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Voorwoord
Toetsen ontwikkelen is een vak. Ervaren toetsdeskundigen staan dagelijks voor dilemma’s die te maken hebben met 

het rechtvaardig beoordelen van deelnemers. 

In deze publicatie maken we het fundament onder de toetsing zichtbaar. Aan de hand van besproken thema’s kunt u 

verantwoording afleggen over de wijze en de inhoud van de toetsing. Waarom u bepaalde keuzes maakt, wat u met 

een toets wilt bereiken en hoe u dit doel wilt behalen. 

We hebben achterin deze uitgave twee vragenlijsten opgenomen die u als hulpmiddel kunt gebruiken bij het opstel-

len van een toetsplan en bij het ontwikkelen en afnemen van een toets. Deze vragenlijsten zijn een handreiking voor 

toetsontwikkelaars en voor degenen die het examenbeleid vormgeven.

In de tekst spreken we over ‘toetsen’. Daarvoor hebben we gekozen omdat de beschreven thema’s zowel van belang 

zijn bij formatieve toetsing (toetsen ter ondersteuning van het leertraject) als voor de summatieve beoordeling  

(examens die meetellen voor het diploma).

ESS examenservices maakt zich sterk voor goede beoordelingsinstrumenten, beoordelingsprocessen en voor 

gekwalificeerde beoordelaars. Met deze publicatie richt ESS examenservices zich op de objectiviteit van de toetsing 

en op de continue kwaliteitsslag die wordt gemaakt.

Heeft u na het lezen vragen over toetsinstrumenten en beoordelingsprocessen of over deskundigheid van  

beoordelaars? Neem dan contact op met één van onze onderwijskundigen, via www.essmbo.nl. Zij helpen u 

graag verder.

Marijke Backx MSc,

manager ESS examenservices
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Om de examinering vorm te kunnen geven, moet u veel 

vragen beantwoorden, zoals: Wat is het doel van een exa-

men of een toets? Hoe werk ik dit uit in een toetsplan en 

een toetsmatrijs? Op basis waarvan maak ik een keuze? 

De informatie in deze uitgave helpt u bij het nadenken 

over deze keuzes. Het is ook een bruikbaar instrument 

bij het schrijven van een verantwoordingsdocument.  

De nadruk in deze uitgave ligt op de praktijktoetsing.

Leeswijzer
Deze publicatie bestaat uit drie hoofdstukken. In het eer-

ste hoofdstuk staan de thema’s waarover u moet naden-

ken bij het opstellen van een toetsplan. Daarna gaan we 

in op de thema’s die belangrijk zijn bij het ontwikkelen 

en afnemen van een toets. In het laatste hoofdstuk heb-

ben we twee vragenlijsten opgenomen. Deze zijn een 

samenvatting van de informatie uit voorgaande hoofd-

stukken. De vragenlijsten kunt u gebruiken bij het maken 

of het beschrijven van de keuzes bij het vormgeven van 

de examinering. 

Richting geven
Wij willen u inzicht geven in de thema’s waar u als 

toetsontwikkelaar of als afnemer van toetsen over moet 

nadenken. En inzicht geven over de keuzes die u moet 

maken en hoe deze keuzes samenhangen. Sommige  

thema’s zijn nauw met elkaar verweven, waardoor 

bepaalde informatie bij meerdere thema’s terugkeert.  

U kunt dit boekje ook gebruiken als naslagwerk waarin 

u snel wat op kunt zoeken. 

Diverse wetenschappelijke bronnen vormen de basis 

voor de thema’s. Ervaringsdeskundigen hebben deze 

thema’s beoordeeld op hun nut in de praktijk. 

We beschrijven hier geen ‘best practices’. Bij het vorm-

geven van de examinering zijn er namelijk geen keuzes 

die per definitie goed of slecht zijn. Keuzes hangen 

altijd samen met verschillende factoren, zoals de visie 

op examinering en de mogelijkheden van de onder-

wijs- of exameninstelling. 

Literatuurbronnen
In de tekst verwijzen we met cijfers naar de literatuur-

bronnen. Mocht u een bron in zijn geheel willen lezen, 

neemt u dan contact op met één van de auteurs van 

deze publicatie. Zij zenden u de literatuur graag toe.
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De eerste stap in het proces van toetsen maken is het 

opstellen van een toetsplan. Dit plan legt vast welke 

toetsonderdelen nodig zijn om een diplomabeslissing te 

kunnen maken. Elk toetsonderdeel vermeldt welke toet-

sen ingezet kunnen worden om dit onderdeel te meten. 

Vaak bestaat een toetsplan uit één of meerdere praktijk-

toetsen en één of meerdere theorietoetsen.

De leerdoelen van de opleiding bepalen voor het groot-

ste deel welke toetsen en toetsvormen in het toetsplan 

thuishoren. Maar u moet ook over andere thema’s 

nadenken en een besluit nemen. Deze thema’s bespre-

ken we in dit hoofdstuk. 

De thema’s zijn van toepassing op het hele toetsplan. 

Toetsdoel
Wat is het doel van deze toets? Dat is de eerste en mis-

schien wel belangrijkste vraag die u moet beantwoorden 

voordat u een toets ontwikkelt.

Onderstaande vragen kunnen deze hoofdvraag verhel-

deren:

• Voor wie is de toets bedoeld? 

• Wat moet de toets meten? 

• Welke informatie moet de toets opleveren? 

•  Welke beslissing neem ik op basis van de informatie 

die ik met de toets verzamel? 

Thema’s bij het opstellen  
van een toetsplan woorden zullen herinneren. U kunt wel een praktijktoets 

formatief inzetten, ook als deze summatief bedoeld is. 

Dat is zelfs heel nuttig, omdat de deelnemer dan van 

tevoren weet wat er tijdens de toets beoordeeld wordt 

en wanneer. En hij weet op welke criteria hij wordt 

beoordeeld. Bij praktijktoetsen gaat het erom dat de 

deelnemer de vaardigheid beheerst.

Het doel van de toets bepaalt of u een formatieve of 

summatieve toets gebruikt. Het is dus belangrijk om het 

toetsdoel voor ogen te houden. Het toetsdoel helpt ook 

vraagconstructeurs om de juiste vragen te stellen. En het 

maakt het aannemelijker dat de toets waarde heeft voor 

de deelnemer. (Zie ook de thema’s Aanvaardbaarheid en 

Zinvolheid op pagina 9.)

Validiteit
De validiteit van een toets is de mate waarin de toets 

meet wat hij volgens het toetsdoel moet meten. Een 

valide toets heeft een score die helpt om een beslissing 

over een deelnemer te nemen, op het gebied waarover 

je iets wilt weten2. Als u het toetsdoel goed heeft vast-

gelegd, dan kunt u de validiteit van een toets beschrij-

ven en controleren. Of een toets valide is controleer je 

met de volgende vragen:

•  Kan ik op basis van de toets de juiste beslissing 

nemen over de deelnemer? 

•  Levert de score de benodigde informatie en vol-

doende informatie op om een beslissing te kunnen 

nemen?

•  Kan ik op basis van de toets de deelnemer goede 

feedback geven? 

Wilt u zowel de kennis als de vaardigheden en de com-

petenties van een deelnemer meten of aantonen? Dan is 

een praktijktoets of een combinatie van een praktijk- en 

theorietoets meer valide dan alleen een theorietoets. 

U kunt een belangrijk bewijs voor validiteit leveren door 

ook andere partijen dan constructeurs de toetsen te 

laten screenen. Bijvoorbeeld door een vaststellingscom-

missie. Ook extern valideren is een sterk bewijs voor 

de validiteit. Vraag bijvoorbeeld aan werkgevers van 

geslaagde deelnemers of zij vinden dat de deelnemers 

terecht geslaagd zijn. 

Door testprogramma’s, toetsen of opleidingen met 

elkaar te vergelijken, kunt u ook een sterk bewijs leveren 

voor een valide toets. Zeker als deze door dezelfde deel-

nemer zijn uitgevoerd. 

Bruikbaarheid
De bruikbaarheid van een toets heeft te maken met hoe 

goed de toets inzetbaar is in de opleiding. Het gaat dus om 

praktische eisen waaraan de toets moet voldoen4. Bijvoor-

beeld om de beschikbare tijd en financiën voor toetsing.

Authenticiteit
Judith Gulikers, onderwijsonderzoeker aan de Wage-

ningen Universiteit beschrijft: “Authentiek beoordelen 

benadrukt dat er een grote overeenkomst moet zijn tus-

Schrijf dit zo duidelijk en uitgebreid mogelijk op. Op 

basis hiervan kunt u goede afwegingen maken in het 

vervolgproces.

Summatief of formatief?
Het doel van de toets bepaalt of deze summatief of for-

matief is.

Summatief wil zeggen dat de toets erop gericht is om 

een (eind)beoordeling te geven van de mate waarin een 

deelnemer de gewenste leerdoelen beheerst. Een sum-

matieve toets is een toets ‘voor een cijfer’. Het meet 

welk niveau een deelnemer op dat moment heeft. U 

kunt summatieve toetsen gebruiken om te selecteren, te 

kwalificeren of om een prognose te geven. Diploma’s en 

certificaten worden altijd uitgereikt op basis van één of 

meerdere summatieve toetsen.

Formatieve toetsen zijn bedoeld om informatie te 

verzamelen over het leerproces van de deelnemer. Met 

deze toets kunt u gericht feedback geven. Hiermee 

krijgt de deelnemer informatie over hoe ver hij is in zijn 

leerproces1. De deelnemer of opleider kunnen op basis 

van de uitkomsten het leerproces bijsturen. Formatieve 

toetsen tellen nooit mee voor de diploma- of certifice-

ringsbeslissing. 

Alle soorten toetsen kunt u formatief of summatief 

gebruiken. Het is onverstandig om dezelfde theorie-

toets eerst formatief en daarna summatief te gebruiken, 

omdat de meeste deelnemers zich de vragen en ant-

Een valide toets heeft een score die helpt om 

een beslissing over een deelnemer te nemen, 

op het gebied waarover je iets wilt weten.

Wat is het doel van de toets? 
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sen assessments van de opleiding en datgene wat deel-

nemers moeten doen in hun toekomstige beroepsprak-

tijk”5. Bij authentiek beoordelen worden er dus toetsen 

gebruikt, die worden afgenomen in een situatie die 

zoveel mogelijk overeenkomt met de beroepssituatie. In 

de toetsen staan opdrachten die overeenkomen met de 

taken van het beroep. 

Toetsdoel
Hoe authentiek een toets moet zijn en wat authentiek pre-

cies inhoudt, hangt af van het doel van de toets. Als het 

doel van de toets is ‘meten hoeveel kennis een deelnemer 

heeft van het vakgebied’, dan is het logisch om een schrif-

telijke (meerkeuze) toets af te nemen. Wilt u weten of een 

deelnemer zijn kennis, vaardigheden en houdingen kan 

toepassen in een praktijksituatie? Dan is het belangrijk 

dat de toets in een authentieke context wordt uitgevoerd. 

Het meest authentiek is beoordelen in de (beroeps)prak-

tijk. Omdat dit de meeste kansen biedt om de observa-

ties binnen de volledige cognitieve complexiteit van de 

beroepstaken te beoordelen. (Zie ook het thema Cogni-

tieve complexiteit op pagina 8.) Ook in simulaties kunt 

u authentiek beoordelen. U kunt echter heel authentieke 

simulaties gebruiken, toch weet de deelnemer dat het 

niet ‘echt’ is. Dit is een nadeel. 

Perceptie
Wat wordt ervaren als authentiek, hangt af van de manier 

waarop je naar de werkelijkheid kijkt. De perceptie van 

de werkelijkheid bepaalt wat authentiek wordt gevon-

den en wat niet. Daarom kan een docent een situatie als 

heel authentiek ervaren en een deelnemer juist niet. Het 

is daarom goed om de deelnemers te betrekken bij het 

invullen van de situaties die geëxamineerd worden. Dit is 

belangrijk omdat deelnemers zich van tevoren een beeld 

vormen van hoe de toets eruit gaat zien. Daarop richten 

zij zich bij de voorbereiding van de toets. Wanneer duide-

lijk is hoe authentiek de situatie in de toets is, kan de deel-

nemer zich goed voorbereiden. Een handige manier om 

dit te doen is door algemenere opdrachten te gebruiken.

Hiermee kunnen deelnemers zich optimaal voorberei-

den. Als de situatie in de toets overeenkomt met hun 

perceptie van de beroepspraktijk, dan ervaren zij de 

toets als authentiek5,6. Dit leidt veelal tot meer tevreden-

heid bij de deelnemers en betere resultaten. De meeste 

deelnemers zijn meer gemotiveerd om zich in te zetten 

voor hun opleiding, als zij (naar hun mening) authentiek 

getoetst worden. Het vergroot hun aanvaardbaarheid 

van de toets (zie ook het thema Aanvaardbaarheid op 

pagina 9). Het is daarom belangrijk om bij het niveau 

van de deelnemers aan te sluiten7. 

Praktijktoetsen
Wanneer u een deelnemer wilt toetsen op wat hij in de 

praktijk kan, dan zorgt een authentieke situatie voor 

meer validiteit. Maak een toets voor dat doel dan ook zo 

authentiek mogelijk. Beroepsopleidingen leiden vaak in 

de praktijk op, dan is het ook logisch in dezelfde context 

te toetsen.

Een authentieke toets heeft bovendien als voordeel dat 

hij meestal aanvaardbaar is en over het algemeen zinvol 

wordt gevonden. 

Praktijktoetsen zijn vaak duur omdat ze lang duren. 

Zeker vergeleken met een schriftelijke toets8. Een prak-

tijktoets is vaak wel goedkoper, en dus efficiënter, dan 

een simulatietoets. Voor een praktijktoets hoeft immers 

geen simulatielocatie te worden ingericht. 

Voor formatieve toetsen kan het interessant zijn om 

losse delen van de complexe beroepssituatie te toetsen 

en geen authentieke toetsen uit te voeren. Door taken 

los te koppelen die in de praktijk bij elkaar horen geef je 

de deelnemer gelegenheid te laten zien welke delen van 

processen hij wel of niet beheerst. Hierdoor kun je ook 

gedetailleerde feedback geven. 

Ongelijke omstandigheden
Het is lastig om authentieke toetsen met elkaar te verge-

lijken omdat de omstandigheden niet hetzelfde zijn. Bij 

praktijktoetsen zijn de afnamelocaties verschillend. Hier-

door kunnen deelnemers de toets ook als minder eerlijk 

ervaren. Afhankelijk van het doel van de toets moet u 

besluiten of het verlies aan vergelijkbaarheid opweegt 

tegen de winst in authenticiteit (en dus ook validiteit 

en zinvolheid). Het is een nadeel als u de afnamelocatie 

en het verloop van de afname niet van tevoren duide-

lijk kunt beschrijven. Daardoor kun u alleen algemene 

beoordelingscriteria geven en er is altijd een expert 

nodig om te beoordelen. Daarom kunnen authentieke 

toetsen niet zonder deskundige beoordelaars8.

Door zo objectief mogelijke beoordelaars in te schakelen 

kunt u de herhaalbaarheid van individuele scores ver-

hogen. Ook is het belangrijk dat authentieke toetsen 

transparant zijn. Maak altijd aan de deelnemer duidelijk 

wat er van hem verwacht wordt. 

Praktijktoetsen onder toezicht
Hoe belangrijk authenticiteit ook is, soms is het uitvoe-

ren van een toets in de praktijk gevaarlijk. Dan moet de 

Beoordelen in de praktijk is het meest 

authentiek. Omdat je hier beroepstaken 

kunt beoordelen binnen de volledige 

cognitieve complexiteit.
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toets onder toezicht uitgevoerd worden. Het rijexamen 

is daar een voorbeeld van: met een aangepast voertuig 

kan er veilig in de praktijk getoetst worden. 

De beoordelaar heeft in deze situatie dan wel een dubbele 

taak: hij moet ook op de veiligheid letten. Misschien 

schaadt deze dubbele taak de kwaliteit van de beoordeling. 

Twee beoordelaars inzetten kan dan een oplossing zijn. 

We adviseren u om summatieve toetsen zo authentiek en 

veilig mogelijk uit te voeren. Dit verhoogt de validiteit en 

de geschiktheid voor het toetsdoel. Uiteraard moet u geen 

rampen veroorzaken om deelnemers te toetsen! Ook niet 

als rampenbestrijding bij de authentieke taken behoort. 

Simulatie
Soms is er in de praktijk geen ruimte om een taak uit 

te voeren. Bijvoorbeeld omdat de taak weinig voorkomt 

(zoals het omgaan met agressieve patiënten), of dat het 

ongepast is voor een stagiair om de taak uit te voeren 

(bijvoorbeeld iemand ontslaan). In dit soort situaties 

kunt u gebruikmaken van een simulatie. 

Cognitieve complexiteit
Cognitief complex wil hier zeggen: hoe veelomvattend is 

de toets? Dit heeft te maken met de situatie of context 

waarin de toets wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld: 

•  De hoeveelheid informatie die een deelnemer moet 

verwerken.

•  De hoeveelheid taken die een deelnemer tijdens de 

toets moet uitvoeren.

•  De ingewikkeldheid van die taken die de deelnemer 

moet uitvoeren.

•  De tijdsdruk waaronder de deelnemer moet werken.

Cognitieve complexiteit en authenticiteit hangen sterk 

samen: authentieke toetsen zijn vaak cognitief complex. 

Dit komt omdat authentieke toetsen in de (complexe) 

beroepssituatie uitgevoerd worden. 

Voorwaarden
Houd er rekening mee dat een deelnemer tijdens een 

authentieke toets informatie moet verwerken, die u niet 

meer kunt aanpassen of vereenvoudigen. En ook dat het 

resultaat van de deelnemer aan de eisen van de situatie 

moet voldoen. Daarnaast moet de deelnemer een resul-

taat opleveren binnen de tijd die er in het echt ook aan 

wordt besteed. 

De cognitieve complexiteit hangt verder samen met de 

toetssituatie. Ook al neemt u een authentieke toets af, 

dan nog kan de ene situatie cognitief complexer zijn dan 

de andere. Het werken als verkoopmedewerker in een 

speciaalzaak is cognitief complexer dan het werken als 

verkoopmedewerker bij een discounter. In het eerste 

geval wordt er namelijk van de deelnemer verwacht dat 

hij de klanten goed informeert over de producten die hij 

verkoopt. Een verkoopmedewerker bij een discounter 

hoeft dit niet te doen. Daarom is het verstandig om vast 

te leggen hoe complex de situatie minimaal moet zijn of 

maximaal mag zijn. 

Aanvaardbaarheid 
Aanvaardbaar wil zeggen dat deelnemers en andere 

belanghebbenden ervan overtuigd zijn dat de gebruik-

te toetsen van goede kwaliteit zijn en dat het juiste 

getoetst wordt9. Als een toets aanvaardbaar is, dan zijn 

de deelnemers en andere betrokkenen ervan overtuigd 

dat op basis van deze toets of deze toetsen een juiste 

beslissing wordt genomen. In de toets komen die onder-

delen aan bod die volgens de betrokkenen bepalend zijn 

voor het beroep. De zwaarte van de toets past volgens 

hen dan ook bij de ‘zwaarte’ van het beroep. 

Het vertrouwen in de validiteit en de kwaliteit staat los 

van de werkelijke validiteit en de kwaliteit. Hoe bepaalt 

u nu of een toets aanvaardbaar is? Door de eisen vast te 

stellen die de doelgroep aan de toets stelt. 

Door een toets voor afname door een onafhankelijke partij 

te laten beoordelen kunt u vaststellen of de aanvaardbaar-

heid op orde is. Waarschijnlijk vinden experts en andere 

betrokkenen de extern beoordeelde toets of set toetsen 

dan meer aanvaardbaar. Het is niet duidelijk of een toets 

hiermee ook aanvaardbaarder wordt voor de deelnemers.

Zinvolheid
Zinvolheid betekent dat een toets een relatie heeft met 

de taken en de leerdoelen die worden beoordeeld6,9,10. 

Die relatie moet niet alleen duidelijk zijn voor docenten, 

experts en toetsconstructeurs, maar juist ook voor de 

deelnemers. Je kunt de zinvolheid van een toets beoor-

delen met de volgende vragen:

•  Heeft de toets waarde voor de toekomst van de 

deelnemer? 

•  Is de toets relevant voor de toekomstige beroeps-

praktijk? 

•  Heeft de toets waarde voor de docenten?

•  Is de toets relevant voor de persoonlijke ontwikke-

ling van de deelnemer? 

Zinvolheid, aanvaardbaarheid en authenticiteit hangen 

nauw samen. Toetsen die in een authentieke beroepsprak-

tijk worden afgenomen, zijn voor betrokkenen vaak zinvol-

ler en aanvaardbaarder dan toetsen die in gecontroleerde 

omgevingen afgenomen worden. Dit heeft ook te maken 

met de mate waarin betrokkenen getraind zijn binnen die 

beroepspraktijk7. De mate van complexiteit van de toetsen 

hangt sterk samen met de authenticiteit ervan: authentie-

kere toetsen zijn complexer en bevatten meer delen van de 

beroepspraktijk dan minder authentieke toetsen. 

Eerlijkheid
Een eerlijke toets geeft iedere deelnemer een even grote 

kans om te laten zien wat hij kan op het gebied waar-

over de toets gaat4. Daarom moet een toets niet alleen 

eerlijk zijn, de deelnemers moeten hem vooral ook als 

eerlijk ervaren. Een eerlijke toets:

•  maakt het voor de deelnemer mogelijk om al zijn 

kennis, vaardigheden en competenties te tonen.

•   heeft afname-omstandigheden waarin de deelne-

mer zijn kunnen kan tonen.

•   heeft een eerlijke beoordelingsmethodiek.

Een toets is aanvaardbaar als iedereen 

overtuigd is dat je op basis hiervan een 

juiste beslissing kunt nemen.

Toetsen in een authentieke 

beroepspraktijk zijn vaak zinvoller en 

aanvaardbaarder dan in gecontroleerde 

omgevingen.
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Als belanghebbenden een toets als eerlijk ervaren, dan 

heeft dit waarde in de maatschappij. Vandaar dat u 

altijd moet onderzoeken onder welke voorwaarden de 

toets eerlijk wordt gevonden. Aandachtspunten omtrent 

eerlijkheid zijn:

•   Het toezicht op de beoordeling: bij strenger en onaf-

hankelijker toezicht wordt de beoordeling eerlijker 

gevonden.

•   Transparantie: een toets die transparant is, wordt 

als eerlijk ervaren. 

•   Het inzetten van getrainde beoordelaars.

•   Authentieke toetsen worden eerlijk gevonden als 

deelnemers dezelfde hulp kunnen krijgen die ze in 

de praktijk ook kunnen vragen. 

•   Deelnemers en andere belanghebbenden, zoals 

potentiële werkgevers of opleidingen, vinden dat 

alle deelnemers dezelfde kans moeten hebben om te 

laten zien wat zij kunnen. Een toets in de beroeps-

praktijk kan daarom als minder eerlijk worden gezien, 

omdat de situatie per deelnemer kan verschillen.

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid wil zeggen: hoe groot is de kans dat 

een deelnemer bij een tweede afname dezelfde score 

krijgt? Hoe groot is de invloed van het toeval op de 

score? Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor de 

herhaalbaarheid van scores en voor de validiteit. Een 

betrouwbare toets is (zoveel mogelijk) vrij van meet-

fouten die door toevallige factoren ontstaan. Er zijn ver-

aantal vooraf vastgestelde situaties wilt aanbieden. De 

toets meet dan hetzelfde bij alle deelnemers. Dit heeft 

wel tot gevolg dat de toets minder authentiek wordt. U 

grijpt namelijk in, in situaties op de afnamelocatie, om 

alle onderdelen voor iedereen hetzelfde te maken. 

U kunt altijd voor een middenweg kiezen, waarbij u een 

deel van een toets in een authentieke setting afneemt 

en een deel in een minder authentieke setting.

Generaliseerbaarheid
Als een toets generaliseerbaar is, dan zeggen de uitkom-

sten van de toets iets over de taken die geobserveerd 

zijn. En ook over de beheersing van de taken en de situ-

aties die niet in de toets aan bod kwamen. 

Bijvoorbeeld: een deelnemer neemt deel aan de toets 

‘adviesgesprekken voeren’ voor de verkoopspecialist. Hij 

werkt op de afdeling witgoed van een elektronicazaak. 

Twee van zijn adviesgesprekken worden beoordeeld. In 

deze adviesgesprekken verkoopt hij een wasmachine 

aan een jong gezin en een wasdroger aan een ouder 

schillende manieren om de betrouwbaarheid van toet-

sen te verhogen. Bijvoorbeeld door: 

•   de toets langer te maken, want langere toetsen zijn 

over het algemeen betrouwbaarder.

•   te kiezen voor situaties die representatief zijn voor 

het beroep.

•   in een context te toetsen die zo veel mogelijk lijkt op 

de context van het beroep.

•   ervoor te zorgen dat de deelnemers zo veel mogelijk 

vergeten dat ze deelnemen aan een toets.

•   meerdere beoordelaars te gebruiken. Toetsen die 

door meerdere beoordelaars beoordeeld worden, 

zijn betrouwbaarder omdat er meer meetpunten per 

deelnemer zijn. 

Vergelijkbaarheid van de toets
Bij het afnemen van authentieke toetsen is de situatie 

van de afnamelocatie bepalend voor de toets. Als de 

situatie binnen de afnamelocaties verschillen, dan krij-

gen niet alle deelnemers dezelfde authentieke toets. De 

toetsen worden in verschillende bedrijven afgenomen en 

vaak ook op verschillende momenten. De context is dus 

voor iedere deelnemer anders. Daarom is het verstandig 

om vooraf een aantal eisen vast te leggen waaraan de 

toetssituatie moet voldoen. Zo kunt u toch enige mate 

van vergelijkbaarheid garanderen. Bijvoorbeeld wat 

betreft de complexiteit van de situatie, de taken die uit-

gevoerd kunnen worden, de grootte van het bedrijf en 

de deskundigheid van de beoordelaars. Deze voorwaar-

den zorgen ervoor dat de resultaten misschien niet exact 

herhaalbaar zijn, maar wel vergelijkbaar. 

U kunt een simulatie gebruiken als het van belang is dat 

alle deelnemers dezelfde toets doen. Of wanneer u een 

echtpaar. Op basis van deze twee gesprekken neemt de 

beoordelaar aan dat hij ook in andere situaties het juiste 

advies zal geven. 

Een voorwaarde voor deze aanname is dat alle taken 

en situaties die de deelnemer moet beheersen goed 

beschreven zijn. In het mbo worden deze in kwalifica-

tiedossiers vastgelegd. In deze dossiers staan alle taken 

die tot het praktijkdomein behoren. Een praktijktoets is 

altijd een steekproef uit alle mogelijke situaties die in het 

praktijkdomein kunnen voorkomen. Bepaal daarom van 

tevoren hoeveel situaties of taken u moet beoordelen 

om een goed beeld te krijgen van de beheersing van de 

deelnemer. En leg mogelijk van tevoren vast welke situ-

aties er in een toets moeten voorkomen (bijvoorbeeld 

een lastige klant).

Slaag-zakregeling
Nadat alle summatieve toetsen zijn afgenomen, moet u 

beslissen of de deelnemer geslaagd is en zijn diploma 

krijgt. Dat gebeurt met de slaag-zakregeling. Hierin legt 

u vast wat de minimale eisen zijn om te kunnen slagen. 

Een betrouwbare toets heeft geen 

meetfouten door toevallige factoren.
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Hoe goed u ook nadenkt over de slaag-zakregeling, het 

is onvermijdelijk dat er deelnemers onterecht slagen of 

onterecht zakken. Het is cruciaal dat u de gevolgen hier-

van overziet. 

Een onterecht geslaagde deelnemer is een deelnemer 

die nog niet goed genoeg is om te gaan werken, maar 

wel zijn toets heeft gehaald. Onterecht slagen kan 

grote gevolgen hebben. Een voorbeeld van een situatie 

waarin onterecht slagen grote gevolgen kan hebben, is 

de opleiding Verpleegkunde. Een onterecht geslaagde 

verpleegkundige kan patiënten schaden. Binnen de 

handelsbranche heeft het misschien geen dramatische 

gevolgen, maar een bedrijf kan wel veel geld verliezen 

wanneer een onbekwaam persoon zeggenschap krijgt 

over de financiën.

Ook als deelnemers onterecht zakken heeft dit gevol-

gen. Een voorbeeld van zo’n gevolg is dat de deelnemer 

een toets over moet doen. Hij doet daardoor langer over 

zijn opleiding, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Als de 

deelnemer de toets direct opnieuw kan maken, is dit 

geen groot probleem. Wanneer er pas na een jaar een 

herkansingsmogelijkheid is of als de opleiding zeer kost-

baar is, dan zijn de gevolgen natuurlijk veel groter. 

Pas als u van zowel onterecht slagen als onterecht 

zakken de gevolgen heeft bekeken, kunt u de afwe-

ging maken welk gevolg de grootste impact heeft. Het 

belang van de deelnemer staat hierbij voorop. Door een 

strengere cesuur te gebruiken kunt u onterecht slagen 

voorkomen. Als er ernstige gevolgen zijn van onterecht 

zakken, dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om com-

pensatie tussen de verschillende toetsen toe te staan. 

Hierover kunt u meer lezen in de publicatie “Geslaagd 

beoordelen”. 

Objectiviteit
Objectief beoordelen wil zeggen dat de persoonlijke 

mening van een beoordelaar geen invloed heeft op de 

scores van de deelnemer4. Dit verhoogt de betrouw-

baarheid, omdat de kans groter is dat beoordelaars op 

basis van dezelfde criteria oordelen. Over het algemeen 

kun je zeggen hoe ‘strakker’ de beoordelingscriteria zijn 

geformuleerd, hoe objectiever de beoordelaar scoort. 

Hoe meer ‘ruimte’ binnen beoordelingscriteria, hoe min-

der objectief de beoordelaar scoort. Dit komt doordat 

de beoordelaar dan een eigen invulling aan de criteria 

moet geven. Dit doet elke beoordelaar vanuit zijn eigen 

referentiekader.

Digitaal scoren
De meest objectieve manier van beoordelen is via geslo-

ten vragen die digitaal gescoord worden. Een computer 

beoordeelt namelijk alle toetsen op dezelfde manier en 

heeft geen ‘last’ van storende variabelen, zoals: een 

eigen mening over de deelnemer en de volgorde waarin 

de toetsen beoordeeld worden.

Beoordelingscriteria
We schreven eerder onder het thema ‘Authenticiteit’ dat 

een (authentieke) praktijktoets één van de minst objec-

tieve beoordelingsmethodes is. De criteria zijn per defi-

nitie vrij algemeen. De beoordelaar moet dus de criteria 

interpreteren en bepalen hoe de uitvoering ervan er in 

de toetssituatie uitziet. U kunt objectievere beoorde-

lingscriteria opstellen, maar dat heeft als gevolg dat de 

toets minder authentiek wordt. U moet de opdracht dan 

verder vastleggen en niet meer uitgaan van de situatie 

zoals deze is. 

Zo kunt u toetsen objectiever beoordelen:

•   Schrijf heldere beoordelingscriteria11.

•   Kies beoordelaars die niet betrokken zijn (geweest) 

bij de opleiding van de deelnemer. Zij beoordelen 

objectiever, omdat ze geen voorkennis hebben over 

de deelnemer. Deze voorkennis kan daardoor het 

oordeel niet beïnvloeden12,13.

•   Train de beoordelaars. Getrainde beoordelaars 

kunnen vaak beter objectief blijven. Een getrainde 

beoordelaar weet welke beoordelingsfouten hij kan 

maken. Als een deelnemer bijvoorbeeld goed is in 

een bepaalde taak, maar minder goed in een ande-

re, dan vindt een ongetrainde beoordelaar onbe-

wust de deelnemer goed in beide taken. Een goed 

getrainde beoordelaar weet dit en doet dit minder 

snel14,15.

•   Bespreek de toets voor afname met de beoordelaars. 

Neem de beoordelingscriteria door. Maak afspraken 

over hoe u de beoordelingscriteria specifiek invult in 

de context van de toetsafname. 

Vreemde ogen
Een team van beoordelaars met tenminste één onaf-

hankelijke beoordelaar, is over het algemeen voldoende 

objectief16,17. Voor summatieve toetsen adviseren wij om 

meerdere beoordelaars te gebruiken. Idealiter is één van 

die beoordelaars onafhankelijk, dat wil zeggen dat hij 

de deelnemer nog niet kent. Maak ook goede afspraken 

over wat er moet gebeuren als de beoordelaars het niet 

met elkaar eens zijn. 

Tijdens een toets die meerdere dagen duurt leren de 

beoordelaar en de deelnemer elkaar alsnog kennen. Dit 

kan de beoordeling beïnvloeden. Om deze dan objec-

tiever te maken, kunt u een tweede, niet-betrokken 
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beoordelaar aanstellen. Die beoordelaar houdt toezicht 

op de eerlijkheid van de beoordeling. De niet-betrok-

ken beoordelaar is bijvoorbeeld bij het eindgesprek 

aanwezig om te controleren of de beoordeling goed 

gegaan is. 

Voor een formatieve toets is het minder belangrijk dat 

de beoordelaar objectief beoordeelt. Het gaat bij een 

formatieve toets vooral om het verzamelen van infor-

matie over het leerproces. Op basis van de informatie 

worden geen belangrijke beslissingen genomen. De 

mening van een opleider over het functioneren van 

een deelnemer kan juist helpen om inzicht te krijgen 

welke competenties de deelnemer nog moet ontwik-

kelen. Het is bij formatieve toetsen niet altijd nodig 

dat meerdere beoordelaars beoordelen, maar het kan 

wel aanvullende informatie geven (bijvoorbeeld bij een 

360° feedback).

Efficiëntie
Een efficiënte toets is een toets die met zo min mogelijk 

investering van tijd en geld, zoveel mogelijk informatie 

oplevert. Het gaat om de afweging tussen de hoeveel-

heid tijd die het kost om een toets te maken en af te 

nemen én de hoeveelheid informatie die het oplevert. 

Het is dus belangrijk om vast te leggen:

•   welke informatie de toets op moet leveren.

•   hoe belangrijk de toets is voor de diplomabeslissing. 

Een belangrijke toets vraagt meestal een grotere 

investering dan een toets die niet meetelt voor de 

diplomabeslissing. 

•   hoeveel tijd en geld er beschikbaar zijn voor de con-

structie en de afname van de toets.

•   wat de minimale kwaliteitseisen van de toets zijn.

•   hoe je de benodigde informatie zo efficiënt mogelijk 

kunt verkrijgen.

•   hoe je tijd en geld het beste kunt verdelen over de 

verschillende aspecten van toetsing. Vergeet hierbij 

de voorbereiding van de toetslocatie en een eventu-

ele toetstraining niet. 

Een schriftelijke theorietoets is een efficiënte manier om 

informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld als u de kennis 

wilt toetsen die deelnemers hebben over het inzetten 

van marketingtools in een bedrijf. U kunt dan veel vragen 

in korte tijd aanbieden en veel deelnemers tegelijkertijd 

toetsen. Wilt u weten hoe de deelnemers de marketing-

tools toepassen in een concrete bedrijfssituatie? Dan is 

praktijk-observatie de meest efficiënte toets, ook al kost 

deze afnamemethode veel tijd en geld. 

Vastleggen van de prestatie
Als u de prestatie wilt vastleggen, dan moet u de deel-

nemer de benodigde middelen aanbieden om deze 

prestatie vast te kunnen leggen. Een prestatie vastleg-

gen kunt u doen, omdat: 

•   achteraf een tweede beoordelaar de prestatie ook 

moet kunnen beoordelen.

•   de prestatie zelf controleerbaar moet zijn.

•   het vastleggen van de prestatie bij het normale werk-

proces hoort (bijvoorbeeld opnames bij telefoonwerk).

•   de certificerende instelling de manier van beoorde-

len van de beoordelaar wil kunnen controleren.

•   de prestatie ingezet wordt als leer- of oefenmateriaal 

(bijvoorbeeld voor het opleiden van de beoordelaars).

Als u een product beoordeelt, dan geldt het product 

meestal als vastlegging van de prestatie. Als u een pro-

ces beoordeelt, dan doet u dit op een manier die past 

bij het toetsdoel. Middelen om een proces mee vast te 

leggen zijn onder andere: 

•   audio-opnamen;

•   video-opnamen;

•   procesbeschrijvingen die de deelnemer gebruikt.

De aanvaardbaarheid en de eerlijkheid van de beoor-

deling bepalen of een prestatie op locatie of achteraf 

beoordeeld wordt. Het is belangrijk om van tevoren 

goed aan alle betrokken duidelijk te maken of u de pres-

tatie gaat vastleggen en hoe u beoordeelt. Dit verhoogt 

de transparantie en de herhaalbaarheid of vergelijkbaar-

heid van de scores. Als u de prestatie vastlegt, dan kunt 

u een tweede beoordeling uitvoeren (zonder dat de 

tweede beoordelaar erbij aanwezig is). 

Toezicht op de toetsing 
De examencommissie is meestal verantwoordelijk voor 

de summatieve toetsing. De beoordelaar of beoorde-

laars hebben doorgaans geen zitting in deze commissie. 

Als de eindverantwoordelijke niet zelf beoordeelt, dan is 

het noodzakelijk dat hij wel toezicht houdt op de beoor-

deling. Dit kan door steekproefsgewijs mee te kijken 

met de beoordeling. Bijvoorbeeld minimaal één keer per 

deelnemer of per beoordelaar. Natuurlijk kan de eindver-

antwoordelijke deel uitmaken van het beoordelingsteam 

en bij elke stap in het beoordelingsproces meekijken. 

Dan is ander toezicht niet nodig. 

Toezicht houden op de beoordeling maakt een toets 

vergelijkbaarder, eerlijker, objectiever en transparanter. 

Voor summatieve toetsen is toezicht op beoordeling 

gewenst. Met toezicht zorgt u er ook voor dat beoorde-

laars zich kunnen verantwoorden. Hierdoor worden zij 

vaak objectiever, omdat ze moeten nadenken over hun 

beweegredenen. Dat zorgt voor meer objectiviteit.

Toezicht op beoordeling maakt een toets 

vergelijkbaarder, eerlijker, objectiever en 

transparanter.
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Thema’s bij het ontwikkelen  
en afnemen van een toets

Toetsconstructeurs ontwikkelen op basis van het toets-

plan één of meerdere toetsen. Een eerste stap is het 

maken van een toetsmatrijs of toetsblauwdruk. Daarin 

wordt vastgelegd wat je precies wilt toetsen en hoe je 

dat doet. Het is belangrijk om het doel van de toets dui-

delijk te beschrijven. Op basis daarvan kun je beslissin-

gen over de toetsmatrijs nemen. 

De meeste begrippen en kwaliteitscriteria die gelden voor 

een toetsplan, gelden ook voor ‘losse’ toetsen. Waar 

nodig komen deze onderwerpen nogmaals aan bod.

Inhoud en complexiteit
Het toetsdoel en de opleidings- of lesdoelen bepalen 

welke inhoud in een toets aan bod moet komen. Het 

toetsdoel bepaalt ook voor een groot deel de mate van 

complexiteit en authenticiteit. Meestal wordt de inhoud 

van een toets in overleg met experts vastgesteld, zodat 

de toets zinvol, authentiek en aanvaardbaar is.

Cognitieve complexiteit
De cognitieve complexiteit van een toets moet in ver-

houding staan tot het doel van de toets. Het beschrijven 

van de cognitieve complexiteit heeft gevolgen voor de 

keuze van de locatie van de toets. Het is lastig om een 

toets met een hoge cognitieve complexiteit in een gesi-

muleerde omgeving af te nemen.

één verkoopgesprek waarschijnlijk geen representatieve 

weergave van de capaciteiten van de deelnemer. Het ligt 

dan voor de hand om meerdere verkoopgesprekken te 

observeren. In dit geval meet de summatieve toets met 

een aantal verkoopgesprekken de typical performance.

Attitudes meten
Houdingen, zoals klantvriendelijkheid, laten zich ook 

beter meten door langere observaties. Het is van belang 

dat de deelnemer laat zien dat dit onderdeel is van zijn 

gedrag als verkoper. En niet alleen als hij zich daarvoor 

inspant. Voor het meten van gedragingen ligt het meten 

van de typical performance daarom meer voor de hand.

Te beoordelen prestaties
Welke prestaties bruikbaar zijn voor de beoordeling van 

de deelnemer, hangt af van het doel van de toets (zie 

ook de thema’s Toetsdoel en Validiteit op pagina 4 en 

pagina 5.) Is het belangrijk dat de deelnemer de goede 

handelingen in de juiste volgorde uitvoert? Of is het juist 

belangrijk dat het eindproduct klopt? Soms zijn zowel 

het proces als het product belangrijke bewijzen. 

Als de deelnemer een concreet product moet opleve-

ren, dan moet u in ieder geval het opgeleverde product 

kunnen beoordelen. Moet een product ook binnen een 

bepaalde tijd opgeleverd worden? Dan is het zinvol om 

ook het proces te beoordelen, om te kijken of de deel-

nemer efficiënt heeft gewerkt. In onderstaande gevallen 

is het van belang is om in ieder geval de producten te 

beoordelen, bijvoorbeeld bij:

•   een ondernemingsplan;

•   een kapsel;

•   kleding;

•   een verwarmingsinstallatie;

•   een essay.

Als ook een houding gemeten moet worden, dan ligt dit 

anders. Stel dat we willen bewijzen dat een deelnemer 

verkoopgesprekken kan voeren. Dan wordt er geen pro-

duct opgeleverd, maar een proces doorlopen dat ver-

schillende wenselijke resultaten kan hebben. (Ook een 

verkoopgesprek dat niet tot verkoop leidt kan succesvol 

zijn.) Er is geen product om te beoordelen. Hier is een 

beoordeling van het proces op zijn plaats, omdat het 

gaat om het verkoopgesprek op zich. 

Andere voorbeelden van situaties waarin u het proces 

beoordeelt:

•   Hoe voert de deelnemer een onderzoek uit?

•   Hoe voert de deelnemer de procedure voor de ont-

vangst van de goederen uit?

•   Het handelt de deelnemer een klacht af?

Beoordelen van de prestaties
Het beoordelen van prestaties is tweeledig. Dit heeft 

te maken met de manier waarop je beoordeelt (bij-

voorbeeld op basis van observatie) en hoe ‘strak’ je de 

beoordelingscriteria moet volgen bij het beoordelen van 

de prestatie. 

Veel of weinig criteria
De ruimte voor interpretatie die u aan beoordelaars 

toestaat kan de zinvolheid beïnvloeden. Wat voor een 

bepaalde toets zinvol is, hangt af van het toetsdoel. 

Wanneer u houdingen en dus processen moet beoorde-

len, kunt u het zinvol vinden dat beoordelaars de criteria 

interpreteren of zelfs een holistische beoordeling moe-

ten geven18.

Leerdoelen toetsen
Aan de hand van de moeilijkheidsgraad van de doelen 

kunt u bepalen in welke mate de verschillende doelen 

in de toets aan bod komen. Dit kunt u ook doen door 

te kijken naar de onderwijstijd die er aan deze doelen 

is besteed. Hoe meer onderwijstijd aan een leerdoel 

besteed is, hoe meer ruimte u in moet ruimen voor dit 

leerdoel. We nemen hierbij aan dat de hoeveelheid tijd 

die u aan een leerdoel besteedt een indicatie is van het 

belang van het leerdoel. 

Peak performance of typical 
performance
Als u de peak performance beoordeelt, dan beoordeelt u 

de deelnemer op zijn beste kunnen. Met typical perfor-

mance beoordeelt u het gedrag dat de deelnemer in het 

dagelijks leven vertoont (gedrag dat hij een langere tijd 

kan volhouden). 

De keuze tussen peak performance of typical perfor-

mance is bepalend voor de lengte van de toets. De peak 

performance wordt over het algemeen gemeten met een 

kort toetsmoment, waar de deelnemer op tijd van op de 

hoogte is. Het meten van de typical performance vraagt 

om een toets die langer duurt, bijvoorbeeld een week. 

Toetsdoel bepaalt keuze
Uit het toetsdoel moet blijken welk soort gedrag gemeten 

wordt. Stel dat het toetsdoel is om te meten of iemand 

verkoopgesprekken kan voeren op het niveau van een 

beginnend verkoper. Dan krijgt u met het observeren van 

Toetsen moeten zinvol, authentiek en 

aanvaardbaar zijn.
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Objectiviteit versus zinvolheid
Door het gebruik van ruimere beoordelingscriteria of 

een holistische beoordeling kan de toets dus zinvol-

ler worden. De objectiviteit van de beoordeling wordt 

daardoor echter wel minder. U moet dus afwegen wat er 

zwaarder telt. Meestal is het gebruiken van criteria die 

enige interpretatie vragen een goed compromis tussen 

zinvolheid en objectiviteit. Want de beoordelaars beoor-

delen allemaal dezelfde aspecten. Maar ze krijgen ook 

de gelegenheid om hun eigen mening en de houding van 

de deelnemer te verwerken in de beoordeling. 

Soms ligt het meer voor de hand om minder interpretatie 

toe te laten. Bijvoorbeeld voor competenties waarbij de 

focus ligt op kennis van zaken of de correcte uitvoering 

van processen. Over het algemeen zijn strenge criteria 

voor dit soort competenties aanvaardbaar voor alle 

betrokkenen. Zo kunt u objectiviteit zonder nadelige 

gevolgen voor authenticiteit of aanvaardbaarheid hoog 

houden. Voorstanders van hoge objectiviteit gebruiken 

ook wel ‘automated scoring’, waarbij een computer een 

product19–21 of in de toekomst misschien zelfs een obser-

vatie beoordeelt. De vraag is of toetsen die automated 

scoring gebruiken voldoende valide zijn. Omdat de 

authentieke opdracht vaak aangepast moet worden aan 

de mogelijkheden van het scoren via een computer22.

Aantal observaties
De betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van een 

toets hangen samen met het aantal observaties. Daar-

mee bedoelen we hoe vaak een deelnemer moet laten 

zien dat hij de kennis of vaardigheid beheerst. In het 

algemeen is een langere toets betrouwbaarder, omdat 

de deelnemer meer vragen of situaties krijgt voorgelegd. 

Hoe meer vragen of situaties zijn getoetst, hoe zekerder 

het oordeel is. 

Bij een praktijktoets kunt u meer prestaties uitlokken 

door de deelnemer meerdere opdrachten te laten uitvoe-

ren. Ook kunt u de deelnemer één opdracht meerdere 

keren laten uitvoeren, maar steeds in een andere situ-

atie. Beide opties vragen een grote tijdsinvestering. Een 

derde mogelijkheid om de hoeveelheid informatie te ver-

groten is door meerdere beoordelaars in te zetten. Met 

meerdere beoordelaars kunt u meer informatie verzame-

len en een completer beeld van de deelnemer verkrijgen. 

Het nadeel van een lange toets is dat deze minder 

bruikbaar is. Een lange toets is lastig in te plannen en 

de afname kost veel tijd en geld. Dit geldt zeker voor 

praktijktoetsen. Bovendien wordt bij een lange toets 

de concentratie van de deelnemers minder en levert de 

toets aan het einde mogelijk minder waardevolle infor-

matie op. 

Authenticiteit
Voor elk deel van de toets bepaalt u hoe authentiek de 

situatie van de toets moet zijn. Het is dan van belang 

dat u weet hoe de authentieke situatie van de toets eruit 

moet zien5. Authentieke situaties motiveren de deelne-

mers, als de link tussen de toetssituatie en de beroeps-

praktijk duidelijk is. Het lijkt erop dat het voor de per-

ceptie van zinvolheid uitmaakt of een deelnemer al veel 

of juist weinig ervaring heeft in het vakgebied7,23. Deel-

nemers met weinig ervaring vinden het soms moeilijk 

om alle taken in de complexe beroepspraktijk te her-

kennen. Ze vinden dan een zeer authentieke toets niet 

motiverend. Het kan interessant zijn om deelnemers 

te betrekken bij de ontwikkeling van de examens24. 

Omdat experts en toetsconstructeurs het lastig vinden 

de motivatie van - en dus de zinvolheid voor - deelne-

mers te bepalen.

Als u een toets aan het begin van een opleiding 

afneemt, dan kunt u een kleiner deel van de praktijk 

toetsen. U kunt toetsen met bijvoorbeeld rollenspellen, 

simulaties of casustoetsen (op basis van authentieke 

situaties)5. Hoewel de toets daardoor minder authen-

tiek wordt, is het voor de deelnemers wel herkenbaar 

en dus motiverend. 

Context en hulpmiddelen
Met het toetsdoel bepaalt u welke hulpmiddelen de 

deelnemer mag gebruiken bij de toets. Bij een authentie-

ke toets is het logisch om alle hulpmiddelen toe te staan 

die in de praktijk ook gebruikt kunnen worden. Dat ver-

hoogt immers de authenticiteit. Dan mag de deelnemer 

tijdens de afname van de toets dus ook samenwerken 

met collega’s. Net zoals hij dat in een echte werksituatie 

ook zou doen. Maar hij mag zijn werk uiteraard niet door 

zijn collega’s laten uitvoeren. 

U kunt ervoor kiezen bepaalde hulpmiddelen tijdens een 

Hoe meer vragen of situaties je toetst,  

hoe zekerder het oordeel is.
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toets te verbieden. Daarvoor moet u dan wel een dui-

delijke reden hebben. Om de transparantie te verhogen 

maakt u vooraf duidelijk welke hulpmiddelen gebruikt 

mogen worden tijdens de toets.

Natuurlijk mogen deelnemers van te voren niet 

geïnformeerd zijn over de toetsvragen van een the-

orietoets. Bij praktijktoetsen is het soms zinvol om 

de deelnemers voor de toets inzage te geven in de 

beoordelingscriteria. Of om de praktijktoets eerst in 

te zetten als formatieve toets. Dit helpt de deelnemers 

te begrijpen hoe ze beoordeeld worden. Bovendien 

geeft het beoordelaars de kans om te oefenen met het 

beoordelingsinstrument.

Accuraatheid en cesuur
De accuraatheid van een toets geeft aan in hoeverre de 

toets onderscheid maakt tussen deelnemers met (net) 

voldoende en (net) onvoldoende competentie. Dit wordt 

ook het onderscheidend vermogen genoemd. De accu-

raatheid van een toets wordt mede bepaald door de 

cesuur. Bij het vaststellen van de cesuur bepaal je: 

•   of deelnemers die voldoende kennis, vaardigheid of 

competentie bezitten een voldoende krijgen.

•   of deelnemers die onvoldoende kennis, vaardigheid 

of competentie bezitten een onvoldoende krijgen.

De toetsconstructeur bepaalt welke cesuur logisch, 

haalbaar en gewenst is. Dat doet hij meestal als hij de 

toets maakt. Bij voorkeur met een standard-setting pro-

cedure, zoals de Angoff-methode25,26. Daarbij wordt de 

cesuur op basis van psychometrische kenmerken en de 

mening van experts vastgelegd.

Zo voorkomt u onterecht gezakte of geslaagde deel-

nemers: 

•   Bij een zeer hoge of zeer lage cesuur zijn er weinig 

onterecht gezakte of geslaagde deelnemers. Er sla-

gen erg veel of erg weinig deelnemers. 

•   Als u een cesuur vaststelt waarbij u van tevoren 

bepaalt dat een vast aantal, of een vast percentage 

deelnemers slaagt. Daarmee krijgt u geen onterecht 

gezakten en geslaagden. U hebt immers van tevoren 

vastgelegd welk percentage deelnemers mag slagen. 

•   Als u deelnemers traint tot ze flink beter zijn dan de 

cesuur, zijn er weinig onterecht geslaagden.

•   Als u meer compensatie toepast. Dan verhoogt u 

de betrouwbaarheid van een toets of een toetspro-

gramma. En hiermee een accuratere beoordeling.

Voor selectietoetsen is het gebruikelijk dat je een zeer 

hoge cesuur of een vast percentage geslaagde deelne-

mers vaststelt. Een zeer lage cesuur vaststellen gebeurt 

eigenlijk nooit. Door goede voorbereiding en kennis van 

wat er verwacht wordt, is het zeker mogelijk om deelne-

mers te trainen tot ze flink beter zijn dan wat de cesuur 

van ze verwacht. 

Belangrijkheid van het examen
Hoe meer gewicht een toets heeft voor een deelnemer, 

hoe belangrijker het is dat de toets aan de kwaliteitsei-

sen (validiteit en betrouwbaarheid) voldoet. Hoe meer 

er van de toets afhangt, hoe belangrijker het is dat de 

beslissing die op basis van de toets genomen wordt, 

klopt. Daarom moet u bij een belangrijke toets veel aan-

dacht besteden aan de toetstechnische eisen. 

Geschiktheid voor zelf-
assessment (formatieve toetsen)
Een formatieve toets kan als doel hebben om de deelnemer 

feedback te geven over zijn leerproces. Dan is het nuttig 

om formatieve toetsen zo vorm te geven, dat deelnemers 

ze zelf kunnen inzetten en controleren. Deelnemers kun-

nen dan zelf bepalen wanneer ze de formatieve toetsen 

willen gebruiken. U kunt zelfs een leerdoel aan de toets 

koppelen. Een toets is geschikt voor zelf-assessment als: 

•   het de bedoeling is dat de deelnemer leert van de 

toets.

•   de toets de mogelijkheid geeft om te leren.

•   de toets begrijpelijk is voor de deelnemer en begrij-

pelijke feedback geeft. 

Zeker als u de praktijktoetsen formatief inzet, is geschikt-

heid voor zelf-assessment belangrijk. De deelnemers kun-

nen de praktijktoets dan zelf invullen en hun oordelen 

vergelijken met de oordelen van de opleider. Een gesprek 

hierover is een uitgelezen gelegenheid voor goede feed-

back, waar deelnemers ook echt iets aan hebben. De 

opzet van de toets moet dan rekening houden met het 

feit dat er uitgebreide feedback kan worden gegeven. 

De geschiktheid van een toets is groter als de beoogde 

deelnemers de bewoording van de toets goed begrijpen. 

Het maakt niet uit of de toets door een computer wordt 

beoordeeld of door een beoordelaar (bijvoorbeeld de 

deelnemer zelf). Maar de beoordelaar en de deelnemer 

moeten wel goed begrijpen wat er beoordeeld wordt. 

Heldere criteria helpen hierbij.

Validatie van een ontwikkelde 
toets
Zoals we in het eerste hoofdstuk al schreven is het 

belangrijk om te controleren of een toets valide is. Met 

andere woorden: levert de toets die informatie op die 

overeenkomt met het doel van de toets? Als u de vali-

diteit van de toets moet bewijzen, dan kunt u de toets 

voorgeleggen aan een partij die niet betrokken was bij 

de constructie, bijvoorbeeld aan een vaststellingscom-

missie. U kunt de toets ook extern laten valideren. 

Hoe meer gewicht een toets voor een 

deelnemer heeft, hoe belangrijker het 

is dat de toets aan de kwaliteitseisen 

voldoet.
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Aan de slag met de vragenlijsten

In deze vragenlijsten komen de thema’s uit de voorgaan-

de hoofdstukken terug in de vorm van een vraag. Met 

deze vragenlijsten kunt u de keuzes rondom de toetsing 

bespreken. Ook kunt u de vragenlijsten gebruiken bij het 

maken van een verantwoording voor toetsprogramma’s 

en toetsen die zijn ontwikkeld. 

1 Is de toets summatief 
of formatief?

Summatief.

Formatief.

2 Welk soort gedrag 
moet er worden 
gemeten met de 
toets?

De peak performance van de deelnemer.

De typical performance van de deelnemer.

Zowel de peak als de typical performance van de deelnemer.

3 Hoe complex moet 
de toets zijn om aan-
vaardbaar te zijn?

De toets moet net zo complex zijn als de werkelijkheid.

De toets moet onderdelen van de beroepspraktijk bevatten.

De toets mag maximaal één onderdeel van de beroepspraktijk toetsen.

4 Wat is het gevolg  
als een deelnemer 
onterecht slaagt?

Dit kan mensenlevens kosten.

Dit kan welzijn van mensen kosten.

Dit kan dierenlevens of -welzijn kosten.

Dit kan geld kosten.

Dit heeft geen grote gevolgen.

5 Wat is het gevolg  
als een deelnemer 
onterecht zakt?

Dan komen er te weinig beroepsbeoefenaars op de markt.

Dan heeft dit gevolgen voor de samenleving.

Dan kost het de deelnemer opnieuw tijd en geld om examen te doen.

Dan heeft dit geen grote gevolgen.

6 Welke foute beslissing 
heeft de grootste 
gevolgen?

Deelnemers die onterecht slagen.

Deelnemers die onterecht zakken.

7 Worden met de toets 
processen of producten 
beoordeeld?

Eén product of meerdere producten.

Eén proces of meerdere processen.

Een combinatie van producten en processen.

8 Is het belangrijk  
dat de toetssituatie 
vergelijkbaar is?

Ja, de contexten moeten hetzelfde zijn.

Ja, de contexten moeten vergelijkbaar zijn.

Nee, dat is niet belangrijk.

9 Hoeveel interpretatie 
van de beoordelings-
criteria wordt er van 
de beoordelaars  
verwacht?

Geen, ze moeten de criteria precies volgen. 

Enige interpretatie (bijvoorbeeld de beoordelingscriteria invullen op basis van 
de toetssituatie).

Veel interpretatie (bijvoorbeeld holistisch beoordelen op basis van een klein 
aantal criteria).

10 Hoe belangrijk is de 
toets?

De toets is een groot deel van de diplomabeslissing (>50%).

De toets is een belangrijk onderdeel van de diplomabeslissing (20%-49%).

De toets is één van de toetsen die meetellen voor het diploma (1%-19%).

De toets is voorwaardelijk voor deelname aan andere toetsen.

De toets telt niet mee voor het diploma.

11 Door welke partijen 
wordt de kwaliteit van 
de toets beoordeeld?

Door een externe partij, zoals de COTAN of belanghebbenden.

Door de constructeurs zelf, op basis van een beoordelingsinstrument.

Door de constructeurs zelf, maar zonder beoordelingsinstrument.

Door de examencommissie of vaststellingscommissie.

Door degenen die de toets hebben afgenomen of gemaakt. 

Vragen voor het opstellen van een toetsplan
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1 Hoeveel geld is 
beschikbaar voor de 
afname van de toets?

Zoveel als er nodig is om een goede afname te garanderen.

Een beperkt budget, de toetsafname mag niet meer kosten dan nodig is. 

Geen of bijna geen geld.

2 Is de afnamelocatie 
altijd beschikbaar?

Nee, de locatie moet gereserveerd of geregeld worden.

Nee, de locatie moet gehuurd worden.

Niet bekend, de locatie wordt door de deelnemer zelf geregeld.

Ja, de locatie is altijd beschikbaar.

3 Wat moet op de 
afnamelocatie nog 
geregeld worden  
voor de toetsafname?

Niets, de praktijkopleider zorgt dat de locatie aan de beschreven eisen voldoet.

De locatie moet opgebouwd en ingericht worden. 

De hulpmiddelen moeten klaargelegd worden. 

Niets, dit wordt door de deelnemer zelf geregeld.

4 Zijn extra middelen 
nodig om de toets af 
te kunnen nemen? 

Nee, er zijn geen extra middelen nodig voor afname, de deelnemer neemt 
alles mee.

Nee, er zijn al voldoende middelen voor afname aanwezig op de afnamelocatie.

Ja, de volgende middelen moeten naar de afnamelocatie gebracht worden:

5 In welke context moet 
de toets uitgevoerd 
worden? 

In de beroepspraktijk. 

In een contextrijke, realistische simulatie.

In een niet-realistische simulatie.

Op school.

6 Hoe wordt de  
prestatie beoordeeld?

Door observatie in de context van de beroepspraktijk of simulatie.

Achteraf op basis van een product.

Deels door observatie en deels door het beoordelen van een product.

Door het scoren van de gegeven of opgeschreven antwoorden.

7 Hoe vergelijkbaar 
moet de toets zijn?

Alle deelnemers moeten onder dezelfde omstandigheden en binnen  
dezelfde context de toets doen.

Alle deelnemers moeten onder vergelijkbare omstandigheden en binnen 
dezelfde context de toets doen.

Het is niet belangrijk dat de toets vergelijkbaar is. 

8 Is er een goede reden 
om de toets in een 
andere context dan de 
praktijk af te nemen?

Ja, want afname kan gevaarlijk voor de deelnemers of anderen zijn.

Ja, want dat kan bezwaarlijk zijn vanwege bedrijfsbelang of kosten.

Nee, dat zou niet bezwaarlijk zijn. 

Ja, want de toets hoeft niet in de praktijk te worden gedaan.

9 Hoe lang duurt de 
toets?

1 tot 3 uur.

Een dagdeel.

Een hele dag.

Langer dan een dag, maar korter dan een week.

Een week of langer.

10 Door hoeveel  
beoordelaars wordt 
de toets beoordeeld? 

Door een team van drie of meer beoordelaars.

Door twee beoordelaars.

Door één beoordelaar.

Door een computer.

11 In hoeverre mag  
de beoordelaar de  
deelnemer kennen?

De beoordelaar mag de deelnemer nog nooit eerder gezien hebben.

De beoordelaar mag de deelnemer van gezicht en naam kennen.

De beoordelaar is de (voormalig) opleider van de deelnemer.

De beoordelaar is een collega of goede bekende van de deelnemer.

De beoordelaar is de deelnemer zelf. 

12 Hoeveel vakkennis 
moet de beoordelaar 
hebben?

De beoordelaar moet het vakgebied goed kennen en veel (werk)ervaring hebben.

De beoordelaar moet inhoudelijke kennis van het vakgebied hebben.

De beoordelaar hoeft geen inhoudelijke kennis van het vakgebied te hebben.

Vragen voor het ontwikkelen en afnemen van een toets
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13 Moet de beoordelaar 
geschoold zijn?

Ja, de beoordelaar moet een getrainde expert zijn op het gebied van  
beoordelen.

Ja, de beoordelaar moet enige kennis van beoordelen en valkuilen van  
beoordelen hebben.

Nee, de beoordelaar heeft geen training of ervaring op het gebied van  
beoordelen nodig.
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geregeld?
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Er is eenmaal per deelnemer toezicht op de beoordeling nodig.
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15 Welke hulpmiddelen 
mogen er tijdens  
de toets gebruikt 
worden?
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namelijk:
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16 Mag een deelnemer 
tijdens de toets om 
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Ja, de deelnemer mag om verduidelijking van de opdracht vragen.

Ja, de deelnemer mag om instructies en uitleg vragen.

Ja, omdat er in de praktijk ook om hulp gevraagd mag worden.
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