Standpunt van het NVE over alternatieve toetsen.
Het NVE heeft kennis genomen van het feit dat er na 1 juni geen of zeer beperkt in de gebouwen van
Avans getoetst kan worden. Hoewel het NVE niet weet hoe zeker dit is dan wel in welke mate dit het
geval zal zijn, is het van mening dat hier wel op geanticipeerd moet worden.
Concreet betekent dit dat examinatoren en onderwijscommissies (alsnog) na moeten denken over
alternatieve toetsen die grotendeels online afgenomen worden. Voorstellen daartoe zullen door de
examencommissies worden beoordeeld op basis van de criteria validiteit, betrouwbaarheid en
transparantie. Daarnaast speelt ook de uitvoerbaarheid een rol.
Het NVE formuleert daarbij de volgende uitgangspunten.
1. RET-toetsen vinden niet of in zeer uitzonderlijke situaties plaats 1 .
2. Alternatieve toetsen dienen dezelfde leerdoelen te toetsen als de oorspronkelijke schriftelijke
toets.
3. Voor het maken van een keuze voor een alternatieve toets is de beslisboom leidend.
4. Bij het beoordelen van de validiteit en betrouwbaarheid kunnen onder de huidige
omstandigheden niet dezelfde eisen worden gesteld als gebruikelijk. Examencommissies zijn
bereid daar met een open oog naar te kijken en een flexibele opstelling te kiezen.
5. Fraude is niet helemaal te voorkomen, maar moet wel tot een minimum worden beperkt. De
gekozen toetsvorm moet daarvoor wel een minimum aan garanties bieden. 2
6. Toetsen op “basis van vertrouwen” is eigenlijk niet gewenst en moet tot een minimum worden
beperkt. Dit kan alleen onder zeer strikte voorwaarden worden toegepast. Deze voorwaarden
zijn:
- er zijn geen alternatieven; het is dus de laatste optie
- het mag niet gaan om een kernvak van de opleiding
- het mag niet gaan om een toets die wordt afgenomen op eindniveau.
7. Indien examinator of examencommissie tot de conclusie komen dat een alternatieve toets niet
mogelijk is, moet worden geprobeerd om de student deze op een later moment (in volgend
studiejaar) te laten afleggen 3.
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Uitzondering zou kunnen zijn een verplichte landelijke toets, zoals bij de PABO of de opleiding Accountancy.
Te denken valt aan het werken met tijdsloten, random gekozen vragen of openboektoetsen.
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Bijvoorbeeld studenten in kleine groepen laten terugkomen tijdens de stage.
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