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3.2. Anneriet Florack: Toetscompetenties opleiders 

Anneriet Florack werkt als lerarenopleider bij de Nieuwste Pabo, is 

gespecialiseerd in toetsing en beoordeling, voorzitter toetscommissie en vanaf 

het begin lid van de kenniskring Opleiden in de School. In 2013 maakte zij 

de overstap naar de kenniskring van het lectoraat Professioneel Beoordelen 

van Dominique Sluijsmans. Tussen 2011 en 2014 is zij vanuit beide lectoraten 

lid van het projectteam geweest bij het landelijke SURFproject Bewust en 

Bekwaam Toetsen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar het nut en het effect 

van een ontworpen zelfbeoordelingsinstrument over toetsbekwaamheid van 

lerarenopleiders.

3.2.1. Aanleiding

Doel van het project Bewust en bekwaam toetsen is een bijdrage te leveren 

aan de kwaliteit van toetsen en beoordelen binnen de lerarenopleiding en het 

hoger onderwijs in het algemeen en aan de wijze waarop lerarenopleiders hun 

professionaliseringstraject adequaat kunnen vormgeven. Dit doel sluit naadloos 

aan op één van de uitkomsten van het rapport Vreemde Ogen Dwingen namelijk 

een voorstel tot een basis- en seniorkwalificatie examinering voor Hbo-docenten. 

Het totale project stond onder leiding Dominique Sluijsmans en Desiree 

Joosten-ten Brinke en alle resultaten zijn terug te vinden op de website www.

bewustenbekwaamtoetsen.nl.

Toetskwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de toetsbekwaamheid van 

opleiders en hun bewustzijn van goed toetsen. Bij de Nieuwste Pabo worden 

schoolopleiders, instituutsopleiders en mentoren gerekend tot de opleiders, 

die alle drie vanuit een andere positie (zie paragraaf 2.5) te werk gaan. Voor 

het lectoraat Opleiden in de School was deze bredere betrokkenheid essentieel 

binnen het project Bewust en Bekwaam Toetsen. Het onderzoek binnen dit 

project richtte zich op de toetsbekwaamheid van lerarenopleiders en specifiek op 

het ontwikkelen van een zelfbeoordelingsinstrument voor opleiders, zodat deze 

zich bewust werden van hun eigen expertise. 3
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3.2.2. Hoe is te werk gegaan

Op basis van literatuuronderzoek, interviews met experts en een analyse van 

bestaande instrumenten is een ontwikkelingsgericht zelfbeoordelingsinstrument 

ontwikkeld in samenwerking met lerarenopleiders en assessmentexperts. 

Het project bestond uit vier fasen. In fase 1 van het project is op basis van 

literatuuronderzoek en interviews een lijst met leerdoelen over toetsen en 

beoordelen opgesteld, een conceptmap ontwikkeld en een eerste blauwdruk 

geschetst van een zelfbeoordelingsinstrument. Het instrument zou dienen te 

voldoen aan een aantal kenmerken, gebaseerd op Denis en Van Damme (2010) en 

Desimone (2009) zoals het stimuleert een onderzoekende houding, heeft een focus 

op leren, levert feedback, kan ‘just in time’ en in groepscontext ingezet worden, is 

digitaal beschikbaar en gebaseerd op vraagsturing.

In fase 2 is het instrument ontwikkeld. Hiervoor hebben lerarenopleiders van de 

vier betrokken instituten bij de leerdoelen uit fase 1 items ontwikkeld die voorzien 

zijn van ontwikkelingsgerichte feedback. In deze fase hebben bij de Nieuwste 

Pabo onder leiding van Anneriet naast haarzelf nog vier andere opleiders gewerkt 

aan het ontwikkelen van items: Ankie Mooren (mentor), Ans Meijers-van Kan 

(schoolopleider), wijlen Bert Imandt en Karin Sillen (instituutsopleiders). Elke 

persoon had daarvoor 40 uur ter beschikking. Als team van 5 opleiders kwamen 

ze elke maand eenmaal bij elkaar. Ter voorbereiding bestudeerden ze literatuur die 

gekoppeld was aan de in fase 1 geformuleerde leerdoelen. Tijdens de bijeenkomst 

maakten ze vragen, die in de toets als items gebruikt konden worden. Voor de vijf 

lerarenopleiders leidde dit tot een sterke toename van het bewustzijn over toetsen 

en beoordelen, en betekende een nieuwe manier van professionaliseren. Op basis 

van de items van de 4 deelnemende lerarenopleidingen (VU, FLOT, HAN, dNP) is een 

digitaal instrument gemaakt, dat in fase 3 getest is. 

In fase 3 heeft het onderzoek naar de effecten van het instrument op de 

toetskennis plaatsgevonden door het instrument landelijk te testen. In 

januari 2013 is het ontwikkelde zelfbeoordelingsinstrument getest tijdens 

een brede dNP-scholingsmiddag voor ruim 30 instituuts- en schoolopleiders. 

De lerarenopleiders namen voor het onderzoek deel aan een scholings- en 

onderzoeksbijeenkomst waar ze een kennistoets over toetsen en beoordelen 

maakten en waarbij ze een casustoets maakten die gerelateerd was aan een van 

de lagen van de kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen (zie 

Figuur 3.1). Door deze casustoets eerst te maken zonder gebruik te maken van het 

zelfbeoordelingsinstrument en daarna met gebruik van het instrument is het effect 

van dit instrument op de kwaliteit van de uitwerking van de casus onderzocht. 

Tevens is een evaluatievragenlijst ingevuld om te onderzoeken in welke mate de 

lerarenopleiders het instrument waardeerden.

In fase 4 heeft bijstelling van het materiaal plaatsgevonden en is het project 

afgerond.
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3.2.3. Wat zijn de resultaten?

Het belangrijkst resultaat van het project Bewust en Bekwaam Toetsen 

is een zelfbeoordelingsinstrument. Hiermee onderzoekt de docent in 

zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze welke kennis hij heeft over 

toetsing. Ook kan hij hiermee nagaan over welke onderwerpen hij 

wellicht wat meer zou willen weten. Dit instrument biedt handvatten 

voor verdere professionalisering in toetsen en beoordelen en is 

opgebouwd aan de hand van de kwaliteitspiramide voor eigentijds 

toetsen en beoordelen (Figuur 3.2). 

3.2.4. Wat hebben wij en andeen er aan?

Het ontwikkelen van de items in een ontwerpgericht onderzoek heeft 

een groot leereffect gehad voor de ontwerpers. Dit uitte zich soms in 

frustratie en soms in de drang om er extra veel van te leren. Uiteindelijk 

zijn er 72 toetsen samengesteld, gekoppeld aan de leerdoelen en aan de 

toetsconcepten, op basis van 220 items. Op basis van het onderzoek zijn 

de website, de items en de conceptmap bijgesteld. 

Het instrument zelf wordt door de gebruikers beoordeeld als zinvol, 

bruikbaar, authentiek en geschikt als zelfbeoordelingsinstrument. Door 

het instrument te gebruiken, en dan met name door het gebruik van 

de conceptmap, geven de gebruikers aan dat ze een veel bredere kijk 

gekregen hebben op het domein van toetsen. Ze zijn zich meer bewust 

geworden van wat er allemaal komt kijken om toetskwaliteit te leveren.

Belangrijk is de constatering dat het instrument ontwikkeld is als 

onderzoeksinstrument. Het is daarom geen volledig doorontwikkeld 

product wat de resultaten kan hebben beïnvloed. Dit is ook een 

belangrijke constatering voor toekomstig gebruik. Het is mogelijk om 

het instrument uit te werken tot een volledig dekkend instrument, 

maar daarvoor is een grote set van items nodig. Het instrument blijft na 

afronding van het project beschikbaar via de website. 3
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Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen  

In de kwaliteitspiramide wordt de expertise ten aanzien van toetsen en beoordelen ingedeeld in vier 

categorieën waarop de kwaliteit van toetsing binnen een instituut beoordeeld en geborgd kan worden. 

Toetsprogramma

Bij de piramidelaag ‘toetsprogramma’ gaat het om de kwaliteit van toetsprogramma’s voor een afgebakend 

ge-heel van onderwijs, bijvoorbeeld de bachelor of de propedeuseprogramma. Er moet een heldere 

samenhang zijn tussen toetsen en de borging van de verschillende functies van toetsing. Binnen deze 

piramidelaag gaat het om het kunnen ontwikkelen van een effectief toetsprogramma dat afgestemd is op de 

curriculumdoelen.

 

Toetsbeleid

Bij de piramidelaag ‘toetsbeleid’ gaat het om de kwaliteit van toetsing in termen van de effecten voor de 

lange termijn. Wat is de visie van een opleiding ten aanzien van toetsen en beoordelen? En in hoeverre draagt 

toetsing bij aan duurzame leerresultaten en het vormen van een blijvende lerende houding bij leerlingen of 

studenten?

Toets- en beoordelingsinstrumenten

Bij de piramidelaag ‘toets- en beoordelingsinstrumenten’ gaat het om de kwaliteit van afzonderlijke toets- en 

be-oordelingsinstrumenten en het gebruik daarvan. De stappen uit de toetscyclus moeten bekend zijn en 

kwalitatief goed uitgevoerd worden. Voorbeelden van kwaliteitscriteria zijn validiteit, betrouwbaarheid en 

bruikbaarheid.

 

Taken, opdrachten, items

Bij de piramidelaag ‘taken, opdrachten, items’ gaat het om de kwaliteit van taken, opdrachten of items. Hier-

onder wordt elk onderdeel van een toets verstaan waarop een student een reactie kan geven. Voorbeelden 

van kwaliteitscriteria zijn objectiviteit, relevantie en moeilijkheid. 

Uiteraard staan de niveaus niet op zichzelf. Is de kwaliteit van je toetsitems niet goed, dan 

heeft dat invloed op bovenliggende niveaus. Maar ook andersom: is er geen goede visie op 

toetsing, zal dat de kwaliteit van het toetsprogramma en toets beïnvloeden. Daarnaast 

hebben de toetsbekwaamheid van de leraren en de toetsorganisatie invloed op de 

kwaliteit van alle vier de lagen.

De kwaliteit van de vier lagen wordt bepaald door de kwaliteit van de 

toetsorganisatie en de toetsbekwaamheid van leraren (zie de buitenste twee 

lagen in de piramide)

Figuur 3.2: Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en 

beoordelen (Joosten-ten Brinke, 2011; Sluijsmans, van Eldik, 

Joosten-ten Brinke, & Jakobs, 2013).
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3.2.5. Waar gepresenteerd en gepubliceerd?

In het kader van het totale project is door een aantal mensen uit het projectteam 

een aantal presentaties verzorgd. We beperken ons hier tot de presentaties 

waarbij Anneriet betrokken is geweest. Internationaal zijn de resultaten gedeeld 

tijdens de jaarlijkse EAPRIL-conferentie november 2011 te Nijmegen, de SURF-

onderwijsdagen november 2013 te Rotterdam en de VELON-conferentie voor 

lerarenopleiders maart 2014 te Zwolle: 

• Joosten- ten Brinke, D., Sluijsmans, D, & Florack, A. (2011). How to improve 

teacher trainers’ assessment knowledge and skills? Workshop presented at the 

Eapril conference, november 2011 te Nijmegen, the Netherlands. 

• Joosten-ten Brinke, D., Van Eldik, S., & Florack, A. (2013, 12 november). 

Bewust en bekwaam toetsen: een instrument voor zelfbeoordeling en 

zelfstudie. Presentatie bij de SURF Onderwijsdagen. Rotterdam: SURF

• Joosten-ten Brinke, D., Schalk, H., Sluijsmans, D., Florack, A., Van Schilt, T., & 

Van Eldik, S. (2014, 11 maart). Bewust en bekwaam toetsen en beoordelen. 

Presentatie op het VELON congres, Zwolle: VELON. 

Voor meer informatie ga naar de website van het project.
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