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“Ik geef mijn studenten altijd feedback 
op hun toetsen.” 
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“Het is de verantwoordelijkheid van de 
student om een toets in te komen zien.” 
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“Ik bespreek mijn toetsen niet volgens 
een vast format na. Ik beantwoord 

alleen de vragen van de studenten.” 



7 

Kwaliteitspiramide 
toetsen & beoordelen 

Bron: rapportage expertgroep BKE SKE 
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Toetscyclus 

Bron: rapportage expertgroep BKE SKE 
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 Meten van kennis of vaardigheden 

 Achterhalen of leerdoelen zijn behaald 

 Bepalen of studenten overgaan/slagen 

 

 

Waarom toetsen? 

 Evalueren eigen onderwijsaanbod 

 Kwaliteitsborging onderwijs 

 Voortgang in beeld brengen 

 Leerproces stimuleren 

 Motiveren 
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Wat zegt onderzoek? 

Bron: CPB Policy Brief 2014/08 
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Toetsen om te leren 

 Intrinsieke motivatie is een 
belangrijke voorspeller van 
motivatie en leren (Guthrie & 
Humenick, 2004) 

 Wat heb ik eraan om dit te 
leren? 

 Hoe aantrekkelijk/interessant 
is dit voor mij? 

 Persoonlijke motivatie en 
emotionele betrokkenheid 
belangrijke inspiratoren/ 
voorspellers voor wat onze 
hersenen wel/niet opslaan (Jolles, 
2012) 

 Hoe zit/komt dat? 
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Toetsen om te leren 

 138 factoren die wel/geen succes 
hebben in het onderwijs (Hattie, 
2009) 

 Effectief 

 1. Jezelf op voorhand een cijfer 
geven/verwachtingen van 
Studenten (1.44) 

 5. Formatieve interpretatie 
geven (0.90) 

 10. Feedback (0.75) 
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Toetsen om te leren 

 Investeer in transparantie over 
criteria en wijze van beoordelen, 
ook bij summatieve toetsen 

 Gebruik toetsen om te oefenen 
i.p.v. extra stof bestuderen 

 Geef ook bij summatieve toetsen 
rijke feedback 

 

 Bron: NRO Toetsen met leerwaarde (Sluijsmans e.a., 2013) 
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Toetsmatrijs 
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FeedbackWijzer 

 weten 

 doen 

 snappen 
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StudentWijzer 

 Studenten brengen eigen 
toetsresultaten in beeld 

 Studenten laten zien hoe 
ze zich hebben voorbereid 
op de toets 

 StudieTips op achterzijde 
StudentWijzer 
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Aan de slag met de StudentWijzer 

 Ronde 1 – 10 min 
 Kijk de toets van Floor van Roekel na met het beoordelingsmodel 
  

 Ronde 2 – 10 min 
 Vul het toetsmatrijsgedeelte van de StudentWijzer in a.d.h.v. de toetsmatrijs  
   

 Ronde 3 – 10 min 
 Vul de StudentWijzer als student in op basis van de beoordeelde toets 
 

 Ronde 4 – 15 min 
 Vul de StudieTips in op basis van de beoordeelde toets 

 Vergelijk de ingevulde StudentWijzers en deel de tips met elkaar 



Plannen met de StudentWijzer 

A. Het is de verantwoordelijkheid van de student om 
op juiste wijze met de StudentWijzer om te gaan. 

B. Ik ga de StudentWijzer op een vaste wijze terug 
laten komen in mijn onderwijs. 

C. Ik ga de StudentWijzer vakoverstijgend 
introduceren op mijn ho-instelling.  
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Evaluatie & Contact 

 Tips & tops StudentWijzer 
 

 @ DTrommelen@bureau-ice.nl 
 @ GvSilfhout@bureau-ice.nl  
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