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Voorwoord  
Deze portretten zijn gebaseerd op interviews die afgenomen zijn met de deelnemers van het 
landelijk leernetwerk programmatisch toetsen tussen mei 2021 en januari 2022. Elk portret 
vertegenwoordigt één en soms meerdere opleidingen die programmatisch toetsen aan het 
ontwikkelen of aan het implementeren zijn. En elk portret laat een momentopname zien, het geeft 
weer hoe ver een opleiding op dat moment was in de ontwikkeling of implementatie van 
programmatisch toetsen. Met de portretten willen we inzicht geven in welke keuzes opleidingen 
maken wanneer ze programmatisch toetsen inzetten of willen inzetten, om zo andere opleidingen te 
helpen of te inspireren. In de portretten zijn er dan ook geen goede of foute keuzes, het zijn 
voorbeelden van programmatisch toetsen in het hbo.  

Refereren naar dit document kan op de volgende wijze: 

Baartman, L., Berends, J., & Boere, N. (2022). Leernetwerk programmatisch toetsen: portret opleiding 
ICT, Hogeschool van Amsterdam 2021, Landelijk leernetwerk programmatisch toeten, 
https://lerenvantoetsen.nl/portret_hva-ict_onderlegger/  



Waarom is er gekozen voor programmatisch toetsen?  
De opleiding Bachelor ICT kende een vrij strikte scheiding tussen onderwijs en toetsing. De opleiding 
was opgesplitst in veel kleine summatieve eenheden, wat administratief complex was. Als studenten 
bijvoorbeeld ergens een puntje misten, dan mochten ze niet op stage. Vaak werd pas laat duidelijk 
dat bepaalde studenten in de knoop kwamen. Ook werd er te weinig geleerd van de toetsing: “alleen 
de studenten met een 5,3 kwamen naar de inzage”. Dat wilden de docenten anders gaan doen. De 
opleiding heeft eerst zes leidende principes en een didactisch manifest geformuleerd, en vervolgens 
is een groep docenten een tijd lang vrijgesteld van onderwijs om een nieuw onderwijsconcept uit te 
denken. Er wordt nu meer ingezet op de leerfunctie van toetsen. De opleiding wil – passend bij hoe 
in de ICT wordt gewerkt in de beroepspraktijk – met korte sprints gaan werken. Je krijgt dan veel 
kortere leercycli, waardoor eerder duidelijk moet worden waar studenten eventueel vastlopen en 
studenten meer worden geactiveerd. De eenheden waarvoor studiepunten worden toegekend wil de 
opleiding juist groter maken, om allerlei kleine struikelblokken te vermijden. De opleiding denkt dat 
programmatisch toetsen hier goed bij past. Dit wordt nu langzamerhand uitgerold, beginnend bij het 
3e jaar van de leerroute Business IT & Development, startend in februari 2021. Deze leerroute was 
geschikt als pilot, omdat de omvang niet te groot is. Daarnaast is er ook een experiment in het 3e jaar 
bij de leerroute Game Development.  

Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?  
Er zijn 6 hbo-competenties opgesteld voor de hbo ICT-opleidingen, afgeleid van de HBO 
kernkwalificaties en de Dublin Descriptoren. Deze 6 competenties zijn beschreven in het 
competentieprofiel van de opleiding: Professioneel Vakmanschap, Onderzoekend Vermogen, 
Leervermogen, Communicatief Vermogen, Beroepsethiek en Samenwerken. Alle competenties zijn 
uitgewerkt in een aantal deelcompetenties en bijbehorend gedrag. Een voorbeeld van de 
competentie Professioneel Vakmanschap is te zien in Figuur 1. De competenties spelen een rol in de 
hele opleiding, ook bijvoorbeeld bij de stages. Daarom is ervoor gekozen om de competenties 
centraal te stellen en als ruggengraat voor de opleiding te nemen. De bedoeling van programmatisch 
toetsen is dat studenten longitudinaal aan hun ontwikkeling en dus aan deze competenties kunnen 
werken.  

Studenten ontwikkelen die competenties door te werken aan beroepstaken. De beroepstaken 
vertegenwoordigen het WAT, de inhoud van de ICT-opleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 
beroepstaak zoals “Adviseren over knelpunten op het gebied van bedrijfsprocessen vanuit de 
invalshoek van informatievoorziening”.   

https://lerenvantoetsen.nl/didactisch-visie_hva-ict/
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/faculteiten/fdmci/competenties-hbo-ict/competenties-hbo-ict.html


 

Figuur 1. Competentie Professioneel Vakmanschap, uitgewerkt in deelcompetenties en gedrag. 

 

Welke datapunten zijn er?  
In het oude programma kon de mix van toetsen beter en er was een beetje een eilandenmodel: een 
docent gaf een vak en maakte daarvoor zelf de toets. Om de datapunten te ontwikkelen zijn de 
docenten samen gaan praten. De datapunten moesten gekoppeld worden aan de competenties en er 
bleek hier en daar overlap te zijn tussen de verschillende vakken. In die ontwikkeling mochten alle 
docenten zelf bepalen welke datapunten zij wilden toevoegen, vanuit hun vak. Bijvoorbeeld een 
docent die het vak communicatie geeft, kon een presentatie als datapunt inbrengen en dat koppelen 
aan de competentie Communicatief Vermogen. Zo werd bij alle vakken gekeken: er is een bepaalde 
inhoud, welk datapunt past daarbij, en hoe kan dat worden gekoppeld aan één of meer 
competenties. Daarnaast ontstond er integratie tussen verschillende vakken, want de 
beroepsproducten waren vaak erg groot, en daarin zaten verschillende vakken verweven. Deze 
beroepsproducten zijn nu gekoppeld aan verschillende competenties, en vormen dus datapunten die 
gekoppeld zijn aan meerdere competenties.  

Nu werken studenten aan ongeveer 10 datapunten per blok (van 15 EC). De blokken en datapunten 
zijn zo ontworpen dat studenten de feedback op het eerste datapunt kunnen verwerken in het 
tweede, en zo verder. Belangrijke uitgangspunten voor het kiezen van datapunten waren: er moet 
een mix aan verschillende datapunten zijn, de datapunten moeten gerelateerd zijn aan de 
competenties, en de datapunten moeten betekenisvolle feedback kunnen opleveren die studenten 
kunnen toepassen in de volgende opdracht. De opleiding heeft een overzicht gemaakt van de 
datapunten, gekoppeld aan de competenties.  

In het eerste blok zijn er 10 datapunten. Studenten werken aan een groot beroepsproduct, een 
adviesrapport voor de beroepspraktijk. Dit is uitgewerkt in drie onderdelen. Studenten werken aan 
de eerste hoofdstukken, daar krijgen ze feedback op, dat verwerken ze, terwijl ze ook verder werken 
aan de volgende hoofdstukken. Zo groeit het beroepsproduct. Daarnaast zijn er essays en twee 
kennistoetsen die ook als datapunten fungeren. Aan het einde van het blok is er een criteriumgericht 

https://lerenvantoetsen.nl/overzicht-datapunten-en-competenties_hva-ict/


interview (CGI) op basis van het portfolio van de student (zie beslisfunctie). Studenten schrijven 
daarover een “reflective note”, dat ook weer een datapunt vormt als start voor het tweede blok.  

In het tweede blok zijn er eerst de “internationale 2 weken”, gevolgd door 5 weken waarin studenten 
werken aan een project met een echte opdrachtgever. De student werkt aan de volgende 
datapunten:  

- Reflective note vanuit het CGI aan het einde van blok 1. Dit schrijven studenten in de eerste 
week van het blok, waardoor ze terugkijken op hun leerpunten uit het CGI en het eerste blok. 

- Vanuit de internationale 2 weken werken de studenten aan enorm verschillende dingen. 
Datapunten zijn de opdracht-afbakening, en peer feedback op het concept. Dan is er een 
“dragons den” met de docenten: studenten presenteren het beroepsproduct dat ze hebben 
gemaakt en docenten stellen kritische vragen. Tot slot schrijven studenten een reflectie op 
het internationale teamwerk, ze geven een presentatie, en het uiteindelijke beroepsproduct 
is een rapportage.  

- In het project met de opdrachtgever zijn de datapunten: het plan van aanpak, de afstemming 
van de opdracht met de opdrachtgever, een tussentijdse presentatie, het eerste hoofdstuk 
van het uiteindelijke beroepsproduct, en het uiteindelijke beroepsproduct zelf (de 
rapportage).  

Naast de verplichte datapunten kan de student ook zelf bewijs verzamelen. De student kiest dan zelf 
aan wie hij/zij feedback gaat vragen, bijvoorbeeld aan medestudenten, docenten of iemand uit het 
werkveld. Daarvoor zijn er standaard feedback formulieren, waarin de competenties centraal staan. 
Voor ieder datapunt krijgt de student een waardering: “nog niet op niveau”, “op niveau”, of “boven 
niveau”. Daarnaast is er ruimte voor narratieve feedback.  

Aan het einde van een blok stellen studenten hun portfolio samen in Brightspace. Daarin starten ze 
met een bepaalde competentie, waarover ze een “reflective note” schrijven en daar vervolgens 
bewijsmateriaal aan koppelen. Bijvoorbeeld: ik heb deze presentatie gegeven, deze feedback 
gekregen van de opdrachtgever, dit rapport geschreven en zo verder. Studenten moeten hiervoor 
zelf de relatie leggen tussen hun datapunten en de competenties.  

De eerste ervaringen? De opleiding heeft de eerste ervaringen met programmatisch toetsen 
geëvalueerd met studenten en docenten (juni 2021). Studenten vonden het eerste (papieren, 
gefingeerde) beroepsproduct nog leuker en complexer dan de echte opdracht in het tweede blok, 
juist vanwege de integratie tussen de verschillende vakken. Docenten vonden dat ook leuk. Zij deden 
ervaringen op met beroepsproducten waarin verschillende vakken worden geïntegreerd en hun 
eigen vak dus onderdeel wordt van een groter geheel. Wel bleek dat studenten het nog lastig vinden 
om feedback te vragen aan het werkveld. Ook leveren studenten nog weinig zelf bewijsmateriaal 
aan: “Studenten doen nog vaak keurig wat wij willen”. Bij de evaluatie heeft de opleiding ook 
gemerkt dat de relatie tussen de datapunten, feedback en de competenties nog sterker moet. 
Studenten en docenten werken en denken nog niet altijd vanuit de competenties. In de lessen zijn de 
competenties nog niet zo zichtbaar en sommige studenten denken “dat doe ik aan het einde wel”. Zij 
stoppen dan al hun datapunten wel in het portfolio, maar leggen geen link met de competenties. Dit 
neemt de opleiding mee als ontwikkelpunten. De conclusie vanuit de evaluatie in het algemeen was 
dat de opleiding graag verder wil met programmatisch toetsen. 

Hoe worden studenten begeleid?  

Er zijn feedbackformulieren per datapunt. Daarin zijn de 6 competenties als uitgangspunt genomen, 
en vervolgens toegepast op het specifieke datapunt. De feedbackgever vult het formulier in, en op 
basis daarvan krijgen studenten krijgen mondelinge, narratieve feedback op hun datapunt. 



Studenten schrijven zelf de feedback op die ze uit het gesprek halen, en leggen dat terug bij de 
docent. De docent accordeert de feedback vervolgens in het systeem BrightSpace. In BrightSpace 
heeft de student de regie. Het is een open systeem waar docent en student bij kunnen. Mensen uit 
het werkveld kunnen er niet bij. Studenten kunnen eventueel zelf een datapunten maken van de 
feedback die zij krijgen uit het werkveld.   

De opleiding vindt het belangrijk dat studenten echt iets kunnen doen met de feedback die ze 
krijgen. Daarom schrijft de student een reflective note na afloop van het eerste CGI waarin wordt 
beschreven: waar sta ik nu ten opzichte van de competenties? En welke acties ga ik nu ondernemen? 
Deze reflective note vormt ook meteen het eerste datapunt van het blok erna. Zo blikken de 
studenten terug op hun CGI en de leerpunten die ze daaruit kunnen meenemen. Daarnaast wordt er 
gewerkt met korte leer/werkcycli. Studenten starten zo’n cyclus met het maken van een “learning 
story”, waarin ze bijvoorbeeld aangeven dat ze beter willen leren programmeren of samenwerken. 
Aan het einde van de korte cyclus is er een “retrospective”, zoals dat in het werkveld van de ICT ook 
wordt gedaan. Studenten werken 2-3 weken samen aan een product, en daarna is er een gezamenlijk 
reflectiemoment. Dan geeft iedereen elkaar feedback op het product, het proces en de 
samenwerking. Daarmee wordt de korte cyclus afgerond. De feedback uit het gezamenlijke 
reflectiemoment wordt opgeslagen in BrightSpace.  

De opleiding probeert om echt een feedbackcultuur te stimuleren en een dialoog met studenten 
voor elkaar te krijgen. Om dit te realiseren werkt men aan een professionaliseringsprogramma voor 
docenten. De opleiding heeft er in het eerste ontwerp voor gekozen om niet met een 
leercoach/mentor te werken. Nu blijkt in de praktijk dat dat misschien toch zou moeten. Studenten 
hebben sturing nodig om zelfsturing te leren pakken. Ze hebben sturing nodig op het proces, 
bijvoorbeeld samen met de coach kijken of het portfolio klaar is voor het CGI. Sommige portfolio’s 
zijn nu nog niet goed genoeg. Er is dan met name te weinig koppeling tussen de bewijzen in het 
portfolio en de competenties. Sommige studenten vinden het moeilijk om die link te leggen. Zij 
hebben daar meer begeleiding bij nodig.   

Tot nu toe zijn de docenten positief over programmatisch toetsen. Sommigen zijn veel meer bezig 
met de competenties en gaan echt die taal spreken. Zij geven ook aan dat ze de student nu veel 
beter kennen. Andere docenten zijn nog wat terughoudend en moeten wennen aan het idee dat ze 
niet meer een eigen stukje inhoud hebben met daarbij een kennistoets. Een leervraag voor de 
opleiding is welke didactische vaardigheden bij programmatisch toetsen nog verder kunnen worden 
versterkt. De werkwijze van docenten is wel een beetje veranderd, omdat zij nu meer feedback 
geven en minder piekbelasting aan het einde hebben. De opleiding gaat nog verder uitzoeken wat ze 
willen veranderen aan de didactiek en wat daarvoor nodig is. Als het gaat om constructive alignment 
kunnen in de dagelijkse lessen de competenties nog beter zichtbaar zijn. Doordat de competenties 
weinig terugkomen in de lessen, is het voor studenten ook moeilijker om die koppeling te leggen. Uit 
korte interviews met studenten blijkt dat studenten programmatisch toetsen ook waarderen. Ze 
weten na een datapunt weer hoe ze een stap verder moeten, dat vinden ze prettig. Ze weten dan 
waar ze aan toe zijn. 

Hoe wordt de beslisfunctie van programmatisch toetsen ingevuld?  
Er zijn twee beslismomenten per semester, dus één beslismoment per blok van 15 EC. Hiervoor is 
gekozen omdat programmatisch toetsen nog een experiment is, en in de OER momenteel wordt 
uitgegaan van 4 blokken per jaar. Dit was dus een pragmatische ontwerpkeuze, waar de opleiding 
anders wellicht had gekozen voor twee beslismomenten per jaar van 30 EC. Er is bij de bij leerroute 
IT & Business Development gekozen voor een criteriumgericht interview (CGI), omdat het een vrij 
grote groep studenten is en docenten daarom niet alle studenten dagelijks zien en spreken. Ook 



waren de docenten al bekend met het voeren van CGI’s en stonden zij daar positief tegenover. Bij 
een andere leerroute – Game Development – is er geen CGI. Daar gaat het om zo’n 20 studenten en 
4 docenten en kent iedereen elkaar eigenlijk zo goed, dat een CGI niet veel toevoegt.  

Voor het CGI bekijken twee docenten het portfolio: één bekende docent en één onafhankelijke 
docent. Vervolgens is er een gesprek van 20-25 minuten met de student over het portfolio, op basis 
van de STARR-methodiek. Daarna bespreken de twee docenten wat zij hebben gezien in het portfolio 
en het CGI en dat leggen zij langs de meetlat van de beoordelingscriteria, afgeleid van de 6 
competenties. Het gaat om een holistisch oordeel per competentie (onvoldoende, voldoende, goed, 
uitstekend): er kunnen ook aspecten bij zitten die nog iets minder goed zijn. Voor het bepalen van 
het uiteindelijke cijfer zijn er beslisregels, bijvoorbeeld dat alle competenties tenminste voldoende 
moeten zijn en dat je tenminste op een 7,5 uitkomt als één competentie als uitstekend is 
beoordeeld. Mochten de beoordelende docenten er samen niet uitkomen, dan wordt een derde 
docent geraadpleegd. De feedback wordt vastgelegd per competentie, met een tip en een top. De 
feedback en het cijfer komen Brightspace.  

Als één competentie onvoldoende is, dan komt er remediatie op maat. De student moet dan nieuw 
bewijsmateriaal verzamelen. Wat ook voorkomt, is dat studenten bewijsmateriaal niet goed hebben 
gekoppeld aan de competenties. Na 2 weken doet die student dan opnieuw het CGI. Waar de 
opleiding nog mee worstelt is dat er soms studenten zijn die bijvoorbeeld 4 weken niks doen. Zij 
hebben volgens de OER nog steeds recht op twee toetskansen, terwijl je eigenlijk al eerder zou willen 
aangeven dat het CGI geen zin heeft. Bij heel veel onvoldoendes, of heel veel ontbrekende 
datapunten is remediatie niet mogelijk. Dan moet de student het volgende jaar het semester over 
doen. De student moet dan zijn opnieuw zijn competenties aantonen. Datapunten kunnen wel 
gerecycled worden. Momenteel is het niet mogelijk om te vertragen binnen een periode, dus om het 
CGI wat later te doen. 

Met de docenten zijn er kalibratiesessies over de datapunten. Dat gebeurt 2 keer tijdens het blok. Er 
wordt bijvoorbeeld besproken “welke feedback zou jij geven bij zo’n datapunt?”. Kalibreren over het 
niveau gebeurt in de docentenvergadering, twee weken vóór de CGI’s. Dan wordt gebruikt gemaakt 
van het dashboard in Brightspace, waarin alle datapunten zichtbaar zijn. Dan wordt gekeken naar alle 
datapunten samen en wordt besproken wat de docenten vinden van zo’n student. 

Een belangrijke vraag bij de evaluatie (juli 2021) was: is het niveau nu nog hetzelfde? Docenten zijn 
positief over het CGI. Het voegt veel toe, ondanks dat het veel tijd kost. Het rendement was de 
eerste periode heel hoog: 89% van de studenten had het gehaald. Uit de evaluaties – ook van de 
andere experimenten met programmatisch toetsen – blijkt ook dat studenten de toetsing veel meer 
zijn gaan waarderen. Dat stimuleert ook om het verder te implementeren en te verbeteren. Ondanks 
het feit dat de docenten het CGI erg waardeerden, heeft men toch besloten om in het vervolg met 
een besliscommissie te gaan werken (dus zonder CGI). Het voorkomen van piekbelasting is daarbij 
een belangrijk argument. 
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