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Over het algemeen geldt dat studenten het leren richten op wat er wordt getoetst. 
Dat betekent dat de gebruikte toetsmethoden aan moeten sluiten bij het onder-
wijsprogramma. Wanneer het onderwijsprogramma afwijkt van het toetspro-
gramma, richten studenten zich op het toetsprogramma (van Berkel & Bax, 2006). 
Het gegeven dat de manier van beoordelen de studieaanpak van studenten stuurt, 
onderschrijft niet alleen het belang van een goede beoordelingsmethodiek. Het 
biedt ook de kans om door het kiezen van een beoordelingsmethode invloed uit te 
oefenen op het leerproces van studenten. In competentiegericht onderwijs, waar-
in de leervraag van de student het uitgangspunt vormt, wordt hier nog een schepje 
bovenop gedaan: de student is – binnen de kaders van een beoordelingsaanpak - 
zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij zijn ontwikkeling aantoont. Hoe 
wordt dit aangepakt in competentiegericht onderwijs en in het bijzonder in VAL? 
In deze bijdrage staan betreffende vragen centraal. 

Competenties beoordelen
In een competentiegericht curriculum is alles erop gericht, dat studenten aan kun-
nen tonen, dat ze voldoende bekwaam zijn om toe te treden tot een volgende fase. 
Uiteindelijk gaat het erom dat ze ‘startbekwaam’ zijn: ze voldoen aan het compe-
tentieprofiel van de opleiding. Studenten worden integraal beoordeeld en het com-
petentieprofiel van de opleiding is hierin leidend. Competentieprofielen bevatten 
drie elementen: een inhoudelijk kennisdomein, het niveau waarop dit domein is 
toe te passen en de professionele wijze waarop dit is te realiseren. 

In competentiegericht onderwijs vervult de beoordeling drie functies: krijgen van 
feedback, ontwikkelingsgericht sturen (formatief) en kwalificeren (summatief). 
Over het beoordelen van competenties worden vaak de volgende vragen gesteld: 
beoordeel je een competentie integraal of toets je (ook) deelelementen als ken-
nis en vaardigheden; hoe wordt er beoordeeld in afzonderlijke leeromgevingen 
(cursussen); hoe ga je om met het onderscheid tussen summatieve en formatieve 
toetsing?

Bij het beantwoorden van deze vragen geldt dat in competentiegericht onderwijs 
in principe alles mogelijk is: het gaat er niet om of iets wel/niet kan, maar om wíe 
bepaalt wat er gebeurt en hoe dit gebeurt (student – opleiding) en welke functie 
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het vervult (formatief – summatief). 
Portfolio
De integrale beoordeling van de competenties vindt veelal plaats op basis van een 
(e-)portfolio waarin studenten via bewijsstukken (bijvoorbeeld leerproducten, 
feedback) hun ontwikkeling op de competenties zichtbaar maken en laten zien 
dat zij hun ontwikkeling zelf kunnen sturen (leren leren). Zo’n portfolio speelt 
een centrale rol in een assessmentdag, waarin studenten laten zien dat ze zich 
in ‘voldoende’ mate hebben ontwikkeld op de relevante competenties en waarin 
ze - als er behoefte is aan aanvullende bewijsvoering - ter plekke opdrachten 
uitvoeren. Opleidingen die bezig zijn met de inrichting van competentiegerichte 
curricula worstelen met de vormgeving van assessments en de rol die het portfolio 
daarbij kan spelen. Van Tartwijk en Wubbels (2000) signaleren een tendens van 
vrijheid bij eigen selectie van materiaal, structuur en vormgeving naar een veel 
sterker gestructureerd portfolio waarin eindtermen (of competenties) richting 
geven aan een zelfevaluatie die wordt onderbouwd met materiaal dat in bijlagen is 
opgenomen. Achterliggende motivatie hiervan is de druk vanuit opleidingen om de 
betrouwbaarheid van portfolio-assessment te verhogen en daarmee ook indirect de 
invloed van de opleiding op de inhoud van het curriculum.

Deze nadruk op vooral betrouwbaarheid past binnen meer traditionele onder-
wijsmodellen. Als het assessment een veelheid van criteria hanteert waaraan 
portfolio’s moeten voldoen, zal dit tot gevolg hebben dat studenten uiteindelijk 
portfolio’s maken die sterk op elkaar lijken. Deze portfolio’s zijn wel betrouw-
baar maar niet valide voor wat betreft het leerproces van de individuele stu-
dent (Ritzen en Kösters, 2004). Veel opleidingen die zich bezig houden met het 
competentiegericht(er) inrichten van het onderwijs hebben problemen met de 
overgang van ‘verantwoordelijkheid houden’ (sturen) of verantwoordelijkheid 
geven (laten gaan). Innovaties liepen in de beginjaren spaak, omdat het ‘geven 
van verantwoordelijkheid vaak te letterlijk werd opgevat: studenten werden met 
vage praktijkopdrachten het bos ingestuurd. Inmiddels is veel ervaring met het 
vormgeven van competentiegericht onderwijs, het formuleren van praktijkop-
drachten op verschillende niveaus en het begeleiden en stimuleren van studenten.  

Peerassessment
In competentiegericht onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van peerassessment. 
Van den Berg e.a. (2005) omschrijft peerassessment als volgt: ‘Gelijken beoorde-
len elkaars producten en voorzien elkaar van feedback, met de bedoeling ervan 
te leren en het product beter te maken. Feedback en beoordeling zijn bedoeld als 
startpunt in een proces van uitwisseling van denkbeelden en constructieve feed-
back’. Peerassessment vervult een formatieve functie. 

Peerassessment kan zich richten op samenwerking, vaardigheden en schrijfpro-
ducten. Voor het geven van feedback op samenwerking, vaardigheden en schrijf-
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producten zijn inmiddels diverse ICT-tools beschikbaar. Uit onderzoek (Van der Pol 
e.a., 2009) blijkt dat het uitmaakt welke tool wordt ingezet: zo is feedback die 
wordt vormgegeven via de feedbackoptie van de leeromgeving Blackboard opper-
vlakkiger en vooral beoordelingsgericht (‘goed zo’, ‘ik snap er niets van’), terwijl 
de feedback die wordt  vormgegeven via een tool die daarvoor is ontwikkeld, ‘het 
annotatiesysteem’ (www.annotatiesysteem.nl), rijker en constructiever is (‘vol-
gens de theorie van X, moet je er Y ook bij betrekken’, ‘jouw standpunt is te weinig 
onderbouwd, volgens mij moet je A en B er ook bij betrekken’). 

Als belangrijkste voordelen van peerassessment noemen docenten (Van den Berg 
& Van der Hulst, 2010) dat de eindproducten die ze voor zich krijgen, al in enige 
mate een revisieslag hebben ondergaan. Daarnaast merken ze dat studenten 
bewuster de criteria hanteren waaraan hun te leveren prestatie (samenwerking, 
vaardigheden) moet voldoen. Het gebruik van online feedback maakt het boven-
dien veel gemakkelijker zicht te houden op de kwaliteit van de peerfeedback die 
studenten elkaar geven, waardoor het gemakkelijker wordt om studenten in bijeen-
komsten gerichter te ondersteunen. 

Feedback vervult een functie bij de formatieve beoordeling van de ontvangende 
student. In een beperkt aantal situaties wordt de feedback meegenomen in de 
summatieve beoordeling van de student die de feedback ontvangt of in de beoor-
deling van de student die de feedback geeft (zie hierna). 

VAL en (peer)assessment 
Ook bij VAL (Baeten, 2009) vervult de beoordeling drie functies: krijgen van 
feedback, ontwikkelingsgericht sturen (formatief) en kwalificeren (summatief). 
Anders dan bij het ‘gewoon’ competentiegericht onderwijs is de beoordeling, door 
de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de verschillende stappen en de vir-
tuele leeromgeving, volledig geïntegreerd in het leerproces van de student. Het 
beoordelen begint eigenlijk al op het moment dat de student kiest voor de ontwik-
keling van een competentie en op basis daarvan, een specifiek leerarrangement. 
Bij de leerarrangementen is aangegeven welke competenties door het werken aan 
het arrangement ontwikkeld kunnen worden. Daarbij is ook het toepassingsniveau 
van de competentie vermeld. Bijvoorbeeld bij een cursus voor leraren in opleiding 
is de volgende competentie geformuleerd: de cursist kan op professionele wijze 
collega’s adviseren over het begeleiden van studenten bij het opzetten en uit-
voeren van onderzoeksgericht onderwijs. De leraar in opleiding die kiest voor het 
leerarrangement ‘ontwikkelen van een begeleidingsmodel voor het ondersteunen 
van studenten bij het doen van onderzoek’ is er zich van bewust dat hij zelf ver-
antwoordelijk is voor de bewijsvoering van zijn competentieontwikkeling en dat de 
bewijsvoering direct gerelateerd is aan het werken aan het leerarrangement. 

De student werkt tijdens de opleiding aan meerdere leerarrangementen/competen-
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ties, ieder leerproduct biedt aanknopingspunten voor het geven van feedback en 
het beoordelen van de competentieontwikkeling. Dit gebeurt doordat de student 
tijdens het werken aan de leerproducten zijn leerproduct vergelijkt met dat van 
anderen. Studenten reageren op elkaars leerproducten en verbeteren hun leer-
producten op basis van de feedback die ze van elkaar krijgen. Dit gebeurt via het 
portfolio. Bij VAL heeft het portfolio een andere functie dan bij competentiege-
richt onderwijs: het portfolio is een individuele map waarin de student zijn leer-
producten plaatst, die behalve voor hemzelf ook toegankelijk zijn voor medestu-
denten. Het portfolio geeft overzichtelijk weer hoe het gesteld is met het geven 
van feedback (wanneer is de meest recente feedback op het leerproduct gegeven, 
wordt er nog feedback gevraagd) en best practising. De feedback die gegeven 
wordt door medestudenten (peerfeedback) speelt een rol bij de beoordeling van 
de feedbackgever. In competentiegericht onderwijs wordt het portfolio (onder 
andere) ingezet als een map waarin de student zijn bewijsmateriaal verzamelt en 
ontsluit ten behoeve van het assessment.

Aangezien bij VAL het leren en de competentieontwikkeling worden gezien als een 
doorlopende ontwikkeling, is er niet zozeer sprake van ‘zakken of falen’, maar wel 
van ‘onvoldoende aangetoond dat een bepaalde kwalificatie (niveau) is bereikt’. 
Het onderscheid tussen formatief en summatief toetsen is niet ‘hard’, er is eerder 
sprake van twee uitersten op één dimensie. 
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