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Inleiding 
Deze notitie bevat uitleg over de summatieve toetsing in Stones, de beoordeling en de 
samenhang met het formatief programma en de coachlijn. De notitie is geschreven door de 
expertisegroep toetsing ter informatie voor het MT. De coördinatoren van de coachlijn 
hebben input geleverd voor hoofdstuk 5. 
 
 

1. Summatieve toetsing en summatief oordeel 
1.1 Toetsing1 

In het Stones-model wordt elke stone (15 ECTS)  en/of challenge (30 ECTS) afgesloten met 
een enkele geïntegreerde summatieve individuele toets. In elke stone staat een 
beroepsvraagstuk centraal waarvoor de student een oplossing aan moet dragen. De student 
voert complexe beroepstaken2 uit om tot een gepaste oplossing voor het probleem te 
komen.  
De student integreert bij het oplossen van dit beroepsvraagstuk kennis, vaardigheden en 
houding. Deze integratie zorgt voor een optimalisatie van transfer van het leren: de student 
oefent deze drie onderdelen in samenhang en neemt daardoor diens kennis, vaardigheden 
en beroepshouding mee naar de volgende stone en uiteindelijk naar de beroepspraktijk.  

De complexe beroepstaken worden op stone-niveau gedefinieerd in een leeruitkomst 
die getoetst wordt aan de hand van twee mogelijke SIS-toetsvormen: een portfolio of een 
portfolio-assessment.  Het portfolio-assessmentgesprek als toetsvorm wordt ingezet op een 
bepaald moment binnen Niveau 2 en Niveau 3, bijvoorbeeld in een stone op dat niveau, of 
als afsluiting van de stage en wellicht afstuderen. 

De student doorloopt in elke stone een werkproces om te komen tot een antwoord op 
het beroepsvraagstuk. De uitkomst van het uitvoeren van deze taken in het werkproces 
leveren het volgende op: tussenproducten, een of meerdere beroepsproducten, een 
verantwoording van het onderzoek- en werkproces waarin keuzes met betrekking tot het 
beroepsproduct worden toegelicht en een reflectie op het leren en ontwikkelen als 
communicatie/mediaprofessional. De student wordt hierin stapsgewijs begeleid in de 
iteraties van de formatieve cyclus en in de coachlijn.  

In het portfolio of het portfolio-assessment worden deze onderdelen en/of het bewijs 
daarvan verzameld en beoordeeld: beroepsproduct(en), een verantwoording van keuzes en 
reflectie op de eigen ontwikkeling.  
 

1.2 Beoordeling3 
Wij toetsen het uitvoeren van complexe beroepstaken met een toenemende mate van 
complexiteit en zelfstandigheid. We toetsen aan de hand van leeruitkomsten. Een 
leeruitkomst kan worden omschreven als:  

“datgene wat een student wordt geacht te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen 
na afronding van een leerperiode. De leeruitkomsten vormen een operationalisatie van de 
eindkwalificaties van een opleiding.”  

 
1 Hoe het beoordelen plaatsvindt is afhankelijk van de gebruikte toetsvorm. Bij toetsen gaat het om de keuze 
voor het instrument om te meten. Het bewust inzetten van toetsen om te komen tot een beoordeling is belangrijk.  
2 Complexe beroepstaken vereisen de integratie van kennis, vaardigheden en houding om ze uit te voeren. 
Narmate de student vordert in diens studieprogramma neemt de complexiteit van de taken toe. 
3 Beoordelen is het toekennen van een waardering aan een geleverde prestatie van een student op een toets 
aan de hand van geobjectiveerde (zover als mogelijk) beoordelingscriteria (Molkenboer, 2015). Bij beoordelen 
gaat het om het toekennen van een waarde aan een meting op basis van vooraf opgestelde criteria.  
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Om een oordeel te vellen over de geleverde prestatie en ontwikkeling van de student 
moeten wij op een geïntegreerde manier kijken in hoeverre de student de leeruitkomst heeft 
aangetoond met behulp van een rubric waarin de leeruitkomst vertaald is naar 
beoordelingscriteria.  Aan het einde van de stone wordt dan op basis van het 
portfolio(assessment) een geïntegreerd summatief oordeel gevormd over de individuele 
bekwaamheid van de student op basis van de leeruitkomst. Daarover vellen wij een 
summatieve uitspraak die vastgelegd wordt in een cijfer. Bij een voldoende van 5,5 of hoger 
wordt 15 of 30 ECTS toegekend. 
 

1.3 Kwaliteit van toetsing: Validiteit  
Het toetsprogramma van Stones bestaat dus uit stones die worden afgesloten met een 
portfolio of portfolio-assessment. Het portfolio/portfolio-assessment wordt beoordeeld met 
een rubric waarin beoordelingscriteria zijn opgesteld. De beoordelingscriteria geven weer op 
de student de leeruitkomst heeft aangetoond.  
 
De leeruitkomst is een operationalisatie (concretisering in de beroepsprakijk) van  

• de eindkwalificaties van de opleiding, die per niveau zijn opgesteld (niveau 1, 2 en 3) 
• in combinatie met de kernactiviteiten van het betreffende impactgebied waar de 

stone onder valt.  
De eindkwalificiaties zijn verwerkt in de beoordelingscriteria van in de rubric. De criteria zijn 
gegroepeerd op kernactiviteiten, dit geldt voor alle rubrics in Stones. Dit maakt dat de focus 
van beoordelen ligt op het handelen van de student, waarbij het totale portfolio dient als 
bewijsmateriaal voor het succesvol handelen van de student. De beoordelingscriteria 
worden verder uitgewerkt in succescriteria per werkstap, zodat de student per werkstap en 
tussenproduct weet wat er verwacht wordt voor een voldoende.  
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat validiteit van toetsing bestaat als er een 
overeenkomst is tussen de eindkwalificaties zoals deze zijn bedoeld en zoals deze in de 
toetsing worden bepaald. Er zijn vier pijlers in het borgen van deze validiteit: 

- Operationalisatie: de leeruitkomsten per stone zijn geconcretiseerd vanuit de 
eindkwalificaties in combinatie met de kernactiviteiten per impactgebied en vertaald 
naar beoordelingscriteria. Deze check met de eindkwalificaties is gedaan voor de 
geïntegreerde kernactiviteiten per impactgebied en voor de leeruitkomst per stone. 
Zo kunnen we de validiteit van ons toetsprogramma borgen.  De beoordelingscriteria 
in de rubric per stone worden daar waar dit van toepassing is aangevuld met criteria 
vanuit de funderende leerlijnen (werknamen: Engels, Nederlands, 
rekenvaardigheden).  

- Dekking: de inhoud van het toetsprogramma is een goede afspiegeling van de 
eindkwalificaties. De curriculumcommissie (cuco) checkt de kernactiviteiten en 
leeruitkomsten en borgt de link met de eindkwalificaties. 

- Complexiteit: het toetsprogramma is van het juiste niveau- stones in niveau 1, 2 en 3 
passen bij de leerresultaten per niveau. Dit wordt ondersteund door het checken van 
de zelfstandigheid en complexiteit van de gekozen beroepsvraagstukken per stone. 
Het is wenselijk in de toekomst complexiteitsfactoren per impactgebied te 
beschrijven. Het ZelCom-model beschrijft generiek hoe complexiteit toeneemt. De 
complexiteitsfactoren zijn inhoudelijk gebonden aan het impactgebied. Die 
complexiteitsfactoren geven concreet aan wat een beroepsvraagstuk in een 
impactgebied meer of minder complex maakt: wanneer is een beroepstaak binnen 
een impactgebied moeilijker of makkelijker maakt en welke factoren spelen er in de 
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context waardoor een beroepsvraagstuk moeilijker of makkelijker wordt. Dit maakt 
vergelijking over de jaren heen makkelijker.  

- Vorm: In het algemeen wordt gesteld dat de combinatie van toetsvormen moet 
passen bij de te beoordelen inhoud. Stones kiest ervoor om in alle summatieve 
toetsen te kiezen voor portfolio of portfolio-assessment. In de formatieve cyclus is er 
een grotere variatie aan toetsen.  
 

1.4 Kwaliteit van toetsing: Betrouwbaarheid  
- Vergelijkbaarheid: vergelijkbaarheid wordt mogelijk als de inhoud en de 

omstandigheden van de toetsing zijn vastgelegd (beoordelingscriteria in de vorm van 
rubrics, complexiteit van de beroepsvraagstukken, de normering). Verschillen tussen 
beoordelaars worden zo klein mogelijk gehouden en er wordt gestuurd op gedeeld 
begrip met behulp van ingeroosterde kalibratiesessies en gedeeltelijk 4-ogen principe 
voor portfolio’s die op de grens van voldoende/onvoldoende zitten. Per niveau is 
binnen impactgebieden, geleid door de impactcoördinator en in overleg met 
stonecoördinatoren en docenten, expliciet benoemd waarom opdrachtgevers en 
beroepsvraagstukken passend zijn bij niveau 1, 2 of 3. Triangulatie: in het algemeen 
is een toetsprogramma betrouwbaar als het toetsprogramma een rijkheid aan 
informatie oplevert om een betrouwbaar integraal oordeel te vellen over 
toetsmomenten heen. In Stones worden veel van deze data verzameld in de 
formatieve cyclus. De student krijgt informatie over diens voortgang vanuit meerdere 
perspectieven (docenten) in de formatieve cyclus op tussenproducten. De informatie 
uit de formatieve cyclus wordt vastgelegd door de student en gebruikt voor de 
verantwoording van het beroepsproduct en het maken van het beroepsproduct. Zo 
wordt de verzamelde feedback voor de student, gebaseerd op feedback van 
meerdere bronnen zoals: docenten, experts, studenten en feedback vanuit zelf-
assessmentopdrachten, onderdeel van de summatieve toets. Door het portfolio zo op 
te bouwen garandeert dit een rijkheid aan informatie voor beoordeling. Het portfolio 
bestaat dan ook uit meerdere onderdelen: het communicatie/mediaproduct, een 
onderbouwing die verwijst naar gemaakt keuzes vanuit onderzoek en een reflectie 
van de student op dienst ontwikkkeling in de stone. De producten worden als bewijs 
gezien voor het professionele handelen van de student, die beoordeeld wordt op het 
inzetten van specifieke beroepscompetenties die omschreven zijn in de 
kernactiviteiten per impactgebied.  

 
1.5 Kwaliteit van toetsing: Functie- het toetsprogramma voldoet aan het doel 
- Selectie: In het algemeen geldt dat het toetsprogramma moet zorgen voor een tijdige 

selectie van goede en zwakke studenten. De selectie vindt plaats per niveau-
overgang: voortgang naar een volgend niveau is voor een student pas mogelijk als 
het gehele voorgaande niveau is afgerond (zie daarvoor toetsnotitie 1). Daarnaast 
wordt een BSA-norm gehanteerd voor de overgang van de propedeuse naar de 
hoofdfase van drie behaalde stones = 45 ects. Deze drie stones moeten worden 
afgerond met twee gelegenheden gedurende de propedeuse, voor 1 juli. Uit 
onderzoek blijkt dat het verkleinen van het aantal gelegenheden tot twee kansen met 
een heldere BSA-norm leidt tot een vermindering van uitstelgedrag. De 
studeerbaarheid van het programma is gewaarborgd omdat studenten meteen in het 
volgende studiejaar verder kunnen met dezelfde of een andere stone om de gemiste 
15 ects alsnog te behalen.  

- Leereffect: het toetsprogramma heeft een wenselijk effect op het leerproces van 
studenten en geeft een rijke feedback: de FE-cyclus garandeert een rijke 
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hoeveelheid informatie vanuit meerdere bronnen: klassikale feedback, peer 
feedback, zelf-assessment (feedback aan jezelf) en individuele feedback door 
docenten en/of experts. Het leren tijdens de stone wordt ingericht volgens het 
principe: assessment as learning; de student leert van de (formatieve) momenten. 
Het eindoordeel, de summatieve beoordeling, mag geen verrassing zijn. De student 
wordt wekelijks gestimuleerd feedback vast te leggen en te verwerken in speciaal 
geroosterde lesblokken waar drie docenten bij zijn die vanuit verschillende 
perspectieven kijken naar het ontwikkelde communicatie/mediaproduct.  

- Onderwijseffect: Hiervoor geldt: het toetsprogramma geeft rijke informatie 
over het onderwijs zodat het onderwijs goed geëvalueerd kan worden. Per stone 
wordt gekeken naar informatie die de student verwerkt vanuit de feedbackbronnen uit 
FE-cyclus en informatie uit de summatieve beoordelingen (de rubric). Deze mogen 
niet verschillen (het summatieve oordeel is geen verrassing).  Dit is een manier om 
de kwaliteit van het onderwijs te evalueren: de alignment tussen de wekelijkse 
lesactiviteiten en de summatieve toets. Daarnaast wordt slagingspercentage 
geëvalueerd. Kalibratie van docenten gebeurt tijdens de formatieve cyclus, docenten 
begeleiden gezamenlijk een lesblok van 150 minuten per week. Daarnaast is er voor 
elk blok en elke stone een kalibratiesessie van 150 minuten geroosterd om de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten.  

 
1.6 Kwaliteit van toetsing: Conditie van toetsing (randvoorwaarden) 

- Transparantie: studenten krijgen duidelijke informatie over alle toetsen, criteria, 
normering en uitslagen zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt. De rubrics 
worden actief ingezet in de formatieve cyclus. De studenten krijgen in Stones 
informatie over hoe zijn succesvol kunnen handelen per stap in het werkproces. Dit 
noemen we succescriteria en deze criteria zijn afgeleid van de beoordelingscriteria 
die uitgewerkt zijn in de rubric per stone. De student weet zo per stap van het 
werkproces hoe die per stap kan succesvol kan zijn. De coachlijn ondersteunt de 
student in het vertalen van al die succescriteria uit de rubric van de stone naar eigen 
professionele ontwikkeldoelen en het beoordelen van eigen werk (zelfassessment) 
zodat de student metacognitieve vaardigheden en zelfregulerende vaardigheden 
ontwikkelt om maximaal gebruik te maken van de beschikbare informatie over waar 
die op beoordeeld wordt.  

- Oordeelkundigheid: beoordelaars beschikken over voldoende kennis en 
vaardigheden over de toetsinhoud, de manier van toetsen en het geven van 
feedback. De docenten zijn getraind in het geven van formatieve feedback aan de 
student en doen dit zowel op formatieve (informerende) en summatieve 
(onderbouwend)e beoordelingsmomenten. De rubrics zijn in een tussenvorm die 
holistisch en analytisch is, om validiteit te waarborgen en daarnaast handvatten te 
bieden aan docenten en studenten over waar een goed portfolio aan voldoet. De 
criteria in de rubric zijn geclusterd per kernactiviteit en verwijzen naar de 
eindkwalificaties in de uitwerking. De docenten hebben in het ontwerpproces, tijdens 
formatieve momenten en in geroosterde kalibratiesessies uitwisseling over het 
interpreteren van de rubric om interbeoordelaarbetrouwbaarheid te vergroten.  
De kwaliteit van de rubric is cruciaal voor een betrouwbare beoordeling. De 
toetscommissie controleert het vier-ogenprincipe dat wordt gehanteerd om de 
kwaliteit van de rubrics en alignment met de toetstaken, oftewel de 
beroepsvraagstukken, te garanderen.  

- Organisatie: het toetsprogramma is efficiënt en effectief georganiseerd en 
beoordelaars krijgen voldoende tijd om tot een betrouwbaar oordeel te komen. 
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Docenten krijgen een drie kwartier per portfolio om na te kijken, exclusief 
herkansingen, en deze nakijktijd wordt geroosterd voor de eerste kans.  

 
2. Waarom geïntegreerd toetsen en beoordelen? 

In de Visie en onderbouwing CO+CB staat beschreven wat onze visie op onderwijs is die 
ten grondslag ligt aan ons onderwijs en aan onze toetsing. In Toetsnotitie 1 en 2 wordt 
beschreven welke grenzen we stellen in het curriculum (niveau-overgangen) en welke 
keuzeruimte studenten hebben. In deze notitie werken we uit hoe we geïntegreerd 
toetsen en beoordelen en waarom. In Stones werkt de student aan complexe 
beroepstaken waarvoor de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes nodig is (dit 
heet in onderwijskundige termen: competentiegericht onderwijs). Tijdens elk summatief 
beslismoment wordt dus integraal beoordeeld of het niveau van het opgeleverd werk en 
het proces dat ertoe geleid heeft voldoet aan de benoemde standaarden. De opleiding 
kent dus geïntegreerde toetsing en beoordeling. Geïntegreerd onderwijs en 
geïntegreerde toetsing betekenen dat de student in staat wordt gesteld om: 

- kennis, vaardigheden en houding tegelijkertijd te ontwikkelen en te coördineren 
waardoor diens professioneel handelen in een beroepssituatie ontwikkeld wordt 
(integratie) 

- diens professioneel handelen aan te passen in verschillende situaties (transfer) 
- zicht te hebben op de mate van eigen leren en ontwikkeling en dit verder te 

kunnen ontwikkelen (zelfregulatie) 
 
De onderstaande tabel geeft onze geïntegreerde toetsing weer:  

 



  
 

   
 

 

Wat toetsen wij? Met focus op begeleiding van 

beroepsbekwaamheid en reflectie 
Met wekelijks formatieve informatie Hoe toetsen wij? 

Summatief oordeel: 

Bewuste en duurzame 
beheersing/ 
bekwaamheid in het 
maken van media en/of 
communicatieproducten 
door: 

Integratie van kennis, 
vaardigheden en 
houding = 
professioneel handelen 
in een beroepssituatie 

Transfer het kunnen 
aanpassen van eigen 
professioneel handelen 
in verschillende 
situaties 

Zelfregulatie: zicht op de 
mate van eigen leren en 
ontwikkeling en in staat zijn 
om zich verder te 
ontwikkelen 

Planning onderwijs volgens een 

werkproces: 

Het maken van een beroepsproduct wordt 
begeleid met als leidraad het werkproces zoals 
dat voorkomt in de beroepspraktijk. De student 
leert beslissingen te nemen over het effectief 
maken van media en/of 
communicatieproducten en kan die 
beslissingen toelichten vanuit onderzoek, 
kennis, modellen etc. 

Reflectie op het ontwikkel- en werkproces: 

De reflectie wordt actief begeleid in de stone en 
wordt beoordeeld in elke stone op basis van vijf 
criteria. Deze criteria sluiten aan bij de inhoud 
van het coachprogramma om de student 
diepgaand te ondersteunen in zijn 
reflectieproces en het vastleggen daarvan. 

Deze criteria zijn vewerkt in de rubrics van de 
stones. 

De vijf criteria voor niveau 1 en 2 zijn: 

- Effectief handelen 

- Effectief samenwerken 

- Experimenteren en onderzoeken 

- Reflecteren op de kwaliteit van het werk 

- Uitwisselen en leren van feedback 

Op niveau 3 wordt een zesde criterium 

toegevoegd: 

- Obstakels overwinnen 

 

Informatie over de voortgang van de student wordt gebruikt 

voor Feedback, Feedup en Feedforward. 

De student wordt geïnformeerd over hoe elke stap in het 

werkproces succesvol wordt uitgevoerd door succescriteria op 

taak, proces en zelfregulatie. 

Student ontvangt en verwerkt feedback vanuit meerdere bronnen op 
tussenproducten die horen bij het werkproces en eindproducten in 
ontwikkeling. 

Tussenproducten: 

Tussenproducten zijn beroepsproducten die inzicht geven in de 
aanpak van de student en de voortgang kunnen tonen en zijn GEEN 
onderdeel van het eindportfolio, hooguit in de bijlage. Meestal gaat 
het hier om een momentopname. Een voorbeeld is een briefing of 
een eerste concept. 

Eindproducten in ontwikkeling: 

De student krijgt formatieve feedback op eindproducten in 
ontwikkeling, bijvoorbeeld op een eerste versie van een video of een 
researchdossier waarin de onderbouwing van het maken van een 
artikel wordt verwerkt. 

Voorwaardelijkheden in de formatieve cyclus 

Studenten worden tussentijds gesteund in het leren door formatieve 
toetsen die informatie geven over hun kennisontwikkeling of niveau 
van vaardigheidsontwikkling (mc-toets, open vragen toets, cases, 
pitches, presentaties). Het aantonen van voldoende niveau op deze 
momenten in het werkproces kunnen voorwaardelijk zijn voor het 
mogen inleveren van het eindproduct van de stone. Diie 
voorwaardelijkheid staat altijd 

- in de rubric 

- op BrightSpace (vervanging van de studiehandleiding) 

- in de studiegids. 

- wordt benoemd en uitgelegd in de lessen 

Portfolio: 

1. Beroepsproduct 

Eindproduct (media en/of 
communicatieproduct) 

 

2. Verantwoording 

Verantwoording van gemaakte 
keuzes in het werkproces vanuit 
onderzoek, modellen, theorie, 
feedback, etc. 

3. Reflectie 

Reflectie op eigen leerproces in de 
stone & ontwikkeling op de 
kernactiviteiten 
 
(Assessmentgesprek optioneel) 
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De student heeft voor een dergelijk voorwaardelijk formatief moment 
altijd meerdere mogelijkheden in de stone. De beoordeling van de 
kennis of vaardigheid geeft voortgangsinformatie die essentieel is 
voor het goed uitvoeren van het werkproces op dat moment, maar 
de kwlaiteit van het handelen heeft geen enkele relatie met de 
eindbeoordeling op de summatieve toets. Daarmee is geborgd dat 
dit een formatief moment blijft. 

Zo kan bijvoorbeeld ook het verwerken van feedback op 
tussenproducten opgenomen zijn als voorwaardelijke eis in de rubric. Dit 
borgt het belangrijkste aspect van feedback geven: namelijk het 
verwerken ervan door de student. 
Het opnemen van een voorwaardelijkheid  in de rubric wordt aan banden 
gelegd door een onderwijskundige onderbouwing waarin duidelijk wordt 
gemaakt aan de student waarom die voorwaarde nodig is om het 
aantonen van de leeruitkomst succesvol te maken. Daarnaast worden 
hoge eisen gesteld aan het communiceren ervan (zie bovenstaande 
bulletpoints). 

 

 
 

 
Beoordeeld op een Leeruitkomst op stone-niveau: gekoppeld aan impactgebied (verticale alignement) en niveau (horizontale alignment)  
Met een standaard rubric met criteria op basis van de kernactiviteiten en het niveau  
  

 
Alignment met leerresultaten (eindkwalificaties op Niveau 1, 2, en 3)  



  
 

   
 

3. Hoe gaan we kennis ‘toetsen’? 
Kennis is een onderdeel van de geïntegreerde toetsing. Maar we toetsen en beoordelen 
kennis niet meer apart maar via de integratie met vaardigheden en houding in een complexe 
beroepstaak (zie Tabel 1). Echter is kennis essentieel om een student zelfstandig de keuze 
te kunnen laten maken uit verschillende modellen, theorieën en/of methodes om het 
beroepsvraagstuk te beantwoorden. Dergelijke kennis wordt gedurende de stone als 
onderwijsonderdeel aangedragen en het eigen maken van deze kennis wordt gestimuleerd 
met behulp van formatieve toetsing. Daarbij kunnen alle toetsvormen en reeds opgedane 
(digitale) kennis over de juiste toetsmethode worden ingezet, maar deze onderdelen blijven 
formatief om de student handvatten te geven voor diens leren (hoe goed beheers ik dit 
kennisonderdeel/feedback, wat moet ik verbeteren/feedforward). 

In het huidige onderwijs van CO+CB worden vaak kennis en vaardigheden getoetst 
als losse elementen van competenties (fragmentarische toetsing). Miller beschrijft deze 
manier van toetsing in de onderste twee lagen van zijn piramide (Figuur 1). In het stones-
model wordt juist de integratie van kennis, vaardigheden en houdingen in professioneel 
handelen getoetst en beoordeeld. Hiernaar wordt verwezen in de derde laag van de 
piramide (‘tonen’) die veronderstelt dat de student al kennis en vaardigheden beheerst, 
anders kan hij een complexe beroepstaak niet op het desbetreffende niveau aantonen. De 
kennis en vaardigheden in de onderste twee lagen van de piramide ontwikkelen de 
studenten in de lesactiviteiten van een stone en deze worden voortdurend formatief 
geëvalueerd. In de stage is sprake van de vierde laag: het niveau van ‘doen in de complexe 
en onvoorspelbare praktijk’. Het Stones-curriculum verlegt de nadruk van toetsing naar 
niveau 3 en 4 en kiest daarmee voor een meer authentieke context van leren en toetsen.  

 
Figuur 1: Piramidemodel van Miller 
 
 

4. Link met het formatieve programma 
Het doel van het formatief programma van elke stone en challenge is:  

- het evalueren (valideren) en vastleggen van de gerealiseerde leerprogressie van de 
student 

- het begeleiden van de student in diens leren en ontwikkeling om de leeruitkomst van 
een stone aan te kunnen tonen 

- het stimuleren van eigenaarschap over het leren bij de student 
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Vastlegging wordt gerealiseerd in een een procesboek. Dit helpt de student te leren 
reflecteren op diens leren en ontwikkeling in de stone en de student  gebruikt deze input 
voor het eindportfolio. De student legt met beroepsproducten, verantwoording en reflectie in 
het portfolio vast hoe die toewerkt naar de oplossing van een beroepsvraagstuk. De 
evaluatie van de leerprogressie wordt fysiek uitgevoerd met regelmatige 
feedbackmomenten in de wekelijkse lessen. De evaluatie is gericht op (zie Tabel 1 voor 
overzicht): 
 

- de integratie van kennis, vaardigheden en houding in een beroepsvraagstuk à 
docent geeft feedback op taak en proces4 

- op toepassing van datgene dat geleerd is in verschillende situaties (transfer) à 
docent geeft feedback op proces 

- op zelfregulatie (zicht op mate van eigen leren en ontwikkelen) à Toetsing in stones 
- deel 3: summatieve toetsing en beoordeling, het formatieve programma en 
coaching (voltijd/deeltijd) orgt voor feedback op zelfregulatie 

 
De drie bovengenoemde onderdelen zijn op een generieke manier gevat in de leeruitkomst 
van de stone en dan specifiek door vertaald naar de beoordelingscriteria in de rubric en de 
succescriteria per werkstap. Om de leeruitkomst uiteindelijk aan te kunnen tonen in de 
summatieve beoordeling wordt de student met formatieve evaluatie (feedbackmomenten) 
per werkstap daarnaartoe begeleid. De feedbackloop is de kern van (feedup, feedback, 
feedforward) de formatieve evaluatie. 
 Elk stone-team werkt volgens hetzelfde raamwerk van het formatieve programma.  De 
didactische interventies in dit raamwerk zijn gebaseerd op de vijf FE-strategieën uit het boek 
Formatief Evalueren in de praktijk van William en Leahy5  Het team beslist zelf welke 
informatie nodig is om tot een valide en betrouwbaar summatief oordeel te komen 
(werkproces, beroepsproducten, verantwoording, reflectie geoperationaliseerd door 
leeruitkomst, beoordelings- en succescriteria). Ook is het van belang om de feedforward 
naar de volgende stone te faciliteren, dit wordt gedaan door de coachlijn.  
 
 

5. Link met de coachlijn 
 

5.1 Didactisch coachen in stones en de bijdrage van de coachlijn 
In de stones passen docenten formatief evalueren inclusief didactisch coachen toe. 
Didactisch coachen heeft altijd betrekking op 3 niveaus: (1) taak, (2) proces (werkproces, 
leerstrategie, (3) (meta)modus (motivatie). De docent geeft feedback op die drie niveaus en 
met behulp van de feedbackloop (up, back & forward, vragenderwijs en vaker positief dan 
kritisch). De student begrijpt die feedback en zet die om in nieuw (leer)gedrag en 
bijbehorende goede studiegewoontes. Deze aanpak stimuleert het eigenaarschap over het 
leerproces en regie over eigen leven bij studenten met als doel meer studentsucces. 

Om dit goed te doen landen is het belangrijk dat de student actief bezig is met diens 
persoonlijke en professionele ontwikkeling en die van diens teamgenoten. Dat is de 
focus van de coachlijn. De vastlegging van de doelen en de feedback op deze ontwikkeling 

 
4 We spreken over drie feedbackniveaus. Feedback op taak gaat over de juistheid in de uitvoering van een 
beroepstaak. Feedback op proces gaat over de gekozen aanpak binnen het werkproces om tot een oplossing te 
komen. Feedback op zelfregulatie gaat over de manier waarop de student diens leerproces zelf stuurt en over de 
houding en emoties die erbij een rol spelen. 
5 Wiliam, D. & Leahy, S.(2019) Formatief evalueren in de praktijk. Bazalt Educatieve Uitgave. 
https://www.bol.com/nl/nl/p/formatief-evalueren-in-de-praktijk/9200000125588142/ 
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verloopt via het ontwikkelportfolio in de coachlijn. Om dit na verloop van tijd zelfstandig te 
kunnen doen, is het van belang dat studenten zowel metacognitieve vaardigheden6 (niveau 
2) als zelfregulatievaardigheden7 aanleren om dit proces goed te doorlopen. 
 
 

5.2 Integratie stones-coachlijn 
De student doorloopt in elke stone een werkproces en produceert tussenproducten en het 
uiteindelijke beroepsproduct, de verantwoording van het werkproces en een reflectie op 
diens leren en ontwikkeling. Het beroepsproduct, met inzicht in de verantwoording van het 
werkproces en de reflectie daarop vormen de drie vaste elementen van een portfolio in alle 
stones en challenges. 

De verantwoording van dit werkproces en de reflectie binnen een stone8 vormen in 
niveau 1 de input voor de individuele coachgesprekken en worden tevens vastgelegd binnen 
het ontwikkelportfolio en bijbehorend ontwikkelplan van de student. De student formuleert 
in het ontwikkelplan diens persoonlijke en professionele leerdoelen en bijhorende 
succescriteria. De student ontvangt 360 graden feedback op diens progressie. Dit wordt 
vastgelegd in het ontwikkelportfolio. Het ontwikkelportfolio loopt dus als een rode draad door 
alle onderdelen van de coachlijn (vaardighedentraining, teamcoaching en individuele 
coaching) heen. Het ontwikkelportfolio is vrijwillig en wordt niet getoetst.  
 

5.3 Bijdrage van de coachlijn aan de stone 
De opgehaalde feedback / feedforward uit de feedbackmomenten in de stone en de 
persoonlijke leerdoelen vanuit coaching komen samen in het ontwikkelportfolio van de 
student en vormen input voor de teamcoaching en het individuele coachgesprek. 
De coach coacht de student om: 

- professionele houding, positieve mindset en zelfregulatie in te zetten om het 
beroepsvraagstuk in de stone op te lossen 

- goed te kunnen samenwerken binnen een team, eigenaarschap over het leerproces 
en leven te kunnen nemen (metacognitieve en zelfregulatie vaardigheden) 

- de feedback uit de stone te begrijpen, om het op een adequate manier te verwerken 
en om te zetten tot actie (feedbackgeletterdheid) 

- passende vervolgkeuzes te kunnen maken (kiezen van de stones in jaar 2 en 3, 
stage, afstudeeropdrachten e.d.).  

Deze gesprekken stimuleren de diepte van reflectie van de student, waarvan die verslag legt 
in de summatieve toets in een stone.  
 
 
 

 
6 Metacognitie duidt op het nadenken over leren, op een bewustzijn van sterke en zwakke punten daarin, én het 
gebruik van bepaalde leerstrategieën. Het gaat om taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet 
ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens 
de uitvoering (maak ik geen fouten?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik 
hiervan leren?). Metacognitie en zelfregulatie zijn verwante begrippen. 
7 Zelfregulatievaardigheden: Het reguleren van gedachten, gevoelens, vermogens en gedrag. Het afstemmen. 
Dit is een belangrijke vaardigheid als het gaat om het samenwerken met de omgeving. Omgaan met feedback. 
Met jezelf reflecteren op feedback uit de omgeving (Kessels & Smit, 2004) 
8 In niveau 2 staat de stage centraal, dus het leren in de praktijk. In niveau 3 mag de student rondom een 
zelfgekozen project invulling geven aan hoe hij zichzelf persoonlijk en professioneel wilt ontwikkelen. In jaar 4 is 
dit gecentreerd rondom het afstuderen en het toekomstige functioneren als beginnend professional . Binnen deze 
context staat altijd de volgende stappen centraal: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik en reflectie op 
deze onderdelen. 



Toetsing in stones - deel 3: summatieve toetsing en beoordeling, het 
formatieve programma en coaching (voltijd/deeltijd) 
 

Twee ‘transfers’: 
Stone à coachlijn: Wanneer een student diens kernkwaliteiten inzet in de praktijk, oefent 
met toepassen van de kernvaardigheden zelfregulatie, metacognitie, samenwerken en 
adaptief vermogen, en daar feedback op krijgt van stone-docent, opdrachtgever, stage-
praktijkbegeleider enz., is dat reflectie-, gespreks- en oefenstof voor de coachmomenten.  
 
Coachlijn à stone: Wat de student in de Coachlijn leert inzien en inzetten (kernkwaliteiten) 
en versterken en toepassen (d.m.v. kernvaardigheden: zelfregulerend leren, metacognitie, 
samenwerken, adaptief vermogen) leidt tot positieve gedragsverandering en praktische 
resultaten in de stone. 
 
Beide ‘transfers’ worden zichtbaar in zowel het digitale portfolio van de stone als het 
ontwikkelportfolio van de coachlijn. Deelnemen aan de coachlijn versterkt dus het formatieve 
proces van de student en versterkt zijn reflectievaardigheden.  
 
 

 
 

 
 


