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AGENDA

● Aanleiding;

● Conclusie en aanbevelingen;

– Aanbevelingen (uitwisselingsstandaarden);

– Bredere adoptie van de QTI-standaard;

– plannings- en resultaatgegevens
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AANLEIDING

● de wensen en ontwikkelingen aan de vraagzijde (het onderwijs, 
mogelijk andere sectoren);

● de ontwikkelingen aan de aanbodzijde (leveranciers van toetsen en 
toetssystemen);

● de architectuurkaders vanuit ROSA en EduStandaard en de 
ontwikkeling van (inter)nationale standaarden.
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

● Conclusie: 

– Facet heeft biedt nog grote meerwaarde

– Inzetgebied van Facet is beperkt tot CvTE

– Ontwikkeling binnen gestelde kaders (basisprincipes)

● Aanbevelingen:

– Bredere adoptie van de QTI-standaard

– Standaardisatie van plannings- en resultaatgegevens
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AANBEVELINGEN (UITWISSELINGSSTANDAARDEN)



Huidige situatie:
● Matige uitwisseling toetsmaterialen

● geen hergebruik 

● Beperking openbaarmaking toetsitems

● Facet heeft eigen oefenomgeving
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Gewenste situatie:
● Uitwisselen van toetsmaterialen

● Toets is systeemonafhankelijk

● Stimuleren innovatie op itemontwikkeling

● Openbaarmaking van item plus scoring 

● Kostenbesparing
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Huidige situatie:
● Meerdere systemen voor het zelfde doel

● Meerdere uitwisselingsformaten

● Veel handmatig handelingen op school
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Gewenste situatie:
● Administratieve lastenverlichting scholen

● Adoptie van nieuwe UWLR

● Zowel papier als ook digitaal

● Harmonisatie en standaardisatie processen 
en gegevens
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PLANNINGS- EN RESULTAATGEGEVENS
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