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CONTEXT
De opleiding Technische Geneeskunde (TG) is een competentie gebaseerde
opleiding (Groenier, Pieters, Miedema, 2017). Dit veronderstelt een
uitkomstgerichte manier van onderwijsontwikkeling waarbij de inrichting van het
onderwijs begint bij de uitkomsten die je wilt bereiken (Gulikers en Van Benthum,
2017).

Bij TG is in het afgelopen jaar de onderwijsvisie herzien. Vanuit deze
onderwijsvisie is een studentprofiel opgesteld waarin beschreven wordt hoe de
pas afgestudeerde Technisch Geneeskundige te werk gaat en zich in zijn beroep
manifesteert. Echter, het is nog niet duidelijk in welke mate de onderwijsvisie en
het studentprofiel aansluiten bij huidige eindtermen van de opleiding, vastgelegd
in het comptentieprofiel, de doelstellingen van de modules en de toetscriteria
binnen een module.

In welke mate sluit de toetsing binnen een module aan bij de
onderwijsvisie, het studentprofiel en het competentieprofiel van de
opleiding?

ANALYSE
Aan de hand van de toetspiramide zijn de volgende stappen uitgevoerd:

• Documentanalyse module 6: de relatie tussen a) het toetsplan, b) het
competentieprofiel, c) het toetsprogramma, d) de leerdoelen van de module, e)
de toetsmatrijzen en f) de afzonderlijke toetsen.

• Documentanalyse: het toetsbeleid, het toetsprogramma, de samenstelling
van de toetsen binnen de module en de toetstaken/toetsitems zijn aan de hand
van criteria uit de literatuur beoordeeld.

• Toetsanalyse van een van de toetsen van de module.

• Terugkoppeling: de uitkomsten zijn voorgelegd aan het managementteam
van de opleiding.

CONCLUSIE ANALYSE
Uit gesprekken met de docenten van de module blijkt dat bij de samenstelling van
de toetsing niet direct een relatie gelegd wordt met het toetsbeleid dan wel met
het competentieprofiel. Op het niveau van toetsing en toetsitems ontbreekt veelal
informatie om de relatie nauwkeurig te onderzoeken.

Uit de leerdoelen blijkt een relatie met het competentieprofiel. Echter, hoe dit zich
vertaalt naar weloverwogen en goed afgestemde toetsing binnen een module is
onduidelijk. Daarbij blijkt het ontbreken van een expliciet en voor alle docenten
beschikbaar toetsprogramma deze vertaalslag te bemoeilijken. Zowel binnen
het opleidingsmanagement als de examencommissie missen handvatten om dit
toetsprogramma te expliciteren dan wel te borgen.

VOORGESTELDE OPLOSSING & IMPLEMENTATIE
Om de relatie tussen competentieprofiel, toetsvisie en toetsing in een specifieke
module te expliciteren en verbeteren zijn twee acties geïnitieerd:

1. Op basis van de gebruikte literatuur en best practices is een format voor een
toetsprogramma in Excel gemaakt. Dit format kan als basis dienen voor de
opleiding om inzicht in de relatie tussen toetsvisie en toetsing in het
curriculum te bevorderen.

2. Op basis van de gebruikte literatuur zijn relevante criteria voor het beoordelen
van een toetsprogramma opgesteld. Een checklist is ontworpen om in de
examencommissie de discussie over het toetsprogramma te stimuleren.

Beide voorstellen zijn aan de opleidingsdirecteur, opleidingsmanager en de ab
actis van beide examencommissies voorgelegd en beoordeeld op nut en
haalbaarheid.
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Onderwijsvisie, toetsvisie, competententieprofiel

Groei binnen leerlijnen, kwalificaties docenten, bewaking kwaliteit

Operationalisatie naar leerdoelen, maatregelen omtrent fraude etc.

Diversiteit toetsvormen, formatieve toetsing

Overzicht toetsprogramma ontbreekt

Leerdoelen per leerlijn, gericht op kennis, toetsplan, evaluaties en rendementen

Toetsmatrijzen, antwoordmodellen

Verantwoordelijken toetsscreening

Interne consistentie, onderscheidend vermogen, inhoudsvaliditeit

Gebruik antwoordmodel, objectiviteit, verantwoordelijke bepalen cesuur

Toetsanalyse ontbreekt, vier ogen principe vooraf en aanpassing normering achteraf onduidelijk


