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Aanleiding 

Het toets landschap verandert. Opleidingen willen 

het ‘leren van de toets’ verbeteren en het  ‘toetsen 

van het leren’ behouden.  Vaak gaat dat samen met 

de vraag om een betere feedbackcultuur, holistisch 

toetsen en werken in grotere  eenheden met een 

logische samenhang.   

Programmatisch toetsen is een ‘wenkend 

perspectief’, maar bleek voor de opleidingen die 

Ernst van den Bosch sinds 2015  als adviseur 

begeleidde een te grote stap. ‘De impact voelt als 

een transitie’. Bovendien is het een ‘concept’ en 

geen ‘recept’; over ontwerp en implementatie is 

weinig literatuur voorhanden.  

Dialogisch Beoordelen ontstond aan de praktijk van 

twaalf innovatietrajecten en bood gaandeweg een 

antwoord op een groot aantal van bovenstaande 

wensen. Van den Bosch deed ontwerpgericht 

onderzoek naar de gehanteerde werkwijzen en 

modellen. Deze worden in dit artikel kort 

beschreven.  

Dialogisch beoordelen komt overeen met, maar 

verschilt ook van programmatisch toetsen. (zie 

tabel) Zelfregulatie en werken naar saturatie door 

middel van datapunten is niet het uitgangspunt.  

Programmatisch1) Dialogisch Beoordelen 
Inzicht in de ontwikkeling van 
een student ontstaat door een 
mix van verschillende 
datapunten. 

Ontwikkelt zich in het werk- en 
denkproces van de opleiding gericht op 
de hele taak.(bijv. een beroepsproduct) 
Er wordt niet gewerkt met datapunten. 
De cursuseenheid varieert tussen de 10 
en 30 EC en wordt afgesloten met een 
summatieve uitspraak.  

De leeropbrengsten vormen de 
ruggengraat van het 
toetsprogamma. 

De uitwerking van het DBM  vormt de 
ruggengraat van het toetsprogramma. 
Met de DOM  en twee modellen wordt 
dit in zeven fasen uit het LBO afgeleid. 

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

Het ontworpen  holistische  kader 
wordt over de perioden heen toegepast 
op de gehele taak. Het is daarmee 
longitudinaal van karakter. Het leidt per 
periode tot een summatief oordeel. (Dit 
kan programmatisch worden ingericht) 

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

De dialoog is gericht op de ontwikkeling 
van een kwalitatief goed  werkproces 
gericht op het beoogde resultaat.  

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

De zwaarte van de beslissing is 
proportioneel met de het aantal EC’s, 
de organiseerbaarheid en de 
betaalbaarheid.  

De zwaarte van de beslissing is 
leidend voor de hoeveelheid 
benodigde 
beoordelaarsexpertise. 

De beoordelaarsexpertise is gericht op 
het werkproces in relatie tot het 
resultaat (type beroepsproduct). 
Sensitief  overbrengen op de student is 
wenselijk. Het ontwerp biedt ruimte 
voor het expertoordeel. 

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

Inzicht ontstaat door het hanteren van 
hetzelfde beoordelingsformulier (GGD) 
waarin het werkproces is uitgewerkt in 
indicatoren die gekoppeld zijn aan de 
holistische criteria van het resultaat 

1) Baartman, L. e.a:  Programmatisch toetsen 

Inmiddels werken elf opleidingen met deze wijze 

van beoordelen. Op basis van deze ervaring is in 

2019 een ontwerpgericht onderzoek gestart met als 

doel: handreikingen bieden voor ontwerp en 

implementatie.  

Werkstappen en Dialoog 

Innovatie trajecten werden geanalyseerd en drie 

opleidingen testten de ontstane ontwerpstappen. 

Drie nieuwe opleidingen werken in 2022 volgens de 

bijgestelde uitkomsten van het onderzoek. Het 

ontwerpgericht actieonderzoek geeft voorlopig vier 

resultaten: 

1. De  beschrijving van twee modellen. Het 

Dialogisch Beoordelings Model (DBM)  voor het 

ontwikkelen van de ruggengraat voor een 

longitudinaal toetsprogramma. Uit het DBM  

construeren we het beoordelingsmodel dat zich 

richt op de gehele taak (type beroepsproducten). 

Het wordt  longitudinaal toegepast. Aanvulling op 

deze ‘ruggengraat’ worden onderzocht met het 

Dialogisch Assenstelsel (DA), het tweede model.  

Uit deze twee resultaten worden de leeruitkomsten 

geformuleerd met het daarbij behorende 

beoordelingsformulier per periode. 

 

2. De Dialogische Ontwerp Methode (DOM !) 1) (zie 

laatste pagina) is een methode om met behulp van 

de  twee modellen uit het Landelijk Beroeps- en 

Opleidingsprofiel een valide toetsprogramma te 

ontwerpen. Meanderen tussen de twee stromen 

moet zorg dragen voor een gedragen en verrijkt 

ontwerp.  

 

3. Een scholingstraject voor het docententeam is 

apart voor Dialogisch Beoordelen ontwikkeld. (zie 

laatste pagina) 

 

4.  Canvassite en Kennisdeling is het laatste 

resultaat. Op deze site wordt het onderzoek 

uitgebreid gekaderd en toegelicht. De DOM wordt 

voor ontwerpteams in detail beschreven.  

In het najaar van 2022 wordt zal bij voldoende 

belangstelling een community gestart worden, incl. 

een supervisie traject voor nieuwe opleidingen.  
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Resultaat 1 : Twee modellen voor de ontwikkeling 

van het toetsprogramma  

Een toetsprogramma komt qua inhoud en vorm 

overeen met de eisen die gesteld worden in het 

Landelijk Beroeps en Opleidingsprofiel (LBO). 

Kennis en competenties vormen altijd  belangrijke 

elementen. Een goed toetsprogramma bezit een 

logisch samenhang, bevordert het leren en 

kwalificeren van de student. Het is betaalbaar en 

uitvoerbaar.  

Dialogisch Beoordelings Model (DBM) 

Het eerste model richt zich op het aggregatieniveau 

van het toetsprogramma. Dit betreft vaak een jaar. 

Het bestaat uit vier aandachtgebieden:    

Beroepsproducten zijn representatieve producten 

uit de praktijk. Dialogisch Beoordelen richt zich op 

de hele taak. Losse(2016) onderscheidt: een plan, 

ontwerp, advies of handeling (Losse). De kwaliteit 

van de producten wordt beoordeeld met 10-15 

holistische criteria, die gelden voor de 

beroepsproducten.   

Vermogens bevatten de competenties die samen 

het kenmerkende werk en denkproces van het 

beroep bevatten. (b.v.: klinisch redeneren, design 

thinking). Dit proces is direct afgeleid uit het LBO. 

Het vormt de kern van het leerproces. Oefenen, 

waarderen, fouten maken, verbeteren, in 

verschillende contexten en examinatoren m.b.v. 

hetzelfde conceptueel kader te komen tot 

samenspraak en ontwikkeling van de student. 

De competenties van het werkproces worden 

uitgewerkt met indicatoren die een uitwerking zijn 

van de criteria behorend bij het  beroepsproduct. 

Ook soft skills (bijv. leiderschap) kunnen een plek 

krijgen. 

Kennisgebieden vormen een derde 

pijler in ieder LBO. Kennis moet 

worden gevonden, ontsloten en 

toegepast voor het begrijpen en 

beantwoorden van de beroepsopgave. 

Kennis moet vaak just in time 

gevonden kunnen worden. Om dit te 

kunnen is ook just in case kennis 

nodig. Goed toegepaste kennis en 

methodisch werken zijn belangrijk 

voor de kwaliteit van het resultaat. 

Profilering is het laatste 

aandachtgebied. De opleiding maakt 

zichtbaar hoe zij eigen kleuring wil 

geven aan het beroep. Dit komt tot uiting in de 

opgestelde indicatoren en/of criteria.  

De pijlen in het DBM leggen de verbanden tussen 

de aandachtgebieden en vormen (in dialoog) de 

onderbouwing van de eisen (criteria) die we aan het 

resultaat (meestal een beroepsproduct) stellen.  

De uitwerkingen van het DBM leidt tot één 

holistisch beoordelingskader voor alle 

beroepsproducten. Het longitudinale aspect 

waarop de toetsing zich richt.  

Het Dialogisch Assenstelsel (DA) 

Model twee wordt gebruikt op cursusniveau. Het 

bestaat uit twee assen. Op de horizontale as is de 

uitwerking van het DBM te vinden, die resulteert in 

de Grote Gemene Deler van het programma.  

Het DBM is uitgewerkt met criteria voor het 

beroepsproduct en competenties met indicatoren 

voor het werkproces.  

Nadat dit overzicht klaar is  worden de 

leeruitkomsten geschreven. Deze bevatten dus 

altijd een beschrijving van het werkproces en tot 

welk resultaat dan moet leiden. Hierna kan de 

verticale as op cursusniveau worden ontworpen.   

Het uitgangspunt is het DBM maar deze kan 

aangevuld worden met eisen op dit niveau. Het 

uiteindelijke beoordelingsformulier is de concrete 

uitwerking van het DBM , de leeruitkomst en bevat 

ook de normering en de cesuur. Waarden met een 

grove schaal is passender, dan met een cijfer.   

Let op met het al te makkelijk opnemen van extra 

toetsonderdelen. We willen geen hordenloop. Less 

is more! 
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Een uitwerking op jaarniveau  

De figuur op de volgende pagina laat zien hoe de 

beide modellen hebben geleid tot een uitwerking 

op jaarniveau. In stippen is aangegeven op welke 

wijzen de Grote Gemene Deler (GGD) kan worden 

aangevuld met de Kleinst Noodzakelijke Eenheid 

van toetsing. De GGD bevat het terugkerende kader 

en is daarmee de ontwikkelingsgerichte uitwerking 

van de toetsing. De KNE bevat eerder de 

aanvullende toetsen. Dit kan indien gewenst 

programmatisch worden uitgewerkt. De rode lijn is 

de uitwerking van het DBM. De gekleurde stippen 

met toegevoegde elementen van de toetsen zijn 

een uitwerking van het assenstelsel.  

 

Het proces van beoordelen 

Bij dialogisch beoordelen is het expertoordeel weer 

meer van belang. De examinator voert een interne 

dialoog tussen het werk van de student en het 

beoordelingskader. Heeft een oordeel over de 

kwaliteit, maar duidt ook de ruimte die daartussen 

bestaat. De examinator leert pendelen tussen de 

eerste indruk, de criteria en valideert deze zo nodig 

met de gekoppelde indicator(en) uit de 

competenties bij vermogen. Deze laatste zijn 

daarmee een analytische aanvulling op de 

holistische criteria. (zie figuur) Er ontstaat zo 

triangulatie tussen expert, holistische kwaliteit en 

het meer analytisch uitgewerkte werkproces.  

Het laatste bevat ook de juiste elementen voor de 

feedback. Meestal moet de student aandacht 

besteden aan één of meerdere indicatoren omdat 

een competentie uit het werk-  en denkproces niet 

tot het juiste resultaat heeft geleid. Soms pas over 

perioden heen leidt dit tot de gewenste 

ontwikkeling, 
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Resultaat 2 :  DOM Dialogische Ontwerp Methode 

De laatste uitkomst van het ontwerpgerichte 

praktijk onderzoek is een uitwerking van de 

Dialogische Ontwerp Methode, met werkstappen 

en interventies.  

Het vormen van een wenkend perspectief tussen de 

ontwerpstroom en de dialoogstroom is een van de 

uitkomsten van het onderzoek. De steekwoorden 

geven het karakter en doelstelling van de 

verschillende stromen weer. (zie figuur)   

Het meanderen tussen ontwerp en het voeren van 

de dialoog moet zorgen voor een juiste 

positionering van het ontwerp, het engageren van 

het idee en tenslotte het aangaan van gewenste 

werkallianties.  

Gedurende het innovatieproces worden er door het 

ontwerpteam in de ontwerpstroom zeven fasen 

doorlopen. Elke ontwerpfase kent een specifiek 

resultaat. Een aantal resultaten wordt besproken in 

de dialoogstroom, het domein van het team. Soms 

worden er meerdere iteraties doorlopen om tot 

een gedragen resultaat te komen. Een korte indruk 

van de zeven werkfasen :  

 

1. Verkennen - Wat is onze opdracht, wat zijn onze 

wensen, ambities, wat is de samenhang, de relaties, 

kaders, afbakening, doelen, etc.. We komen tot een 

goedgekeurde opdracht.  

2. Vertellen - Wat is ons eigen verhaal, waarom en 

waartoe leiden we op? Hebben we een beeld van 

de actuele  eroepsd nam e   n  eeld  We ‘close 

readen’ ons landel     eroepspro  el  We sp egelen 

ons eigen verhaal  en delen dit met het team. 

3. Verdiepen - Wat heeft onze aandacht, uit welke 

onderdelen bestaat ons opleidingsprofiel? Bestaan 

er decomposities? Is er een  werk- en denkproces 

en waartoe leidt dat? Waar zit de grote gemene 

deler in onze beelden? Krijgen we voldoende vat op 

de complexiteit? We rubriceren en maken een 

longlist van aspecten. 

4. Verbinden - We maken de eerste schetsen van 

ons toetskader. Krijgen zicht op de samenhang en 

de uitzonderingen. Ontstaat er synergie, waar en 

hoe versterken de aandachtgebieden elkaar? 

Bestaat er een cyclisch werk en denk proces, wat 

zijn onze competenties? We werken van een 

longlist naar een shortlist en schetsen de 

samenhangen. 

5. Ontwerpen - We formuleren criteria voor 
beroepsproducten en versterken de relaties met de 
vermogens. Het DBM wordt aan- en ingevuld. We 

krijgen zicht op wat nog blijft liggen en niet kan 
worden meegenomen.  
6. Verbeteren - De criteria worden onderling in 
verband gebracht en versterkt. Samen waar 
mogelijk, onderscheidend waar nodig.  Voor 
specifieke wensen formuleren we logische 
oplossingen. We komen tot een (concept) 
toetsprogramma. We gebruiken het DA. 
7. Afronden – De normering, cesuur en  
leeruitkomst worden toegevoegd, evenals 
eventuele andere toetsen. We ontwerpen het 
uiteindelijke beoordelingsformulier en koppelen dit 
aan de leeruitkomsten. We komen tot een definitief 
toetsprogramma.  
 
Resultaat 3: Scholen  
Dit is de laatste stap. Het  DBM-model, de 

feedbackcultuur, de inzet en belang van het vak-

expert oordeel en de organiseerbaarheid komen 

daarin aanbod. We oefenen en raken thuis in de 

worklow van het waarderen en beoordelen. 

Uiteindelijk kalibreren we een product van de 

student.  

Op dit moment werken acht opleidingen met 
Dialogisch Beoordelen en nog eens vier zijn bezig 
met ontwerpen. Zij hanteren onder begeleiding de 
hier beschreven methode. De praktijk scherpt de 
werkwijze nog dagelijks aan.  
 
Komende tijd zullen nieuwe opleidingen 
geïnteresseerd raken. Wellicht ook buiten de HU? 
De start van een community zal in najaar 2022 
plaatvinden,  zodat we kunnen leren en 
ondersteunen.  
Reacties, vragen, verder praten of participeren in 

het onderzoek :  

ernst.vandenbosch@hu.nl  
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