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Programma

• Korte inleiding op programmatisch toetsen

• Bespreken van veel gestelde vragen

• Uitgangspunten

• Implementatie 

• Nemen van beslissingen

• Kwaliteitsborging

• Studenten

• Andere concepten

• Onderwijs op afstand

• Vragen stellen via de chat



Programmatisch toetsen 
in een notendop

• Inzicht in de ontwikkeling van de student ontstaat 
door een mix van verschillende datapunten

• Elk datapunt is feedbackgericht en kent geen zak-
/slaagbeslissing

• De leeropbrengsten vormen de ruggengraat van het 
toetsprogramma 

• Er is een constante dialoog over het gebruik van 
feedback voor zelfsturing

• Het aantal datapunten en de zwaarte van de 
beslissing zijn proportioneel aan elkaar gerelateerd

• De zwaarte van een beslissing is leidend voor de 
hoeveelheid beoordelaarsexpertise



Uitgangspunten van 
programmatisch toetsen

• Wanneer spreek je wel en niet van 
programmatisch toetsen?

• Wat is de meerwaarde van 
programmatisch toetsen?

• Wat zijn overwegingen om 
programmatisch toetsen niet te 
implementeren?



Implementatie van 
programmatisch toetsen

• Kan programmatisch toetsen geleidelijk worden 
ingevoerd?

• Kan programmatisch toetsen gedeeltelijk (deel van 
het onderwijsprogramma) worden ingevoerd?

• Moeten alle uitgangspunten van programmatisch 
toetsen worden geïmplementeerd of is daarin een 
keuze mogelijk?

• Hoe realiseer je draagvlak bij alle betrokkenen?

• Hoe kan de examencommissie het beste worden 
betrokken bij de implementatie van programmatisch 
toetsen?

• Hoe realiseer je de omslag van een toetscultuur naar 
een feedbackcultuur?



Programmatisch toetsen 
en het nemen van 
beslissingen

• Is ieder type toets geschikt als datapunt?

• Moeten alle datapunten beoordeeld worden als 
‘voldoende’?

• Hoe kom je tot een verantwoord bewust samengesteld 
toetsprogramma?

• Hoe voorkom je dat datapunten ervaren worden als 
high stake momenten?

• Hoeveel datapunten heb je nodig om een beslissing te 
kunnen nemen?

• Hoe verhouden bij programmatisch toetsen formatieve 
en summatieve toetsen zich tot elkaar? Hoe kun je op 
basis van formatieve toetsen studiepunten toekennen?

• Hoe houd je zicht op de ontwikkeling van de student?



Programmatisch toetsen 
en kwaliteitsborging

• Hoe borg je de kwaliteit van de 
beoordelingsprocessen en beslissingen 
binnen programmatisch toetsen?

• Hoe kunnen examencommissies het 
eindniveau borgen bij programmatisch 
toetsen?

• Hoe verhoog je de 
beoordelaarsbetrouwbaarheid bij 
programmatisch toetsen?



Programmatisch 
toetsen en studenten

• Hoe stimuleer je de wat meer extrinsiek 
gemotiveerde student om actief te 
studeren?

• Hoe kun je studenten motiveren en 
verantwoordelijk maken voor hun eigen 
leerproces?

• Wat is de perceptie van studenten van 
programmatisch toetsen, met name met 
betrekking tot hun leerproces? 



Programmatisch toetsen 
en andere concepten

• Hoe verhoudt programmatisch toetsen 
zich tot formatief evalueren?

• Hoe verhoudt programmatisch toetsen 
zich tot holistisch beoordelen?

• Hoe verhoudt programmatisch toetsen 
zich tot integraal beoordelen?



Programmatisch toetsen 
en onderwijs op afstand

• Is programmatisch toetsen 
‘coronaproof’?

• Hoe goed leent programmatisch 
toetsen zich voor online onderwijs?



Nog meer weten?

• Meld je aan voor de nieuwsbrief 
Programmatisch toetsen 
(aanmeldformulier via LinkedIn)

• Reserveer 12 oktober van 14.00u tot 
17.00u in je agenda: boekpresentatie 
‘Programmatisch toetsen. Voorbeelden 
en ervaringen uit de praktijk.'


