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Intro…

- Nog beperkt wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, maar de afgelopen twee jaar 
hebben we uitzonderlijk veel praktijkervaring opgedaan  > korte presentatie over deze 
ervaringen

- De pandemie zet ons ook aan om na te denken over onze benadering van evaluatie: de 
volledige verschuiving naar digitaal en online onderwijs bood ons zelfs onverwachte kansen 
om toetsing anders en beter aan te pakken dan voorheen. 

Ø Open vraag: is old school assessment en examen, met papier en pen, alle studenten 
samen in een ruimte met toezicht nog wenselijk…?

Ø Om de nadruk te leggen op de voordelen en het echte hefboomeffect van onze 
verschuiving naar digitaal en online assessment: het sixpack van online assessment als 
zes kansen!



Situering…

> Focus op schriftelijke evaluatievormen

> In de pandemie leerden we ook dat mondelinge evaluatievormen ook 
best wel online kunnen gebeuren.  Intern interessante case in IV met 
online jurymomenten.

> Er werd hard gezocht naar alternatieven voor evalueren en vanuit de 
dienst suggereerden we ook een aantal aanpakken.   



Situering…



Self assessment, een van 
de sterkste hefbomen in 
de leeromgeving… 

Er lagen hier ook kansen in 
om het belang van 
selfassessment nog even 
te benadrukken…



Ju
rid
is
ch



1. Juridische voordelen

1.1 Online beoordelen maakt deadlines glashelder 
voor iedereen.

1.1.1 Digitale opdracht

> het inleveren van de opdracht na de deadline is onmogelijk.

> studenten krijgen automatisch een bevestiging.

> alle informatie, documenten en zelfs bijlagen staan veilig online binnen 
de cursusomgeving.





1. Juridische voordelen

1.1 Online beoordelen maakt deadlines glashelder voor iedereen.

1.1.2 Schriftelijk digitaal openboekexamen: ingebouwde timer en duidelijke 
waarschuwingen over deadline, 100% gelijke sluitingstijd voor alle 
deelnemers.

1.1.3 Schriftelijk digitaal gesloten boek examen: mogelijk met proctoring 
tools maar ook on-campus onder toezicht.

Beide situaties behouden hun juridische sterke punten, aangezien er veel 
ingebouwde controlesystemen zijn, van persoonlijke login tot dashboardbewaking 
van alle online activiteiten van de student tijdens het maken van het examen.



1. Juridische voordelen

1.2 De leeromgeving is een transparant informatiecentrum.

> Zowel het geven van instructies voor een opdracht (perspectief docent) 
als het inleveren van de opdracht (perspectief student) zonder gebruik te 
maken van e-mail is een veel veiliger proces.

> Alle informatie blijft samen online opgeslagen, wat extra voordeel 
levert bij juridische discussie.

> Duidelijke informatie online is tijd- en plaatsonafhankelijk.
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2. Facilitering

2.1 Voordelen voor de docent

> LMS biedt een Grade center dat de aanpak, het overzicht en de 
verwerking van evaluatie echt faciliteert.

> In de weergave per taak/student/examen zit de facilitering in de 
geboden structuur en annotatie mogelijkheden.







2. Facilitering

2.1 Voordelen voor de docent

> Schrijf aantekeningen in de antwoorden, een algemene feedback aan de 
student en een opmerking/memo. Zelfs videofeedback wordt vaak 
ingebouwd in de leeromgeving (ook nieuw in Blackboard).

> Als klap op de vuurpijl hebben we de nieuwe dimensie van co-creatie en 
gedeelde verantwoordelijkheid: co-docenten of assistenten kunnen 
samenwerken in dezelfde omgeving en op elk moment de nieuwste versie 
en annotaties van collega's raadplegen.



2. Facilitering

2.2 Voordelen voor de student

> Assessment kan altijd en overal worden uitgevoerd met behulp van 
computer, telefoon of tablet.

> De meeste studenten geven de voorkeur aan een online assessment in 
plaats van met papier-pen.



2. Facilitering

2.2 Voordelen voor de student

> Er zijn nadelen aan “live” examens die we niet altijd merken: schuivende 
stoelen, fel licht, studenten die te dicht bij elkaar zitten,... 
De lawaaierige omgeving van het klaslokaal leidt de aandacht en leidt 
ertoe dat sommigen zich nooit op hun taak kunnen concentreren, omdat 
hun creativiteit en hun “flow” vaak worden onderbroken. 
>>> Examen doen in een comfortabele omgeving… is geen 
overbodige luxe.



2. Facilitering

2.2 Voordelen voor de student

> Bijzonder voordeel voor studenten met een beperking. Er zijn bruikbare 
methoden ontwikkeld: studenten kunnen bijvoorbeeld gewoon het scherm 
aanraken voor het antwoord in plaats van het te schrijven. Spraak-naar-
tekst is ook een andere geweldige optie en een geweldige oplossing voor 
mensen die moeilijkheden ondervinden bij het schrijven van essays.



2. Facilitering

2.2 Voordelen voor de student

> Studenten ervaren stress en angst tijdens het wachten op 
examenresultaten. Met online examens, met uitzondering van bepaalde 
tests zoals essays, kunnen studenten hun testresultaten onmiddellijk 
kennen, wat resulteert in minder angst en druk die hun leervermogen op 
de lange termijn beïnvloeden.
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3. Kansen voor samenhang, objectiviteit en validiteit
> Vraagbeheer in een pool is een kans tot betere opbouw van uw 
vragen

Labeling van vraagtypes, categorieën (bijvoorbeeld gekoppeld aan 
hoofdstukken van je cursus), onderwerpen, moeilijkheidsgraden en 
trefwoorden. Dit hele scala aan parameters helpt je om een sterkere 
examen/examenomgeving te ontwikkelen en brengt de samenhang, 
objectiviteit en validiteit naar een ander niveau. Hoe sterker je de 
etikettering / tags van elke vraag binnen de pool maakt, hoe meer de 
samenhang en geldigheid verbetert van het examen dat je uit de pool 
maakt. In een niet-digitale omgeving is het moeilijk om dit niveau van 
verfijning te bereiken.





3. Kansen voor samenhang, objectiviteit en validiteit

> Belangrijk in de objectiviteit tijdens het correctiewerk: de docent kan 
ervoor kiezen om per vraag te controleren in plaats van per leerling. Een 
groot voordeel voor meer objectiviteit is ook de mogelijkheid om de 
gebruikersnaam van de student te verbergen zodat je het werk anoniem 
corrigeert wat de objectiviteit naar een maximaal niveau brengt.

> Toetsen kunnen worden gepersonaliseerd en afgestemd op 
individuele studenten. De moeilijkheidsgraad van elke vraag kan worden 
aangepast aan de eerdere antwoorden van de leerling, wat de 
samenhang van de test ten goede komt.
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4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

Enkele voorbeelden ter illustratie: 

● Je geeft de leerlingen enkele stellingen en vraagt hen de juiste 
stelling te markeren die een technisch dilemma behandelt.





4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

Enkele voorbeelden ter illustratie: 

● Je geeft ze een schema of tekening met stellingen en de vraag om de 
juiste stelling te markeren die overeenkomt met de tekening van 
schema.





4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

● Geef een foto met aanduidingen en de vraag welke aanduiding de 
juiste technische casus markeert die op de foto wordt getoond.





4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

● Je kunt de student vragen om het gevraagde technische gedeelte aan 
te geven in een bepaalde afbeelding of schema.





4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

● Vraag naar de juiste terminologie voor een onderdeel dat je met een 
hebt aangeduid in de afbeelding van een technisch instrument.





4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

Meer voorbeelden: 

● Vraag de leerlingen om verschillende items in een afbeelding te 
koppelen aan de juiste omschrijving en volgorde (terwijl ze met letters 
en/of cijfers werken om de verbanden te leggen).





4. Beoordeling van technische kennis en vaardigheden

> Interactieve simulaties via gebruik van multimedia, bijvoorbeeld in 
het examen zelf ingebouwd, biedt kansen voor het nagaan van 
technische en complexe competenties.

> Tegelijkertijd helpt dit de student te focussen. 
Lang uitgeschreven casussen of een korte video: voor vele auditief en 
visueel ingestelde studenten bieden die multimedia betere focus.
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5. Vanuit rapporten versterk je je evaluatie-activiteiten

Back-end data van LMS, zoals

- het aantal log-ins

- time on task

- aantal discussion posts

kunnen in een online cursus gelinkt worden aan assessment data
vanuit opdrachten en examens  => Zo bekomen we een vollediger kijk op 
/ beoordeling van de inspanningen en vorderingen van de student



5. Vanuit rapporten versterk je je evaluatie-activiteiten

> De meeste leerplatformen bieden de mogelijkheid om automatisch 
rapporten te genereren nadat studenten een assessment afgelegd hebben.

> Dit bevat bijvoorbeeld een ranking van de vragen en verdeling in redelijke, 
eerlijke en goeie vragen.  Ook een ranking op moeilijkheidsgraad: 
eenvoudige, gemiddelde en moeilijke vragen. De tijd die de student nodig had 
per vraag en voor het volledige examen  (!)

=> Alles bij elkaar is dit een enorm sterke feedback om je examen te 
optimaliseren.
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6. Een in LMS ingebouwde peer assessment tool 
faciliteert en objectiveert het evalueren van attitudes. 

> LMS-en investeerden ook in peer assessment tools. In Toledo 
bijvoorbeeld, is er een tool voor group-, peer- and self assessment. 

> Bij gebruik van deze tool, worden attitudes gewaardeerd, gekwalificeerd 
en gekwantificeerd op een meer objectieve manier. 

> Los van objectief of niet: wie al eens een peer assessment op een niet-
digitale manier probeerde uit te werken, weet dat er massa’s documenten 
en rekenwerk bij komt kijken.



6. Een in LMS ingebouwde peer assessment tool faciliteert 
en objectiveert het evalueren van attitudes.

> Een goeie peer assessment tool faciliteert het ganse proces, 
inclusief het kiezen/creëren van criteria. 

> Criteria naar wens bruikbaar voor de student en/off peers en/of de 
docent.

> Zonder een digitale tool, is het assessen op dergelijke criteria een 
delicatere zaak.













Nog even de 6 troeven op een rij

1. Het organiseren van de evaluatie via een digitaal leerplatform, bv. Blackboard-
TOLEDO is transparanter en juridisch sterker, zeker voor het inleveren van 
(examen) opdrachten.

2. De toetsing wordt beter gefaciliteerd (grade center) en tegelijkertijd potentieel meer 
geobjectiveerd: bijv. bekijken per vraag, bijv. delegatie van beoordeling maar ook de 
ingebouwde mogelijkheid om met rubrieken/indicatoren te werken.

3. De examenpool biedt kansen voor meer samenhang, objectiviteit en validiteit.
4. Het is opmerkelijk hoe ook technische kennis en handelingen kunnen worden 

beoordeeld in schriftelijke online examens.
5. Je kan na elke toets eindrapporten genereren die uw examens nog sterker maken 

voor de toekomst.
6. Een digitale peer assessment tool faciliteert en objectiveert de beoordeling van 

attitudes.



De six-pack:

1. Juridisch veiliger

2. Fijne facilitering

3. Samenhang, 
objectiviteit en 
validiteit

4. Toetsen van 
technische kennis en 
vaardigheden

5. Rapporten als globale 
hefboom

6. Evaluatie van attitudes



CONCLUSIE

Back to "normal" in 2021-2022?  
Liefst niet.
Laat ons verder inpikken op de opportuniteiten om 
sterker onderwijs te ontwikkelen . 
The tail wags the dog, wie de evaluatie optimaliseert, 
creëert een sterkere leeromgeving.



Enkele nuttige bronnen

● Create tests in Blackboard Ultra:  
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Ultra/Tests_Pools_Surveys/Create_Tests_and
_Surveys

● Importance of Online Assessment in the E-learning Process  
https://www.researchgate.net/publication/4204731_Importance_of_Online_Assessment_in_
the_E-learning_Process

● The Impact Of Online Assessment On The Educational Sector  (1)
https://elearningindustry.com/online-assessment-on-the-educational-sector-impact

● 15 Benefits Of Computer-Based Testing (2)
https://elearningindustry.com/15-benefits-of-computer-based-testing

● 7 Reasons Why You Should Conduct Assessments Online According To Students  (3)
https://elearningindustry.com/conduct-assessments-online-according-students-7-reasons

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Ultra/Tests_Pools_Surveys/Create_Tests_and_Surveys
https://www.researchgate.net/publication/4204731_Importance_of_Online_Assessment_in_the_E-learning_Process
https://elearningindustry.com/online-assessment-on-the-educational-sector-impact
https://elearningindustry.com/15-benefits-of-computer-based-testing
https://elearningindustry.com/conduct-assessments-online-according-students-7-reasons

