
Beslisboom ‘Toetsen op Afstand’ Summatieve toetsen op Avans locatie kunnen niet volgens planning worden uitgevoerd ...

Toetsadvies Aandachtspunten

6. Toetsen stapelen

4. Toetsvorm wijzigen

7. Toetsafname uitstellen 

D. Is er een alternatieve toetsvorm mogelijk om de huidige leerdoelen 
af te toetsen (bijvoorbeeld toets mondeling afnemen, groepswerk 

individueel afnemen of aanvullende opdrachten)?
Ja

A. Kan de huidige toets op afstand (zonder toezicht) worden afgenomen 
(bijvoorbeeld kunstwerk, installaties, pitch, presentatie, assessment, 

afstudeerzitting)?

3. Neem toets 
op afstand af

 Neem toets af via Teams en neem toets indien nodig op
 Wijziging in uitvoering toetsafname 
 Geen toetsvormwijziging – geen toestemming nodig

Nee

F. Worden dezelfde competenties die bij dit leerdoel horen op een later 
moment in de opleiding op een hoger niveau getoetst?

9. Toets niet meer 
afnemen in dit studiejaar

Nee

G. Kan de toets op een later tijdstip in dit studiejaar 
worden afgenomen? Ja

 Minst gewenste optie: impact voor student en opleiding is hoog 
(werkdruk volgend jaar, kans op studievertraging) 

 Toets vervalt voor schooljaar 1920, er worden in 1920 geen EC’s 
toegekend 

 In schooljaar 2021 worden 2 kansen aangeboden om de toets te 
behalen

 Vraag toestemming 

 Respecteer de richtlijnen van het NVE 
 Werk samen. Betrek zo snel mogelijk de examencommissie 
 Werk transparant. Stem deze optie goed af met vakdocenten, 

onderwijskundigen en directie
 Online proctoring past op dit moment niet bij Avans (AVG, techniek, 

betrouwbaarheid), het wordt in 1920 niet summatief toegepast
 Toestemming vereist

 Tip: Bied de eerste toets formatief op afstand aan (De student heeft 
hiermee een indicatie van zijn voortgang)

 Ken geen studiepunten toe aan formatief deel (geen resultaat in 
Osiris)

 Bestaande leerdoelen blijven uitgangspunt
 Toestemming vereist

Zorg dat je bij de hand hebt
 Leerdoelen 
 Toetsmatrijs
 Examenprogramma

8. Overweeg online 
toetsafname zonder 

surveillance 

H. Kun je voorkomen dat de toets doorschuift naar volgend jaar 
(online, met behoud van kwaliteit)?

Nee

E. Is het mogelijk om toetsen te combineren tot een grotere toets die je 
op een later moment kunt afnemen? 

Nee

C. Is er real time interactie nodig?

2. Video opname 
uploaden in BlackboardNee

Algemeen
 Neem geen onnodige risico’s. De impact van toetswijzingen kan 

groot zijn, de consequenties van fouten tijdens afname nóg groter
 Werk samen. Betrek experts bij toetswijzigingen (bijvoorbeeld 

onderwijskundig, technisch en juridisch)
 Handhaaf je kwaliteit. Vraag je bij alle wijzingen af: toets ik nog 

betrouwbaar, valide en transparant? Toets ik nog steeds alle 
leerdoelen? Minimaliseer kans op fraude

 Voor veel toetswijzingen is toestemming nodig. Zie toelichting bij 
beslisboom (‘besluitvorming over wijzigingen’)

 Meld wijzingen duidelijk en tijdig aan de studenten 
 Vragen of andere plannen? Neem contact met ons op. Wij denken 

graag mee

Nee

B. Is het een fysiek product?

1. Gereguleerd inleveren 
en ophalen bij Avans**

Ja

Nee

Ja

 ** Let op: mogelijk is dit geen optie in verband met de 
toegankelijkheid van de gebouwen. 

 Overleg met crisisteam i.v.m. bezoek Avans locaties
 Is toegang tot gebouwen én toesturen niet mogelijk? Vervolg dan de 

beslisboom vanaf punt D 

Toekomst
 Evalueer je toetsprogramma. Wat leer je van deze tijd? 
 Welke wijzigingen zijn structureel, welke tijdelijk?
 Onderzoek de kansen van programmatisch toetsen

Ja

Nee

5. Toetsen samenvoegen

 P2 her, P3 (+her) P4 (+her)  2019 2020 

Ja  Probeer bij het samenvoegen efficiënter te toetsen (docentbelasting) 
 Alle leerdoelen worden aantoonbaar getoetst

 Wijziging in uitvoering toetsafname 
 Geen toetsvormwijziging – geen toestemming nodig

Toelichting
Het advies is gerangschikt van 
lage impact naar hoge impact

Voor toetsadvies 5 en 6 geldt:
 Het examenprogramma in Osiris blijft ongewijzigd
 Toekenning cijfer en EC’s vindt op het later moment plaats
 Na de (summatieve) toetsafname wordt hetzelfde resultaat voor beide 

toetsen in Osiris ingevuld
 Toestemming vereist

 Ga ervan uit dat de Avans gebouwen en externe locaties in 1920 niet 
beschikbaar zijn voor toetsing (zie ook toelichting bij beslisboom)

 Uitzonderingen kunnen hopelijk worden gemaakt. Er is op dit moment 
nog veel onzeker. Het crisisteam voert de regie. 

 Geen toetsvormwijziging – geen toestemming nodig

Ja

Voor meer informatie 
Toetsen op Afstand (Toetsen_op_afstand@avans.onmicrosoft.com)

(Meedenken, beslisboom en toelichting)   
Taskforce Digitaal toetsen LIC (Taskforcedigitaaltoetsen.LIC@avans.nl)

(Online proctoring, Remindo of andere vormen van digitaal toetsen)
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Ja

I Heroverweeg toetsadvies 
2,3,4,5,6 – is het tóch een optie?

Nee

Zie toelichting bij 
gekozen toetsadviesJa
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