31-03-2020
Betreft: Besluit over (online) kennis toetsen op afstand
Beste FOL-contactpersoon,
Graag informeren we je over het besluit dat het Centraal Crisis Team vandaag nam over
het (online) toetsen op afstand. We vragen je nadrukkelijk deze informatie te delen met
je collega's binnen je instituut.

Besluit over (online) kennis toetsen op afstand
Op basis het advies van de werkgroep Digitaal Kennis Toetsen/FontysOnline (DKT-FOL)
heeft het CCT vandaag een besluit genomen. DeTaskforce Online en de Taskforce Primair
proces hebben laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het afnemen van online
kennis toetsen. Daarbij is nadrukkelijk uitgegaan van het Fontys uitgangspunt: we doen
geen concessies ten aanzien van de kwaliteit van ons eindniveau en onze toetsing.
Tevens is uitgegaan van een 4-deling in de verschillende vormen van toetsen. Deze
wordt eerst toegelicht:
1. Toetsen die online doorgang kunnen vinden zoals opdrachten, presentaties,
afstudeerzittingen.
2. Schriftelijke (kennis)toetsen die omgezet kunnen worden naar een andere vorm,
bijv. een inleveropdracht, formatieve toets of open boek.
3. Toetsen die uitgesteld kunnen/moeten worden.
4. Digitale kennistoetsen op afstand.
Om hiervoor te kunnen kiezen zijn 5 criteria opgesteld:
1.
2.
3.
4.

Heeft de toets een dermate belang dat online proctoring noodzakelijk is?
Is de toetsvorm geschikt om digitaal af te nemen?
Is de toets opgenomen of op te nemen in TestVision?
Is er vanuit FB en het instituut kennis en capaciteit aanwezig om de toets klaar te
zetten en in te richten in TestVision en ProctorExam?

Is er vanuit de opleiding of instituut begeleiding beschikbaar bij de afname?
Indien niet aan deze 5 criteria kan worden voldaan, zal de toets moeten worden
ondergebracht in een van de hierboven genoemde categorieën 1, 2 of 3. Indien wel aan
de criteria kan worden voldaan dan is digitaal kennistoetsen op afstand te overwegen.
Besluit CCT
Met betrekking tot (online) kennis toetsen op afstand heeft het CCT vandaag besloten:

•
•
•
•

De opleidingen van Fontys worden verzocht, voor zover nog niet in gang gezet,
om in overleg met EC, TC en OC/IMR afspraken te maken over het indelen van
toetsen in categorie 1 t/m 3 (zie hierboven).
Fontys neemt in periode 3 van dit schooljaar nog GEEN digitale kennistoetsen op
afstand (categorie 4) af.
Fontys gaat WEL verder met het testen van mogelijkheden om digitaal te kunnen
toetsen op afstand.
Voor dat besloten wordt om op te schalen binnen Fontys wordt een advies
opgesteld voor het CCT. Dit besluit wordt uiterlijk 1 mei aangeleverd door de
werkgroep DKT-FOL.

•
•

Voor 1 mei 2020 wordt geïnventariseerd hoeveel toetsen per instituut uiteindelijk
nog vallen in categorie 4.
Aan de taskforce TFOL is gevraagd om bovenstaande te organiseren.

Er is door de Taskforces een handreiking gedaan aan de examencommissies, IMR,
toetscommissie en MT van de opleidingen. Daarin staat: inventariseer en categoriseer
samen welke van de geplande toetsen door kunnen gaan, maar inventariseer ook welke
niet online door kunnen gaan. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om deze toetsen in een
andere vorm aan te bieden. Dat leidt per opleiding tot maatwerk.
Instituten die mee willen doen en een bijdrage willen leveren bij het testen van de
mogelijkheden om digitaal te toetsen op afstand worden uitgenodigd om dit kenbaar te
maken via het mailadres FOLorganisatie@fontys.nl.
Hartelijke groet,
Taskforce FontysOnline

