
Format Grassrootaanvraag 2014/15 (docent) 
 

1 

 
 
 

Docent-aanvraag Grassroots 2014 - 2015  
 
Via dit formulier dient u uw projectvoorstel in voor deelname aan het Grassrootsproject. Meer 
informatie en richtlijnen voor het indienen van een projectaanvraag zijn verkrijgbaar via de UvA 
Grassroots pagina 
 
Definitieve projectvoorstellen dienen uiterlijk  2 september 2014, 12:00 uur te zijn ingediend 
via het algemene emailadres van Grassroots: Grassroots@uva.nl  
Let op: Bij toekenning van de Grassroot wordt u op 25 september 2014 om 15 uur verwacht bij 
de startbijeenkomst. 

Gegevens aanvrager (docent) 
 
• Voor- en achternaam: Susan Voogd & Ellen Algera 
 
• Titel: MSc. 
 
• Functie: toetsdeskundige & toetscoördinator, docent 
 
• Faculteit en opleiding:FNWI, IIS, keuze en honoursonderwijs en opleiding Bèta-gamma 
 
• Aanwezig op de UvA (dagen): donderdag 
 
• Adres en kamernummer op de UvA: SciencePark C2.122a 
 
• Email adres: s.r.voogd@uva.nl & e.m.algera@uva.nl  
 
• Telefoonnummer op de UvA: 6691 & 8561 
 
• Heeft u al eerder een Grassroots voorstel uitgevoerd? Ja/Neen 
 

Omschrijving van het Grassroots projectvoorstel 
 
1. Titel van de aanvraag 
 
Test & item analysis grading rubrics 
 
 
2. Geef enkele trefwoorden voor uw project (denk bijvoorbeeld aan: 'sms voting', ‘peer 

review', 'streaming video', 'simulatie', 'digitaal toetsen', etc.) 
 
Test & item analysis, analysis open question assessments, analysis grading rubrics, reliability open 
question assessments, reliability grading rubric, standard format grading rubric, automatic 
calculation quality parameters 
 
 
3. Beschrijf kort de onderwijscontext waarvoor u een ICT-toepassing wilt ontwikkelen of 

inzetten 
 
Titel van het vak: is hier niet van toepassing. We willen voor alle verschillende vakken binnen het IIS 
(dus ook diverse opleidingen) een efficiëntieslag bij het gebruik van grading forms (rubrics en 
beoordelingslijsten) Dit format kan vervolgens gemakkelijk overgenomen worden door andere 
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opleidingen van de UvA. Voor deze aanvraag hebben we als voorbeeld een beoordelingslijst van het 
vak Hacking Healthcare (keuze en honoursonderwijs) bijgevoegd met een bijbehorende analyselijst. 
 
Opleiding: IIS 
 
Studiejaar: divers 
 
Aantal studenten: steeds meer  
 
Periode waarin onderwijs gegeven wordt: gedurende het gehele academische jaar 
 
Overige bijzonderheden, bijv. kenmerken van studenten, opvallende kenmerken van de opzet of 
inhoud van het vak: 
 
 
 
4. Beschrijf hoe u de ICT- toepassing wenst in te zetten (in welk onderdeel van het vak, in een 
hoorcollege of practicum, voor individueel of groepswerk, beoordeeld/niet beoordeeld, 
verplicht/niet verplicht enz.) 
Toetsing is een belangrijk onderdeel van onderwijs, waar zowel binnen als buiten de UvA veel 
aandacht voor is. Omdat toetsen gebruikt worden om beslissingen te nemen over de studenten, is 
het van belang dit met grote zorgvuldigheid aan te pakken (Sluijsmans, Peeters, Jakobs, Weijzen, 
2012). Om informatie over de betrouwbaarheid van toetsen te krijgen kan achteraf (na scoring) de 
betrouwbaarheid van een toets berekend worden. En kan de kwaliteit van toetsitems gemeten 
worden door de percentage- en itemrestcorrelatie-waarden te berekenen. Op dit moment gebeurt 
dat standaard bij MC toetsen bij het IIS, maar vinden docenten het te veel tijd kosten om dit soort 
waarden uit te rekenen bij open vragen toetsen en toetsen, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
beoordelingslijsten. 
 
Bij het IIS wordt sinds 2012 extra aandacht besteed aan toetsing. Er is ondertussen een standaard 
Excel format om beoordelingslijsten inhoudelijk vorm te geven op basis van de toetsmatrijs. Tevens 
is er een Excel format ontwikkeld om open vragen toetsen mee te analyseren, zodat percentage-, 
itemrestcorrelatie-waarden en de betrouwbaarheid (Crohnbach’s alpha) na scoring berekend kunnen 
worden. Dit analyse-instrument kan ook gebruikt worden om scores op items bij een 
beoordelingslijst mee te analyseren. Het kost de docent echter nog veel tijd om de scores uit de 
beoordelingslijsten over te zetten in het analyse-instrument. 
 
Met behulp van dit grassrootproject willen we het analyseren van de toetsen, waarbij scorelijsten 
gebruikt worden, efficiënter maken voor docenten. De docent kan op die manier sneller tot 
adequate cijfers komen en de kwaliteit van de toetsing verbeteren of garanderen. Tevens wordt het 
digitaal archiveren van dit soort toetsen gestimuleerd, waarbij tevens complete terugkoppeling van 
deelscores en geschreven feedback naar studenten gemakkelijk mogelijk is. 
 
5. Geef aan met welk doel u ICT wilt inzetten  
In plaats van papieren beoordelingslijsten die met de pen ingevuld worden (bijvoorbeeld bij een 
presentatie van een student), willen we naar het invullen van scores en feedback op tablet of PC, 
zodat: 
1. docenten geen onnodige informatie meer hoeven in te vullen (zoals op elk blad hun eigen naam 
als beoordelaar, de datum en het eindcijfer), gestimuleerd worden feedback in woorden bij te 
voegen en deelscores in te vullen, die geanalyseerd worden; 
2. docenten de ingevulde toetsen direct kunnen mailen aan studenten en kunnen archiveren 
(bijvoorbeeld na het beoordelen van een presentatie of essay); 
3. docenten na het herhaaldelijk invullen van een scorelijst direct inzicht hebben in de kwaliteit 
van de toets vanuit de toets- en itemanalyse, die gekoppeld is aan de scorelijsten; 
Samenvattend: Het doel is om het toetsproces met scorelijsten efficiënter in te richten, zodat de 
kwaliteit van de toets continu gewaarborgd kan worden en studenten gerichte feedback en 
betrouwbare cijfers kunnen krijgen. 
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6.Geef aan wat u oplevert met deze Grassroot dat door anderen herbruikt of gebruikt kan 
worden. Bijvoorbeeld een handleiding, tips en trucs, video met uitleg, ideeën voor opschaling 
etc. 
1. Format voor het ontwerpen van eigen digitale beoordelingslijsten, waarbij studenten geschreven 
feedback krijgen. 
2. Automatisch gegenereerde informatie over de kwaliteit van de ontworpen toets na gebruik van 
de toets. 
3. Instructievideo’s: 
- Hoe maak ik een beoordelingsformulier op basis van een toetsmatrijs? 
- Hoe toon ik (als docent) aan dat mijn toets, waarbij ik een beoordelingsformulier gebruik, valide 
en betrouwbaar is? 
 
7. Geef aan welke ICT toepassing(en) u wilt inzetten om tot het projectresultaat en/of een 
herbruikbaar product te komen. 
De reeds gemaakte Excel documenten “voorbeeld beoordelingslijst” en “toets-en itemanalyse” 
moeten geoptimaliseerd en aan elkaar gekoppeld gaan worden (zie stappenplan in het volgende 
kader). Daarbij zullen we ICT hulp nodig hebben. 
Verder zal er voor het maken van instructievideo’s geen hulp nodig zijn. 
 
8. Geef een korte beschrijving en planning van de werkzaamheden in uw project. De 
projectduur van 6 maanden valt binnen de periode van september 2014 t/m augustus 2015.  
Stap 1(oktober): Keuze maken voor ondersteunend programma (Excel / DataNose / starfish-
invulvelden) om standaard beoordelingsformulier voor docenten te maken. 
Stap 2 (gelijk met stap 1): Keuze maken op welke manier ingevulde beoordelingsformulieren van 
een groep studenten gezamenlijk automatisch geanalyseerd kunnen worden om p-waarden, rit-
waarden en betrouwbaarheidswaarde te berekenen (en in STEVIE verder te kunnen verwerken). 
Stap 3 (oktober-november): Format beoordelingsformulier en analyse-instrument ontwerpen.  
Stap 4 (december): Instructievideo’s opnemen en op starfish plaatsen:  
1. hoe maak ik een beoordelingsformulier op basis van een toetsmatrijs? 
2. Hoe toon ik (als docent) aan dat mijn toets, waarbij ik een beoordelingsformulier gebruik, valide 
en betrouwbaar is? 
Stap 5 (januari): Evaluatie onder docenten welke verbeterwensen er zijn (bijvoorbeeld manier van 
feedback geven naar studenten met beoordelingslijst, mogelijkheden om beoordelingslijst naar 
eigen wensen aan te passen, informatie die verkregen wordt uit analyse-instrument, e.d.). 
Stap 6 (februari): Optimalisatie format beoordelingsformulier en koppeling analyse-instrument. 
 
9. Geef aan of u ondersteuning of advies nodig heeft bij de projectuitvoering, en zo ja, 
waarvoor. 

□ Ik heb geen ondersteuning nodig 
X Ik heb wel ondersteuning nodig, namelijk voor het volgende: 
Stap 1,2 en 3. Wij als ontwerpers kunnen nog veel leren op ICT gebied. Wat is mogelijk met de 
diverse programma’s en wat werkt uiteindelijk het meest gebruikersvriendelijk voor alle 
docenten op de UvA? 
 

Ik wens ondersteuning via:  
X Via mijn facultaire ICTO contactpersoon 

□ Via persoonlijk advies van de centrale ICTO afdeling 

□ Via een cursus, namelijk ………… 
 
10. Opmerkingen 
Of ondersteuning komt vanuit een facultaire ICTO contactpersoon of iemand van de centrale ICTO 
afdeling maakt ons niet zoveel uit, zolang het maar iemand is die een idee heeft op welke manier 
deze bestanden zo te koppelen zijn dat het efficiënt en gebruikersvriendelijk wordt voor docenten. 
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De	  criteria	  ,	  waarop	  de	  Grassroots	  2014	  –	  2015	  beoordeeld	  worden:	  
 

1. De inzet van de Grassroot leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
2. De Grassroot levert (onder andere) een resultaat op, dat herbruikbaar is voor andere 

opleidingen en docenten. 
3. De Grassroot draagt bij aan de verhoging van ICT vaardigheden en kennis van de docent/ 

studenten 
4. Het gaat het om een nieuwe ICT-toepassing in het onderwijs van deze faculteit of opleiding. 

Het hoeft echter geen baanbrekende vernieuwing te zijn. 
5. De Grassroot levert een concreet product op (bijvoorbeeld onderwijsmateriaal of werkvorm) 

dat direct inzetbaar is in het onderwijs. 
6. Het voorstel beschijft helder wat de toegevoegde waarde is van de Grassroot in de 

onderwijscontext en het voorstel is haalbaar: het is het een klein project dat binnen de 
geplande tijd en middelen uitgevoerd kan worden. 

7. Afstemming student/docent (indien van toepassing) over het idee en de uitvoering van het 
voorstel binnen het onderwijs. 

 
 


