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Stellingen bij het proefschrift ‘Implementing assessment innovations in Higher Education’  

1) Het is bij digitaal tentamineren belangrijk om rekening te houden met de voorkeuren en ervaring 

van studenten om de stress bij studenten over de afname te reduceren, ook al kan digitaal 

toetsen zonder afbreuk aan de toetskwaliteit (in ieder geval bij meerkeuzetentamens) gewoon 

worden geïmplementeerd (Hoofdstuk 2) 

2) Hoewel het gebruik van een toetsmatrijs met verschillende kennisniveaus in het construeren van 

een toets bij kan dragen aan de kwaliteit van een toets, zal het doorgaans weinig zinvol zijn om 

de behaalde scores in de verschillende kennisniveaus gebaseerd op de resulterende toets aan 

studenten terug te koppelen (Hoofdstuk 3) 

3) De effectiviteit van het invoeren van formatieve toetsen is vooral afhankelijk van de inzet van 

individuele studenten, en kan niet worden ingevoerd als middel om de prestatie van een groep 

studenten te verbeteren (Hoofdstuk 4). 

4) Wanneer een onderwijsinnovatie beoogt gedrag te veranderen met als resultaat verbeterd 

studiesucces, is het essentieel om ook daadwerkelijk het gedrag te onderzoeken, en niet enkel 

het studiesucces zelf (Hoofdstuk 5). 

5) Studiegedrag is de sleutel tot het begrijpen van studiesucces (Hoofdstuk 5) 

6) Bij het evalueren van de prestaties van groepen studenten aan hoger-onderwijsinstellingen, is 

het essentieel om rekening te houden met de toevallige fluctuaties over tijd en tussen vakken 

(Hoofdstuk 6). 

 


