onderwijs

De voortgangstoets
is geliefd
Veel waardering, maar belangen lopen uiteen
Studenten gebruiken hem
om inzicht te krijgen in hun
ontwikkeling, faculteiten
om hiaten in het onderwijs
op te sporen. De belangen
verschillen, maar beide
partijen zijn zeer te spreken
over de voortgangstoets, zo
blijkt uit onderzoek van het
KNMG Studentenplatform.
Judith Anna Dekker
Jeantine de Feijter

V

iermaal per jaar maken duizenden geneeskundestudenten
in Maastricht, Groningen, Nijmegen en Leiden de voortgangstoets.1 2
Voor velen is het slechts een toets die je
moet uitzitten, voor anderen een steeds
terugkerende nachtmerrie. Het KNMG
Studentenplatform was benieuwd wat
studenten nu eigenlijk van die toets vinden.
De voortgangstoets bestaat uit
tweehonderd meerkeuzevragen die alle
onderwerpen van de geneeskundestudie
beslaan. Studenten uit alle studiejaren
maken dezelfde toets, maar elk studiejaar
heeft wel zijn eigen normering. Gedurende de studie leren studenten meer en
kunnen ze dus ook meer vragen correct
beantwoorden.
De resultaten worden naar de studenten teruggekoppeld in de vorm van
percentages behaald per categorie. Zij
kunnen zo zien wat hun sterke en zwakke
punten zijn en hun positie ten opzichte
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van jaargenoten bepalen. De universiteiten vergelijken de scores van de verschillende deelnemende faculteiten, die
de voortgangstoets weer hanteren om de
effectiviteit van het eigen onderwijs te
toetsen.
Stof bijhouden

De toets stimuleert continu studeren,
omdat studenten die de stof goed bijhouden, niet apart hoeven te leren voor de
voortgangstoets. Studenten die onvoldoende scoren, kunnen bovendien in
hun studievoortgang worden belemmerd. Hierbij rijst de vraag of het wel
eerlijk is om studenten af te rekenen op
een toets die de faculteit afneemt om hiaten in haar curriculum op te sporen. Uit
onderzoek in Nijmegen blijkt dat slechts
45 procent van de studenten inlogt om
het toetsresultaat te bekijken.3 Niet duidelijk is of zij ook bekijken op welke
punten ze moeten bijspijkeren.

In de rubriek MediSein
(zie blz. 157) en op
www.medischcontact.nl/toets start
vandaag de vijfde editie van de voortgangstoets. Elke week kunt u een nieuw
onderdeel van ongeveer tien vragen
invullen. U ziet direct hoeveel vragen u
heeft beantwoord en hoeveel antwoorden juist waren. Zodra u heeft gestemd,
verschijnen de scores van andere deelnemers en een verwijzing naar het
betreffende leerboek. Ook ziet u dan
hoe de eerste- en zesdejaars studenten
scoorden. Onder elke vraag kunt u reageren en reacties van anderen lezen.
Bijna tweeduizend deelnemers logden al in, onder wie bijna zeshonderd
huisartsen, ruim tweehonderdvijftig
medisch specialisten en vijfhonderd
studenten.

In Utrecht wordt in het vierde en
vijfde studiejaar de Utrechtse voortgangstoets (UVT) afgenomen. Deze
bestaat uit veertig korte open vragen.4
Waardevol

In februari 2007 ondervroeg het KNMG
Studentenplatform student-leden van
de KNMG (destijds 6216) via een digitale enquête over de voortgangstoets.
De enquête werd verstuurd naar geneeskundestudenten van alle faculteiten, dus
ook naar die waar geen voortgangstoets
plaatsvindt. Van de eerste groep vond
74 procent de voortgangstoets waardevol. Van de studenten die deze toets niet
maken, zou 76 procent dat wel willen.
Een belangrijk verschil is dat de groep
zonder voortgangstoets meer prijs stelt
op korte open vragen (51%) dan de
groep met voortgangstoets (19%).
Van alle studenten die de voortgangstoets
maken, bereidt 80 procent zich daar niet

De foto is helaas
niet beschikbaar
voor internet

SAMENVATTING
op voor. Meer dan driekwart van de studenten (78%) herhaalt de onderwerpen
niet waarop zij slecht scoren.
Vertraging

Het maken van de voortgangstoets is niet
vrijblijvend. Zo zijn er faculteiten die
studiepunten toekennen voor de toets
of eisen dat een bepaald aantal toetsen
of een gemiddelde daarover voldoende
is. Of studenten lopen studievertraging
op, omdat ze bijvoorbeeld aan het vierde
jaar willen beginnen, maar de voortgangstoets van jaar twee nog niet hebben
gehaald.
De studenten zijn verdeeld over de
vraag of er consequenties aan de voortgangstoets mogen worden verbonden.
Zo’n 51 procent is het daarmee eens.
Naarmate de consequenties steviger
uitpakken, zijn minder studenten daar
voorstander van. Daarbij is er geen significant verschil tussen studenten die wel
en studenten die geen voortgangstoets
hebben. Als er dan toch consequenties
aan moeten worden verbonden, is een
kleine 30 procent het ermee eens dat een
student niet naar een volgend studiejaar
mag als het einde van het voorafgaande
studiejaar met een onvoldoende is afgesloten.
Kwetsbaar

Als er aan de score van de voortgangstoets geen consequenties zouden zitten,
zouden veel minder studenten deelnemen en zou de toets niet werken zoals
die is bedoeld, meent men bij de faculteiten.
De toets dient echter verschillende
doelen: zowel hiaten in het curriculum
als in de kennis van de student opsporen
én studenten met onvoldoende kennis in
hun studiedoorstroom beperken. Deze
doelstellingen kunnen met elkaar conflicteren. De meeste studenten wijzen
verregaande consequenties als studievertraging bijvoorbeeld af.
Daarnaast blijkt het juist/onjuist/
weet niet-antwoordconcept kwetsbaar.
Een correct beantwoorde vraag levert
een punt, bij een fout antwoord gaat er

een punt van de score af. Het invullen van
een vraagteken heeft geen consequenties. In vergelijkend onderzoek tussen
Maastricht en Pretoria kregen alle ZuidAfrikaanse studenten dezelfde vragen als
de Maastrichtse studenten, met uitzondering van vragen die specifiek gelden
voor de Nederlandse gezondheidszorg.5
Daar studenten uit Pretoria niet bekend
zijn met het antwoordconcept, scoren ze
lager dan op grond van hun daadwerkelijke kennis is te verwachten. Ook in
Nederland kan gebrek aan kennis over
het antwoordconcept de resultaten vertekenen. Sommige faculteiten bieden
daarom cursussen aan om studenten in
deze toetsvorm te trainen.
Open vragen

Uit het onderzoek van het KNMG Studentenplatform blijkt dat veel studenten
prijs stellen op de voortgangstoets, hoewel zij hun studiegedrag niet aanpassen
op de ontvangen feedback. Volgens de
faculteiten zou het opfrissen van de stof
juist een positief effect zijn, maar studenten willen vooral het resultaat weten. Dat
studenten graag een voortgangstoets willen en vinden dat die meerwaarde heeft,
is onder andere te verklaren doordat de
resultaten van de voortgangstoets aantonen dat ze daadwerkelijk vooruitgang
boeken. Mogelijk waarderen studenten
de voortgangstoets ook als initiatief van
de faculteiten om hiaten in het curriculum op te sporen en naar aanleiding
daarvan het onderwijs te verbeteren.
Veel studenten die al deelnemen
aan de voortgangstoets, zijn meerkeuze
vragen gewend. De Utrechtse voortgangstoets, die open vragen gebruikt, is
een goed alternatief. De Utrechtse studenten zijn ook tevreden. Bovendien is
er bij open vragen geen sprake van een
gokkans. Daarnaast kost het docenten
minder inspanning om cases te schrijven
in verhouding tot een toets met meer
keuzevragen met dezelfde betrouwbaarheid. Uitbreiding van het aantal deelnemers geeft echter organisatorische
problemen. Met het huidige aantal stu-
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l Elk
jaar maken duizenden
geneeskundestudenten viermaal per
jaar de voortgangstoets.
l Geneeskundestudenten die met
de voortgangstoets bekend zijn, stellen deze toets op prijs. Studenten die
geen voortgangstoets maken, zeggen
dat wel graag te willen.
l Naarmate de consequenties van
de toets steviger worden, zijn minder
studenten voorstander van de voortgangstoets.
l Studenten en universiteiten hebben niet hetzelfde belang bij de
voortgangstoets; studenten hebben
behoefte aan tastbare resultaten,
faculteiten gebruiken de toets onder
meer om hiaten in het curriculum op
te sporen.
l Het KNMG Studentenplatform
erkent het belang en de behoefte van
studenten aan voortgangstoetsing
en beveelt faculteiten aan hiervan
gebruik te maken.

denten zijn de betrouwbaarheid en de
opzet van de toets echter goed.
Nascholing

De voortgangstoets leent zich voor verschillende doeleinden: hiaten in de kennis van de individuele student én in het
curriculum zelf opsporen. Er is zelfs
gedacht aan de mogelijkheid de voortgangstoets voor nascholing te gebruiken.6 Het KNMG Studentenplatform
erkent het belang en de behoefte van
studenten aan voortgangstoetsing, maar
adviseert ook voorzichtig om te gaan
met het verbinden van consequenties
aan de toetsresultaten. Niet de studenten
die moeite hebben met de wijze van toetsing, maar zij die een gebrek hebben aan
kennis en vaardigheden moeten daarvan
gevolgen ondervinden. n
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