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Gebruik van ChatGPT in onderwijs en 
toetsing 
 

Sinds eind vorig jaar is er in de media veel te doen 

over ChatGPT, een chatbot op basis van artificiële 

intelligentie. Ook binnen de HU wordt er op veel 

plaatsen over dit onderwerp gesproken. In deze 

handreiking willen we docenten informeren over 

ChatGPT en de kansen of juist aandachtspunten die 

we zien voor ons onderwijs. 

Door Rogier Neefe (Digitale LeerOmgeving) en Karin Vogelaar (Dienst 

Onderwijs, onderzoek & studentzaken) 

 

1. Wat is ChatGPT? 

ChatGPT is een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie, 

ontwikkeld door het OpenAI consortium. De chatbot is gespecialiseerd 

in het voeren van dialogen, die als natuurlijk en menselijk overkomen. 

ChatGPT is nog in een testfase. Een gratis demo van ChatGPT is 

voorlopig nog beschikbaar. 

 

Belangrijk om bij stil te staan, is dat ChatGPT een taalmodel is. Het 

taalmodel kent vele talen ter wereld en je kunt dus ook vragen in het 

Nederlands stellen. Het model heeft op basis van grote hoeveelheden 

tekst geleerd om te voorspellen wat het meest waarschijnlijke 

volgende woord in een zin is. ChatGPT doorgrondt niet de betekenis 

van een tekst en maakt daardoor ook nog regelmatig fouten. 

 

2. Waarom de hype? 

ChatGPT genereert op hoog niveau teksten die mensen nauwelijks 

kunnen onderscheiden van authentiek geschreven teksten. De 

ontwikkelingen in 2023 gaan snel. De verwachting is dat de gestelde 

vraag minder goed en specifiek geformuleerd hoeft te zijn, (zeer) 

ChatGPT: nader 
bekeken 

ChatGPT is een chatbot die 

gemaakt is bovenop GPT-

3.5. GPT-3.5 is een 

voorbeeld van een large 

language model, een vorm 

van kunstmatige 

intelligentie. Dit taalmodel 

is getraind aan de hand 

van gigantische 

hoeveelheden tekst op het 

internet. Van 

nieuwsartikelen, 

Wikipedia-pagina’s en 

filmscripts tot 

chatgesprekken. Het feit 

dat de output van ChatGPT 

zo echt lijkt, is een 

bewuste ontwerpkeuze 

van de makers: de tekst 

die eruit komt moet zoveel 

mogelijk lijken op de 

teksten waarmee het 

slimme systeem is 

getraind. Dat betekent niet 

dat de teksten altijd 

kloppen, maar vaak 

kloppen ze wel en anders 

wekken ze toch op zijn 

minst die illusie.  (Bron: 

Kennisnet) 

https://www.kennisnet.nl/artikel/18731/is-chatgpt-de-volgende-gamechanger-voor-het-onderwijs/
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recente bronnen sneller ontsloten worden en onwenselijke 

antwoorden nog beter automatisch gefilterd.  

Zo zou ChatGPT bijvoorbeeld in de toekomst met je ‘in gesprek’ 

kunnen gaan en meer uitvragen over je vraag, om zo tot een antwoord 

te komen dat nog beter aansluit bij jouw behoefte. 

 

3. Gebruik van OpenAI in het onderwijs 

Binnen Hogeschool Utrecht worden de ontwikkelingen rond OpenAI 

met veel interesse gevolgd. We zien het als een niet tegen te houden 

ontwikkeling in leren en in de beroepspraktijk die we als 

kennisorganisatie samen met studenten willen verkennen, benutten 

en ethisch kritisch bevragen. 

Belangrijk hierin is dat zowel docenten als studenten AI tools als 

ChatGPT zien als een modern hulpmiddel. Net zoals vroeger de 

rekenliniaal, de rekenmachine en internetbronnen (bv. Wikipedia en 

Google Search) zich aandienden. Deze ontwikkelingen hadden elk een 

grote impact op het werkveld en daarmee ook op leren in het 

onderwijs. 

Het gebruik van ChatGPT kan bijvoorbeeld waardevol zijn om 

studenten te trainen in kritisch denken. Je zou studenten teksten 

kunnen laten genereren, samen analyseren en in gesprek met elkaar 

op waarde leren schatten. 

Of en hoe je kunstmatige intelligentie toepast, als bron citeert, kritisch 

de output bekijkt, er verder onderzoek naar doet, dat zijn allemaal 

aspecten die in alle opleidingen en leerjaren aan bod kunnen komen.  

Daarbij vraagt de toepassing van AI altijd een ethische afweging. Kan 

er sprake zijn van algorithmic bias1, in welke mate zijn de algoritmes 

transparant en uitlegbaar, is er sprake van ongelijkheid in toegang tot 

dit soort middelen? Dit onderzoekend vermogen rondom de ethiek 

van kunstmatige intelligentie hoort hand in hand te gaan met het 

toepassen er van in het onderwijs en voorbereidend op deelname in 

het werkveld. 

 

4. ChatGPT en toetsen 

We realiseren ons dat het gebruik van ChatGPT bij toetsen op de korte 

termijn de nodige zorgen oproept. Goed om je te realiseren is dat 

studenten altijd al gebruik maakten van hulpmiddelen bij het thuis 

uitwerken van geschreven stukken. Studenten met een Neerlandicus 

in de familie, of een expert op het onderwerp in de nabijheid, waren 

                                                           
1 We spreken van algorithmic bias (oftewel: algoritmische vooringenomenheid) als gebruikte algoritmes in 
kunstmatige intelligentie systematisch onjuiste en vooringenomen beslissingen nemen. 

Turing Test 

De Britste wiskundige Alan 

Turing bedacht in de jaren 

vijftig een experiment 

waarmee we de 

intelligentie van computers 

zouden kunnen testen. 

Stap 1: een vragensteller 

stelt één vraag aan een 

computer en aan een 

mens. Stap 2: de computer 

en de mens geven via een 

beeldscherm antwoord. 

Stap 3: de vragensteller 

leest de antwoorden en 

probeert te achterhalen 

wie de computer is. Als de 

vragensteller dat niet kan 

achterhalen, dan is de 

computer écht intelligent. 

In deze zogenaamde 

Turing Test gaat het er niet 

om of de computer het 

juist antwoord geeft op de 

vraag, maar of deze een 

antwoord geeft zoals een 

mens zou doen. Scholieren 

claimen dat GPT-3 de 

Turing Test al heeft 

doorstaan. Ze lieten het 

programma los op hun 

schrijfopdrachten voor 

school en die gegenereerde 

essays leverden ze in. Hun 

docenten, zo beweerden 

ze, hadden niets door. 

Erger nog: die gaven de 

gegenereerde  essays de 

hoogste cijfers. 

(Bron: www.ru.nl; Gaat 

GPT-4 alles veranderen?) 

http://www.ru.nl/
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2023/gaat-gpt-4-veranderen-lezing-filosoof/
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2023/gaat-gpt-4-veranderen-lezing-filosoof/
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bevoorrecht; zij konden anderen mee laten kijken en werken aan hun toetsen. Door ChatGPT komt 

dergelijke hulp voor iedereen binnen handbereik. 

Voor de langere termijn bevestigt dit de ingezette weg vanuit de nieuwe HU-visie: meer aandacht 

voor de gehele ontwikkeling van de student op basis van een rijke mix aan feedback- en 

toetsmomenten en meer focus op toetsen om te leren in plaats van toetsen van het leren. 

Bestaande plagiaatscanners herkennen het gebruik van ChatGPT niet omdat het unieke teksten zijn. 

Hier wordt wel aan gewerkt, net als aan nieuwe apps zoals GPTZero die zeggen gegenereerde teksten 

te kunnen herkennen, maar voorlopig is dat niet betrouwbaar. Ook zullen er ongetwijfeld ook weer 

apps ontwikkeld worden die dit kunnen omzeilen.  

Het lastige is bovendien dat je als examinator of examencommissie misschien wel aannemelijk kunt 

maken dat het geen eigen werk van de student is, maar dat je het niet kunt bewijzen. Ons advies is 

dan ook om waar mogelijk (de manier van) toetsen aan te passen zodat je dit risico beperkt. 

Toetsen die al afgenomen zijn 

We hebben enkele tips voor examinatoren en examencommissies zaak om kritisch naar het 

ingeleverde werk te kijken. Waar kun je op letten? 

 Een eerste tip is om je eigen toetsopdracht in te voeren in ChatGPT 

(https://chat.openai.com/chat ) en zelf eens te kijken waar de chatbot mee komt. Dit geeft je 

een basis om naar het werk van studenten te kijken. 

 Een mogelijk signaal voor het gebruik van Chat GPT is dat de ingeleverde tekst heel algemeen 

geschreven is, een vrij generiek verhaal zonder specifieke voorbeelden. 

 Als je de student wat beter kent, zou je ook kunnen zien dat de stijl afwijkt van wat de 

student normaal gesproken inlevert. 

 Hoewel er hier en daar nog een foutje insluipt, formuleert ChatGPT teksten vrijwel foutloos. 

Opvallend weinig spelfouten kunnen dus ook een teken zijn. 

 ChatGPT is vooralsnog getraind met teksten tot 2021. Je kunt dus ook kijken het al dan niet 

gebruiken van recentere bronnen. 

 Het programma kan wel teksten met bronvermelding genereren maar leunt daarbij nog sterk 

op vrij algemene standaardwerken en vermeldt geen paginanummers bij gebruikte bronnen. 

Het ontbreken van specifiek en actueel  brongebruik is dus een mogelijk signaal. 

Wanneer je een onregelmatigheid vermoedt bij een toets(product) dan moet je hiervan een melding 

maken bij de examencommissie van je instituut. De examencommissie is bevoegd tot onderzoek en 

kan eventueel overgaan tot een sanctie. 
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Toetsen die nog niet gestart zijn 

Voor het lopende studiejaar staan de toetsvormen in principe vast. 

Mocht je ernstige twijfels hebben over de toetsvorm dan kun je met 

de examencommissie hierover in gesprek. 

Binnen de bestaande toetsvorm kun je natuurlijk ook aanpassingen 

doen. De ontwikkelingen gaan razendsnel en ongetwijfeld leert 

ChatGPT op de langere termijn om hiermee om te gaan. Hieronder 

volgen enkele tips voor aanpassingen binnen een bestaande 

toetsvorm. 

 Specifieker maken van de vraagstelling. Je kunt bijvoorbeeld 

vragen om: 

o te reflecteren op gebruikte, specifieke bronnen, 

o te vergelijken met de actuele situatie (2022-2023), 

o voorbeelden uit de eigen praktijk. 

 Minder vragen om geschreven tekst maar studenten meer 

dingen laten doen. 

 Het gebruik van ChatGPT juist opnemen in de toetsopdracht 

en de normering daarop aanpassen. 

De toekomst van toetsen 

Het nemen van beslissingen over studenten op basis van één enkele 

geschreven tekst staat onder druk. Voor de langere termijn dwingt de 

ontwikkeling van programma’s als ChatGPT ons daarom te reflecteren 

op de functie van toetsen in het onderwijs. Willen we vooral een goed 

beeld krijgen waar studenten staan in hun ontwikkeling of willen we 

controleren wat ze kunnen?  

Het is daarbij van belang om betrouwbaarheid van toetsing minder te 

bekijken op het niveau van een individuele toets en meer op het 

niveau van het toetsprogramma als geheel. Een losse toets kan meer 

of minder betrouwbaar zijn, maar door op programmaniveau te kiezen 

voor een rijke mix van verschillende toetsvormen, die een duidelijke 

link hebben met handelen in de beroepspraktijk, kun je de 

betrouwbaarheid vergroten. 

Natuurlijk blijven er situaties waarin je kennis van concepten wilt 

toetsen bij studenten. Hierbij is het goed om jezelf eerst de vraag te 

stellen of deze toets echt summatief moet zijn en dat de student er 

een cijfer voor krijgt of dat de kennis meer voorwaardelijk is voor 

toepassing in de praktijk en dat formatief misschien meer passend is.  

Het betrouwbaar summatief toetsen van conceptuele kennis zal op de 

HU moeten gebeuren: via TestVision, op papier of mondeling. 

Een belangrijk uitgangspunt bij toetsen van Hogeschool Utrecht is dat 

we beroepsgericht willen toetsen. Dit houdt in dat onze toetsing een 

Perspectief van 
leerling en student 

Scholieren gebruiken de 

geavanceerde 

tekstgenerator ChatGPT 

voor allerlei 

huiswerkopdrachten, 

zonder dat docenten daar 

doorheen prikken. Bij de 

NOS meldden zich ruim 

250 scholieren die 

bevestigen de software te 

gebruiken voor 

schoolopdrachten. 

(bron: nos.nl) 

In een gesprek met een 

paar studenten komt een 

ander beeld naar voren. Zij 

kijken op verschillende 

manieren naar chatGPT in 

het onderwijs. Sommigen 

zien het als een 

hulpmiddel om betere 

vragen te stellen en 

inspiratie op te doen voor 

opdrachten of onderzoek. 

Anderen zien weinig 

verschil tussen chatGPT en 

andere bronnen die ze al 

regelmatig gebruiken en 

verwerken in hun 

beroepsproducten. 

Wel geven ze aan dat ze 

geneigd zijn minder tijd in  

opdrachten te stoppen en 

chatGPT juist meer te 

gebruiken als ze 

opdrachten als weinig 

zinvol ervaren en alleen 

‘voor het cijfer’moeten 

doen.  

https://nos.nl/artikel/2460020-chatgpt-glipt-langs-docenten-ik-gebruik-het-om-snel-huiswerk-te-maken
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afspiegeling is van wat studenten straks in de beroepspraktijk moeten kunnen. Het gebruik van 

ChatGPT zal voor sommige beroepen veel impact hebben op de inhoud van het beroep. ChatGPT 

genereert bijvoorbeeld beleidsadviezen, computercode of bezwaarschriften en zal hier alleen maar 

steeds beter in worden. Betekent dit dat adviseurs, programmeurs en juristen overbodig worden? 

Ongetwijfeld niet, maar de nadruk komt wellicht meer te liggen op specialistische kennis om 

gegenereerde teksten op waarde te schatten en beroepsactiviteiten die niet achter een computer 

plaatsvinden.  

Als je dit vertaalt naar toetsing, dan betekent dit dat je meer gaat kijken naar toetsvormen die passen 

bij die beroepsactiviteiten. 

 

5. Tot slot 

De ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie gaan op dit moment razendsnel. Het is 

dus bijna niet te voorspellen waar we volgend jaar staan. Vanuit de dienst OO&S en de Digitale 

LeerOmgeving zullen we de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en jullie informeren met een 

update waar nodig.  

Daarbij is het van belang dat we voortdurend een kritische dialoog met elkaar en met onze studenten 

blijven voeren over dit onderwerp. Om dit te ondersteunen willen we op korte termijn starten met 

een leernetwerk. Ga zelf vooral ook in gesprek met collega's en studenten over wat artificiële 

intelligentie betekent voor de toekomst van het werkveld en het onderwijs. 
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