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Inleiding 
Doel van het toetsbeleid is de inrichting van een adequaat systeem van toetsing. De toetsing is volledig, 
valide, betrouwbaar en transparant. (standaard 3, accreditatiestelsel). Het systeem van toetsing is zo 
ingericht dat de opleidingen verifieerbaar aantonen dat studenten de beoogde eindkwalificaties realiseren 
(standaard 4, accreditatiestelsel). Het gerealiseerde eindniveau blijkt uit de toetsen, de assessments 
(propedeuse, hoofdfase en startbekwaamfase) en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een 
vervolgstudie functioneren. 

De toetsing is valide, betrouwbaar en transparant. Het toetsbeleid staat niet op zichzelf maar hangt nauw 
samen met het onderwijsbeleid en de daaraan ten grondslag liggende onderwijsvisie. Het toetsbeleid 
bevordert dat studenten worden opgeleid tot goede startbekwame geestelijk begeleiders en docenten 
religie levensbeschouwing. 

Dit toetsbeleidsplan bouwt voort op het toetsbeleidsplan van april 2014. In dit toetsbeleidsplan wordt 
uiteengezet wat en op welke manier er getoetst wordt, welke keuzes er gemaakt worden op dat gebied, 
welke onderliggende ideeën over de invulling van het onderwijs eraan ten grondslag liggen, als ook wat de 
rollen zijn van diverse gremia binnen FHTL in dezen. 

Met het toetsbeleid wil FHTL aansluiten bij het algemeen toetsbeleid en de expertise en visie op dit gebied 
van Fontys Hogescholen. Tevens ontwikkelt zij ook eigen beleid voor het onderwijs op de vakgebieden waar 
de bacheloropleidingen voor opleiden. Daarnaast is er gekeken naar het toetsbeleid van de Tilburg 
University en specifiek van de Tilburg School of Catholic Theology in verband met een mogelijke integratie 
van beide opleidingen, waarover dit studiejaar, 2019-2020, een besluit valt. 

Dit beleidsplan is gebaseerd op het uitgangsdocument van Fontys ‘Kaders toetsbeleid’ van augustus 2016, 
de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ (WHW) en de standaarden die in het 
nieuwe accreditatiestelsel (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), 2010) zijn vastgelegd.  

De werkgroep toetsbeleid, 

Eric Luijten, Jos de Pater 

April 2020 
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Wettelijk kader en beleidskaders 
Het toetsbeleid van FHTL is gebaseerd op wettelijke regels zoals voorgeschreven in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Nederlandse Overheid, 2020) en de standaarden die in 
het nieuwe accreditatiestelsel (NVAO, 2018)  zijn vastgelegd. Verder sluit het aan bij de afstudeerrichtlijnen 
vanuit de Vereniging Hogescholen, de Dublindescriptoren, NLQF6 (Nationaal Coördinatiepunt, 2016), voor 
de docentopleiding de landelijke bekwaamheidseisen (Nederlandse Overheid, 2017), de “generieke 
kennisbasis” (10voordeleraar, Vereniging Hogescholen, 2017) en “Kennisbasis Godsdienst en 
Levensbeschouwing” (10voordeleraar, Vereniging Hogescholen, 2017) en voor de opleiding tot Geestelijke 
Begeleider het competentieprofiel van de HBO-theoloog “Een professional met diepgang III” (HBO 
opleiding GPW, 2017) met de daarin opgenomen landelijke kennisbasis . De Fontys strategische agenda 
2020 (Fontys Hogescholen, 2020) en het Fontys toetskader (Fontys Hogescholen, 2020) zijn tevens 
richtinggevend voor het toetsbeleid. Adviezen afkomstig uit evaluaties en praktijkonderzoek binnen FHTL 
met betrekking tot toetsing en beoordeling zijn meegenomen. 

In bijlage 1 is de relevante informatie uit deze beleidskaders terug te vinden. 

Onderwijsvisie en visie op toetsing 
Bij de uitvoering van het beleid worden o.a. de 
uitgangspunten van de toetspiramide van D. Joosten – 
ten Brinke (Van Berkel, Bax, & Brinke, 2017 (4de 
herziene druk)) gehanteerd. Zij wijst op vier niveaus 
waarop de kwaliteit van het hele toetssystematiek is 
gebouwd: 

1. Het beleid ten aanzien van toetsing en examinering 
dat is vastgelegd in de toetsvisie. 

2. De toetsprogramma’s ofwel de procedures en 
protocollen waarin een en ander is vastgelegd. 

3. De afzonderlijke verschillende 
beoordelingsinstrumenten die ingezet worden om een toets of examen goed te beoordelen. 

4. Het laatste niveau betreft de taken/opdrachten/items die de student moet uitvoeren. 

Al deze vier niveaus worden medebepaald door de toetsbekwaamheid van de examinatoren, die ten 
minste een basiskwalificatie onderwijs moeten hebben, en de toetsorganisatie vanuit de opleiding. Voor de 
inrichting van het onderwijs en de toetssystematiek wordt onder andere gebruik gemaakt van inzichten van 
Paul Kirschner en Dominique Sluijsmans (Kirschner & e.a., 2019) en van John Hattie (Hattie, 2014, 3e druk). 

Het toetsbeleid van FHTL is van toepassing op alle tentamens en toetsen van beide bachelor programma’s. De 
kaders in het toetsbeleid beogen het borgen en waar nodig verhogen van het niveau en de kwaliteit van toetsen 
en beoordelen met als doel: 
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• dat toetsing bijdraagt aan een optimaal leerproces voor de student; 
• de garantie te geven dat de waarde van het FHTL bachelor- en masterdiploma van de student onbetwist 

is. 
In de Onderwijsvisie 2018-2024, vastgesteld op 3 oktober 2018, zet FHTL haar visie uiteen op opleiden en 
op leren, studeren, begeleiden en toetsen en beoordelen. De visie van FHTL op toetsen en beoordelen luidt 
als volgt. 

“Toetsing is erop gericht om te kunnen beoordelen hoe de voortgang van de studie verloopt 
(formatief) en in hoeverre de studenten aan de eisen van de opleiding voldoen (summatief). 
Binnen de toetsing wordt rekening gehouden met de diversiteit aan eisen die vanuit het werkveld 
worden gesteld aan goede beroepsbeoefenaars.  

Toetsen moeten staan in het kader van de ontwikkeling van de capaciteiten van de student; diens 
kwaliteiten staan daarbij centraal. Natuurlijk staat alles ten dienste van de uiteindelijke uitoefening 
van het beroep waartoe wordt opgeleid. Om het eindniveau te kunnen beoordelen zijn dan ook 
eindkwalificaties vastgelegd waaraan de student ten minste moet voldoen. Binnen de opleiding 
moet de persoonlijke ontwikkeling voldoende ruimte krijgen, zodat de student zichzelf met zijn 
eigen kwaliteiten tot een goede beroepsbeoefenaar ontwikkelt en leert die kwaliteiten blijvend te 
ontwikkelen en in te zetten in zijn beroepspraktijk. Deze ontwikkeling wordt bij de drie 
assessments die de opleiding kent door de student ingebracht via zijn reflecties binnen het 
portfolio. Bij het startbekwaam-assessment wordt er een terugblik gegeven door de student op 
zijn hele beroepsontwikkeling inclusief de betekenis ervan voor zijn persoon. 

Het gegeven onderwijs moet de ruimte bieden en de toetsing moet de handvatten geven om deze 
ontwikkeling vast te leggen en te beoordelen. Onderdelen van de opleiding die beoordeeld 
worden, betreffen ten eerste de cognitieve kennis en vaardigheden en de toepassing daarvan. 
Daarnaast is er toetsing van de manier waarop met de inzet van die kennis de student in staat is 
het professioneel functioneren te verbeteren ten behoeve van de werkomgeving en betrokken 
personen (of dat nu leerlingen, cliënten of pastoranten zijn). Evaluatie en reflectie op het eigen 
functioneren is een belangrijk middel daartoe. Daardoor kunnen alle facetten van het leerproces 
en het functioneren in een beroepssituatie worden meegenomen: ‘Wat je feitelijk doet’, ‘Wat je 
daadwerkelijk kan’, ‘Waar je (ten diepste) van overtuigd bent’, ‘Hoe je jezelf ziet’ en ‘Waar je het 
eigenlijk allemaal voor doet’. (Korthagen & Lagerwerf, 2008, p. 93) 

Toetsing moet ten dienste staan van het beoordelen van die totale ontwikkeling. Dat betekent dat 
de toetsing ook ten dienste staat van de ontwikkeling van de identiteit van de student, zijn 
levensbeschouwing, zijn betrokkenheid en zijn gedrag naast de ontwikkeling van zijn vaardigheden 
en kennis. De beroepspraktijk waartoe FHTL opleidt, vereist een beroepsbeoefenaar die als totale 
mens zich ontwikkeld heeft en kan functioneren. 

De toetsing neemt in moeilijkheidsgraad en complexiteit toe gedurende de opleiding voor zover 
het studieonderdelen betreft die niet inleidend zijn. Uiteindelijk zullen met name overall toetsen, 
stagebeoordeling en onderzoek geïntegreerd binnen grotere onderwijseenheden die afgesloten 
worden met een assessment het eindniveau van de student vaststellen, zodat een betekenisvolle 
en zo authentiek mogelijke toetsing bereikt wordt. Doel daarvan is vast te stellen dat de student zo 
goed mogelijk op diens toekomstig beroep is voorbereid.” (Onderwijsvisie 2018-2024) 
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Toetsing is dus niet alleen een kwestie van kunnen verantwoorden, maar juist ook van 
verantwoordelijkheid nemen voor de totale ontwikkeling van de student tot een bekwame en volwaardige 
beroepsbeoefenaar, waarbij de menselijke maat vanzelfsprekend aanwezig moet zijn. (Vergelijk hiervoor de 
ideeën van Gert Biesta (Biesta, Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en 
democratie., 2012, pp. 55-73) en (Biesta, Het prachtige risico van onderwijs, 2015), die benadrukt dat 
studenten geen wezens zijn die alleen maar getraind en gedisciplineerd moeten worden om op die manier 
aan te tonen dat zij aan alle vereisten voldoen, maar dat onderwijs mede gaat om 
menswording/subjectificatie, zodat zij verantwoordelijke en juist handelende personen worden. 



 

Examencommissie
(verantwoordelijk voor de borging van alle 

toetsing en examinering)

Onderwijscoördinator, ondersteund door ad 
hoc projectteams

(verantwoordelijk voor onderwijs- en 
toetsbeleid)

Toetscommissie
(ad hoc commissie voor 

beleidsontwikkeling 
toetsing)

Onderwijscommissie
(ad hoc commissie 

voor 
beleidsontwikkeling 

onderwijs)

Directie
(verantwoordelijk voor opzetten onderwijs- en 

toetsbeleid) 

Toets beoordeling commissie 
(vaste commissie om toetsing en examinering te 

controleren)

Kwaliteitszorgcoördinator
(verantwoordelijk voor inrichting kwaliteitszorg)

Onafhankelijk van Onder verantwoordelijkheid van 



Eindtermen 
Voor beide bacheloropleidingen geldt dat de eindkwalificaties sturend zijn voor de invulling van het 
curriculum inclusief de afzonderlijke cursussen, en van de toetsing. De opleidingen hebben verschillende 
sets van eindtermen: 

1. De landelijke sets van competenties (opleiding Theologie) en bekwaamheidseisen (opleiding Leraar 
2e graad in godsdienst), behorende bij de beroepsprofielen van de geestelijk begeleider / docent 
religie levensbeschouwing 

2. De landelijke kennisbases van beide opleidingen 
3. Op opleidingsniveau de sets van eindkwalificaties, afgeleid van de landelijke sets 

De landelijke sets van competenties en bekwaamheidseisen en de kennisbases 

Bacheloropleiding Theologie 
Juni 2017 heeft het Brancheoverleg HBO-theologie het beroepsprofiel Een professional met diepgang III 
vastgesteld. In dit geactualiseerde beroepsprofiel is ten opzichte van de vorige versie het aantal 
competenties terug gebracht van 12 naar 9 en is een bredere formulering  gekomen van de beroepen 
aangepast aan het veranderende werkveld. De kennisbasis, van 1 februari 2012, is ongewijzigd gebleven en 
wordt op moment van schrijven herzien. 

Bacheloropleiding docent religie levensbeschouwing 
Op 1 september 2017 zijn de landelijk bekwaamheidseisen voor docenten in het voortgezet onderwijs 
ingevoerd. 

In de curricula van de beide bacheloropleidingen wordt de verankering van de landelijke indicatoren 
zichtbaar doordat bij iedere cursus wordt aangegeven welke elementen in de cursus aan de orde komen.  

Eindkwalificaties op opleidingsniveau 
Voor elk van de beide bacheloropleidingen is een set eindkwalificaties geformuleerd op basis van de 
landelijke beroepsprofielen en de kennisbases. De eindkwalificaties zijn in het voorjaar van 2018 
gevalideerd door de werkveldcommissies die aan de hogeschool verbonden zijn en gelden voor het cohort 
van 2018 en eerder conform de opgestelde overgangsregeling. Met de nieuwe opzet van het curriculum 
zijn de nieuwe eindkwalificaties ingevoerd in overleg met de Dienst Onderwijs & Onderzoek van Fontys 
Hogescholen. Deze eindkwalificaties zijn door de opleidingscommissies en examencommissie goedgekeurd 
in 2019. 

De eindkwalificaties worden in twee stappen geoperationaliseerd met oog op de toetsing. Iedere 
eindkwalificatie is uitgewerkt naar wat studenten moeten kennen, kunnen en doen in de betreffende 
studiefase. In een tweede stap zijn de leerdoelen van de cursussen geformuleerd in het licht van de 
indicatoren van een of meer eindkwalificaties. Via de toetsing van de leerdoelen van de cursus tonen 
studenten stapsgewijs aan dat zij zich door het curriculum heen kwalificeren voor het eindniveau van de 
opleiding. De gehanteerde beoordelingscriteria bij iedere toets borgen ten slotte op welk aggregatieniveau 
de toetsing plaatsvindt. 

Toetsbeleid 
Toetsing in de curricula 
In 2019 is in beide opleidingen een curriculum wijziging in gang gezet, die ten doel heeft de studenten 
beter te kunnen beoordelen op het toepassen van de kennis, de vaardigheden en het gedrag dat wenselijk 
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is in de beroepssituatie. Daartoe zijn grotere studie-eenheden gecreëerd waarin de complexiteit van de 
beroepswerkelijkheid beter is mee te nemen en daardoor te beoordelen: 

• Propedeuse: Kennismaken met de praktijk (15ec) 

• Hoofdfase: Oefenen in de praktijk (2x 15ec) 

• Startbekwaamfase: Werken in de praktijk (30ec) 

Om de studeerbaarheid beheersbaar te houden maken studenten geïntegreerd in de stageactiviteiten 
diverse beroepsproducten die aansluiten bij het niveau van de studiefase waarin zij verkeren. In deze 
beroepsproducten tonen zij aan de kennis eigen gemaakt te hebben en toe te kunnen passen in de 
beroepspraktijk (jaar 1 en 2) en daar bovenop deze kennis op een creatieve manier te kunnen inzetten (jaar 
3 en 4). 

Centraal in de toetsing in beide curricula staan de portfolioassessments van propedeuse (jaar 1), hoofdfase 
(jaar 2 en 3) en startbekwaamfase (jaar 4). Deze assessments worden afgenomen door twee assessoren. De 
stageonderdelen zijn geïntegreerd binnen deze grotere onderwijseenheden en worden in het assessment 
beoordeeld; de stagebegeleiders op de werkplek en de stagecoördinator van FHTL hebben daartoe een 
evaluatie van de stage gegeven.  

FHTL zet portfolioassessments in om studenten de kans te geven de zich eigen gemaakte kennis en 
vaardigheden als ook gedrag in te brengen in een brede context van beroepsvoorbereiding en -uitoefening. 
De opgebouwde portfolio’s kennen altijd een stage basis waarbinnen beroepsproducten worden 
ontwikkeld en uitgevoerd. In de loop van twee of meer periodes bouwt de student het portfolio op om zo 
de eindkwalificaties aan te tonen, die horen bij de betreffende studiefase (propedeuse, hoofdfase en 
startbekwaamfase). In het portfolio worden door de student de vereiste beroepsproducten en reflecties 
verzameld. 

Met het portfolio van het eindassessment toont de student aan dat hij voldoet aan het eindniveau van de 
opleiding als geheel, en daarmee bekwaam is voor het beroep. In het portfolio zitten verschillende 
beroepsproducten en een overall-reflectie, waarmee de student de eindkwalificaties kan aantonen. Deze 
beroepsproducten worden door het jaar heen gemaakt en van feedback voorzien, waarbij de student 
verschillende bronnen van feedback kan inzetten bijv. docent/begeleider, medestudenten, stagebegeleider, 
beroepskrachten of externe deskundigen. Toetsing en onderwijstijd liggen in deze opzet in elkaars verlengde, 
omdat er tussentijds formatieve toetsing plaatsvindt, waardoor de student informatie krijgt over de stand 
van zaken (feedback) en verbeterpunten (feedforward). Door het maken van diverse beroepsproducten die 
aansluiten bij de eigen beroepspraktijk heeft de student de mogelijkheid om binnen zijn stage aan te tonen 
dat hij over de benodigde vaardigheden en kennis als ook over het gewenste gedrag beschikt. Door de 
feedforward heeft hij de kans om zijn leerproces bij te stellen en weet hij op welke onderdelen van de studie 
hij zich moet richten om de eindkwalificaties aan te tonen. 

Er is niet alleen eindtoetsing, maar toetsen is in deze onderwijsopzet een voortdurend proces waardoor de 
student leert naar zijn eigen leerproces te kijken (Sluijsmans, 2020). Anders gezegd de student leert op zijn 
eigen gedrag, ervaringen, vaardigheden en kennis te reflecteren, zodanig dat hij zijn kwaliteiten onderkent 

en weet in te zetten én dat hij onderdelen die hij 
onvoldoende weet aan te tonen kan omzetten in 
verbeterpunten en die kan uitvoeren.  
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Een vergelijkbare opzet met toetsing via portfolioassessments op basis van beroepsproducten en overall-
reflecties als bij “Werken in de Praktijk” in jaar 4 krijgen ook de studieonderdelen “Kennismaken met de 
Praktijk” (2020-21) in de propedeuse en “Oefenen in de Praktijk” in de hoofdfase (2021-22). 

In de nieuwe curricula worden daarnaast vijf vakinhoudelijke leerlijnen (Bijbelwetenschappen, filosofie, 
kerkgeschiedenis, systematische theologie en moraaltheologie) afgerond met een beroepsproduct ter 
grootte van 10ec, die betrokken zijn op de beroepspraktijken waarvoor wordt opgeleid. 

De beoordelingscriteria 
FHTL streeft ernaar dat studenten voor de beroepspraktijk zinvolle kennis, vaardigheden en gedrag leren. 
Daartoe is op basis van met name de taxonomie van “Bloom” (Anderson, 2001) een keuze gemaakt om 
studenten op een verantwoorde en goede manier te beoordelen. Studenten worden binnen de diverse 
studieonderdelen beoordeeld op de volgende vaardigheden: Onthouden; Begrijpen; Toepassen; 
Analyseren; Evalueren; Creëren. 

Een tweetal opmerkingen moeten hier wel bij gemaakt worden om te verduidelijken dat de door Bloom 
opgestelde criteria niet als eenvoudig hogere dimensies van de cognitieve vaardigheden opgevat worden 
door de opleidingen. Ten eerste kennen al deze criteria hun eigen niveaus van beheersing afhankelijk van 
de diverse stadia in de bachelor (propedeuse, hoofdfase, startbekwaam) en in de master (wordt 
afgebouwd tot 2022). Anders gezegd, als studenten in jaar 1 een toepassing maken of een beroepsproduct 
creëren is dat van een ander niveau dan in jaar 4. En ten tweede is de context medebepalend voor het 
niveau. Zo kan een toepassing maken binnen een uiterst complexe situatie van een hoger niveau zijn dan 
het creëren van een paper over diezelfde situatie. 

In het onderstaande overzicht staat achtereenvolgens de soorten colleges die gehanteerd worden in FHTL 
per studiejaar aangegeven, vervolgens de soorten tentamens en tenslotte de gehanteerde criteria om die 
tentamens te beoordelen. Daarin wordt zichtbaar dat de opleiding eerst een nadruk kent op het cognitieve 
vlak en het leren kennen van de praktijk. In de propedeuse zijn daarom meer hoorcolleges en meer 
kennistoetsen terug te vinden. In de hoofdfase nemen kennistoetsen af en in de laatste fase wordt kennis 
steeds geïntegreerd getoetst binnen beroepsproducten. Overeenkomstig zijn de vaardigheden waarop 
beoordeeld wordt van een ander niveau. Ligt in het eerste jaar de nadruk op onthouden, begrijpen en 
toepassen, in de jaren erna komt de nadruk te liggen op vaardigheden als analyse, evaluatie en creatie. 

NB In jaar 3 wordt 45ec van de major uitgevoerd en 15ec vrije keuze. In het onderstaande overzicht is 
derhalve bij jaar 3 maar 45ec zichtbaar in kolom 2 en 3 omdat dit de major betreft. 



 

 

Toetsvormen 
De opleidingen gebruiken eenduidige termen voor de verschillende (summatieve) toetsvormen.  

• Kennistoets  
• Werkstuk 
• Overall toets  
• Assessment 

Overalltoetsen zijn toetsen waarin verschillende vormen van toetsing zijn gecombineerd. Zo kan 
bijvoorbeeld een onderzoek gecombineerd worden met een presentatie, een werkstuk met een 
performance of een analyse van een situatie uit de beroepspraktijk met een advies en presentatie. 
Beroepsproducten die buiten de studieonderdelen vallen die tot een assessment behoren, worden ook tot 
deze categorie gerekend. 

De summatief gebruikte 
toetsvormen geven een 
eindbeoordeling in woord en/of 
cijfer. De moeilijkheidsgraad van 
de toetsen loopt op gedurende 
de studie qua niveau en qua 
complexiteit. Wordt in de 
propedeuse met name ingezet 
op het verwerven van 
basiskennis en primaire 
vaardigheden voor studie en 
beroep, in de eindfase worden 
complexe vaardigheden verwacht van de student die worden toegepast in de beroepspraktijk, die vanuit 
haar aard onverwacht en ingewikkeld kan zijn. Om recht te kunnen doen aan deze complexiteit zijn 
assessments ingericht bij elke studiefase die een studie eenheid beoordelen met een omvang van ten 
minste 15ec en maximaal 30ec. De student ontwikkelt zich in de loop van de studie naar een steeds 
authentieker beroepsbeoefenaar. Waar in het eerste jaar de nadruk ligt op weten en enigszins op weten 
hoe, wordt dat in de hoofdfase steeds meer weten hoe en dat ook daadwerkelijk kunnen laten zien om 
tenslotte in jaar vier op het niveau te komen van het daadwerkelijk doen. Zie de aangepaste figuur met de 
competentiedriehoek van Miller (Van Berkel, Bax, & Brinke, 2017 (4de herziene druk)). 
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De curricula van de opleidingen zijn zo opgebouwd dat studenten per studiefase de voortgang op zowel 
kennisgebied als op het gebied van vaardigheden en gedrag/attitude voldoende kunnen aantonen. 
Daarmee worden zij in staat gesteld om te laten zien dat zij het gevraagde niveau beheersen.  

FHTL heeft daartoe gekozen om per studiefase door middel van een assessment een duidelijke afsluiting te 
hebben, waar de integratie van de theorie en praktijk naast de tentaminering van de afzonderlijke 
studieonderdelen wordt beoordeeld. 

In het gehele curriculum komen alle competenties voor GB en de bekwaamheden voor DRL steeds aan bod 
alleen verschillen deze per studiefase in beheersingsniveau. In de propedeuse bekwaamt de student zich 
vooral in organisatie, communicatie en reflectie, opdat de studievaardigheid toeneemt en hij zich 
voldoende op het toekomstige beroep kan oriënteren. In de hoofdfase ligt een nadruk op de competenties 
die bijdragen om de beroepsgeschiktheid aan te tonen. En tenslotte in de startbekwaamfase dient de 
student zijn beroepsbekwaamheid aan te kunnen tonen en is het onderwijs vooral daarop ingericht.  

 Als een theoretisch onderdeel is afgerond in de propedeuse of hoofdfase wil dat niet zeggen dat het 
bijvoorbeeld op beheersingsniveau niet meer terugkomt in het curriculum. Een eenvoudig voorbeeld kan 
dat verduidelijken. Als een student zijn studieonderdeel exegese in de hoofdfase heeft afgerond, zal hij die 
vaardigheid nodig hebben bij het maken van preken/bezinning of bij het geven van lessen over religieuze 
teksten. Anders gezegd: de kennis op het ene gebied levert de voeding voor de vaardigheid of het 
ontwikkelen van een vaardigheid op het andere gebied.  

Formatief handelen 
Gedurende het leerproces (de collegereeks, de begeleiding, de praktijkonderdelen) kunnen toetsen ingezet 
worden als onderdeel van het formatief handelen door de docent. Toetsen die zo worden ingezet hebben 
geen bindend karakter. Behalve formatief ingezette toetsen kunnen ook peer feedback, leerverslagen, 
samenvattingen, logboeken en dergelijke onderdeel van het formatief handelen zijn. Formatief handelen 
van de docent is erop gericht om de student inzicht te geven in zijn of haar leerproces, zodat deze gericht 
verder kan werken aan het behalen van de gestelde eisen.  

In de studieonderdelen die met een of meer beroepsproducten en een assessment worden afgesloten, is 
het leerproces zelf een voornaam onderdeel van de hele cyclus. Om dit te kunnen regisseren is reflectie op 
het eigen leerproces van groot belang. Regie vanuit de opleiding is hier van even groot belang als regie 
vanuit de student om overzicht te krijgen en te behouden op de totale voortgang van het leerproces en het 
behalen van de eindkwalificaties. Het inzetten van formatief handelen draagt in grote mate bij tot het 
mogelijk maken van een succesvol leerproces, waarbij de hele mens aan bod komt als persoon, als lid van 
de gemeenschap en als (gekwalificeerd) beroepsbeoefenaar. De cyclus van actieve feed forward, peer-
feedback en summatieve beoordeling vindt bij deze studieonderdelen steeds plaats op een logisch aan de 
eindkwalificaties gekoppelde systematiek. 

Voorwaarden voor een goede toets 
FHTL hanteert als algemene voorwaarden voor een goede toets (Van Berkel, Bax, & Brinke, 2017 (4de 
herziene druk)): 

1. Representativiteit : de leerdoelen komen overeenkomstig de behandeling in de colleges ook in de 
vragen/opdrachten terug. Anders gezegd de inhoud van de toets stemt in voldoende mate 
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overeen met de inhoud van het vak en er is een evenwichtige verdeling van de inhoud over de 
vragen/opdrachten.  

2. Betrouwbaarheid : juiste vraagstelling; voldoende vragen/opdrachten om een goed zicht te krijgen 
op de capaciteiten van de student. 

3. Validiteit : de toets toetst daadwerkelijk wat de toetser wil toetsen. Anders gezegd de toets meet 
of de leerdoelen behaald zijn en in welke mate. 

4. Specificiteit : betrekking op de leerinhoud; dus de toets bevat geen opdrachten/vragen die niet tot 
de stof behoorden. 

5. Contextualiteit : afgestemd op doelgroep en niveau bijvoorbeeld qua taalgebruik en voorbeelden. 

6. Selectiviteit : levert een helder onderscheid in behaalde resultaten, waardoor deze resultaten ook 
echt inzicht geven in de prestaties van de leerlingen. Er is een cesuur die grens tussen 
onvoldoende en voldoende duidelijk aangeeft. 

Verder: 

• Bij gesloten vragen zoals ‘multiple choice’: er is rekening gehouden met de kansberekening op 
gegokte antwoorden. 

• Consistentie bij het nakijken: de antwoorden zijn op gelijke wijze, eerlijk en juist beoordeeld. 

 

Beleidsaanpassing 
Het volledige toetsproces en de plaats van toetsen in het toetsprogramma blijven altijd een bron van 
kritische reflectie. Er is altijd sprake van een ideaalplaatje en de werkelijkheid. Het gaat er voortdurend om 
dat de student het onderwijs krijgt dat hem daadwerkelijk op de beste wijze geschikt maakt om zijn 
toekomstig beroep te kunnen uitoefenen. Omdat de perspectieven van en de eisen  aan het beroep aan 
verandering onderhevig zijn, is bijstelling nodig. Omdat het leerproces efficiënter of effectiever kan 
verlopen, is bijstelling nodig. Omdat de betrouwbaarheid of transparantie verbeterd kan worden, is 
bijstelling nodig. Kortom door zowel interne als externe, buiten de hogeschool gelegen, processen zullen er 
voortdurend bijstellingen nodig zijn. En dus ook verantwoording van de keuzes, die daarin gemaakt 
worden. 

Zo is er de afgelopen jaren (sinds maart 2018) een verandering in beleid ingezet, die in mei 2019 heeft 
geleid tot curriculum herziening en invoeren van grotere studie-eenheden. Het maken en beoordelen van 
beroepsproducten staat daarbij centraal. Het doel is dat studenten via een meer met de praktijk 
geïntegreerde vorm van onderwijs kunnen aantonen over de benodigde competenties en bekwaamheden 
te beschikken. Dit betekende een verandering van de inhoud van de assessments en van de soort toetsen, 
die tot het assessment behoren. 
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Toetsen voor het begin van de opleiding.  
Bij de instroom in een opleiding kan een intake-EVC1 plaatsvinden als er mogelijk sprake is van eerder 
verworven competenties ten aanzien van het beroep. Het bewijs van de eerder verworven competenties 
kan de kandidaat/student inbrengen in een portfolio dat tijdens de intake door twee assessoren 
beoordeeld wordt. De uitslag van het intake-assessment is een advies aan de examencommissie, die 
bepaalt of de student een aangepast studieprogramma krijgt. 

(Ook in een later stadium kan een student bewijzen voor eerder behaalde competenties voorleggen aan de 
examencommissie met een verzoek om vrijstelling voor bepaalde studieonderdelen).  

Als een student al een deel van de opleiding heeft gevolgd en zich op een later tijdstip weer inschrijft, krijgt 
hij een aparte intakeprocedure. Op basis van reeds behaalde resultaten wordt bepaald door de 
examencommissie welk deel van het studieprogramma nog moet worden gevolgd.  

FHTL kent een formatieve lees- of spellingstoets. Het uitgangspunt is dat studenten de Nederlandse en 
Engelse taal bij de start van de studie ten minste beheersen op Havo-eindexamen niveau of een daarmee 
te vergelijken niveau. In de studiehandleiding staan bij de diverse studieonderdelen de eisen geformuleerd 
die gesteld worden aan de beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling. Voor de 
verplichte literatuur bij de colleges geldt dat ook Engelstalige literatuur verplicht kan worden gesteld. 

FHTL kent geen basistoets voor kennisniveau. Als een student niet aan de juiste vooropleiding voldoet, kan 
hij een toelatingsprocedure doorlopen bij Fontys. (Informatie via de website en de portal van Fontys.) 

Toetsprogramma. 
Onder toetsprogramma wordt het geheel van toetsen verstaan gedurende de opleiding. Dit programma 
heeft een interne samenhang op het gebied van de ontwikkeling van cognities, vaardigheden en gedrag.  

In de loop van de studie krijgen de studenten de kans om aan te tonen over de vereiste bekwaamheden en 
competenties te beschikken op een oriënterend en beginnend niveau waarin het kunnen studeren en 
organiseren van de studie centraal staan als ook de oriëntatie op en keuze voor het beroep (propedeuse), 
op een verdiepend, verbredend en praktijk beoefening niveau waarin het aantonen van geschiktheid 
centraal staat (hoofdfase) en op het uitvoeren van de praktijk op volwaardig starters niveau waarin de 
inhoudelijke, theoretische kant van de studie door hen geïntegreerd wordt met de beroepspraktijk  in 
beroepsproducten (eindfase of startbekwaamfase). In jaar 4 toont de student dus aan zich de 
eindkwalificaties van de studie eigen gemaakt te hebben. 

Het toetsprogramma laat zien hoe FHTL de beoogde beroepsbekwaamheden toetst en de eindkwalificaties 
realiseert. De belangrijkste competenties en bekwaamheden die bij de beroepspraktijk horen, komen terug 
in de toetsen gedurende de hele studie en in jaar vier op eindniveau. In het portfolio dat de student vult 
met onderdelen van “Werken in de Praktijk” en het bijbehorende assessment (30ec jaar4) toont de 
bekwaamheid op eindniveau en laat de student zien de eindkwalificaties gerealiseerd te hebben. 

 

1 Deze procedure is vastgelegd in het document “Regeling vrijstellingen FHTL” in te zien via de Fontysportal > FHTL > 
examencommissie > basisdocumenten (> staat voor doorklikken). Het gaat hier om erkenning van eerder verworven 
competenties, die vrijstelling kunnen geven voor bepaalde studieonderdelen. 



 

Toetsprogramma FHTL DRL 

 

Jaar Perio
de 

Studieonderdeel Inhoudelijk 
bekwaam  
(niveau 1,2,3) 

Didactisch 
bekwaam 
(niveau 
1,2,3) 

Pedagogisch 
bekwaam 
(niveau 
1,2,3) 

Kernkwalitei-
ten 
(1,2,3) 

Bloom 
niveau 

Type toets Toetsvorm ec Toets-
moment 

Duur 
Afname 

Indiv. 
groep 

STARTBEKWAAMFASE 
In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het 
beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren. 
4 3 Werken in de Praktijk 1, 2 en 3 

eindwerk 
1, 2 en 3 
eindwerk 

1, 2 en 3 
eindwerk 

1, 2, en 3 Analyse 
Synthese 
Evaluatie 

Portfolio: 
-Lessenserie 
-Leerlingbegeleiding 
-Vakvisie 
-Over-all reflectie  

Assessment  Toetsweek3 33 weken indiv 

4 2 Systematische 
theologie 

? 
eindwerk 

? ? 
 

? Begrijpen 
Toepassen  
Analyseren 
Synthetisere
n 
Evalueren 

Beroepsproduct    Toetsweek 
2 

11 weken  

4 1 Filosofie ? 
eindwerk 

? ? 
 

? Toepassen 
Synthetisere
n 
Evalueren 

beroepsproduct   Toetsweek 
1 

11 weken  

4 3 Moraaltheologie ? 
eindwerk 

? ? 
 

? Kennis 
Toepassen 
Evalueren 

beroepsproduct   Toetsweek 
3 

11 weken  

 HOOFDFASE 
In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de 
student deze geschiktheid. 

3 3 Vrije ruimte FHTL 
Religie en Actualiteit 
Religie en Cultuur 
Religie als fenomeen 

       15e
c 

Toetsweek3 8 weken  

3 2,3 Beroepsproduct 
Bijbel 

 
 

    Beroepsproduct 
  

Verslag 10 Week 3 
periode 3 

14 weken  

3 2 Beroepsproduct 
Geschiedenis van het 
christendom 

1,2,3 1   Toepassen 
Analyse 
Synthese 

Beroepsproduct 
 

Lessenserie 
Verslag 

10  11 weken groep 

3 1 Oosterse religies        5    
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3 1 Interreligieuze 
dialoog 

       5    

3 3-1, 
3-2 

Oefenen in de 
praktijk  Docent 
religie 
levensbeschouwingII 

1,2 1,2 1,2 1,2,3 Toepassen 
Analyse 
Synthese 
Evaluatie 

Beroepsproduct Portfolio 
Verslag 
Rapportage 

15  22 weken Groep 
indiv 

2 2-2, 
2-3 
 

Oefenen in de 
praktijk  Docent 
religie 
levensbeschouwing I 

1,2 1,2  1,2 Toepassen 
Analyse 
 

Beroepsproduct Portfolio 
Verslag 
Rapportage 

15  22 weken groep 
Indiv 

2 3 Inleiding canoniek 
recht 

       5 Toetsweek3   

2 3 Hermeneutiek        5 Toetsweek3   
2 3 Theologische 

godsleer en 
christologie 

       5 Toetsweek2   

2 2 Godsdienstsociologie 
en -psychologie 

       5 Toetsweek2   

2 2 Nieuwe Testament        5 Toetsweek2   
2 1 Jodendom en Islam        5 Toetsweek1   
2 1 Filosofische ethiek        5 Toetsweek1   
2 1 Vroege Christendom        5 Toetsweek1   
2 1 Oude Testament        5 Toetsweek1   

PROPEDEUSE 
Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase oriënteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed 
te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen. 
1 1, 2, 

3 
Kennismaken met de 
Praktijk Docent 
religie 
levensbeschouwing 

1 1 1 1,2 Begrijpen 
Toepassen 

Portfolio 
Reflectie 
Stageverslag 
Lessenserie 

Assessment 15 
(3x5
) 

Toetsweek3 33 weken Groep 
Indiv. 

1 3 Inleiding Oosterse en 
Westerse 
spiritualiteit 

1   1 Kennis 
Analyseren 

Kennistoets 
Presentatie 
Reflectie/Leerverslag 

 5 Periode 3 10 weken Indiv. 

1 3 Geschiedenis van de 
filosofie 

1,3   3    5 Toetsweek3   
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1 3 Inleiding praktische 
theologie 

1,2,3       5 Toetsweek3   

1 2 Inleiding sociale 
wetenschappen 

1,3   3 Begrijpen 
Toepassen 
Analyseren 
Synthetisere
n 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek2 90 min Indov. 

1 2 De Bijbel en zijn 
wereld 

1    Kennis 
Toepassen 
Analyseren 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek2 90 min Indiv. 

1 2 Inleiding christelijke 
theologie 

1    Kennis 
Begrijpen 
Toepassen 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek2 90 min indiv 

1 1 Inleiding 
wereldreligies 

1    Kennis 
Begrijpen 
Toepassen 
Analyseren 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek1 90 min indiv 

1 1 Inleiding filosofie 1,2   3 Kennis  
Begrijpen 
Toepassen 
Analyseren 
Evalueren 
Synthetisere
n 

Kennistoets  Open vragen 5 Toetsweek1 90 min indiv 

1 1 Geschiedenis van het 
christendom 

1    Kennis 
Begrijpen 
Toepassen  
Analyseren 

Kennistoets  Open vragen 5 Toetsweek1 90min indiv 

 

Inhoudelijk bekwaam: 
1. Het dagelijks werk in de klas 
2. Door het jaar heen 
3. In de context van de schoolorganisatie en samenleving 
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Didactisch bekwaam: 
1. Het dagelijks werk in de klas 
2. Door het jaar heen 
3. In de context van de schoolorganisatie en samenleving  
Pedagogisch bekwaam: 
1. Het dagelijks werk in de klas 
2. Door het jaar heen 
3. In de context van de schoolorganisatie en samenleving  
Kernkwaliteiten: 
1. Innovatief en ondernemend 
2. Samenwerkend 
3. Kritisch onderzoekend en ontwikkelingsgericht 
Toetsprogramma FHTL GB 

 

Jaar Periode Toets studieonderdeel Kerncompe-
tenties van het 
religieus-agogisch 
handelen (niveau 
1,2,3,4,5) 

Generieke 
competen-ties 
(niveau 1,2,3,4) 

Bloom niveau 
Kennis 
Begrijpen 
Toepassen  
Analyseren 
Synthetiseren 
Evalueren 

Type toets Soort toets ec Toets-moment Afname-
tijd 

Indiv. 
groep 

4 3 Werken in de Praktijk 1, 2, 3, 4, 5 
 
eindwerk 

1, 2, 3, 4 
 
eindwerk 

Analyse 
Synthese 
Evaluatie 

Portfolio: 
-Verslaglegging 
beroepsproducten  
-rapportage 
-over-all reflectie 

assessment  
 

30 Toetsweek3 33 weken indiv 

4 2 Systematische theologie ? 
eindwerk 

? Begrijpen 
Toepassen  
Analyseren 
Synthetiseren 

beroepsproduct  10 Toetsweek 2 11 weken  
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Evalueren 
4 1 Filosofie ? 

eindwerk 
? Toepassen 

Synthetiseren 
Evalueren 

beroepsproduct  10 Toetsweek 1 11 weken  

4 3 Moraaltheologie ? 
eindwerk 

? Kennis 
Toepassen 
Evalueren 

beroepsproduct  10 Toetsweek 3 11 weken  

3 3 Vrije ruimte 
Religie en Actualiteit 
Religie en Cultuur 
Religie als fenomeen 

     15ec Toetsweek3 8 weken Indiv. 

3 2,3 Beroepsproduct Bijbel    Beroepsproduct 
  

Verslag 10 Week 3 periode 
3 

14 weken  

3 2 Beroepsproduct 
Geschiedenis van het 
christendom 

  Toepassen 
Analyse 
Synthese 

Beroepsproduct 
Groepsbijeenkomst 

Verslag 10  11 weken groep 

3 1 Oosterse religies      5    
3 1 Interreligieuze dialoog      5    
3 3-1, 

3-2 
Oefenen in de praktijk 
Geestelijk Begeleider II 

  Toepassen 
Analyse 
Synthese 
Evaluatie 

Portfolio: 
Rapportage 
Beroepsproduct 

Assessment  15 Toetsweek 2 22 weken groep 
Indiv 

2 2-2, 
2-3, 
 

Oefenen in de praktijk 
Geestelijk Begeleider I 

  Toepassen 
Analyse 
Synthese 
Evaluatie 

Portfolio: 
Rapportage 
Beroepsproduct 

Verslag 15 Toetsweek 3 22 weken groep 
Indiv 

2 3 Inleiding canoniek recht      5 Toetsweek3   
2 3 Hermeneutiek      5 Toetsweek3   
2 3 Theologische godsleer en 

christologie 
     5 Toetsweek2   

2 2 Godsdienstsociologie en -
psychologie 

     5 Toetsweek2   

2 2 Nieuwe Testament      5 Toetsweek2   
2 1 Jodendom en Islam      5 Toetsweek1   
2 1 Filosofische ethiek      5 Toetsweek1   
2 1 Vroege Christendom      5 Toetsweek1   
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2 1 Oude Testament      5 Toetsweek1   
1 1, 2, 3 Kennismaken met de 

Praktijk Docent religie 
levensbeschouwing 

3,4,5 1,2 Begrijpen  
Toepassen 
 

Portfolio: 
Reflectie 
Stageverslag 
Beroepsproduct geestelijke 
begeleiding 

Assessment 15 
(3x5) 

Toetsweek3 33 weken Groep 
Indiv. 

1 3 Inleiding Oosterse en 
Westerse spiritualiteit 

1,3,4, 2 Kennis 
Analyseren 

Kennistoets 
Presentatie 
Reflectie/Leerverslag 

 5 Periode 3 10 weken Indiv. 

1 3 Geschiedenis van de 
filosofie 

1     5 Toetsweek3   

1 3 Inleiding praktische 
theologie 

2,3,4,5, 2,4    5 Toetsweek3   

1 2 Inleiding sociale 
wetenschappen 

1,2  Begrijpen 
Toepassen 
Analyseren 
Synthetiseren 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek2 90 min Indov. 

1 2 De Bijbel en zijn wereld 1  Kennis 
Toepassen 
Analyseren 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek2 90 min Indiv. 

1 2 Inleiding christelijke 
theologie 

1  Kennis 
Begrijpen 
Toepassen 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek2 90 min indiv 

1 1 Inleiding wereldreligies 1  Kennis 
Begrijpen 
Toepassen 
Analyseren 

Kennistoets Open vragen 5 Toetsweek1 90 min indiv 

1 1 Inleiding filosofie 1  Kennis  
Begrijpen 
Toepassen 
Analyseren 
Evalueren 
Synthetiseren 

Kennistoets  Open vragen 5 Toetsweek1 90 min indiv 

1 1 Geschiedenis van het 
christendom 

1  Kennis 
Begrijpen 
Toepassen  

Kennistoets  Open vragen 5 Toetsweek1 90min indiv 
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Analyseren 

Kerncompetenties religieus handelen:  
1. Hermeneutisch competent 
2. Agogisch competent 
3.Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling 
4. Communicatief competent 
5. Pastoraal competent/Competent in geestelijke begeleiding 
 
Generieke competenties:  
1. Competent in organiseren en innoveren 
2. Competent in samenwerken 
3. Competent in leiding geven 
4. Competent in professionalisering 
 



Na afloop van de in de opleiding gegeven studieonderdelen (digitale studiegids op de portal) worden deze 
afgesloten met  een woordelijke en/of cijfermatige beoordeling.  
 Ten behoeve van de transparantie ten aanzien van toetsing is in de digitale beschrijving van de vakken 
onder meer de volgende informatie opgenomen:  

• de toetsvorm;  
• wat er beoordeeld wordt; 
• wie beoordeelt; 
• wanneer er beoordeeld wordt. 

In de studiegids dan wel op de portal onder studiematerialen is voor studenten terug te vinden: 

• welke regels en mogelijkheden gelden voor studenten met een handicap/beperking;  
• hoeveel tijd beschikbaar is voor de toets;  
• welke regels gelden met betrekking tot fraude/ plagiaat. 

 
De docent: 

• geeft, indien mogelijk, voorbeeldtentamens of voorbeeldvragen 
• geeft aan hoe de uitslag bekend wordt gemaakt;  
• geeft aan hoe er beoordeeld wordt (scoringsregels en cesuurbepaling). 

 

Afnemen van toetsen. 
Toetsen worden met ingang van september 2020 na elke periode afgenomen. Voor elke toets wordt een 
keer per studiejaar een herkansing aangeboden. 
De criteria voor beoordeling zijn van tevoren bekend. De toekenning van punten en de cesuur is van 
tevoren bekend dan wel wordt deze bij de toets meegeleverd. 
De termijn voor het nakijken van het tentamen is vastgelegd in de modulebeschrijving (terug te vinden via 
de portal, via het rooster of in de digitale studiegids www.fhtl.nl). De standaardtermijn voor het nakijken 
van tentamens is 15 werkdagen na de tentamendatum. Bij de collegebeschrijving kan de docent een 
andere termijn aangeven. De termijn van 15 dagen is gekozen om docenten met een kleinere aanstelling 
dan 0,15 fte, waarvan FHTL er verschillende heeft, in de gelegenheid te stellen het werk binnen de termijn 
te beoordelen. 
Na de beoordeling is de toets gedurende vier werkweken in te zien bij het secretariaat van de opleiding. 
Binnen die periode kan de student het werk inzien en de docent vragen om een toelichting van de 
beoordeling.  
Als een student niet akkoord is met de beoordeling kan deze bezwaar aantekenen bij de 
examencommissie. Deze zal dit bezwaar in behandeling nemen volgens de daarvoor vastgelegde procedure 
(via de portal connect.fontys.nl). 
De examencommissie kan met redenen omkleed de periode van inzage en bezwaar verlengen. Dit deelt zij 
mede aan de betrokken studenten en docent(-en). 
Elke toets wordt eenmaal per jaar aangeboden voor herkansing op daartoe door de directie vastgestelde 
tijdstippen. In overleg met de betrokken examinator kan daarvan afgeweken worden. De 
examencommissie ziet er op toe dat er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid om 
buiten het eenmalige aanbod te herkansen. 



Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. toetsing 

 
De verantwoordelijkheden voor de toetsing in het kort: 

Wie Directie Toetsbeleids-
commissie 

Toetsbeoorde-
lingscommissie 

Examencommissie Kwaliteitszorg-
coördinator 

Examinatoren 

Taken Toetsbeleid 
(laten) 
opstellen en 
(laten) 
controleren 

1. Opstellen 
onderwijsbeleid 

2) Opstellen 
toetsplan 

3) Uitvoering 
toetsbeleid en 
onderwijsbeleid 
managen 

1) 
Toetsbeoordeling 
uitvoeren 

2) Jaarverslag naar 
examencommissie 

1) Borging en 
controle op het 
toetsingshuis 

2) Aanstellen 
examinatoren 

3) Behandelen 
casuïstiek 

4) Adviseren 
beleid t.a.v. 
toetsing en 
examinering 

1) Evaluatie 
toetsing en 
colleges 

2) Uitkomsten 
doorgeven aan 
docenten en 
directie 

3) Jaarverslag 

1) Maken van 
toetsen die 
voldoen aan de 
kwaliteitseisen 

2) Bekijken van 
toetsen van 
collega’s 
vooraf 

Plek in 
organi-
satie 

Lijn Lijn Buiten de lijn: 
Direct onder 
examencommissie 

Buiten de lijn Lijn Lijn 

 



Directie 
Directie is verantwoordelijk voor het aansturen en vaststellen van beleid op gebied van toetsing en borging, 
voor het faciliteren van organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het toetsbeleid. Directie heeft de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijsproces inclusief toetsing. Directie heeft de eindverantwoordelijkheid om te zorgen dat de 
uitgangspunten beschreven in dit toetsbeleid ook daadwerkelijk nageleefd worden in de praktijk. De 
instituutsdirectie laat zich adviseren door de onafhankelijke examencommissie maar houdt de 
eindverantwoordelijkheid wat betreft de uitvoering en verbetering. 

De directie heeft hierbij de volgende taken (afgeleid uit advies hbo-raad, 2011):  

• Een of twee keer per jaar wordt er een gezamenlijke bijeenkomst van MT en examencommissie 
georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

• Voor de benoeming van nieuwe leden van de examencommissie levert de teamleider personen 
aan op basis van profielschetsen. Leden van het management zitten niet in de examencommissie, 
toetscommissie dan wel Toets Beoordeling Commissie. Elk lid wordt benoemd voor een periode 
van vijf jaar, die stilzwijgend verlengd kan worden. 

• Het management zorgt dat er een toetsbeleid is en dat er protocollen zijn voor het maken van de 
toetsvragen dan wel –opdrachten, het samenstellen van de toets (inhoudelijk), de lay-out (en 
vermenigvuldiging), de (organisatie) afnamesituatie, het bepalen van toetsresultaten, de analyse 
van toetsresultaten en de uitslagbepaling. 

• Het management zorgt ervoor dat de examencommissie en de toetsbeoordelingscommissie de 
verantwoordelijkheid voor het borgen van toetskwaliteit formeel en materieel kan dragen. 

• Periodiek vindt een audit plaats op het functioneren van de examencommissie. 

Examencommissie 
De examencommissie heeft de taak om de kwaliteit van het getuigschrift te borgen dat aan een student 
wordt uitgereikt bij het behalen van de propedeuse, de bachelor of de master. (Fontys, 2011) 

Taken van de examencommissie op het gebied van toetsing: 

• Stelt elk jaar de examinatoren vast.  
• Verstrekt getuigschriften. 
• Beoordeelt de procedures zoals vastgelegd in toetsbeleid en OER.  
• Controleert of de genoemde procedures correct worden uitgevoerd.  
• Het behandelen en beoordelen van verzoeken van individuele studenten. De examencommissie 

beoordeelt onder andere verzoeken om vrijstelling, bijzondere voorzieningen, extra herkansingen, 
herziening van beoordeling en verzoeken om een afwijkend programma te volgen.  

• Is beroepsinstantie in geval van klachten. 

Beleidsmatige taken zijn: 

• Beleidsadvisering van directie: over de OER, over het toetsbeleid en over andere relevante zaken. 
• Vaststellen van beleid op het gebied van onder andere: vrijstellingen, bijzondere voorzieningen, en 

fraudesanctionering. 
• Vaststellen beleidsregels m.b.t. de gang van zaken tijdens tentamens 
• Vaststellen van richtlijnen ter beoordeling van de uitslag van tentamens en examens.  

Evaluatieve taken zijn: 

• Borging van de kwaliteit van toetsing. 
• Opstellen van een jaarverslag. 
• Afleggen van interne en externe verantwoording over toetsing. 
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Kwaliteitszorgcoördinator 
De kwaliteitszorgcoördinator evalueert de cursussen, inclusief de toetsen, door middel van een digitaal 
evaluatieformulier. Docenten worden direct geïnformeerd over de resultaten van de cursusevaluaties van 
hun eigen cursussen. De afzonderlijke resultaten worden gedeeld met directie zodat deze kunnen worden 
meegenomen in de ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. De algemene uitkomsten en conclusies van de 
evaluaties worden gedeeld met de examencommissie. Waar nodig kan de examencommissie individuele 
resultaten opvragen. Deze dienen als basis voor het te maken en/of aanpassen van het toetsbeleid. 

Toets Beoordeling Commissie (TBCie) 
De Toets Beoordeling Commissie is een uitvoerende commissie onder de Examencommissie. Afstemming 
tussen examencommissie en TBCie kan gebeuren door het benoemen van een lid van de examencommissie 
in de TBCie (i.e. linking pin).2 Er mag maximaal een lid van de examencommissie in de TBCie zitten. Leden 
van management / directie kunnen geen lid zijn van deze commissie. De commissie bestaat uit ten minste 
drie leden, van wie er een extern lid is. Het externe lid is deskundig op het gebied van toetsen. Dit externe 
lid kan afkomstig zijn uit het onderwijsveld van het V.O., HBO of Universiteit.  

De TBCie is een commissie die in opdracht werkt van de examencommissie en tot taak heeft de toetsen van 
de examinatoren vooraf en/of achter af te controleren op de eerdergenoemde criteria van een goede 
toets. Daarnaast heeft zij een aanvullende taakstelling om  de examinatoren te ondersteunen en adviseren 
bij het verbeteren van de toetsen. 

Indien de TBCie constateert dat een toets niet voldoet aan de voorwaarden van een goede toets, wordt er 
feedback en feed forward gegeven, en hulp aangeboden aan de docent die de toets heeft gemaakt.  
Verslagen en behandelde toetsen worden centraal gearchiveerd. 

De TBCie is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de toetsdeskundigheid. Leden van de 
toetscommissie volgen verplicht de training WHW-proof voor Toetscommissies, (verzorgd door de HvA 
Academie) en zijn SKE gecertificeerd. De leden worden in staat gesteld door de directie om die 
deskundigheid te behalen en op peil te houden.  

De TBCie draagt er zorg voor dat van elke examinator eens per drie jaar ten minste een toets is beoordeeld, 
zodat in een cyclus van drie jaar alle examinatoren zijn beoordeeld op de uitvoering van hun 
toetsdeskundigheid. 

Docenten en examinatoren 
Docenten kennen het totale toetsprogramma en de plaats van hun vak daarin en in het curriculum. De 
inhoud van het betreffende vak draagt bij aan het kunnen behalen van de eindkwalificaties door de 
student. De docent maakt de samenhang duidelijk binnen de studiehandleiding en de 
curriculumbeschrijving. 

Elke docent die door de examencommissie wordt aangewezen als examinator is toetsbekwaam of volgt een 
opleiding tot toetsbekwaamheid. Elke docent heeft ten minste een basiskwalificatie onderwijs behaald of 
beschikt over een vergelijkbare kwalificatie. De examencommissie beoordeelt jaarlijks of de aanstelling tot 
examinator wordt verlengd dan wel nieuw wordt gegeven. Signalen om nader te onderzoeken of de 

 

2 Toetscie, HvA. https://score.hva.nl/toetscommissie/Paginas/Rol-en-Taken.aspx 
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bevoegdheid tot examineren tijdelijk opgeschort of niet verleend moet worden, verzamelt de 
examencommissie uit de bij haar binnengekomen klachten over examinering en uit de toetsanalyses van de 
toetsbeoordelingscommissie.  Elke docent heeft ten minste een master of vergelijkbare opleiding 
afgesloten.  

Elke examinator geeft via een vooraf gegeven format aan op welke manier er beoordeeld gaat worden. De 
leerdoelen zijn bekend en de wijze waarop deze getoetst gaan worden ook. Via de beschrijvingen in de 
digitale studiegids en de studiehandleiding weet de student waar hij aan toe is. De toetsing is in die zin 
transparant. 

Elke toets wordt door de examinator van het studieonderdeel opgesteld en door een andere docent vooraf 
bekeken (vierogen beleid). 

Examinatoren brengen geregeld toetsen, onderzoek of beroepsproducten ter bespreking in bij (een deel 
van) het docententeam, zodat feedback gegeven en ontvangen kan worden. Dit bevordert de kwaliteit van 
toetsen van eenieder: inbrenger zowel als deelnemer aan deze bijeenkomsten. Bij de beroepsproducten 
worden de toetsen vooraf voorgelegd aan alle docenten die betrokken zijn bij de uitvoering van het 
onderwijs en de beoordeling van dat onderdeel. Een beperkt aantal eindwerken worden tevens voorgelegd 
aan een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (CHE, Windesheim en FHTL) waar deze 
worden gekalibreerd, zodat er geleerd kan worden van elkaars aanpak. 

Tevens wordt een aantal toetsen per jaar via de Toetsbeoordelingscommissie van feedback voorzien: 
voldoen de toetsen aan de kwaliteitseisen van FHTL en worden de toetscriteria juist gehanteerd? Er vindt 
een toetsanalyse plaats, die leidt tot een verslaglegging naar de examinator. Deze kan daarop reageren, 
toelichten, navraag doen. Dit alles met het doel het toetsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Analyse, interpretatie en nabespreking vinden zo gestructureerd plaats ten dienste van de examinator. 

Studenten 
Studenten kunnen geen summatieve beoordelingen geven. De feedback van studenten in colleges, 
trainingen en practica of via zelfbeoordelingen dan wel via peer-assessments kunnen door de examinator 
wel meegenomen worden in de eindbeoordeling; hier is dus sprake van formatieve beoordeling. 
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Bijlage 1 
1. Wettelijke kaders 

1.1. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is leidend voor de vormgeving van 
onderwijs en toetsing. Veranderingen in de WHW -in 2010- geven de examencommissie een meer 
inhoudelijke rol waarbij zij geacht wordt richtlijnen ter beoordeling en vaststelling van tentamens en 
examens en uitslagen op te stellen. Hierbij wordt gestreefd naar volstrekt onafhankelijke 
examencommissies, die bemenst worden door professionals op het gebied van onderwijs, het 
opleidingsprogramma of het betreffende vakgebied.  

1.2. Het NVAO-accreditatiekader  
De NVAO hanteert bij de beperkte opleidingsbeoordeling vier standaarden (NVAO, 2018): 

1. Visie en Beleid: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij 
aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs. 

2. Uitvoering: De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze blijkend uit 
passende beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, 
voorzieningen, en studenten met een functiebeperking. 

3. Evaluatie en monitoring: De instelling evalueert regelmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen 
met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders. 

4. Ontwikkeling: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering 
van haar onderwijs. 

 

Beoordeling bestaande opleiding beperkt kader: 

1. Beoogde leerresultaten: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van 
de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied 
en op internationale eisen. 

2. Onderwijsleeromgeving: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het 
docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten 
te realiseren. 

3. Toetsing: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

4. Gerealiseerde leerresultaten: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn 
gerealiseerd. 
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2. Landelijke en Europese afspraken 
2.1. Kernkwalificaties en afstudeerrichtlijnen vanuit de Vereniging Hogescholen  

De Vereniging Hogescholen heeft kernkwalificaties geformuleerd waarmee het eindniveau van alle hbo-
opleidingen in Nederland is vastgelegd. 

1. Brede professionalisering: wil zeggen dat de afgestudeerde aantoonbaar is toegerust met actuele 
kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en 
onderzoeksresultaten en recente (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld. 

2. Multidisciplinaire integratie: integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden van 
verschillende inhoudelijke vakdisciplines. 

3. (Wetenschappelijke) toepassing: toepassen van uit onderzoek (fundamenteel en toegepast) 
beschikbare inzichten, theorieën en concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar 
afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee geconfronteerd worden. 

4. Transfer en brede inzetbaarheid: toepassen van kennis, inzichten en vaardigheden in 
uiteenlopende beroepssituaties. 

5. Creativiteit en complexiteit in handelen: definiëren en analyseren van vraagstukken waarvan het 
probleem op voorhand niet duidelijk is en waarvoor geen standaardprocedures van toepassing 
zijn. 

6. Probleemgericht werken: het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties 
in de beroepspraktijk , op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, (nieuwe) 
oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen en de effectiviteit van nieuwe oplossingen 
beoordelen. 

7. Methodisch en reflectief denken en handelen: het stellen van realistische doelen, eigen 
werkzaamheden planmatig aanpakken en reflecteren op eigen beroepsmatig handelen, op basis 
van het verzamelen en analyseren van relevante informatie. 

8. Sociaal communicatieve bekwaamheid: communiceren en samenwerken in een multiculturele 
omgeving, internationale omgeving en een multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de 
eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. 

9. Basiskwalificering voor managementfuncties eenvoudige leidinggevende en managementtaken 
uitvoeren. 

10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: ontwikkelen van begrip betrokkenheid bij 
ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in de beroepspraktijk. 

In de “Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit” (KNAW, NFU, NWO, TO2, VH, 2018) staan 
regels voor verantwoord gedrag van studenten en medewerkers tijdens het doen van praktijkgericht 
onderzoek in het HBO. De kwaliteit van het afstudeeronderzoek speelt een belangrijke rol in de 
beoordeling of het eindniveau door de student is behaald. Dit praktijkonderzoek moet praktijk gestuurd 
aansluiten bij de toepassingscontext en methodologisch verantwoord zijn; het moet eerlijk, zorgvuldig, 
transparant, onafhankelijk en verantwoord zijn. 
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2.2. De bekwaamheidseisen 
De bekwaamheidseisen, opgesteld door de “Onderwijscoöperatie” (Nederlandse Overheid, 2017), beslaan 
een drietal gebieden van professionaliteit vakinhoudelijk, pedagogisch en vakdidactisch.  Deze eisen zijn 
doorgevoerd in de eindkwalificaties van de lerarenopleiding tot docent Religie Levensbeschouwing.  

Sinds 2019 bestaat de mogelijkheid voor een docent om zich in te schrijven bij “Lerarenportfolio.nl”, waar 
zij zelf of hun school de professionalisering en bekwaamheid kunnen bijhouden. 

2.3. De landelijke kennisbases Godsdienst Levensbeschouwing en “10 voor de 
leraar”   

De kennisbases voor leraren zijn landelijk vastgelegd en beschrijven de kennisvereisten waarover een 
startbekwame leerkracht moet beschikken. Dat betekent dat de landelijke kennisbases bepalend zijn voor 
de beoordelingscriteria wanneer het gaat om inhouden met betrekking tot de vakkennisbasis en de 
generieke kennisbasis. De vakspecifieke kennisbasis omvat de beschrijving van vakinhoudelijke en 
vakdidactische kennis die de startbekwame leraar minimaal moet hebben om aan het werk te kunnen in 
het onderwijs. Hierbij gaat het om ‘vakmanschap’. (10voordeleraar, Vereniging Hogescholen, 2017) De 
generieke kennisbasis beschrijft de kennisbasiseisen op pedagogisch-didactisch niveau (10voordeleraar, 
Vereniging Hogescholen, 2017). Het gaat hier specifiek om het beroepsgebonden deel, ook wel 
‘meesterschap’ genoemd. Deze algemene kaders worden mede gebruikt om het onderwijs van de 
lerarenopleiding in te richten. 

Zoals de term al aangeeft gaat het hier om een kennisbasis. Elke opleiding heeft naast deze kennisbasis de 
mogelijkheid om accenten te leggen en verdieping of verbreding aan te bieden. Deze zullen evenals de 
kennisbasis bepalend zijn voor de beoordelingscriteria.  

2.4. De competentiebeschrijvingen voor GPW 
Vergelijkbaar met de bekwaamheidseisen zijn door FHTL-competenties opgesteld voor de opleiding 
Geestelijke Begeleiding, die de bekwaamheidseisen voor deze beroepenvelden Godsdienst Pastoraal Werk 
en Geestelijke Verzorging weergeven als onderdeel van het domein sociaal-agogische opleidingen. Dit is 
gebeurd in overleg met het Brancheoverleg Godsdienst Pastoraal Werk en het Landelijk Overleg van HBO-
theologie Opleidingen (LOO). Dit overleg heeft ertoe bijgedragen dat de eisen dichtbij 
beroepskenmerkende taken aansluiten. (HBO opleiding GPW, 2017) Met geactualiseerde 
kerncompetenties van het sociaal-agogisch handelen en generieke competenties zijn door FHTL de 
eindkwalificaties opgesteld. 

2.5. De kennisbasis voor GPW 
“De kennisbasis heeft als doel om landelijk de gemeenschappelijke basiskennis vast te stellen die verwacht 
worden van een afgestudeerde GPW-student op bachelor-niveau, ongeacht de hogeschool waaraan hij de 
opleiding heeft gevolgd. De kennisbasis maakt het eenvoudiger verantwoording af te leggen over het 
kennisgedeelte van de inhoud van de opleidingen ten opzichte van het werkveld en andere 
onderwijsinstellingen. Ook maakt het zichtbaar dat de verschillende opleidingen theologie werken vanuit 
een gedeelde basis, die zij elk op hun eigen specifieke wijze uitwerken.” (HBO opleiding GPW, 2017, p. 17) 
Het kennisgerichte, conceptuele deel uit de major van de bestaande opleidingen is hierbij als uitgangspunt 
genomen.  
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Er is een model ontwikkeld met de volgende vijf categorieën: praktijk, professionaliteit, bronnen, 
doordenking theologische en filosofische inhoud en vertolking. Deze zijn weer vertaald naar verschillende 
praktijken (HBO opleiding GPW, 2017, p. 19). Dit geheel is vervolgens gekoppeld aan de competenties 
waartoe wordt opgeleid. Hiermee is een uitgangspunt gecreëerd, waarmee de opleidingen kunnen laten 
zien dat zij aan de vereiste kennisbasis voldoen. 

Daarnaast heeft volgens de opzet van deze competenties elke opleiding vanzelfsprekend de ruimte voor 
een eigen specifieke invulling. 

2.6. Dublindescriptoren en NLQF6 
De Dublindescriptoren3 beschrijven het hbo-niveau op de gebieden (toepassen van) kennis en inzicht, 
oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. De Dublindescriptoren zijn richtinggevend voor het 
beoordelen van het hbo-niveau zowel voor de bachelor als de master. Deze zijn voor de Nederlandse 
situatie nader gespecificeerd per niveau van het soort onderwijs door het Nationaal Coördinatiepunt in het 
Nederlands Kwalificatieraamwerk, kortweg NLQF. Hieronder staat de samenhang tussen beide. (Nationaal 
Coördinatiepunt, 2019) 

 

NLQF Niveau 6  Dublin descriptoren  

Bachelor niveau 

Context  Een onbekende, wisselende leef- en 
werkomgeving, ook internationaal.  

  

 Bezit een gevorderde gespecialiseerde 
kennis en kritisch inzicht in theorieën  

 

Kennis  en beginselen van een beroep, 
kennisdomein en breed wetenschapsgebied.   

Bezit brede, geïntegreerde kennis en begrip 
van de omvang, de belangrijkste gebieden 
en grenzen van een beroep, kennisdomein 
en  breed wetenschapsgebied.  

Bezit kennis en begrip van enkele belangrijke 
actuele onderwerpen en specialismen 
gerelateerd aan het beroep of kennisdomein 
en breed wetenschapsgebied.  

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een 
vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op 
het niveau bereikt in het voortgezet 
onderwijs en dit wordt overtroffen; 
functioneert doorgaans op een niveau 
waarop met ondersteuning van 
gespecialiseerde handboeken, enige aspecten 
voorkomen waarvoor kennis van de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.  

 

3 Dublin, 18 oktober 2004, zie: www.jointquality.org 
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 Reproduceert en analyseert de kennis en 
past deze toe, ook in andere  

 

Toepassen van 
kennis  

contexten, zodanig dat dit een professionele 
en wetenschappelijke benadering in beroep 
en kennisdomein laat zien.  

Past complexe gespecialiseerde 
vaardigheden toe op de uitkomsten van 
onderzoek. Brengt met begeleiding op basis 
van methodologische kennis een 
praktijkgericht- of fundamenteel onderzoek 
tot een goed einde.  

Stelt argumentaties op en verdiept die. 
Evalueert en combineert kennis en inzichten 
uit een specifiek domein kritisch.  

Signaleert beperkingen van bestaande 
kennis in de beroepspraktijk en in het 
kennisdomein en onderneemt actie.   

Analyseert complexe beroeps- en 
wetenschappelijke taken en voert deze uit.  

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op 
dusdanige wijze toe te passen, dat dit een 
professionele benadering van zijn/haar werk 
of beroep laat zien, en beschikt verder over 
competenties voor het opstellen en 
verdiepen van argumentaties en voor het 
oplossen van problemen op het vakgebied.  

Is in staat om relevante gegevens te 
verzamelen en interpreteren (meestal op het 
vakgebied) met het doel een oordeel te 
vormen dat mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante sociaal-
maatschappelijke, wetenschappelijke of 
ethische aspecten.  

Probleem 
oplossende 
vaardigheden  

Onderkent en analyseert complexe 
problemen in de beroepspraktijk en in het 
kennisdomein en lost deze op tactische, 
strategische en creatieve wijze op door 
gegevens te identificeren en te gebruiken.  

Leer en 
ontwikkel 
vaardigheden  

Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelf 
beoordeling van eigen(leer)resultaten.  

Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk 
zijn om een vervolgstudie die een hoog 
niveau van autonomie veronderstelt aan te 
gaan.  

Informatie 
vaardigheden  

Verzamelt en analyseert op een 
verantwoorde, kritische manier brede, 
verdiepte en gedetailleerde 
beroepsgerelateerde of wetenschappelijke 
informatie over een beperkte reeks van basis 
theorieën, principes en concepten van en 
gerelateerd aan een beroep of 
kennisdomein, evenals beperkte informatie 
over enkele belangrijke actuele 
onderwerpen en specialismen gerelateerd 

Is in staat om informatie, ideeën en 
oplossingen over te brengen op een publiek 
bestaande uit specialisten of niet-
specialisten.  
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aan het beroep of kennisdomein en geeft 
deze informatie weer.  

Communicatie 
vaardigheden  

Communiceert doelgericht op basis van in de 
context en beroepspraktijk geldende 
conventies met gelijken, specialisten en niet-
specialisten, leidinggevenden en cliënten.  

Is in staat om informatie, ideeën en 
oplossingen over te brengen op een publiek 
bestaande uit specialisten of niet-
specialisten.  

 Werkt samen met gelijken, specialisten en 
niet-specialisten, leidinggevenden en 
cliënten.  

 

Verantwoorde- 
lijkheid en 
Zelfstandigheid  

Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten 
van eigen werk en studie en het resultaat 
van het werk van anderen.   

Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het aansturen van processen en de 
professionele ontwikkeling van personen en 
groepen.  

Verzamelt en interpreteert relevante 
gegevens met het doel een oordeel te 
vormen dat mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante 
sociaalmaatschappelijke, beroepsmatige, 
wetenschappelijke of ethische aspecten.   

Is in staat om relevante gegevens te 
verzamelen en interpreteren (meestal op het 
vakgebied) met het doel een oordeel te 
vormen dat mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante sociaal-
maatschappelijke, wetenschappelijke of 
ethische aspecten.   

 

3. Kaders vanuit Fontys Hogescholen 
 
Strategische agenda Fontys Focus 2020.4 

Fontys heeft een strategische agenda opgesteld die in verschillende documenten is toegelicht, die alle 
onder de overkoepelende term “Fontys Focus 2020” vallen.   In dat kader wordt over leren een vijftal 
uitgangspunten genoemd: 1. Talenten ontdekken en ontplooien, 2 authentieke leeromgeving, 3 samen 
leren, 4 student is eigenaar van eigen leerproces, 5 studeerbaarheid. Bij de ontwikkeling van de student 
wordt als uitgangspunt genomen dat onderwijs gericht moet zijn op kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. Bij de inrichting van het onderwijs en de toetsing worden door FHTL de genoemde 
principes gehanteerd. FHTL zet daarbij in op overleg met en beoordeling door peers met betrekking tot 
onderzoek en onderwijs onder andere via: Peer-review van kennisbasis en bekwaamheidseisen voor de 

 

4 Ten tijde van het schrijven van dit document wordt de nieuwe strategische visie ontwikkeld 
Focus 2025. Deze is niet meegenomen in dit document. 
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docentopleiding met een zestal andere hogescholen en voor onderzoek en eindkwalificaties van beide 
opleidingen met een drietal andere hogescholen.  

Fontyskaders voor afstuderen 
Het bestuursmodel van Fontys is zodanig dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de instituten 
ligt. Het College van Bestuur biedt kaders en hanteren daarbij de filosofie van ‘pas toe of leg uit’ als je het 
anders wilt aanpakken.  

Ten aanzien van het afstuderen heeft het CvB het volgende kader uitgegeven:  

- Het afstuderen wordt gedefinieerd als ‘toetsing van alle eindkwalificaties op eindniveau’. Het 
afstuderen vindt plaats in het vierde jaar van de bachelor. De beoordeling van alle 
afstudeeronderdelen dient te worden gepositioneerd in het vierde studiejaar (dus ook het beoordelen 
van het bereiken van competenties in de laatste c.q. afstudeerstage). Alle competenties/kwalificaties 
op eindniveau (=bachelor niveau) dienen door de opleiding zelf te worden beoordeeld en de 
programmaonderdelen waarin de student zich daarop voorbereidt, dienen deel uit te maken van de 
major of een verplichte, verdiepende minor. Elke student wordt m.b.t. elke competentie/kwalificatie 
op eindniveau individueel beoordeeld. 

- Elk afstudeerwerkstuk wordt beoordeeld door een onafhankelijke docent (eerste beoordelaar) en een 
docentbegeleider (tweede beoordelaar). De externe opdrachtgever treedt op als adviseur of 
gecommitteerde. 

- Er worden niveaueisen gesteld aan de begeleiders en aan de beoordelaars/examinatoren van 
afstudeerwerken; bij voorkeur alleen docenten met een masteropleiding worden als begeleider en 
beoordelaar ingezet. 

- De beoordelingen worden altijd protocollair vastgelegd. 

- De examencommissie draagt de verantwoordelijkheid voor eenduidige interpretatie van deze 
beoordelingscriteria door de diverse beoordelaars. De examencommissie voert actief controle uit op 
bovengenoemde punten en legt daarover verantwoording af via het jaarverslag. 

Onderwijs- en Examenregeling (OER)  
De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk verplicht document waarin de programmering van de 
onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, is verantwoord en vastgelegd. 

4. Analyses op basis van onderzoek en evaluaties 
Jaarlijks wordt de Nationale Studentenenquête (NSE) uitgevoerd. Dit is een grootschalig onderzoek onder 
studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.  

Tevens worden na elke periode de aangeboden modulen geëvalueerd. In deze evaluatie worden naast 
vragen over de kwaliteit van de docent en het onderwijsmateriaal twee algemene vragen gesteld over de 
kwaliteit van de toetsing. De resultaten van de NSE en de studentevaluaties FHTL leveren input voor het 
handhaven en/of verhogen van de kwaliteit van de toetsing bij FHTL. 

Via de studieraad, een overlegorgaan voor studenten en medewerkers aan FHTL, kunnen studenten 
opmerkingen, bevindingen en eventuele problemen aankaarten bij de docenten van de opleiding. De 
docenten bespreken deze kwesties in de kerndocentenvergadering dan wel afhankelijk van de 
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problematiek in de plenaire vergadering. Waar nodig wordt actie ondernomen: onderzoek gestart, 
opdracht gegeven aan de toets- dan wel examencommissie of aanvullende maatregelen getroffen. 

Klachten over de toetsing kunnen door studenten aan de examencommissie worden voorgelegd. Deze 
volgt de daarvoor geëigende procedures. 

 


