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• Kwaliteit van toetsen is belangrijk 
 

• 17 miljoen experts of een aantal professionals? 
 

• Wat maakt kwaliteit van toetsen complex? 
- Toetsen gaat  over niet direct waarneembare 

eigenschappen 
- Verschillende doelen van toetsen 
- Verschillen tussen sectoren 
- Verschillende taken in het toetsproces 

 
 

Inleiding 

 

Presentator
Presentatienotities
-Toetsen en examens zijn in ons land van groot belang; wellicht meer dan in onderwijssystemen in andere landen�In het Nederland worden op veel plekken op basis van toetsen en examens belangrijke beslissingen genomen over de ontwikkelings mogelijkheden van met name jonge mensen en ook over de loopbanen van mensen. Een hoge kwaliteit is dan na te streven.En aandacht voor de kwaliteit zoals vandaag op dit congres,zodat we daar meer inzicht in krijgen,  is alleen maar toe te juichen.Wie kan de kwaliteit beoordelen? 17 miljoen Nederlanders?Iedereen heeft wel verstand van toetsen of examens heeft. Iedereen in deze zaal zal een of meerdere toetsen of examens hebben gemaakt.  Het feit dat iedereen verstand van ons vak heeft veel voordelen: bijna iedereen kan vrij snel een oordeel hebben over een toets, maar dat geeft soms ook extra moeilijkheden.-Bij ons is Toetsen en examens maken is in handen van professionals. Maar dit geeft geen garantie voor de kwaliteit van toetsen en examensIncidenten in recente jaren hebben duidelijk gemaakt dat het niet het geval�Inspectie rapporteert soms over onvoldoende kwaliteit mbo examens�In het hoger onderwijs zijn gebeurtenissen als bij In Holland,  Windesheim; examens vo in 2013COMPLEX- Niet iedereen verstaat hetzelfde onder kwaliteit van toetsen of aspecten daarvanWaarom is dat?Dat wat we waarnemen is niet wat ons echt interesseert. Wij willen doorgaans eigenlijk niet weten of de opdracht goed wordt gemaakt door een kandidaat, maar we willen eigenlijk een uitspraak over iemands kennis, vaardigheid , competentie , geschiktheid.We willen generaliseren en dan gaat toetsen altijd gepaard met meetfouten.Toetsen hebben verschillende doelen en functies en dat heeft gevolgen voor de gewenste kwaliteit.  IK kom hier op terugOnderwijssectorEen andere belangrijke factor betreft de verschillen in de toetscultuur binnen de verschillende sectoren van het onderwijs (VVE, PO, VO, MBO, HO). Niet alleen verschillende doelen, er worden verschillende vaardigheden gemeten, is de wijze van toetsen verschillend (papier/digitaal, praktijk, simulatie) en is de rol die docenten bij het toetsproces vervullen verschillend.  TerminologieIn discussies over de kwaliteit worden soms verschillende begrippen en termen. Soms niet alleen voor verschillende zaken, ook wel voor hetzelfde. Bv aan de kernbegrippen als betrouwbaarheid en validiteit wordt wel eens ander inhoud gegeven, waardoor slechts het label hetzelfde is gebleven maar de inhoud totaal anders. De daardoor ontstane verschillen van mening zijn daardoor feitelijk soms door niet meer dan spraakverwarring veroorzaakt. Soms zegt een collega dat een opgave betrouwbaar is maar hij bedoelt dan toch dat de opgave valide is.Verschillende taken:- Toetsen: construeren, vaststellen en beoordelen- Processen: managen, monitoren en kwaliteit bewaken (op macro-, meso- en microniveau)- Beroep behandelen (externe taak) Het perspectief maakt veel uit



Kwaliteit is de mate waarin iets voldoet voor het gebruik voor 
een specifiek doel 
 
. Wat zijn de specificaties? 
. Wat doet het? 

 

Definitie kwaliteit  

 

Presentator
Presentatienotities
Meer of minder dusDezelfde toets kan meer of minder voor een specifiek doelWat is het ? Het geheel van de eigenschappen van een objectMoet voldoen aan specificatiesWat doet het?Moet voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden�



• Wat kun je met kwaliteit? 
 
 
 
 
 

 

Wat is kwaliteit? 

B 
Beoordelen 

Bewijzen 
Borgen 

Bewaken 

 

Presentator
Presentatienotities
Omdat ik hopelijk al duidelijk gemaakt dat er verschillende perspectieven op kwaliteit wil ik duidelijk maken waar ik met of niet bezig zal gaan houden.Daarom heb ik bedacht dat de volgende activiteiten belangrijk zijn in het kader van wat je met de kwaliteit van toetsen kunt doenDe 4 B Beoordelen (bewijzen)Verder zijn de volgende 4 P van groot belang : kunnen in het algemeen gezien worden als de belangrijkste indicatoren van kwaliteitZie tekst bijlage; Product,(proces)



 
 
 
 
 
 

 
 

• Wat zijn de belangrijkste indicatoren?  

Wat is kwaliteit? 

P 
Product 
Proces 

Personeel 
Publiek 

 

Presentator
Presentatienotities
Omdat ik hopelijk al duidelijk gemaakt dat er verschillende perspectieven op kwaliteit wil ik duidelijk maken waar ik met of niet bezig zal gaan houden.Daarom heb ik bedacht dat de volgende activiteiten belangrijk zijn in het kader van wat je met de kwaliteit van toetsen kunt doenDe 4 B Beoordelen (bewijzen)Verder zijn de volgende 4 P van groot belang : kunnen in het algemeen gezien worden als de belangrijkste indicatoren van kwaliteitZie tekst bijlage; Product,(proces)



Wat kun je met kwaliteit? 
 
 
 
 
 
 

                                                   Wat zijn de indicatoren? 

Wat is kwaliteit? 
 4*B en 4*P 

B P 
Beoordelen Product 

Bewijzen Proces 
Borgen Personeel 

Bewaken Publiek 

Presentator
Presentatienotities
Omdat ik hopelijk al duidelijk gemaakt dat er verschillende perspectieven op kwaliteit wil ik duidelijk maken waar ik met of niet bezig zal gaan houden.Daarom heb ik bedacht dat de volgende activiteiten belangrijk zijn in het kader van wat je met de kwaliteit van toetsen kunt doenDe 4 B Beoordelen (bewijzen)Verder zijn de volgende 4 P van groot belang : kunnen in het algeen gezien worden als de belangrijkste indicatoren van kwaliteitZie tekst bijlage; Product,(proces)



Wat is kwaliteit? 



Toetsing in het MBO 

• Kan op verschillende manieren worden 
vormgegeven 
– zelf ontwikkelen  
– samen met andere scholen of in een 

combinatie 
– Inkopen bij een (commerciële) 

organisatie 
– uitbesteden 

Presentator
Presentatienotities
Zelf doen, inkopen commercieel of samenwerking van scholen, of helemaal uitbestedenZelf doen vs. uitbesteden wordt mondeling toegelicht, daarnaast het accent op inkopen, zelf construeren, samen construeren met andere scholen of een combinatie.



Verantwoordelijkheid 

 
 
 

In alle gevallen blijf je als onderwijs- 
instelling verantwoordelijk voor de 
kwaliteit. 

Presentator
Presentatienotities
IN MBO heel erg gestuurd op standaardisering. Als je inkoopt, doe je het goed.Wijziging van ingekochte producten wordt door de inspectie gezien als een nieuw product. Misschien product wel beter, maar hoe borg je het.



Kwaliteit, hoe garandeer je dat? 

Presentator
Presentatienotities
In deze presentatie uitwerken voor twee scenario’s. Zelf ontwikkelenInkopen



Zelf ontwikkelen van toetsen 

• Systematische aanpak verkleint het risico op 
fouten. 
 

• 12 stappen van Downing 



12 stappen 

1. Begin met een plan 
2. Definitie van de inhoud 
3. Specificatie van de toets 
4. Item schrijven 
5. Toets samenstelling 
6. Productie   



12 stappen 

7. Afname 
8. Scoren 
9. Bepalen zak/slaag grens 
10.Rapportage 
11. Item banking 
12.Technische rapport 



Doelen van toetsen 

• Summatieve toetsen:   
– Assessment of learning 
– Kwalificerend toetsen 

 
 

• Formatieve toetsen:  
– Assessment to support learning 
– Ontwikkelingsgericht toetsen 

 

Presentator
Presentatienotities
A of  L: take decisions about studentsA to support the learning process 



Hoe maak je als school een goede keuze? 
 
Maak gebruik van toetskwaliteitsbeoordelingssystemen. 
 
 

Inkoop van toetsen 

 

Presentator
Presentatienotities
35 met een T    Hoe beoordelen? Hoe moeten we beoordelen?Gelukkig hebben we een aantal aantal/ generiek beschikbare beoordelingssystemen  beschikbaar: we hoeven dus niet alles opnieuw uit te vindenSystemen beoordelen de eisen die gesteld kunnen worden aan de personen die met toetsen werken: het gaat hierbij bijvoorbeeld om toetsontwikkelaars of de personen die toetsen afnemen;de eisen die gesteld worden aan het toetsen zelf: aan de procedure en als meetinstrument. ALLEREERSTThe Standards, as we know them today, were first produced jointly by AERA, APA, and NCME in 1966. However, the 1966 version of the Standards was preceded by two earlier documents, produced by three sponsoring organizations and used to guide the development and use of tests. The first document, Technical Recommendations for Psychological Tests and Diagnostic Techniques, was published in 1954 by APA and was written by an APA committee. The second document, Technical Recommendations for Achievement Tests, was prepared by two committees, one representing AERA and a second committee representing the National Council on Measurement Used in Education (NCMUE), and was published in 1955. In 1966, the Standards for Educational and Psychological Testing was published jointly by AERA, APA, and NCME, and replaced the first two documents. The 1966 version of the Standards has undergone revisions in 1974, 1985, and 1999. Each revision of the Standards has been sponsored jointly by AERA, APA, and NCME and has reflected the advances that have been made in educational and psychological testing since the publication of the prior version.



1) Standards for Educational and Psychological testing (AERA, APA, 
NCME) 

2) EFPA Review model for the description and evaluation of 
psychological tests  

3) International Guidelines for Test Use (ITC) 
4) Student evaluation standards (JCSEE) 
5) European framework of standards for educational assessment 

(AEA-Europe) 
6) ETS Standards 
7) Cambridge approach 
8) Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (COTAN) 
9) Standaarden examenkwaliteit MBO (Inspectie) 
10) RCEC beoordelingskader voor kwaliteit van toetsen en examens 
11) Kwaliteitscriteria voor competentie assessment programma’s 

(Baartman) 
12) Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen (Joosten-ten Brinke & 

Sluijsmans) 
 
 

Beoordeling van kwaliteit  van toetsen 

toetskwaliteitsbeoordelingssystemen 

Presentator
Presentatienotities
Hoe de selectie gemaakt?Ontwikkeld door professionals: vakvereniging of wetenschappers op het gebeid van toetsen of assessment; beschreven in de wetenschappelijk literatuurMeeste van vakverenigingen;  toetsbedrijvenAd 1. – most famous, lenghty document (book), currently being revised.Ad 2. – European Federation of Pscyhogists Associations – combined several european systems into one.Ad 3. – European document that aims to promote fair and ethical use of tests. (International Test Commission)Ad 4. - JCSEE: joint committee of standards in educational evaluation (evaluation in classrooms)Ad 5. – Standards committee of association of educational assessment – europe. Framework of standards: includes standards, but also tries to facilitate comparison between different assessment practices or different sets of standards.Ad 6. – ETS StandardsAd 7. – Cambridge AppraochAd 8. – Dutch Committee on Tests and Testing – recently revisedAd 9 -  mbo standaarden examenkwaliteit: 3standardenAD 10 . – Piet sandersAd 11. – Individual researcher who created quality criteria for the evalation of competence assssment programs. Competence assessment programs are often used in our vocational education tracks. Where several performance assessments are combined to reach one decision. Ad 12 likewise but for program
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Presentator
Presentatienotities
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1. Doel en gebruik 
2. Kwaliteit van het materiaal 
3. Representativiteit 
4. Betrouwbaarheid 
5. Cesuur en handhaving 
6. Afname en beveiliging 
 

 

RCEC beoordelingskader 

 

Presentator
Presentatienotities
Criterium 1 Doel en gebruik Is het doel en gebruik aangegeven?Is aangegeven wat het doel isIs aangegeven wat het gebruik isIs aangegeven wat de doelgroep isIs de herkomst beschreven?Is de relevantie van de inhoud aannemelijk gemaakt?Criterium 2. Kwaliteit van het materiaal (papier en digitaal)Zijn de vragen gestandaardiseerd?Is er een objectief scoringssysteem?Geen kwetsende inhoud?Is er een duidelijke instructie?Zitten er geen fouten in het materiaal?Criterium 3 representativiteitZijn de inhoud, duur en omvang is overeenstemming met het toetsplan?Is de moeilijkheid afgestemd op de doelgroep?Criterium 4 betrouwbaarheidZijn er betrouwbaarheidsgegevens?Zijn ze correct berekend?Zijn ze goed genoeg gegeven de beslissing die met de toets genomen gaat worden?Criterium 5 Cesuur en handhavingZijn er normen/standaarden/cesuren?Is er voldoende overeenstemming tussen beoordelaarsWorden de normen/standaarden /cesuren gehandhaafd? Criterium 6 afname en beveiliging (papier en digitaal)Informatie voor de testleiderDeskundigheid testleiderVoldoende beveiliging van het examenInhoudelijk uitleggen.



Hoe garandeer je de kwaliteit? 

• Systematisch aanpak 
 

• Gebruik standaarden voor beoordeling. 
 

• Leg verantwoording af van eventuele 
aanpassingen van het product. 

Presentator
Presentatienotities
Important note: Als je ingekochte producten aanpast, ben je de borging van de kwaliteit kwijt.



• Kwaliteit van toetsen en examens is van eminent belang; 
de grote aandacht hiervoor is terecht 

• Van veel toetsen is de kwaliteit onbekend 
• De deskundigheid om kwaliteit te beoordelen is niet 

triviaal 
 

• Verantwoordelijkheid ligt bij u! 
 

Conclusies 

 

Presentator
Presentatienotities
Max 2 a 3 puntjes



• Dank voor uw aandacht 
 

• Informatie:  
• theo.eggen@cito.nl 
• b.p.veldkamp@utwente.nl 
• www.rcec.nl 

 
 

 

http://www.rcec.nl/
http://www.rcec.nl/
http://www.rcec.nl/
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