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Situering
Naast de uitgangspunten geeft dit opleidingsonderdeel een overzicht van de
opbrengsten van het onderwijseffectiviteitsonderzoek: de mijlpalen en belangrijkste
resultaten na vijfitg jaar onderzoek. Enkele centrale onderwerpen van het
effectiviteitsonderzoek worden thematisch uitgediept: onderwijskwaliteit, accountability,
psychometrie en internationale indicatorenstudies.
Studenten worden actief betrokken bij het uitvoeren van de verschillende stappen
binnen de empirische cyclus binnen het effectiviteitsonderzoek.
Dit opleidingsonderdeel geeft een gespecialiseerd en verdiepend overzicht van één van
de deeldomeinen van de onderwijswetenschappen.

Inhoud
In het opleidingsonderdeel komen volgende onderwerpen aan bod:
• toetsen en toetsitems;
• het begrip onderwijseffectiviteit;
• kwaliteit van toetsen;
• testtheorie;
• performance indicatoren studies;
• leerkracht, -school- en onderwijseffectiviteit.

Begincompetenties
Eindcompetenties
1
2
1
3

Het doorlopen van een empirische cyclus bij instrumentontwikkeling en -validering.
Het synthetiseren van de wetenschappelijke inzichten binnen een deeldomein van
het effectiviteitsonderzoek.
Inzicht in verschillende evaluatiemethoden en -technieken.
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4 Inzicht verwerven in de mijlpalen van het onderwijseffectiviteitsonderzoek.
5 Wetenschappelijke inzichten vertalen in bruikbare materialen voor de
1 onderwijspraktijk.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege, project, werkcollege, zelfstandig werk,
werkcollege: PC-klasoefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De onderwijstaal is Nederlands.

Leermateriaal
Samengestelde reader.
Geraamde totaalprijs: 20 EUR
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• MINERVA
• Intervisiegesprekken

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Vaardigheidstest
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Portfolio, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Toelichting periodegebonden evaluatie: mondeling examen met schriftelijke
voorbereiding + presentatie van de duo-opdracht in symposiumvorm.
Toelichting niet-periodegebonden evaluatie:
• Vorm:
- In functie van het doorlopen van een empirische effectiviteitscyclus, stellen de
studenten een 'dossier onderwijseffectiviteit en evaluatie' op doorheen de lessenreeks.
- Aansluitend bij een duo-opdracht rond het synthetiseren van een thema uit het
onderzoeksdomein (een effectiviteitsindicator), dienen de studenten na afloop van de
lessenreeks een duo-paper in.
• Frequentie:
Het dossier rond onderwijseffectiviteit en evaluatie en de duo-opdracht worden beide
na afronding beoordeeld.
• Omschrijving tweede examenkans:
De niet-periodegebonden evaluatie wordt in exact dezelfde vorm uitgevoerd als tijdens
de eerste zittijd (inclusief puntenverdeling)
• Feedback:
Feedback wordt op vraag van de student mondeling gegeven tijdens het facultair

(Goedgekeurd)

2

vastgelegde feedbackmoment (zowel eerste als tweede zittijd). De feedback is
gebaseerd op een checklist.

Eindscoreberekening
Een combinatie van periodegebonden evaluatie (50%) en niet-periodegebonden
evaluatie (50%).
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer
teruggebracht tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger
ligt.
Om te slagen voor het opleidingsonderdeel moet het eindcijfer minstens 10/20 zijn en
moet op alle onderdelen van de evaluatie minstens het equivalent van 8/20 worden
behaald. Indien het eindcijfer toch een cijfer van 10 of meer op 20 zou zijn, maar voor
één onderdeel van de evaluatie minder dan het equivalent van 8/20 werd
behaald, wordt dit teruggebracht tot het hoogste niet-geslaagd cijfer (nl. 9/20).
Indien voor minstens één onderdeel van de evaluatie minder dan 8/20 werd behaald,
kan men niet gedelibereerd worden voor het geheel van het opleidingsonderdeel.
Indien de eindscore toch een cijfer van 8 of meer op 20 zou zijn, maar voor één
onderdeel van de evaluatie minder dan het equivalent van 8/20 werd behaald, wordt dit
teruggebracht tot het hoogste niet-gedelibereerd cijfer (nl. 7/20).
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