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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 juli 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: 

Den Tuinder, E., Kuijpers, B., Lips, K., De Vos, M., Van Schilt-Mol, T. (2022, september), Leernetwerk 
programmatisch toetsen: portret opleiding Voeding en Diëtetiek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
2021, Landelijk leernetwerk programmatisch toetsen, https://lerenvantoetsen.nl/portret_han-
voeding-dietetiek_onderlegger/.     

Waarom is er gekozen voor programmatisch toetsen?  
In 2015 is er gestart met een grootscheepse curriculumwijziging. De opleiding merkte dat het 
werkveld andere typen professionals nodig heeft; in de tijd waarin we leven veranderen zaken in een 
hoog tempo. Om bij te blijven moet je in staat zijn deze veranderingen te begrijpen en te vertalen 
naar de verschillende beroepsrollen die centraal staan in de opleiding. In 2015 is de opleiding 
opnieuw gaan kijken hoe zij daartoe het beste kunnen opleiden. Het resultaat hiervan zijn belangrijke 
wijzigingen qua pedagogiek en didactiek, zoals het werken met dagdelen met meerdere collega’s en 
grotere groepen. Op het gebied van toetsing is er ook een slag gemaakt: er wordt meer gewerkt met 
performance toetsen en er is meer contact tussen docenten en studenten bij toetsmomenten. In 
2017 is de opleiding geaccrediteerd. Toen was er al kennis vernomen over programmatisch toetsen. 
Het panel raadde de opleiding aan om programmatisch toetsen in te zetten omdat dit de pedagogiek 
en didactiek van de opleiding ten goede zou komen. De opleiding heeft dit advies ter harte genomen 
en is ontwikkelstappen gaan zetten. Hierbij is gekeken naar wat programmatisch toetsen is, wat het 
precies inhoudt en waarom het zou kunnen werken voor de opleiding. De opleiding leidt studenten 
op vanuit LEF!, omdat lef een belangrijke eigenschap is voor een diëtist, om verschillende redenen: 
het vergt bijvoorbeeld lef om de vele kansen en mogelijkheden op het gebied van voeding en 
diëtetiek in de maatschappij te zien, te benutten en te verzilveren, tussen de veelheid aan andere 
voedingscoaches of -deskundigen. Hiernaast is lef ook nodig om het belang van voeding bij 
gezondheid en ziekte op de agenda te krijgen in de zorg, zodat dit ten goede komt aan de gezondheid 
en herstel van cliënten en patiënten. Programmatisch toetsen geeft de studenten meer rust en 
vertrouwen in hun eigen kunnen waardoor hun lef wordt vergroot. Hiernaast past programmatisch 
toetsen bij de visie van de opleiding omdat de opleiding wil dat studenten meer ontwikkelingsgericht 
bezig zijn en zich hier bewust van zijn. Op deze manier worden studenten voorbereid op een 
toekomst waarin ze blijven leren en ontwikkelen. Door continu te ontwikkelen, krijgen studenten 
meer regie op het eigen leerproces. Hiernaast worden studenten voortdurend uitgedaagd om na te 
denken welk persoon/perspectief iets kan zeggen over hun ontwikkeling.  
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Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?  
Landelijk zijn er eindkwalificaties geformuleerd die binnen 
de opleiding vorm worden gegeven in verschillende 
beroepsrollen en competenties. De opleiding heeft een 
eigen opleidingsprofiel ontwikkeld om in te kunnen 
spelen op de ontwikkelingen in het beroep. Centraal in dit 
profiel staat het opleiden van een diëtist met LEF! Om 
een diëtist met LEF! op te leiden wordt er gewerkt aan zes 
(stam)competenties: (1) werken aan kwaliteit, (2) 
communiceren, (3) samenwerken, (4) ondernemen, (5) 
onderzoeken en (6) professionaliseren. Deze zes 
competenties spelen allemaal een rol bij de vier 
beroepsrollen binnen de opleiding: (1) behandelaar, (2) 
voorlichter, (3) productontwikkelaar en (4) 
beleidsadviseur. In het propedeusejaar en het tweede 
jaar (hoofdfase 1) staat per semester meestal één 
beroepsrol centraal, in het derde jaar (hoofdfase 2) staan 
er twee beroepsrollen centraal. In de afstudeerfase 
komen alle beroepsrollen tegelijk aan bod. Kenmerkend 
van de opleiding is dat er per beroepsrol en 
stamcompetentie beschrijvingen van de bijbehorende 
leeruitkomsten op drie verschillende niveaus zijn 
uitgewerkt. Binnen de drie niveaus neemt de sturing en 
begeleiding van studenten af naarmate de studenten groeien: 
Niveau 1 (jaar 1) - trial and error:  
Het uitgangspunt voor dit niveau is veel sturing door de docent in de rol van meester – gezel. Hulp 
vragen aan de docent op het juiste moment is hierbij belangrijk om te leren. Literatuur, dilemma's en 
verschillen van inzicht worden aangereikt door de opleiding. Fouten maken mag of moet zelfs.  
Niveau 2 (jaar 2 en 3) – eerst denken dan doen: 
Het uitgangspunt voor dit niveau is sturing door de docent in de rol van coach. De rolverdeling in 
coaching heeft een gelijkwaardig karakter vooral op proces en waar mogelijk op inhoud. De DIO 
(diëtist in opleiding) vraagt tijdig om hulp. Literatuur, dilemma's en verschillen van inzicht worden 
door de DIO uitgezocht.  
Niveau 3 (jaar 4) – de kameleon: 
Het uitgangspunt voor dit niveau is sturing door de docent in de rol van collega. De rolverdeling in 
coaching heeft een gelijkwaardig karakter op zowel proces als inhoud. Samen gaan DIO en docent op 
zoek naar antwoorden. Literatuur, dilemma's en verschillen van inzicht worden door de DIO voorzien 
van kritische feedback en aangevuld met voorstellen ter verbetering.  

Figuur 1 
LEF! competentieprofiel 
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Welke plek heeft de body of knowledge gekregen? 
Vanuit de opleiding en de praktijk is er vraag naar bepaalde basiskennis van de studenten. Daarom 
zijn er in de eerste drie jaar van de opleiding twee keer per jaar kennistoetsen (vooral 
meerkeuzetoetsen). De kennistoetsen zijn geen voortgangstoetsen maar ze staan op zichzelf en 
dienen als datapunten. De toetsen genereren zelf geen studiepunten, maar zijn onderdeel van het 
portfolio van de student en moeten samen gemiddeld worden afgesloten met een 5,5. In het 
afstudeerjaar zijn er geen kennistoetsen. De opleiding geeft aan dat hoe om te gaan met het 
kennisdomein van de opleiding wel een groot vraagstuk is dat op het programma staat voor 
studiejaar 2022-2023, in samenhang met curriculumherziening die ook voor dit jaar op het 
programma staat.  

Welke datapunten zijn er?  
De opleiding heeft bij de zes beroepsrollen per beroepsrol gekeken wat kenmerkend is voor de rol en 
waar kritieke punten liggen vanuit hun eerdere ervaringen uit de praktijk. Op basis hiervan zijn 
datapunten per beroepsrol bepaald, waarbij opdrachten afkomstig uit de praktijk zijn beschreven, 
die leiden tot bewijsmateriaal. Aan deze datapunten zijn de leeruitkomsten van een beroepsrol of 
stamcompetentie gekoppeld, waarbij er meerdere datapunten per leeruitkomst zijn. Een voorbeeld 
hiervan is klinisch handelen, waarvoor in de afstudeerfase een datapunt is ingericht, waarin voor alle 
rollen methodisch handelen moet worden aangetoond. Het aantal datapunten verschilt per 
studiejaar: 
 
Tabel 1 
Verdeling datapunten per studiejaar  

Studiejaar Aantal datapunten 
1 12-14 
2 12 (6 per semester) 
3 5 (semester 1) 
4 Geen vast aantal; afhankelijk van de 

stage/werkplek/context student 
 
Per datapunt is er in een single point rubric aangegeven aan welke leeruitkomst gewerkt moet 
worden. Deze leeruitkomst is ‘op niveau’ beschreven. De inhoud van de datapunten staat hierdoor 
vast, maar de studenten hebben wel keuzevrijheid in de vorm van de datapunten (bijvoorbeeld 
performances, producten, diensten, verslagen, feedback, reflecties, et cetera). Binnen een 
onderwijseenheid (15, 30 of 60 EC) kunnen studenten vanaf het begin de volgorde van het werken 
aan de datapunten bepalen en worden ze uitgenodigd om zelf datapunten toe te voegen. De 
opleiding heeft bewust gekozen om de vorm van de datapunten niet vast te leggen omdat anders de 
creativiteit en nieuwsgierigheid van de studenten wordt beknot. De opleiding wil juist studenten 
stimuleren om zelf te onderzoeken wat bij hen past en daarin op zoek te gaan naar hun eigen 
identiteit. Door het vrij laten van de vorm van de datapunten worden studenten nieuwsgierig, 
innovatief en creatiever. Dit sluit aan bij de onderwijsvisie van de opleiding.   
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Hoe worden studenten begeleid?  
Studenten kunnen zich intekenen voor feedbackmomenten tijdens de geplande dagdelen waarbij zij 
feedback krijgen op hun producten en methodisch handelen. Tijdens elk dagdeel is minstens één 
docent beschikbaar om studenten feedback te geven. De andere docenten gaan aan de slag met 
coachen, begeleiden en delen van onderwijsinhoud. De studenten werken tijdens een dagdeel een 
programma af met hun projectgroep dat past bij waar ze op dat moment staan. 

In de eerste drie jaar van de opleiding zijn er per semester drie low-stake gesprekken met de mentor. 
De low-stake gesprekken zijn gericht op procesniveau; de studenten krijgen van hun mentor 
feedback, feed up en feed forward op het leerproces. Als voorbereiding op de gesprekken vullen de 
studenten een algemeen format in (low-stake formulier, zie figuur 2). Hierbij reflecteren de 
studenten zelf op hun bekwaamheid met betrekking tot de (stam)competenties en beroepsrollen en 
verzamelen ze feedback, feedup en feedforward van bijvoorbeeld een medestudent, (wijk)docent 
en/of iemand uit de praktijk (passend bij de opdracht). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de afstudeerfase vinden er vier low-stake gesprekken met de mentor plaats. Tijdens deze 
gesprekken wordt gekeken waar de student staat en wat er nog moet gebeuren. Tijdens het laatste 
gesprek wordt samen met de student gekeken of de student zich voldoende heeft ontwikkeld en 
voldoende bewijsmateriaal heeft om een high-stake beslissing aan te vragen. Wanneer studenten bij 
het laatste gesprek op niveau zijn, gaan ze door voor de high-stake. Hierdoor is het laatste gesprek 
meer medium-stake, omdat het een voorwaarde is om door te mogen. Mocht tijdens het gesprek 
blijken dat de student nog niet op niveau is, is later in het jaar een nieuwe mogelijkheid voor het 
gesprek; elke student heeft hiervoor twee gelegenheden per high-stake.  
In de afstudeerfase wordt ook gewerkt met referaten (low-stake), waarbij de focus op de inhoud ligt. 
Wanneer studenten klaar zijn met een beroepsrol of onderzoek kunnen zij aangeven dat ze willen 
refereren waarbij er door de aanwezige experts een oordeel over de leeruitkomsten wordt gegeven, 
waarbij er dus meerdere perspectieven aanwezig kunnen zijn. Waar mogelijk is ook de 
opdrachtgever/praktijkbegeleider hierbij aanwezig. Aan het oordeel is geen beslissing gekoppeld. 
Referaten vinden vooral plaats aan het eind van een semester maar kunnen eigenlijk het gehele jaar 
door plaatsvinden. Hierbij worden ook andere studenten uitgenodigd om mee te luisteren en 
feedback te geven. 
 

Figuur 2 
Low-stake formulier (stam)competenties 
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Hoe wordt de beslisfunctie van programmatisch toetsen ingevuld? 
In de gehele opleiding is er gekozen voor een administratief assessment. Dit wil zeggen dat er naast 
het inleveren van het portfolio geen inspanning meer van de student wordt verwacht. De studenten 
leveren hun portfolio in voor het high-stake moment. Hierin staan de datapunten, low-stake 
formulieren en advies van de mentor (jaar 1 t/m 3). Het portfolio moet een navolgbaar dossier zijn 
waarin voor alle leeruitkomsten bewijsmateriaal van voldoende niveau vindbaar is. Hieronder valt 
ook de feedback die vanuit relevante perspectieven verkregen is. Het begeleiden en beoordelen 
wordt heel bewust gescheiden doordat de examinator geen mentor is van de betreffende student.  

Het proces ziet eruit als volgt: twee onafhankelijke examinatoren beoordelen individueel een aantal 
portfolio’s. Eerst controleren de examinatoren of het portfolio volledig is aangeleverd. Vervolgens 
bekijken de examinatoren of alle leeruitkomsten op of boven niveau zijn gebracht en of het mentor 
advies plausibel is. Wanneer dit niet het geval is, bekijken de examinatoren de feedbackformulieren 
en bewijsmaterialen ter verantwoording of bijstelling niveau(‘s) en vindt er overleg plaats tussen de 
mentor en beide examinatoren, waarna er een voorlopig cijfers wordt vastgesteld. Wanneer de 
examinatoren het mentoradvies wel overnemen, stellen zij meteen een voorlopig cijfer vast. De twee 
examinatoren leggen vervolgens de voorlopige cijfers en bevindingen aan elkaar voor. Hierna komen 
de twee examinatoren samen met vier andere examinatoren waarbij modereren en kalibreren on the 
spot plaatsvinden. Vervolgens komt er een beslissing tot stand via een procedurebeschrijving. De 
examinatoren voeren het cijfer in het SIS (studenteninformatiesysteem) in. Examinatoren 
communiceren ook met de mentor over het cijfer en de mentor neemt waar nodig contact op met de 
student als het cijfer afwijkt van de verwachting. Wanneer dit nodig is kan er remediëring 
plaatsvinden in de vorm van bijstellen/overdoen van performance/product/dienst en dergelijke. De 
mentor maakt afspraken met de student over de mogelijkheden nadat uit het oordeel van de 
examinatoren helder is geworden waar het nog aan ontbreekt. 

In de afstudeerfase waren er in het studiejaar 2020-2021 twee highstake momenten. Vanaf 
studiejaar 2021-2022 willen ze vijf momenten creëren waarvan de studenten er maximaal twee per 
jaar mag benutten, waarbij er een beslissing wordt genomen. De student kiest het moment op basis 
van het gesprek met de mentor dat er vlak voor plaatsvindt.  
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