Motiverend toetsen; het
toetssysteem wordt getoetst
Toetsen kunnen de voortgang van het leren van de student in kaart brengen of meten of de
student een bepaald leerdoel beheerst. Wanneer we studenten gepersonaliseerd zouden
kunnen toetsen, kan de motivatie voor toetsen toenemen. Giel Kessels, Summa College, is
gestart met zijn PhD-onderzoek naar studentmotivatie wanneer hen keuze bij toetsing
wordt aangeboden.

1

Wat is gepersonaliseerd toetsen?

Waar geleerd wordt, wordt ook getoetst. Sterker
nog, bij veel opleidingen wordt toetsen gezien als
onderdeel van leren. De toets vindt plaats om het
leren van de student in kaart te brengen en indien
nodig bij te sturen. Bijsturen kan een actie voor de
student zijn (bijvoorbeeld door de lesstof of vaardigheden beter te oefenen of te automatiseren) en kan ook een
actie voor de docent zijn door bijvoorbeeld zijn of haar didaktiek aan te passen. Deze wijze van toetsing is formatief: er
wordt geen zwaarwegende beslissing genomen op basis van het
resultaat van de toets. Net als gepersonaliseerd leren, is er ook
steeds meer aandacht voor gepersonaliseerd toetsen. Een toets
is gepersonaliseerd als de toets gericht is op het leren van de
student en niet op het leren van een groep studenten.

2

Hoe kun je dan gepersonaliseerd toetsen?

Een toets wordt persoonlijk wanneer de student keuze heeft. Denk aan keuze in toetsmoment, moeilijkheidsgraad van de vragen,
locatie waar de toets gemaakt wordt, hoe zwaar
het toetsresultaat meetelt in het eindoordeel,
aantal pogingen of toetsvorm. Een onbeperkte keuze aanbieden, levert een grote kans op keuzestress voor de student op.
Keuze uit drie of vier varianten wordt gezien al een ideaalaantal
keuzes die te overzien is en waarbij de student toch autonomie
kan ervaren. Niet alleen het aantal keuzes is relevant, ook de
keuzemogelijkheden zelf. Zo kan een vaardigheid niet in een
theorietoets beoordeeld worden.

3

Welke toetsvormen zijn
geschikt in plaats van de
bekende vaardigheids- en
kennistoetsen?

Een vaardigheidstoets beperkt zich tot het uitvoeren van de handelingen, een praktijktoets
dus. Een praktijktoets personaliseren kan door
studenten te laten kiezen of ze de praktijktoets op hun stage
(BPV) uitvoeren, of op school. Ze kunnen ook de keuze geboden
krijgen waarbij de toets live afgenomen wordt of om juist een
filmpje van de vaardigheden te maken. Ook middels een
instructie aan een groepje studenten kan prima aangetoond
worden of de student de vaardigheid beheerst. Een voorbeeld
van deze laatste vorm is dat een student met meer (praktijk)

ervaring een instructie geeft over het aantrekken van therapeutische, elastische kousen aan studenten die pas gestart zijn met
het vak. Wanneer de studenten een filmpje zouden maken als
bewijs voor hun vaardigheden, kan het filmpje (met toestemming van de student) ook ingezet worden voor andere studenten om van te leren. Belangrijk is dat voordat er keuze geboden
wordt aan de student, het doel van de toets en de criteria van de
toets beschreven worden. Wanneer het doel en de criteria duidelijk zijn, kan er nagedacht worden over keuze in toetsvorm.
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Hoe kun je studenten motiveren voor gepersonaliseerde
toetsen?

Een toets kan motiverend zijn als de student
gebruik kan maken van zijn of haar talenten.
Daarom is het belangrijk om de studenten
keuzes aan te bieden. Onderwijsmakers kunnen studenten motiveren voor toetsen door keuzemogelijkheden in de toetsen in te bouwen.

Wat zou gepersonaliseerd
toetsen voor ons toetssysteem
betekenen?

Gepersonaliseerd toetsen heeft tot gevolg dat
de toets gericht is op een persoon, in plaats van
op een groep. Niet de toetsvragen en opdrachten staan centraal, maar juist de criteria en de
doelen van de toets worden hiermee belangrijk. Het is aan het
docententeam om de kaders aan te geven, zoals uit welke toetsvormen de student kan kiezen, waar de toets afgelegd kan worden en binnen welk tijdsbestek de toets beschikbaar is. Het is
aan de student om een keuze (of keuzes) te maken en aan te
tonen dat de toetsdoelen behaald zijn.
In plaats van goede toetsvragen en -opdrachten bedenken, gaan
we goede toetscriteria en -doelen opstellen. Het helder maken
van de toetscriteria en -doelen kost tijd, daarom is het aan te
raden te starten bij personaliseren van één toets of een serie
van toetsen, om vervolgens te leren van de opgedane ervaring
en daarna het keuzepalet uit te breiden naar andere toetsen.

MEER WETEN?
Wil je meer weten over het onderzoek naar studentmotivatie
voor toetsing, neem dan contact op met Giel Kessels:
ghm.kessels@summacollege.nl
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