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”

“
Vele handen maken licht 
werk.

ALS IEDEREEN MEEDOET WORDT DE TAAK MAKKELIJKER



”

“
Als de ene hand de 
andere wast, worden ze 
allebei schoon.

ALS WE SAMENWERKEN ZIJN WE SNELLER KLAAR



”

“
Eendracht maakt macht

DOOR SAMEN TE WERKEN BEREIKEN WE MEER



”

“
De liefde kan niet van één 
kant komen

VAN IEDEREEN WORDT EEN BIJDRAGE VERWACHT



”

“
Zoveel hoofden, zoveel 
zinnen

IEDEREEN HEEFT EEN EIGEN MENING, WAT NIET ALTIJD MAKKELIJK IS



”

“
Met onwillige honden is 
het slecht hazen vangen

HET IS LASTIG SAMENWERKEN ALS IEMAND NIET WIL (OF KAN)



Indeling presentatie

 Verleden

 Heden

 Toekomst



Vragen die passeren:

 Hoe is de samenwerking ontstaan?

 Wat zijn de successen?

 Waar zitten de uitdagingen?

 Hoe werkt het in de praktijk?

 Wat brengt de toekomst?

 Kan mijn hogeschool ook meedoen?
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Vragenbank bedrijfsadministratie

Sinds 2013

 1.417 vragen totaal

 1.303 vragen beschikbaar 
voor toetsen

 114 vragen zijn ‘onderweg’ 
(concept of reparatie) 

 70% is meerkeuze (mc of mr)

 28% is invul (getal of tekst)

 2% is overige vraagtypen



Vragenbank bedrijfseconomie

Sinds 2013

 1.729 vragen totaal

 1.460 vragen beschikbaar 
voor toetsen

 269 vragen zijn ‘onderweg’ 
(concept of reparatie) 

 76% is meerkeuze (mc of mr)

 23% is invul (getal of tekst)

 1% is overige vraagtypen



Vragenbank marketing

Sinds 2015 in ontwikkeling

 821 vragen totaal

 529 vragen beschikbaar 
voor toetsen

 292 vragen zijn ‘onderweg’ 
(concept of reparatie) 

 94% is meerkeuze (mc of mr)

 6% is overige vraagtypen



Nieuwe vragenbanken

Management

 Start eind 2015

 Toetstermen ontwikkelen

 113 vragen

 Start begin 2016

 Toetstermen ontwikkelen

 198 vragen

Recht



Bij nieuwe vraag keuze tussen 
formatief of summatief gebruik



Overzicht beschikbare 
vraagtypen



Indeling in categorieën:
• Onderwerp

• Leerdoel
• Toetsterm



Vraag over onderwerp X 
beschikbaar?



Kwaliteitscontrole vragen in twee fasen:
1. Vier-ogencheck docent andere 

hogeschool
2. Toetstechnische check door extern 

bureau (eX:plain)



Vraag voldoet niet?
Dan reparatie nodig



Commentaar op vragen + 
eerdere versies worden 
allemaal opgeslagen



Goedgekeurde vragen 
kunnen gebruikt worden 
om een toetsmatrijs (lees: 
toets) samen te stellen



Van september 2013 
tot nu zijn 55.000 
toetsen gemaakt door 
4.000 studenten



Als docent direct inzicht 
in resultaten + analyses



Student krijgt altijd 
feedback, óók als het 
antwoord juist was



Feedback op vraagniveau 
en op niveau van gekozen 
antwoord



Gebruik in de praktijk

 Saxion: tijdens colleges maken studenten oefeningen, deze 
worden ter plekke besproken door docent

 Hogeschool Rotterdam: studenten kunnen buiten colleges 
om vrijwillig oefeningen maken per onderwerp van een vak

 Hogeschool Rotterdam: ook steeds vaker summatieve 
toetsen met RemindoToets

 Haagse Hogeschool: binnen colleges veel succes, vrijwillig 
minder succes. Ook summatieve afnames.



Opbrengst in de praktijk

 Steeds grotere banken met vragen

 Veel studenten vinden het prettig om te kunnen oefenen

 Docenten waarderen direct inzicht in resultaten

 Studenten die veel oefenen halen hogere cijfers
 Maar, voorzichtig met trekken harde conclusies: goede studenten 

zijn waarschijnlijk eerder geneigd om te oefenen



Uitdagingen

 Productie van vragen op peil krijgen/houden

 Uniformiteit in vragen en feedback bewaken

 Verbreden van gebruik (is nu kleine kern van docenten)

 Docenten van hogescholen elkaar laten ‘vinden’

 Voorbereid zijn op plotselinge snelle groei



TOEKOMST







Vragen ook inzetten 
bij papieren toetsen





• Docentendagen
• Onderzoek
• Site
• Nieuwe partners?



Meedoen aan Toets en Leer

 Jaarlijks 300 vragen toevoegen.

 Minimaal meewerken aan 2 vragenbanken.

 4 ogen check.

 Gebruik alle vragen in de Toets en Leer 
vragenbanken.

 Financiële bijdrage voor oa. Remindo Toets.



Interesse?

b.rietbergen@hhs.nl

mailto:b.rietbergen@hhs.nl
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