Master Toetsdeskundige

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Master
Over deze opleiding

Waarom deze opleiding?

Is kwaliteit van beoordelen en toetsen een
belangrijk aandachtspunt in jouw onderwijs-,
branche- of examenorganisatie? Met de
masteropleiding Toetsdeskundige word je dé
professional, die een voortrekkersrol vervult om in
(complexe) organisaties de toets- en
beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren.
Hierbij kun je probleemoplossend werken vanuit
een ontwerp-, ontwikkel-, advies- en
onderzoeksperspectief, in multidisciplinaire teams.

In deze opleiding zullen we je vanuit een
Professionele Leergemeenschap (PLG) begeleiden
bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden
m.b.t toetsen en beoordelen, waarmee je op
masterniveau een originele en effectieve bijdrage
kunt leveren aan toetskundige ontwerpen,
ontwikkelingen en toepassingen. Je ontwikkelt,
vanuit een visie op leren en beoordelen, je
onderzoekend vermogen en communicatieve
vaardigheden. Hierdoor ben je in staat bij nieuwe of
complexe toets- en beoordelingsgerelateerde
problemen of vraagstukken te adviseren en de
dialoog aan te gaan met specialisten en
niet-specialisten.

Inhoud
Het curriculum van deze deeltijdopleiding is
opgebouwd rond beroepsvaardigheden van een
toetsdeskundige, zoals het begeleiden van
innovaties en uitvoeren van onderzoek, en zes
inhoudelijke thema’s: het toetslandschap,
systematisch ontwerpen, de balans tussen leren en
toetsen, technologie ondersteunend toetsen,
toegepaste testtheorie en accountability. De eerste
vier thema’s worden in het eerste jaar aangeboden,
thema 5 en 6 in het tweede jaar. Aan de hand van
beroepsproducten en een digitale kennistoets toon
je je kennis- en vaardigheden. De opleiding wordt
afgesloten met een masterproef.

Voor wie is deze opleiding?
Je bent werkzaam bij een onderwijs- of
examen-organisatie, waarbij kwaliteit van toetsen
en beoordelen belangrijk is. Dit kan variëren van
primair onderwijs tot hoger onderwijs, zowel in het
private als in het publieke domein. Je hebt affiniteit
met het thema en wilt jezelf hierin verder
ontwikkelen. Je bent bereid om eens in de drie
weken naar de opleiding te komen en volgt verder,
via een digitale leeromgeving, het onderwijs.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

Opleidingscoördinator
Dr. Desirée Joosten-ten Brinke (lector)
Telefoon 08850 84518
E-mail d.tenbrinke@fontys.nl




/flot07
06-41622446

Begeleiding en tijdsinvestering
De deeltijdopleiding beslaat in totaal 60 EC’s (1680
uur) en is verdeeld over 2 jaar. De verhouding tussen
contacttijd en zelfstudietijd is 20:80.
Het studiejaar bestaat uit vier onderwijsperioden. In
elke periode ga je vier keer voor een lesdag naar de
opleiding toe. Een lesdag start om 12:00 uur en duurt
tot 20:00 uur.
In de zelfstudietijd voer je verschillende studietaken
uit, zoals literatuuronderzoek, gesprekken in de eigen
organisatie, schrijven van beroepsproducten,
ontwikkelen van toetsproducten, etc.

Typerend voor deze opleiding
Het programma heeft de volgende kenmerken:
Er wordt gewerkt aan beroepsproducten, die
zoveel mogelijk passen bij de context waarin je
werkzaam bent.
Binnen alle thema’s wordt nadrukkelijk
verbinding gelegd met jouw beroepspraktijk.
Er worden professionele leergemeenschappen
gevormd, waarin samenwerking dient als
ondersteuning voor de ontwikkeling van de
beroepsproducten.
Tijdens het werk en de studie krijg je regelmatig
feedup, feedback en feedforward van docenten.
Binnen de master kun je je persoonlijke
leerroute bepalen door een eigen combinatie te
maken van beroepsproducten en inhoudelijke
thema’s. Onderbouw met objectieve feiten en
argumenten.
De opleiding is opgebouwd uit face-to-face
bijeenkomsten en digitale studietaken.
De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd door
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, in samenwerking
met het Research Centrum voor Examinering en
Certificering (RCEC | www.rcec.nl).

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding, beschik je over een afgeronde hbo- of
wo-bacheloropleiding. Daarnaast ben je werkzaam bij een onderwijs- of
examenorganisatie, waarbij kwaliteit van toetsen en beoordelen een grote rol speelt.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (leesvaardigheid) en hebt een gedegen
kennis van wiskunde. Met een intakeportfolio en eventueel een aanvullend
intakegesprek beoordelen we je toelaatbaarheid en motivatie voor de opleiding.

Studiekosten



Aanmelden



In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks
collegegeld voor het volgen van een
opleiding. De collegegeldtarieven zijn
afhankelijk van nationaliteit, woonplaats,
een eventueel eerder behaalde graad en
van de opleiding die je wilt gaan volgen of
al volgt. Wil je precies weten hoeveel je
moet betalen aan collegegeld voor deze
opleiding? Ga dan naar de
collegegeldmeter.

Je kunt je aanmelden via
Studielink voor het studiejaar
2019-2020.

Bijkomende kosten

Deze opleiding leidt op
tot de graad Master of
Education

Naast de kosten voor collegegeld, moet je
ook rekening houden met andere kosten
zoals voor boeken, readers en dictaten.

Open dagen en zo...
Kijk voor de meest actuele data op
fontys.nl.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

22-08-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.





