
 
 

Advies: Stappenplan voorstellen alternatieve toetsen 
Versie 1.0 - 21 april 

Hoe kunnen voorstellen voor alternatieve toetsen efficiënt en kwalitatief gerealiseerd worden 
t.b.v. studeerbaarheid? Dit stappenplan kan het proces versnellen. 

Aanleiding 

De examencommissies van de HU krijgen vele verzoeken voor veranderingen in en 
aanpassingen aan toetsen in deze tijd van het Coronavirus. De examencommissies zien de 
gigantische inzet die docenten plegen om alles zo goed mogelijk te regelen voor studenten 
en om het toch mogelijk te maken te toetsen op afstand. Daarbij vragen de 
examencommissies soms nog (veel) verduidelijking op items ten aanzien van validiteit en 
betrouwbaarheid. Ook dienen de alternatieven goed geadministreerd te blijven voor 
verantwoording in de toekomst. 

Advies stappenplan 

Om (veel) dubbel werk te voorkomen en om het proces duidelijk en helder te laten verlopen 
willen de examencommissies (via het CvE-HU) met dit document aangeven hoe het proces 
in het instituut zo efficiënt mogelijk zou kunnen verlopen, de verschillende rollen in acht 
genomen. Het proces waarbij de toetsexperts van een instituut zijn ingeschakeld, borgt 
daarnaast een check op het toetsprogramma / examenprogramma in het geheel. Zie tabel 1. 

Daarnaast geeft dit document een beschrijving van de items die een examencommissie moet 
bezien voor akkoord op dan wel archivering van het voorstel. Zie tabel 2. 

Tabel 1: stappenplan voorstel 

Stap Rol Activiteit 
1 Examinatoren De examinator ontwikkelt een (nieuwe of aangepaste) 

toets inclusief beoordelingsformulier / rubric in 
samenspraak met een mede-examinator die ook 
inhoudelijk expert is (4-ogen principe bij de ontwikkeling 
van de toets). 

2 Examinator De examinator biedt de toets middels het Invulformulier 
toetsvoorstellen Coronacrisis 2020 (zie tabel 2) aan de 
toetsexpertgroep1 van het instituut ter beoordeling. 

3 Toetsexpertgroep De leden van de toetsexpertgroep analyseren en 
beoordelen het toetsvoorstel. De bevindingen worden 
door de toetsexpertgroep teruggekoppeld aan de 
examinator. 

4 Examinator De bevindingen en aanbevelingen worden door de 
examinator verwerkt.  

5 Examinator De examinator dient het toetsvoorstel in bij het 
instituutsmanagement. 

6 
 
 

Instituutsmanagement Het instituutsmanagement neemt een voorgenomen 
besluit tot akkoord tot aanpassing of uitstel2 van de 
betreffende toets en stuurt het toetsvoorstel inclusief het 

 
1 In de verschillende instituten van de HU worden de toetsexperts anders benoemd. In het HU 
toetskader worden deze benoemd als ‘Toetsexpertgroep’. 
 
2 Het uitstellen van toetsen uit blok C en D is eigenlijk alleen aan de orde, als er écht geen andere 
mogelijkheden zijn. 



 
 
 
 

advies van de toetsexpertgroep met een verzoek tot 
accordering aan de examencommissie.  
Een verzoek via HUKAS borgt de archivering van het 
voorstel en het daarop volgende besluit van de 
examencommissie. 

7 Examencommissie Op basis van het toetsvoorstel en het advies van de 
toetsexpertgroep besluit de examencommissie of zij 
akkoord kan gaan. De examencommissie adviseert het 
instituutsmanagement om de toets als vervanging voor de 
reguliere toetsing te plannen.  

8 Opleiding / 
examinator 

Na bevestiging van akkoord door de examencommissie, 
informeert de opleiding (bijv. via examinator) de 
studenten over het tijdstip, de toetsvorm en het 
beoordelingskader.3 

9 Opleiding / 
examinator 

De opleiding informeert de accountmanager 
onderwijslogistiek voor mogelijke aanpassingen in Osiris 
zodat TestVision en GradeWork als systemen 
geautomatiseerd klaar staan voor examinatoren en 
studenten. 

10  Examencommissie De examencommissie archiveert de geaccordeerde 
toetsvoorstellen (idealiter in HUKAS).  

 
 
Tabel 2: Vragen Invulformulier toetsvoorstellen Coronacrisis2020  
Toelichting: één of meer examinatoren vullen per toets onderstaand formulier in. De 
gegevens gaan na invulling naar de toetsexpertgroep Waar mogelijk worden meerdere 
formulieren gelijktijdig gedeeld om de samenhang in het toetsprogramma te blijven overzien. 
 
Basisgegevens  
Naam examinator(en)  
Opleiding (Ba / Ma /Ad)  
Opleidingsvariant (voltijd/deeltijd)  
OSIRIScode cursus  
Toetsnaam OSIRIS   
  
Vragenlijst kwaliteit alternatieve 
toetsvorm 

 

Beschrijf de alternatieve toetsvorm (Voeg 
de alternatieve toets toe als bijlage) . 

 

Is de alternatieve toets samengesteld i.s.m. 
een collega? 

Ja/nee (indien nee; licht toe) 

Is de alternatieve toetsvorm opgesteld 
conform de (oorspronkelijke) toetsmatrijs? 
(Voeg deze toetsmatrijs toe als bijlage) 

Ja/nee (indien nee; licht toe) 

Komt de samenstelling en omvang van de 
oorspronkelijke toets overeen met de 
alternatieve toets? 

Ja/nee (indien nee; licht toe) 

 
3 Qua planning van deze communicatie houdt de opleiding rekening met de benodigde 
voorbereidingstijd die studenten naar zijn/haar inschatting minimaal nodig hebben. 



 
 

Levert de alternatieve toets evenveel 
rijkheid aan informatie op om een 
betrouwbaar oordeel te kunnen vellen?  

Ja/nee (indien nee; licht toe) 

Wat zijn de leeruitkomsten/leerdoelen en 
hoe past de toets hierbij? Voeg de 
leeruitkomsten bij als bijlage.  

 

Is er een beoordelingsformulier / 
beoordelingsprocedure bij de alternatieve 
toetsvorm? (Voeg het beoordelingsformulier 
en een beschrijving van de 
beoordelingsprocedure toe als bijlage). 

 

  
Bijlagen   
Leeruitkomsten  
Beschrijving alternatieve toets  
Toetsmatrijs  
Beoordelingsformulier / 
beoordelingsprocedure 

 

 

 
Dit document is gebaseerd op teksten en werkwijze door het instituut Gebaren, Taal en 
Dovenstudies, het Instituut Theo Thijsen en instituut Archimedes.  

 


