Driessen & Overeem,
2oí3). Kortom, zelfsturend leren heeft sturing nodig
. Bij programmatisch toetsen
wordt dit bereikt door het continu verzamelen
van informatie aan de hand van
veel en diverse datapunten en het creëren van
een dialoog met een mentor over
deze informatie. Mentoren volgen studenten in
hun ontwikkeling gedurende het
gehele onderwijsprogramma. De mentor heeft toega
ng tot alle informatie en heeft
met enige regelmaat gesprekken met de student.
Gesprekken worden voorbereid en
vastgelegd. Ook dit is een datapunt in het syste
em.
Spelregel 5: het eindoordeel is een menselijk
oordeel op basis van
voldoende beoordelaarséxpertise
Zoals gezegd moet een zwaarwegend besluit word
en genomen op basis van een
groot aantal datapunten. Aangezien de datapunten
zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zullen zijn, is het niet mogelijk
om via een rekenkundige benadering tot een eindoordeel te komen. Het eindo
ordeel is daarom een menselijk oordeel. Om dit oordeel zo betrouwbaar mogelijk
te maken wordt dit in een team
gedaan, of in een beoordelingscommissie (Hauer
et al., Zoió). Hier doet zich wel
een dilemma voor. Degene die de student het
beste kent is de mentor, maar als
de mentor ook de beoordelaar wordt, veran
dert de relatie met de student. Het
liefst is er daarom een onafhankelijke beoordelin
gscommissie. Dit lijkt veel werk,
maar dat valt in de praktijk mee. Het beoordelin
gsproces wordt efficiënt ingericht.
Voor (verreweg) de meeste studenten is het oorde
el volstrekt duidelijken heeft de
commissie hier geen werk aan. Slechts voor een
beperkt aantal studenten zal de
commissie uitgebreid delibereren. In feite word
t gedoseerd met beoordelaarsexpertise omgegaan, afhankelijk van de voorliggende
informatie. Voor de meeste studenten is weinig expertise nodig om een oorde
el te vellen; de datapunten leiden
tot hetzelfde besluit. Slechts voor sommige stude
nten is veel expertise nodig. Het
baseren van oordelen op veel beoordelaarsexpertis
e draagt bij aan de geldigheid
en geloofwaardigheid van het oordeel. Verder
kunnen er allerlei maatregelen genomen worden die bijdragen aan de geldigheid
van het oordeel. We noemen er
enkele:
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veren.
• De commissie kan een negatief oordeel moti
rubrics. De rubrics zijn globale
of
den
daar
stan
• Er wordt gebruikgemaakt van
meestal op afzonderlijke compebeschrijvingen van het te bereiken niveau,
tenties.
tificeerd.
• Beoordelaars worden getraind ofzelfs gecer
een beslissing van de commisdat
or
ervo
en
n
zorg
inge
• Tussentijdse beoordel
sie niet tot verrassingen zal leiden.
• Beroep- en bezwaarprocedures zijn geregeld.
lex, geldig oordeel worden uitgesproOndanks alle subjectiviteit kan zo een comp
worden verdedigd (Van der Meuten,
ken dat —als het moet —voor de rechter kan
). Subjectiviteit wordt bestreden door
Schuwirth,Scheele, Driessen &Hodges,zozo
n (gestandaardiseerd en ongestandaarenerzijds veel en rijke datapunten te generere
regelen te nemen díe een uiteindelijk
diseerd) en anderzijds door procedurele maat
hierboven werd beschreven. Het
zwaarwegend oordeel verdedigbaar maken, zoals
spelregels van programmatisch toetvolgende voorbeeld zal verhelderen hoede vijf
sen in de praktijk kunnen worden toegepast.
gramma
Programmatisch toetsen bij het A-KO-pro

j;

j

i

isch Onderzoeker (n-xo)-programDe Universiteit Maastricht kent een Arts-Klin
r én researchmaster, en studenten
ma. Den.xo is een vierjarige geneeskundemaste
de klinische zorg (als axts met siG-rekunnen na deze opleiding aan het werk in
inatie van beide, als arts-klinisch ongistratie), in het onderzoek en in een comb
selectieprocedure binnen nadat ze
derzoeker. Studenten komen op basis van een
rond. Het onderwijsprogramma maakt
een relevante bacheloropleiding hebben afge
erk (CanMEDS) en richt zich op de
gebruik van het Canadese competentieraamw
delijk) handelen, Communicatie,
volgende competenties: Medisch (en vakinhou
ng), Maatschappelijk handelen en preSamenwerking, Organisatie (en financieri
it. Het eerste jaar is een klassiek
ventie, Kennis en wetenschap, en Professionalite
rwijs en simulatiepatiëntencontacten.
rGo-programma met veel vaardigheidsonde
en in de polikliniek in het ziekenIn het tweede jaar worden echte patiënten gezi
unt van de rGo-cyclus. Studenten zien
huis, en deze contacten vormen het vertrekp
en rapporteren die terug in de onpatiënten in tweetallen, formuleren leerdoelen
pbier, Heineman &Dolmans, Zoir).
derwijsgroep (Dienvers, Van de Wiel, Scher
n van een aantal coassistentschappen
Het derde jaar wordt gevuld met het doorlope
vierde jaar wordt dertig weken gemet terugkomdagen aan de universiteit. In het
, waarin klinische zorgtaken gecombiwerkt aan een onderzoeksproject in de zorg
eigen keuze.
neerd worden met een onderzoeksproject naar
Blokgebonden en longitudinale toetsing
ing en longitudinale toetsing. De
Het toetsprogramma kent blokgebonden toets
Hierbij wordt gebruikgemaakt van
toetsing in de blokken is relatief traditioneel.
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kennistoetsen en opdrachten, die worden beoordeeld. In enkele blokken worden
minitoetsen gebruikt, verspreid over het blok. De longitudinale toetsing is gericht
op kennis en gedrag. Voor kennis wordt de voortgangstoets gebruikt (Wrigley, Van
der Meuten, Freeman & Muijtjens, zoza). Dit is een brede multiplechoice kennistoets die de einddoelen van de opleiding representeert aan de hand van een vaste
blauwdruk die alle vakgebieden dekt. De meeste vragen zijn scenariovragen, en het
gaat vooral om de toepassing van kennis. Om de drie maanden wordt een nieuwe
toets afgenomen bij alle studenten in het Geneeskundecurriculum in vijf van de
acht Geneeskundefaculteiten. Het is moeilijk om je voor te bereiden op de toets,
omdat in principe alles aan bod kan komen. Door regelmatig te studeren zal een
student vanzelf `groeien qua kennis. De voortgangstoets voorkomt toetsgerichte
studie en brengt de groei van functionele kennis in kaart. Functioneel, omdat alle
vakken in het gehele opleidingstraject voortdurend getoetst blijven worden. Als de
student bijvoorbeeld een flink deel van de anatomie leert in het eerste jaar, moet
hij ook in zijn laatste jaar nog steeds anatomievragen beantwoorden. Longitudinale
gedragstoetsing vindt plaats door periodieke 36o-gradenevaluaties in alle jaren van
de opleiding (Lockyer, aoo3). Hierin wordt veel gebruikgemaakt van peer en tutor feedback. In het onderwijs in de klinische praktijk wordt gebruikgemaakt van
werkplekevaluaties, die bestaan uit directe observaties van patiëntencontacten (Al
Aassari, Ali & Donnon, zoi3), zogenaamdefield notes die feedback geven over een
hele dag (Wald, Davis, Reis, Monroe & Borkan, aoo9) en 36o-gradenevaluaties
(Overeem et al., zozo). In alle evaluaties wordt uitgenodigd tot het geven en noteren van narratieve feedback.
E-portfolio
Alle informatie wordt verzameld in een elektronisch portfolio. Het portfolio is ook
in staat allerlei procedures te organiseren (bijvoorbeeld een 36o-gradenronde) en is
in staat te aggregeren. Ook documentett of andere informatie/bewijs kunnen erin
worden opgenomen. Ook kan videomateriaal worden opgenomen en van feedback
voorzien en is er een `reflectie-app', die gebruikt wordt bij een leermoment in de
klinische praktijk (K~nings et al., Zoió). Aggregatie vindt plaats aan de hand van
de competenties over datapunten heen. De studenten wordt gevraagd regelmatig de
verzamelde informatie te analyseren en indien nodig leerdoelen te formuleren voor
de volgende periode. De student wordt in dit proces begeleid door een mentor. Het
mentorschap is een onderwijsrol die door docenten wordt uitgevoerd. Een enkele
mentor heeft over het algemeen tien tot twaalf studenten uit verschillende jaargangen onder zijn hoede. De mentor heeft toegang tot het elektronisch portfolio, en
student en mentor voeren periodieke gesprekken. De student bereidt deze gesprekken
voor door middel van eenzelfanalyse op basis van de informatie uit het portfolio.
De beoordeling
Het portfolio wordt halverwege en aan het einde van het jaar beoordeeld. De tussentijdse beoordeling wordt gedaan door een andere mentor, die onbekend is met
de student. Dit leidt tot een formeel beoordelingsadvies en een uitspraak of de
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student op de goede weg is, en deze mentor gééft ook rijke, narratieve feedback. De
beoordeling aan het einde van het jaar kent twee stappen. Eerst worden alle portfolios, besproken in een plenair overleg van de méritoren van dat jaar. Dit leidt tot een
tweede beoordelingsadvies en feedback. De uiteindelijke beoordeling wordt gedaan
door een beoordelingscommissie van zeven leden, van wie een aantal bij de moeilijke gevallen het voortouw neemt en in overleg treedt met de overige leden. De commissie heeft de beschikking over het tussentijdse advies van een andere mentor, het
advies van de eigen mentor, het advies van de plenaire bijeenkomst van mentoren,
en het portfolio, met daarin alle datapunten, analyses en leerdoelen van de student.
Er wordt beoordeeld of het portfolio onvoldoende, voldoende of goed is. Bij een
voldoende of goed oordeel worden alle zestig Ecz's-punten voor dat jaar uitgereikt
(dus geen studiepunten per datapunt!). De beoordeling wordt voorbereid door een
voorzitter van de beoordelingscommissie. Er wordt alleen gesproken over studenten
over wie gesproken moet worden. De beoordelingscommissie heeft de beschikking
over beschrijvingen van te behalen niveaus van de verschillende competenties. Alle
competenties moeten met ten minste een voldoende worden afgesloten.
Feedback,feedback, en nog eens feedback
We maken veel werk van feedback. Figuur z toont een voorbeeld van feedback op
de voortgangstoets van een derdejaarsstudent. Deze student heeft dertien voort~an~stoetsen achter de rui.
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Figuur z. Feedbackoverzicht uan de kennisontwikkeling(totaalscore) op de voortgangstoets
van een individuele student. Voor het zesjarige geneeskundecurricu~um bestaan in totaala4
meetmomenten(6jaren maal¢ meetmomenten perjaar). A-xo-studenten hebben al een
bachelordiploma en stromen in bij meetmoment y.
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Figuur z laat de individuele totaalscore zien, en de verdeling van scores van de gehele groep. De student weet precies hoe zijn prestaties zich verhouden tot de rest
van het cohort. Het online feedbacksysteem geèft ook een schatting van toekomstige scores op basis van de prestaties uit het verleden. Deze figuur laat de totaalscore zien. De student kan echter ook elke deelscore afbeelden, bijvoorbeeld over
het vakgebied van de anatomie. Ook zijn totaalscores te genereren van clusters van
vakgebieden, zoals het cluster van basisvakken, of alle klinische vakken. Zo kan
een vrij gedetailleerd beeld worden verkregen van de kennis van de student. Van de
student wordt verwacht dat hij de resultaten kan verklaren en koppelen aan nieuwe
leeracties. In dit reflectieproces van de student speelt het portfolio een essentiële rol.
Figuur a laat de opstartpagina zien van het elektronisch portfolio van een student.
Mijn competenties
A-KO Fase 4

❑ Cohort
❑ Individueel
Medisch deskundige t12)

Cot~isunicator (Z6)

Samenwerker <3;

Hcadenicus t9)

E3eroepsbeaefienaar (11)

Organisator ('14)

Gezondheidsbevorderaar <2)

Figuur a. Spindiagram van alle geaggregeerde kwantitatieve beoordelingen van alle competenties van een individuele student

Het portfolio aggregeert alle kwantitatieve datapunten van elke competentie en
plaatst dit in een spindiagram. Achter elke competentie staat het aantal datapunten
dat eraan ten grondslag ligt.
Figuur 3 tot slot bevat een weergave van een van de belangrijkste functies in het
portfolio: voor alle gedragsbeoordelingen wordt voorzien in narratieve informatie
over een student(verkregen uit peer-, tutor- en supervisorbeoordelingen).hit geeft
het `verhaal' weer over een student en kan worden gefilterd per competentie. Ook
hier kan vrij snel een beeld worden gevormd over de vorderingen van een student.
Kortom, iedere student kan per competentie een kwantitatieve weergave krijgen
van zijn beheersingsniveau per competentie en daaraan gekoppeld narratieve informatie. Op basis hiervan kan hij bepalen wat de noodzakeliJke vervolgstappen zijn
in het leerproces.
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Figuur 3. Fragment van een lijst van narratievefeedback uit het elektronisch portfolio. De
narratievefeedback kan gefilterd worden voorfeedbacktype ofvoor competentie. Vanuit elk
narratiefcommentaar• kan naar de bron woeden gesprongen, om de context van de oorspronkelijke beoordeling te bekijken.

Leren jezelf te sturen
De studenten in het a-xo-programma worden door deze programmatische toetsaanpak gestimuleerd in hun zelfsturing (Heeneman, Oudkerk Pool, Schuwirth,
Van der Meuten &Driesen, Zozs). Blijven bepaalde gebieden achter, dan stelt de
student, samen met de mentor, leerdoelen en/of een remediëringsprogramma op,
waarbij de narratieve informatie een belangrijke rol speelt. Feedback wordt door
de studenten sterk gewaardeerd, en je merkt dat studenten echte `feedbackzoekers'
worden (Altahawi, Sisk, Poloskey, Hicks & Dannefer, zoia). Opvallend is dat de
scores van de n-xo-studenten aan het einde van de opleiding systematisch fors hoger zijn dan die van studenten die een klassiek zesjarig programma volgen (Heeneman, Schut, Donkers, Van der Meuten & Muijtjens, zoi~). Natuurlijk zijn hier
niet zomaar causale relaties te leggen met mogelijke verklarende factoren, maar het
laat zien dat het programma succesvol is.

Tot slot
Er zijn diverse opleidingen in het binnen- en buitenland die programmatisch toetsen hebben ingevoerd, en over het algemeen zijn deze vrij succesvol. Daaxbij stuit
men wel op enkele uitdagingen.

De grootste uitdaging is de implementatie zelf. Programmatisch toetsen vereist
een andere mindset over toetsen, die leidt tot een cultuurverandering van gerichtheid op feedback en op ontwikkeling. Het blijkt in de praktijk erg lastig te zijn om
docenten —maar ook studenten —die een traditionele summatieve cultuur gewend

PROGRAMMATISCH TOETSEN ALS MOTOR

,~,~:__-~TM~^'
~;,`~
__ . _
~~ _
~;i:aider

---p1~G'----_~
_
,be
~°'- —
;pp~eevaóa
{~~
be
~e/k
ron-

toees~~irch,
eft de
~s op,
door
okers'
I:ic de
rs hoIBene1 hier
ár hoc

toetj stuit
~
iereist
;richtn om

~

133

zijn uit deze mindset te halen (Harrison et al., zoi7). Het is lastig uit te leggen dat
de rol van de docent niet is om studenten té laten zakken of slagen, of om cijfers
te geven, maar vooral om informatie te verschaffen. Vaak worden ook juridische
belemmeringen opgevoerd (elk programmaonderdeel moet gekoppeld zijn aan studiepanten) of eisen van de instelling (er moet met cijfers worden gewerkt). De
ervaring leert dat de meest radicale vormen van programmatisch toetsen, daar waar
feedback echt centraal staat en een feedbackcultuur ontstaat (en dus cijfers worden afgeschaft), effectiever zijn dan gedeeltelijke implementaties. Maar natuurlijk
zijn radicalere implementaties het moeilijkst te bereiken. In discussies wordt vaak
genoemd dat studenten niet in staat zouden zijn tot een dergelijke zelfsturing. Studenten passen zich echter snel aan, zeker als ze het nut ervaren en ze worden aangesproken op hun intrinsieke motivatie. Voor docenten is een dergelijke verandering
moeilijker. Zij zijn gevormd door het `summatieve' systeem, en ze vinden het niet
gemakkelijk om andere kaders te gaan gebruiken. Toch is het mogelijk, verschillende opleidingen zijn al overgestapt van een traditionele aanpak op een programmatische aanpak. Docenten gaan vaak `om' als ze een dergelijke toetsbenadering
zien en spreken met de studenten.
Een tweede uitdaging is het verkrijgen van feedback, en dan vooral kwalitatief
goede feedback. Wat een student met de feedback doet, is afhankelijk van de kwaliteit van de geloofwaardigheid van de bron (Watling, Driessen, Van der Meuten
& Lingard, Zoia), en slechte feedback heeft weinig nut. Feedback geven is een
vaardigheid en kost tijd. Feedback op het gedrag wordt het liefst .gegeven in een
reflectieve dialoog, dat is geen eenvoudige zaak. Wij hebben hiervoor een docentprofessionaliseringstraject ingezet. Om tijd te besparen laten we bij een mondelinge
feedbacksessie vaak de student de besproken feedback samenvatten en overnemen
op een formulier in het elektronisch portfolio, waarna de docent dit kan fiatteren
en definitieflaten vastleggen in het portfolio. Programmatisch toetsen zonder goede
(narratieve) informatie zal niet goed werken. Het is en blijft een uitdaging om dit
goed voor elkaar te krijgen.
Programmatisch toetsen poogt zowel de vormende als de beslissende functie van
toetsing te verbeteren. Door de uitgebreide nadruk op het geven en gebruik van
feedback wordt de vormende functie benadrukt. Het leren staat centraal. Het gebruikvan toets- en feedbackinformatie omdat leren te optimaliseren is het doel van
programmatisch toetsen. Naast kwantitatieve informatie wordt veel kwalitatieve
informatie gebruikt. Professionele of exportoordelen, naast die van de student zelf
en zijn peers, zijn daarbij onmisbaar. De beslissende functie wordt verbeterd door
beslissingen alleen te nemen wanneer voldoende, rijke gegevens voorhanden zijn.
Het is vergelijkbaar met het interpreteren van een foto. Het beeld zal niet duidelijk
zijn met één pixel (één datapunt). Pas met het verschijnen van meer pixels wordt
langzaam het gehele beeld duidelijk. Als dat beeld duidelijk is, kan ook een verdedigbaar besluit over voortgang worden genomen.
Uaak wordt gehoord dat toetsen het leren stuurt. Wij zouden dat graag omdraaien: we willen dat leren in de toekomst het toetsen stuurt!
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