Toetsing bij de UvA; wat komt daarbij kijken?
Het is voor de UvA en haar studenten van cruciaal belang dat de
instelling garant kan staan voor het eindniveau van de student.
Daarnaast maken wetgeving, het accreditatiestelsel, en het belang
dat de UvA hecht aan studiesucces en studenttevredenheid het
noodzakelijk na te denken over het beleid rondom toetsing. Het
gaat bij toetsbeleid met name om de vraag hoe (examinatoren van)
opleidingen en examencommissies hun taken kunnen vervullen.
Deze folder beschrijft de voorwaarden waaraan UvA-toetsing
dient te voldoen. Deze voorwaarden vormen een kader waarbinnen
de opleidingen aan de UvA een eigen invulling kunnen geven. Bij
toetsing is het immers essentieel dat vorm en inhoud van de toetsen
nauw aansluiten bij de doelstellingen van de opleiding en bij het
type opleiding.

Toetsing bij de UvA;
wat komt daarbij kijken?
Fotografie Jorn van Eck

www.toetsing.uva.nl

De opleiding..

..legt verbanden tussen Dublin-descriptoren,
eindtermen, leerdoelen van curriculumonderdelen en onderwijs- en toetsvormen.

..regelt de benodigde voorzieningen voor
het afnemen van een toets.

..spreidt toetsing van een vak gelijkmatig
over meerdere toetsmomenten, binnen de
duur van een onderwijsblok.

..informeert studenten over de inhoud van
de OER, de Regels en Richtlijnen van de
examencommissie en het Toetsbeleid.

..zorgt voor een beperkt
aantal eindbeoordelingen
per jaar.

De examinator..

Toetsing aan de UvA: wat komt daar allemaal bij kijken?

..zorgt dat de examencommissie een
surveillanceprotocol
vaststelt.

Checklist
voor toetsing

..richt toetsing zo in dat het aantrekkelijk
is om aan de reguliere toetsmomenten deel
te nemen.

..legt in de OER en in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie vast hoe en
door wie wordt beslist over alternatieve
toetsingsmogelijkheden voor studenten met
een functiebeperking of chronische ziekte.

..neemt digitale toetsen alleen af met binnen
de UvA goedgekeurde applicaties, met de
door de dienstverlener aangeboden toetsvoorzieningen.

..maakt studenten duidelijk wat de leerdoelen
en de wijze van toetsen van een onderwijseenheid zijn

..maakt studenten duidelijk welke cesuurbepalingen en beoordelingsvoeten worden
gehanteerd bij deel- en einduitslagen.

..wordt bij digitale
toetsen ondersteund
in het gebruik van
UvA-toetsapplicaties.

Checklist
voor toetsing

...past het vier-ogen principe toe bij het
construeren van een toets, ten minste bij
nieuwe vakken en nieuwe toetsvormen.

..stelt voor elke toets een
beoordelingsmodel op.

..zorgt voor een volledige en heldere
toetsinstructie.

..voorkomt waar mogelijk concurrentie
tussen toetsen van verschillende vakken.
Ieder vak kent maximaal één herkansing
per collegejaar.

Hoe zit dat bij scripties?

..archiveert al het relevante toetsmateriaal.

Checklist
na toetsing
..zorgt dat de examencommissie de kwaliteit
van het toetsprogramma borgt op zowel
eenheden- als opleidingsniveau.

Een masterscriptie wordt
altijd door meer dan één
persoon beoordeeld.

Een bachelorscriptie wordt
idealiter ook door meer dan
één persoon beoordeld of er
wordt op opleidingsniveau
een passende manier
vastgesteld om de
betrouwbaarheid van het
eindoordeel te vergroten.

De opleiding beschikt over
een afstudeerhandleiding
waarin de eisen aan het
afstudeerwerk en afspraken
over de begeleiding en
beoordeling staan
beschreven.

..beoordeelt toetsen binnen een vantevoren
vastgestelde termijn en geeft die ter inzage.

Voor beoordeling van het
afstudeerwerk werkt de
opleiding met beoordelingsformulieren, waarin criteria
zijn opgenomen die
aansluiten bij eindtermen
van de opleiding.

Checklist
na toetsing
..evalueert achteraf (de resultaten van) de
toets in het licht van het gegeven onderwijs.

