Verslag Informatiesessie “Oproep Steunpunt Ontwikkeling van
gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en
koepeloverschrijdende toetsen 2021-2025” (17 juli 2020)
Op 17 juli 2020 vond om 10u een informatiesessie plaats over de oproep voor een Steunpunt
“Ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en
koepeloverschrijdende toetsen 2021-2025”. In bijlage vindt u de presentatie die gebruikt werd
tijdens de informatiesessie.

Vragen met betrekking tot de opdrachten van het steunpunt
Vraag: De onderwijsverstrekkers krijgen de mogelijkheid om items/toetsen toe te voegen. Wie staat in
voor de toevoeging van de opgaven van onderwijsverstrekkers, de analyses hierop en wie beschikt
over deze gegevens?
Antwoord: Er is enkel een principiële beslissing genomen rond de mogelijkheid van koepelgebonden
items/toetsen, maar er zijn hieromtrent nog geen verdere concrete afspraken gemaakt. Er is beslist
dat noch de ontwikkeling van deze opgaven, noch de verwerking, analyse en rapportage tot de
opdracht van het steunpunt behoort. Het steunpunt zal enkel instaan voor het bewaken van de
haalbaarheid en de kwaliteit van de toets in zijn geheel. Hiertoe dient een governance model
uitgewerkt te worden.
Vraag: Het IT-luik valt buiten de opdracht van het steunpunt: hoe ver reikt de verantwoordelijkheid
van de IT-ontwikkelaars?
Antwoord: De overheid zal het IT-luik niet zelf ontwikkelen aangezien er internationaal al goede
platformen beschikbaar zijn. Er zal in 2021 een marktverkenning gebeuren na het afronden van de
haalbaarheidsstudie en de gunning van het steunpunt. Dit moet immers in samenwerking met het
steunpunt bekeken worden want de keuze hangt bv af van de gewenste itemformats, de gewenste
feedback, de nodige datastromen. We wachten ook de resultaten van haalbaarheidsstudie af. Het
idee is om zoveel mogelijk processen te automatiseren en de afname en verwerking maximaal via het
platform te laten verlopen zodat het steunpunt zich kan focussen op toetsontwikkeling en analyses.
Op basis van een beperkte marktbevraging in het kader van het toelatingsexamen arts-tandarts, zijn
we van mening dat er voldoende tools beschikbaar zijn op de markt.
Vraag: Wie is bij de afname verantwoordelijk voor de oproep aan scholen en het beantwoorden van
vragen van scholen?
Antwoord: Het is de bedoeling dat alle scholen verplicht deelnemen. Hiervoor zal een regelgevend
traject opgezet worden. De oproep van scholen zal daarom minder relevant zijn dan bij het
peilingsonderzoek. Voor de ondersteuning van scholen zien we wel een rol voor het steunpunt,
namelijk inhoudelijke ondersteuning bij de afname. De technische ondersteuning van scholen dient
opgenomen te worden door de IT-partner.
Vraag: De eindtermen zijn zeer uitgebreid. Wie maakt de selectie van de eindtermen die getoetst
zullen worden?
Antwoord: De selectie van de eindtermen is een opdracht voor de overheid in samenwerking met
het steunpunt. De onderwijsverstrekkers zullen hierover ongetwijfeld ook geconsulteerd worden.

Vragen met betrekking tot de gunningsprocedure
Vraag: De voorstellen dienen op een redelijke korte termijn ingediend te worden gegeven de

vakantieperiode en de vraag om een samenwerkingsverband op te zetten. Hoe omvangrijk dient de
aanvraag te zijn?
Antwoord: Het is de bedoeling dat het voorstel alle elementen bevat om de beoordeling volgens de
aangegeven criteria mogelijk te maken en dat overtuigend is op het vlak van kwaliteit en expertise.
Het is belangrijk om ondanks de strakke timing toch een zo breed mogelijk samenwerkingsverband
op poten te proberen zetten. Dit is een verwachting van de kant van de overheid.
Vraag: Zullen de resultaten van de haalbaarheidsstudie beschikbaar zijn voor de indiendatum zodat
de knelpunten kunnen worden meegenomen?
Antwoord: De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn pas beschikbaar eind januari 2021. De
overheid zal de uitvoerders van de haalbaarheidsstudie bekendmaken zodra de gunningsprocedure
volledig afgerond is (begin augustus 2020).

