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Samenvatting

De docent heeft serieuze en 
relevante onderwijsdoelen voor 
ogen (hier, metaforisch: je kunt 
een boog bouwen), maar de 
student is vooral geïnteresseerd in 
de toetsing en vraagt "is dit ook 
voor het tentamen?".

Dit ligt niet aan de student; die 
wordt immers geacht met 
beperkte tijd en middelen af te 
studeren en dat doe je door 
tentamens te halen. 

Het ligt ook niet aan de docent, 
die zijn colleges interessanter zou 
moeten maken of het lesmateriaal 
nog behulpzamer. 

De werkelijke oorzaak  ligt bij de 
toetsing, die veelal oppervlakkig is 
of oneigenlijke zaken beoordeelt , 
zoals aanwezigheid of deelname.

Goede toetsing meet alleen in 
hoeverre de student alle doelen 
bereikt heeft, en wel zodanig, dat 
de studenten dit van begin af aan 
inzien en zich daarop kunnen 
richten. 

Als de toetsing meet of je een 
boog kunt bouwen, ga je vanzelf 
leren een boog te bouwen.



Didactische consistentie
(Constructive alignment, Biggs)
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Doelen

beschrijven de  beoogde toestand van 
de student (kennis, vaardigheden, ..) 
na het succesvol voltooien v.d. cursus

Onderwijsactiviteiten en 
onderwijsmateriaal

zijn gericht op het 
zo efficiënt mogelijk:
- bewerkstelligen
- verantwoorden
- ondersteunen
- begeleiden
- bijsturen
van die leeractiviteiten
die leiden tot het:
bereiken v.d. doelen
= behalen v.d. toets

Activiteiten van
medestudenten

Leeractiviteiten

zijn gericht op het 
zo efficiënt mogelijk:
behalen v.d. toets
= bereiken v.d. doelen

Summatieve toetsing (beoordelend)

bepaalt uitsluitend de mate waarin 
de student alle doelen bereikt heeft

Omgevingsfactoren

- studievoorzieningen (leeromgeving)
- concurrentie van andere cursussen
- toekomstperspectief
- financiën, leenangst, baantjes
- sociale positie: thuis, vrienden
- reistijd
- hobby's en nevenactiviteiten
- gezondheid

Persoonlijke kenmerken

- intrinsieke motivatie (interesse)
- voorkennis
- studievaardigheden
- intelligentie
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Formatieve toetsing (educatief) 

schat 
in hoeverre de student of studenten
de doelen behaald hebben of gaan behalen

geeft feedback aan studenten
(en soms ook aan docenten) 
over:
- wat bereikt is
- wat nog bereikt moet worden
- wat er verkeerd is gegaan
- hoe verder te gaan

geeft nooit een cijfer en heeft geen formele gevolgen




