
 
 

Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk vernieuwt onderwijs en toetst online 

“Het afgelopen jaar hebben we bij de opleidingen Pedagogisch werk en Onderwijsassistent een grote 

omslag gemaakt. Het beroep is centraal gesteld aan de hand van beroepstaken en we dagen 

studenten uit de regie te pakken over hun leerproces en samen te werken in leerteams”. 

Aan het woord zijn Willemijn van Groen, onderwijskundige, Eva Höfkens en Sanne  Schaler, docenten 

bij Albeda College Sociaal & Pedagogisch werk in Rotterdam en omgeving. 

Met de invoering van online formatief toetsen hebben we een belangrijke slag geslagen. Voorheen 

maakten we zelf toetsen en dat vraagt nogal wat. We wilden de kwaliteit verbeteren, dus hebben we 

toetsvragen ingekocht. En de lockdown dwong ons online te gaan toetsen. Studenten krijgen nu elke 

vijf weken een dynamische oefentoets. Daarmee krijgen ze steeds in een andere volgorde nieuwe 

vragen voorgelegd over hetzelfde onderwerp. Deze toets mogen studenten maken zo vaak als ze 

willen. Dat geeft hen vooral inzicht in hun eigen ontwikkeling. Het cijfer telt niet mee voor 

studiepunten, maar studenten moeten de toetsen wel hebben gedaan. Het hele jaar kunnen zij bij de 

toets. Ze kunnen deze dus ook gebruiken bij de voorbereiding van de afsluitende toets van leerjaar 1. 

Die bevat alle kennis uit het eerste leerjaar en moet met een voldoende worden afgerond. 

Hoe hebben jullie dat aangepakt? 

Het was wel een uitdaging om voor september 2020 online formatief toetsen geïmplementeerd te 

krijgen. We hebben namelijk zes onderwijsteams op evenveel locaties. Op elke locatie zit een 

ambassadeur die de ins en outs van het systeem kent, de toetsen uitzet en als vraagbaak fungeert. In 

totaal begeleiden 143 collega's 1745 studenten, verdeeld over leerteams van 5 tot 7 studenten. 

Was het moeilijk om jullie collega's mee te krijgen? 

Nee, docenten zagen ook het verschil wel tussen de toetsen die ze zelf maakten en de toetsvragen 

van deKennistoetsenbank. Die zijn gevarieerder. Je kunt er aanwijs- of sleepvragen aan toevoegen en 

er verklarende filmpjes bij zetten. Bovendien sluiten ze aan op elke leerstijl. Ook het feit dat 

docenten niet meer hoeven na te kijken en de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken voor de 

begeleiding van de studenten, maakte hen enthousiast. 

Waarom toets je eigenlijk? 

Dat vroegen wij ons ook af. Toets je voor een cijfer of studiepunt, of om meer inzicht te krijgen in je 

eigen ontwikkeling? Met online formatief toetsen is die vraag snel beantwoord. Het gaat om wat de 

student van de toetsvraag leert. Daarom zeggen we ook tegen studenten 'je hoeft de toets niet te 

halen, je moet 'm alleen doen'. Sommige studenten oefenen elke week met de toetsen. Niet alleen 

omdat ze daarmee tot een hoger cijfer kunnen komen. Het maakt hen ook duidelijk waar ze meer 

over willen weten, wat ze nog aan kennis missen en wanneer ze de docent of het leerteam nodig 

hebben. Ze gaan als het ware op ontdekkingsreis. Als we zien dat studenten hun weg daar nog in 

moeten vinden, zorgen wij voor de nodige sturing. 

https://www.prove2move.nl/dekennistoetsenbank/


Wat is jullie ervaring tot nu toe? 

Als we de resultaten vergelijken met die van vorig jaar zijn we wel onder de indruk. Studenten geven 

steeds vaker zelf aan waar ze nog aan moeten werken. Daar zijn we best trots op. Het sterkt ons in 

de overtuiging dat we op de goede weg zijn met online formatief toetsen. 

Wilt u zien hoe docenten en studenten reageren? Klik hier voor een filmpje. 

Meer informatie over Prove2Move en deKennistoetsenbank? www.prove2move.nl.  

https://www.youtube.com/watch?utm_source=Emailprovider&utm_campaign=Albeda+vernieuwt+PW-onderwijs+met+online+formatief+toetsen+&utm_medium=email&v=YCl86AqIG68&feature=youtu.be
http://www.prove2move.nl/

