
Leren(d) Kwalificeren
Een RIJke methode om tot een 
diplomabeslissing te komen



RIJk
Onderwijs



Droom in beeld
Alle onderdelen leveren puzzelstukjes, die 
Samen een beeld vormen van de student:
• professional
• burger
• leven lang ontwikkelaar



Droom in beeld
Laatste stukjes gelegd… 

Duidelijk beeld?



Huidige situatie
Bron: IVA-onderwijs



Kan het zo?
Bron: IVA-onderwijs



Waar staan we nu?
• Vuurtje binnen Rijn IJssel is aangewakkerd:

• In RIJk 2.0 is Leren(d) Kwalificeren opgenomen in de visie
• Community of Practice van zo’n 30 active deelnemers
• Deelname aan het Lerend Netwerk ‘Anders verantwoorden diplomabeslissing’ 

van Liesbeth Baartman en Tamara van Schilt – Mol

• Op het spoor van Programmatisch Toetsen als uitgangspunt



Programmatisch Toetsen
Doel:
1. Stimuleren van het leerproces van de student (formatief)

Holistische benadering, kijken naar gehele ontwikkeling student

2. Optimaliseren betrouwbaarheid van beslissingen (summatief)
De leeruitkomsten van gehele opleiding vormen ruggengraat waarop beslissingen 
worden gebaseerd



6 principes van PT
1. Inzicht in de ontwikkeling van student door een mix van verschillende 

datapunten
2. Elk datapunt is gericht op feedback en kent geen slaag/zakbeslissing
3. De leeropbrengsten vormen de ruggengraat van het toetsprogramma
4. Er is een constante dialoog over het gebruik van feedback voor 

zelfsturing
5. Het aantal datapunten en de zwaarte van de beslissing zijn 

proportioneel gerelateerd
6. De zwaarte van de beslissing is leidend voor de hoeveelheid 

benodigde beoordelaarsexpertise



Programmatisch Toetsen



RIJk
Onderwijs



Onze uitdagingen:

1. Hoe maken we het concept PT passend bij Rijn IJssel? 
 Hoe neem je ontwikkeling expliciet op in zo’n ontwikkel- en 
kwalificatieplan?
 Hoe doe je dat als er individuele leerroutes zijn?
Wat is er nodig voor borging? 
(wanneer zijn examencommissies/inspectie tevreden?

2. Hoe nemen we betrokkenen mee in dit gedachtengoed?



Vraag aan jullie

Wat zou in jouw organisatie nodig zijn om een andere visie op 
examineren te omarmen?
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