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“Inside of every student is a teacher an inside of every 
teacher is a student” (Bobby, et al. 2012)
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Studenten 
betrekken bij 
summatieve

toetsing

Basis-
ontwerp

Item en 
toetscon-
structie

Toets-
afname

Nakijken en 
beoordelen

Analyseren

Interpreteren 
en 

nabespreken

3 Toetsvragen

1 Leerdoelen

2 Beoordelingscriteria/rubrics

5 Self assessment

6 Peer-assessment

4 Toetsvorm

7 Nabespreking



1 Leerdoelen

2  Beoordelingscriteria

3 Toetsvragen

4 Toetsvorm

5 Self assessment

6 Peer-assessment

7 Nabespreking

Actief bespreken met docent/medestudenten

Aanvullen met eigen leerdoelen

Bepalen/benoemen leerdoelen

Bepalen leeractiviteiten op basis van gegeven doelen

Combinatie van benoemen leerdoelen/bepalen leeractiviteiten

Actief bespreken met docent

Opstellen op basis van de leerdoelen

Ontwikkelen van rubrics

Oefenen met toepassing

Vragen ontwikkelen

Ontwikkelde vragen beoordelen

Eigen toets ontwikkelen en beantwoorden

Keuze in vragen

Keuze in toetsvorm

Keuze in weging

Beoordeling/cijfer geven voor inleveren

Beoordeling/cijfer aan de hand van standaarduitwerking

Beoordelen werk medestudenten

Beoordelen elkaars bijdragen binnen groep

Bespreken zonder dat resultaten bekend zijn

Individuele toets bespreken in groepsverband en eventueel 

corrigeren



Voordelen voor de 
student tijdens de 

opleiding

Voordelen voor de 
student  na afstuderen

Ruimte voor feedback

Motivatie

Generieke vaardigheden

Vertrouwen in eigen leervermogen

Integratie leren en toetsing

Eigen leren vormgeven

Eigen werk beoordelen

Werk van anderen beoordelen

Feedback geven/ontvangen

Aandachtspunten 
opleiding

Tijdsinvestering

Betrokkenheid studenten

Docenten met toetsdeskundigheid 

Verschillen in intensiviteit 

Teamactiviteit 

‘Machtsverschuiving’ 



Students as partners in learning and 
teaching in HE (Source: HE Academy [2015] 
adapted from Healey et al. [2014, p. 25])



Mogelijkheden (opbouw in intensiteit)

• Actief bespreken leerdoelen met docent/medestudenten

• Aanvullen met eigen leerdoelen

• Leerdoelen opstellen aan de hand van criteria

• Bepalen leeractiviteiten op basis van gegeven doelen

• Combinatie benoemen leerdoelen/bepalen leeractiviteiten

Effect

• Duidelijk waar studenten naartoe werken

• Studenten weten waar ze op worden beoordeeld

Toepassing

Het actief bespreken van leerdoelen kan gemakkelijk toegepast worden. Andere 
activiteiten vraagt meer van docenten

1 Leerdoelen



Mogelijkheden:

•Actief bespreken met docent

•Opstellen op basis van leerdoelen

•Ontwikkelen van rubrics

•Oefenen met toepassing

Effect:

•Hogere prestaties

•Minder herkansingen

•Studenten leren toetstaal te begrijpen

Toepassing:

Relatief kleine interventies kunnen een groot effect hebben

2  Beoordelingscriteria



Mogelijkheden:

• Vragen ontwikkelen

• Ontwikkelde vragen beoordelen

• Eigen toets ontwikkelen en beantwoorden

Effect:

• Diepgaand begrip van de materie

• Relatie tussen leerdoelen en inhoud

• Logica achter toets

• Minder stress

• Hogere prestaties

Toepassing:

Activiteit inbedden in onderwijsmodule 

3 Toetsvragen



Mogelijkheden:

•Keuze tussen vragen

•Keuze tussen toetsvormen:

•Essay, blog, video- of posterpresentatie

•Open vragen, meerkeuze tentamen of korte casussen

Effecten:

•Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

•Bewustwording leerstijl

•Motivatie

•Minder stress

•Betere prestaties

•Voorbereiding toekomstig werk

Toepassing

Invoeren als onderdeel van het totale toetsprogramma

4 Toetsvorm



Mogelijkheden voor zelfbeoordeling (opbouw in intensiteit)

•Aan de hand van standaarduitwerking

•Met standaard en twee voorbeelden (boven/beneden standaard)

•Voorafgaand aan inlevering

•Met feedback van docent en medestudenten (zonder cijfer)

•Aan de hand leercontract op basis van criteria student

Effecten:

•Beoordeling gelijk aan die van docent

•Effectief leren

•Professionele rol na afstuderen

Toepassing

•Kan deel uitmaken van elk vak van een opleiding

•Oefening is essentieel om het effectief te laten zijn

5 Self assessment



Mogelijkheden: twee hoofdcategorieën

•Leermiddel: beoordelen werk medestudenten

•Assesssmentvorm: Beoordelen elkaars bijdragen binnen groep

Effecten:

•Bekendheid met beoordelingscriteria

•Voorbereiding op werkpraktijk

•Eigen mening over feedback

• Er kunnen geen eenduidige uitspraken worden gedaan over de invloed op 
prestaties

Toepassing:

Training en ervaring beïnvloeden kwaliteit peer assessment positief

6 Peer-assessment



Mogelijkheden:

• Bespreken zonder dat resultaten bekend zijn

• Individuele toets bespreken in groepsverband en eventueel corrigeren: two stage 
exam

Effecten

• Helpt studenten verder te leren

• Onthouden geleerde stof

• Weten waar studenten moeite mee hebben

• Feedback op toets 

Toepassing:

Het bespreken van een toets kost tijd

Optie: bespreek alleen vragen waar veel studenten moeite mee hadden

7 Nabespreking



• Welke vorm spreekt je het meest aan?

• Met welke vorm kun je in je eigen praktijk concreet aan de slag?

• Welke voor- en nadelen zie je?

• Wat heeft je team nodig om dit in te kunnen voeren?



Rekening houden met uitgangsituatie studenten:
• Merendeel niet of nauwelijks betrokken bij 

summatieve toetsing in vooropleiding
• Enkeling ervaring met actieve rol bij toetsing

1 Leerdoelen

Propedeuse 2e jaar 3e jaar 4e jaar

Alle studieonderdelen:
-Actief bespreken met 
docent/medestudenten

2  Beoordelingscriteria

Projecten/opdrachten:
-Actief bespreken met 
docent/medestudenten
-Oefenen met toepassing

3 Toetsvragen

Theorie-vakken:
-Vragen ontwikkelen
-Ontwikkelde vragen beoordelen

4 Toetsvorm

Schriftelijke toets:
-Keuze in vragen

Opbouw in studentbetrokkenheid door de jaren heen:
• Mede afhankelijk van de inrichting van het curriculum 

en de toetsvormen
• Van enkelvouding naar uitgebreid

Aanpakken als teamactiviteit:
• Consequente en consistente lijn hanteren
• Training en scholing organiseren
• Beschrijven in toetsplan

5 Self assessment

Bij producten:
-Beoordeling/cijfer aan de hand 
van standaarduitwerking

6 Peer-assessment

Bij groepswerk:
-Beoordelen werk medestudenten

7 Nabespreking

Theorie-vakken:
-Individuele toets bespreken in 
groepsverband en eventueel 
corrigeren
Opdrachten/producenten:
-Bespreken zonder dat resultaten 
bekend zijn

1 Leerdoelen

Propedeuse + bij bepaalde studieonderdelen:
-Aanvullen met eigen leerdoelen
-Bepalen/benoemen leerdoelen

2  Beoordelingscriteria

-Actief bespreken met docent/medestudenten
-Opstellen op basis van leerdoelen
-Ontwikkelen van rubrics
-Oefenen met toepassing

3 Toetsvragen

Theorie-vakken:
-Vragen ontwikkelen
-Ontwikkelde vragen beoordelen
-Eigen toets ontwikkelen en beoordelen

4 Toetsvorm

Bij aantal studieonderdelen
-Keuze in toetvorms

5 Self assessment

Bij opdrachten/producten:
-Beoordeling/cijfer geven voor inleveren
-Beoordeling/cijfer aan de hand van 
standaarduitwerking

6 Peer-assessment

Bij groepswerk:
-Beoordelen werk medestudenten
-Beoordleen elkaasr bijdragen in de groep

7 Nabespreking

Theorie-vakken:
-Individuele toets bespreken in groepsverband en 
eventueel corrigeren
Opdrachten/producenten:
-Bespreken zonder dat resultaten bekend zijn

1 Leerdoelen

Propedeuse + bij bepaalde studieonderdelen:
-Bepalen leeractiviteiten op basis van gegeven 
doelen
-Combinatie benoemen leerdoelen/bepalen 
leeractiviteiten

2  Beoordelingscriteria

-Actief bespreken met docent/medestudenten
-Opstellen op basis van leerdoelen
-Ontwikkelen van rubrics

3 Toetsvragen

Bij aantal studieonderdelen:
-Eigen opdracht opstellen, uitoveren en en
beoordelen

4 Toetsvorm

Bij aantal studieonderdelen
-Keuze in toetsvorm

5 Self assessment

Bij opdrachten/producten:
-Beoordeling/cijfer geven voor inleveren
-Beoordeling/cijfer aan de hand van 
standaarduitwerking

6 Peer-assessment

-Beoordelen werk medestudenten
-Beoordelen elkaars bijdragen in de groep

7 Nabespreking

Opdrachten/producten:
-Bespreken zonder dat resultaten bekend zijn

1 Leerdoelen

Propedeuse + bij bepaalde studieonderdelen:
-Bepalen leeractiviteiten op basis van gegeven 
doelen
-Combinatie benoemen leerdoelen/bepalen 
leeractiviteiten

2  Beoordelingscriteria

3 Toetsvragen

Bij aantal studieonderdelen:
-Eigen opdracht opstellen, uitvoeren en 
beoordelen

4 Toetsvorm

Bij aantal studieonderdelen
-Keuze in toetsvorm

5 Self assessment

Bij opdrachten/producten:
-Beoordeling/cijfer geven voor inleveren
-Beoordeling/cijfer aan de hand van 
standaarduitwerking

6 Peer-assessment

-Beoordelen werk medestudenten
-Beoordelen elkaars bijdragen in de groep

7 Nabespreking

Opdrachten/producten:
-Bespreken zonder dat resultaten bekend zijn

-Actief bespreken met docent/medestudenten
-Opstellen op basis van leerdoelen
-Ontwikkelen van rubrics
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