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Titel:
Competenties kwaliteitsvol beoordelen: brengt een comparatieve aanpak soelaas?
Trefwoorden (5 engelse, 5 nederlandse)
Comparative judgement, performance assessment, scoring, reliability, validity
Comparatieve beoordelingen, performance assessment, scoren, betrouwbaarheid, validiteit
Abstracts
Samenvatting (max 200 woorden):
In het hoger onderwijs wordt steeds vaker met performance assessments gewerkt om
competenties van studenten te evalueren. Docenten worstelen echter met hoe ze deze
performance assessments het beste kunnen scoren. Meestal wordt hier een combinatie van
criterialijsten en holistisch scoren voor gebruikt. Deze methode leidt echter niet altijd tot
betrouwbare resultaten. Ook treden er problemen op met de validiteit, doordat in deze
methode de competentie niet als geheel benaderd wordt. In dit artikel wordt ingegaan op
deze problematiek en wordt een alternatieve benadering voorgesteld, de comparatieve
beoordelingsmethode (CB). In CB wordt aan beoordelaars gevraagd prestaties van
studenten te vergelijken en aan te geven welke het best presteert in termen van de te
beoordelen competentie. Door meerdere vergelijkingen op te lossen kan een rangorde
gegenereerd worden van beste naar minst goede prestatie. Betrouwbaarheid wordt
nagestreefd door meerdere beoordelaars prestaties meerdere keren te laten beoordelen.
Daarnaast stelt de methode meer valide te zijn, omdat de beoordelaars hun keuze baseren
op basis van een holistische evaluatie van de prestaties en de taak voor studenten kan meer
open geformuleerd worden. Alhoewel onderzoek laat zien dat het een veelbelovende
alternatieve methode is, is meer onderzoek noodzakelijk naar de betrouwbaarheid, validiteit
en praktische haalbaarheid.

Engelstalige titel:
Credible assessment of competences: is comparative judgement the way forward?
Engelse samenvatting (max 200 woorden):
Performance assessments are more and more used in higher education, to evaluate the
competences of students. However, teachers struggle with the scoring of the assessments.
Most teachers use combinations of analytical assessment forms, such as rubrics, and holistic
scores. However, this method does not always result in reliable and valid scores. In this
article an alternative method is introduced, comparative judgement (CJ). CJ asks judges to
compare students’ work and to decide which performance is best in terms of the competence
under assessment. By making several comparisons, a rank order can be generated from
best to worst performance. Reliability is pursued by asking more judges to make more
comparisons. Thereby, the method should be more valid, because judges make the
decisions based on a holistic evaluation of the performances and student assignments can
be developed more open-ended. Although prior research shows that CJ is a promising
method, more research is needed on the reliability, validity and feasibility of the method.
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Inleiding
Competentiegericht onderwijs heeft haar volledige intrede in het hoger onderwijs gemaakt.
Dit heeft gevolgen voor het evalueren van studenten. Het is niet alleen belangrijk om kennis
en inzicht te toetsen, maar ook complexe competenties zoals bijvoorbeeld
probleemoplossend denken, creativiteit, of samenwerken te evalueren. Voor het beoordelen
van deze competenties zijn kennistoetsen vaak ontoereikend en wordt meer gebruik
gemaakt van zogenaamde performance assessments (Lane & Stone, 2006). Bij performance
assessments krijgen studenten opdrachten waarin ze moeten laten zien dat ze de juiste
kennis, inzichten, attitudes en vaardigheden kunnen toepassen om in specifieke (praktijk-)
situaties goed te functioneren (Baartman, 2008). Dergelijke opdrachten zijn vaak zeer open
geformuleerd, waarin zowel het eindproduct als de wijze waarop studenten de opdracht
aanpakken van belang zijn. Voor beoordelaars is het daardoor moeilijk of zelfs onmogelijk
om van te voren vast te leggen wat goed of fout is. Het evalueren van competenties is
hierdoor een stuk complexer dan het toetsen van kennis (Dierick & Dochy, 2001). De
uitdaging voor de beoordelaar ligt erin dat de uitvoering van de taak omgezet moet worden
naar één of meerdere scores die aangeeft/aangeven of en in welke mate de student de
competentie beheerst (Baartman, 2008).
Er zijn verschillende methoden die de beoordelaar kan gebruiken om tot een score te komen.
De twee meest gekende en toegepaste methoden zijn het analytisch scoren via criterialijsten
en het holistisch scoren. Bij het analytisch scoren worden vooraf criteria opgesteld die
gespecificeerde deelaspecten van de competentie aanhalen. Beoordelaars geven
vervolgens per criterium aan in welke mate de studenten geslaagd zijn voor dit deelaspect.
Door een (gewogen) som te nemen van de deelscores wordt het eindpunt bepaald (Van
Petegem & Vanhoof, 2002). Bij holistisch scoren geven beoordelaars een punt op basis van
een evaluatie van het geheel van het werk van de student. Dit punt reflecteert de mate
waarin de student de competentie als geheel beheerst (Sadler, 2009).
Zowel analytisch als holistisch scoren kent echter nadelen en de toepassing ervan wordt
lang niet door alle beoordelaars als bevredigend ervaren (Brooks, 2005; Sadler; 2009).
Zowel de praktijk als de wetenschappelijke literatuur is daarom zoekende naar hoe
performance assessments het beste gescoord kunnen worden. Vaak wordt er gekozen om
analytisch en holistisch scoren te combineren of een tussenweg te formuleren. Beide
methoden kennen echter een aantal kritiekpunten, wat de vraag doet rijzen of er
alternatieven bestaan.
In dit artikel staan we stil bij enkele meetvraagstukken die komen kijken bij het scoren van
performance assessments. Eerst wordt ingegaan op de kritieken op analytisch en holistisch
scoren. Vervolgens wordt een alternatief voorgesteld, de comparatieve beoordelingsmethode
(CB). In deze methode staat het onderling holistisch vergelijken van het werk van studenten
centraal. Tot slot wordt ingegaan op hoe deze methode een antwoord kan bieden op de vaak
aangehaalde kritiekpunten van de meer gekende methoden waarbij aandacht uitgaat naar de
betrouwbaarheid, validiteit en praktische haalbaarheid van deze beoordelingsmethoden. Het
wordt duidelijk dat CB een veelbelovend alternatief is, maar dat er nog veel onderzoek
gedaan moet worden naar de voor- en nadelen.
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Criteriagericht en holistisch scoren: enkele kritiekpunten
De meest beschreven en gekende methode om performance assessments te scoren is het
gebruik van criterialijsten (Lane & Stone, 2006). Criterialijsten zorgen ervoor dat
beoordelaars analytisch naar het werk van studenten kijken, omdat ze dit werk op
verschillende deelaspecten moeten beoordelen en scoren. De optelling van deze scores
leidt, volgens deze methode, tot een adequaat beeld van de mate waarin een student de
competentie beheerst (Baird & Scharaschkin, 2002). Het gebruik van criterialijsten kan de
beoordelaar genoeg houvast geven om elk werk onbevangen, dus los van ervaring en eerder
beoordeeld werk, te beoordelen op de kwaliteit (Sadler, 2005). Deze methode maakt naar
studenten toe duidelijk op welke aspecten zij wel en niet voldoende scoren (Jonsson &
Svingby, 2007).
Een belangrijk kritiek op het gebruik van criterialijsten is dat in deze methode aangenomen
wordt dat elke competentie uiteengerafeld kan worden in deelaspecten en dat de som van
scores weergeeft of een student de competentie beheerst. Dit is een kritiek op de validiteit
van de methode (Sadler, 2009). Doordat een criterialijst uit praktische overwegingen vaak
enkel uit een selectie van de criteria bestaat, beslaat de beoordeling nooit het hele bereik
van een competentie. Daarnaast kan er voor sommige opdrachten op voorhand niet genoeg
informatie zijn om een volledige criterialijst te maken. Bijvoorbeeld als de uitkomsten zeer
divers zijn, of als er om veel eigen input van de student wordt gevraagd (Kimbell et al.,
2009). Een ander vaak gerapporteerde moeilijkheid is dat criterialijsten er zelden in slagen
een evenwichtige aandacht voor proces en product te hebben. Zo is het moeilijk om een
criterialijst te ontwerpen die de competentie creatief denken scoort, omdat in deze
competentie het proces en het product onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (Jones,
Swan & Pollitt, 2014). Kortom, een criterialijst doet niet altijd recht aan het integrale geheel
van een competentie.
Ook blijkt dat beoordelaars het beoordelen via criterialijsten vaak als onbevredigend ervaren.
Enerzijds kan er ongenoegen ontstaan wanneer zij het werk van studenten op zeer veel
criteria moeten scoren, terwijl zij in één opslag zien of en waarom een student al dan niet
geslaagd is. Anderzijds kan een beperktere criterialijst leiden tot de indruk dat niet alle
relevante beoordelingscriteria worden geëvalueerd. Beoordelaars geven aan dat zij daarom
tijdens het beoordelen ook met andere aspecten rekening houden dan vermeld in de
criterialijst. Daarnaast hebben veel beoordelaars toch de behoefte om de werken van
studenten met elkaar te vergelijken, om zo grip te krijgen op de kwaliteit. Een criterialijst biedt
niet genoeg ondersteuning om elk werk onbevangen te kijken (Crisp, 2013). Hoe complexer
de opdracht, hoe problematischer het werken met criterialijsten ervaren wordt (Heller,
Sheingold & Myford, 1998; Schaaf, Stokking & Verloop, 2005).
Als alternatief maken beoordelaars vaak ook gebruik van holistisch scoren. Hierin bepalen
beoordelaars op basis van hun algemene indruk van het werk of een student al dan niet
geslaagd is en welk punt zij krijgen (Sadler, 2009). Een belangrijke kritiek op deze methode
is dat het niet inzichtelijk is hoe en waarom de beoordelaar tot een bepaald punt komt. Op
deze manier wordt een score afhankelijk van de focus van de specifieke beoordelaar. Vooral
beginnende beoordelaars kunnen problemen ervaren bij het consistent beoordelen van het
geheel van het werk, omdat zij weinig houvast hebben (Barkaoui, 2010). Hierdoor besteden
beoordelaars vaak veel tijd en inspanning aan het ordenen en herbeoordelen van het werk
van studenten om (mogelijke) inconsistentie te voorkomen (Crisp, 2010).
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In de praktijk maken docenten vaak gebruik van een combinatie van beide
beoordelingsmethoden. De aangehaalde probleempunten worden hierdoor echter maar
gedeeltelijk ingelost. Het gebruik van meer comparatieve beoordelingsmethoden kan een
mogelijke uitweg vormen.
Comparatief beoordelen als alternatief
Als reactie op deze beperkingen wordt sinds een aantal jaren onderzoek gedaan naar of en
hoe je competenties kan meten via een systeem van comparatieve beoordelingen (CB),
ofwel door prestaties van studenten te vergelijken. In deze beoordelingsmethode staat een
holistische en zelfs intuïtieve aanpak centraal (Pollitt, 2012a). In het systeem van CB worden
telkens prestaties van twee studenten onderling vergeleken, en geven beoordelaars aan
welke beter is ten aanzien van de te beoordelen competentie. Figuur 1 licht via een abstract
voorbeeld toe hoe de beoordelingstaak van beoordelaars kan leiden tot een rangorde. CB
laat uiteraard toe om heel diverse en complexere prestaties te beoordelen dan het voorbeeld
laat zien. Zo kunnen onder meer papers, filmpjes, foto’s of portfolio’s waarin studenten hun
prestatie tonen, worden vergeleken.

Stap 1. Aan beoordelaars wordt
gevraagd telkens de winnaar aan
te duiden

Stap 2. Meerdere beoordelaars
maken meerdere van dergelijke
vergelijkingen

Stap 3. Op basis van deze
vergelijkingen kan een rangorde
gegenereerd worden

Van minder donker naar meer donker

Figuur 1: Comparatief beoordelen – van vergelijken naar een rangorde (naar idee van
www.nomoremarking.com)

Om tot een uitspraak te komen over een reeks van prestaties, wordt aan meerdere
beoordelaars gevraagd om een groot aantal vergelijkingen te maken. Achter de schermen
worden de paren samengesteld en (random) verspreid over de verschillende beoordelaars.
Op basis van deze vergelijkingen kan door middel van een statistisch model een rangorde
worden gegenereerd die de prestaties ordent van minst goede naar beste prestatie. Dit
statistisch model is het Bradley-Terry-Luce-Model, een specifieke vorm van het Raschmodel. Dit model vertaalt de uitkomst van de vergelijkingen naar de kans dat een prestatie
van een andere wint (Pollitt, 2012b). Op deze manier ontstaat een schaal die uitdrukt hoe de
ene prestatie zich verhoudt ten opzichte van alle andere prestaties (Bramley, 2007). Omdat
het Rasch-model zeer robuust is, is het niet nodig dat alle mogelijke vergelijkingen gemaakt
worden, om toch een betrouwbare rangorde te genereren (Whitehouse & Pollit, 2012).
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De methode bouwt voort op Thurstones “Law of comparative judgement”, uit 1927. Hij stelt
dat mensen betrouwbaarder zijn in het maken van een vergelijking, dan in het toekennen van
een absolute waarde aan een prestatie. Laming (2004) stelt dat mensen niet alleen
betrouwbaarder zijn in het vergelijken, maar dat alle beoordelingen ook vergelijkingen zijn.
Een beoordelaar heeft namelijk een referentiepunt nodig om een waardeoordeel te kunnen
geven. Dit maakt dat CB beter aansluit bij hoe mensen van nature beoordelingen maken
(Greatorex, 2007). Door hen een referentiepunt te bieden en een holistische vergelijking te
laten maken, zullen zij niet hun eigen referentiepunt gebruiken waardoor consistentie van
een beoordelaar en over beoordelaars heen gewaarborgd kan worden (Pollitt & Crisp, 2004).
Daarnaast vraagt de beoordeling minder cognitieve inspanning van beoordelaars, doordat zij
enkel een vergelijking hoeven te maken (Jones et al., 2014). Ook voor beginnende
beoordelaars zou het geven van een vergelijkingspunt genoeg ondersteuning moeten geven
om een intuïtieve beoordeling te kunnen maken.
CB is niet alleen theoretisch beschreven, maar kent ook al enkele concrete toepassingen.
Kimbell, Wheeler, Miller en Pollitt (2007) pasten de methode toe voor het vak design en
technologie. 249 studenten hadden als opdracht om het doosje van een gloeilamp om te
vormen zodat het een nieuwe functie kreeg. Zij maakten een portfolio waarin zij hun
denkstappen weergaven met behulp van tekeningen, foto’s en reflecties. Vervolgens
bekeken zeven beoordelaars samen een aantal vergelijkingen, om zicht te krijgen op waar
ze op moesten gaan letten tijdens het beoordelen. Daarna hebben ze elk individueel
ongeveer 40 vergelijkingen gemaakt. Dit heeft geleid tot een rangorde van beste naar minst
goede portfolio met een betrouwbaarheid van 0,93 (Kimbell et al., 2007). Deze
betrouwbaarheidsmaat geeft aan in hoeverre de rangorde gebaseerd is op daadwerkelijke
verschillen in kwaliteit van de prestaties ten opzichte van meetfouten.
Whitehouse en Pollitt (2012) pasten de methode toe op de antwoorden die studenten gaven
op de stelling “Soft engineering is a better river flood management strategy than hard
engineering” (Whitehouse & Pollitt, 2012, p. 5). Deze antwoorden waren ongeveer een tiental
regels lang. 564 papers moesten beoordeeld worden door 23 docenten. Gemiddeld maakte
elke docent 153 vergelijkingen. Dit leidde tot een rangorde met een betrouwbaarheid van
0,97. In deze studie laten de auteurs alle kansen zien die het werken met het Rasch-model
biedt. Zo wordt ook aandacht besteed aan de beoordelaars en prestaties die zich niet
volgens de verwachting van het model gedragen. Daarnaast geven Whitehouse en Pollitt
(2012) inzicht in hoe de betrouwbaarheid stijgt naarmate er meer beoordelingen worden
gemaakt.
In wat volgt lichten we verder toe hoe CB een antwoord kan bieden op enkele bekende
problemen die zich voordoen wanneer competenties moeten worden gescoord.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is een essentieel aspect van elk assessment. Betrouwbaarheid gaat onder
meer over de vraag of de methode zorgt dat een waardering voor een prestatie niet wordt
beïnvloed door de subjectiviteit van een beoordelaar of door het moment van beoordelen
(Dierick & Dochy, 2001). In de analytische methode moeten gedetailleerde criterialijsten
ervoor zorgen dat beoordelaars naar dezelfde aspecten kijken en daardoor tot eenzelfde
punt komen. Zowel bij analytisch als bij holistisch scoren wordt door het vooraf trainen en
gezamenlijk enkele beoordelingen maken getracht om de betrouwbaarheid te verhogen
5

(Harsch & Martin, 2013). Het blijkt echter vooral bij meer open taken moeilijk om een
acceptabele betrouwbaarheid te realiseren (Jonsson & Svingby, 2007).
Bij CB hoeven beoordelaars enkel een vergelijking te maken en geen punten te geven.
Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat neigingen van beoordelaars om altijd streng of altijd
soepel te scoren niet meer relevant zijn. Ook leidt dit ertoe dat het niet uitmaakt op welk
moment je als student wordt beoordeeld, aan het begin of aan het eind van de reeks, op een
zonnige of een regenachtige dag (Pollitt, 2012a).
In tegenstelling tot holistisch en analytisch oordelen wordt in deze methode niet van
beoordelaars gevraagd om exact dezelfde aspecten te beoordelen. Zij mogen terugvallen op
hun expertise en unieke perspectief op de competentie, omdat dit juist leidt tot een meer
geïnformeerde score. “Measuring the reliability of new forms of assessment stresses the
need for more evidence in a doubtful case, rather than to rely on making inferences from a
fixed and predetermined set of data” (Martin, 1997 p. 342). Volgens Martin (1997) en Pollitt
(2012b) moet betrouwbaarheid gaan over het gebruik maken van de diversiteit aan
perspectieven om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van een prestatie. Binnen CB wordt
het werk van studenten altijd door meerdere beoordelaars bekeken. Een stijging in
betrouwbaarheid betekent dat de score met meer precisie kan worden aangegeven. Deze
kan worden verhoogd door het werk nog vaker te laten beoordelen (Pollitt, 2012a).
Door het gebruik van het statistisch Rasch-model waarin CB is ingebed, ontstaat inzicht in de
verwachte en geobserveerde scores van prestaties. Hierdoor is het mogelijk om
beoordelaars of prestaties die te sterk afwijken van de consensus te identificeren. Een
mogelijke oorzaak is dat de beoordelaar een heel ander beeld heeft van wat de competentie
behelst. Dit kan aanleiding zijn de beoordelaar extra te informeren of te trainen in hoe de
beoordeling gemaakt moet worden. Wanneer er bij de beoordelaars onduidelijkheid is over
de kwaliteit van bepaalde prestaties, wordt dit ook gesignaleerd. Deze prestatie kan dan
vaker naar een (meer ervaren) beoordelaar worden uitgestuurd (Whitehouse & Pollitt, 2012).
Op deze manier biedt CB verschillende mogelijkheden om de betrouwbaarheid van scores te
verbeteren, na aanvang van het beoordelingsproces.
Validiteit
De aanhangers van CB stellen dat de analytische meetmethoden minder valide zijn (Jones &
Alcock, 2013; Pollitt, 2012ab; Whitehouse & Pollitt, 2012). Een belangrijk aspect van validiteit
is of de methode ervoor zorgt dat je meet wat je wilt meten (Whitehouse, 2012). Zoals eerder
gesteld kan het opdelen van een competentie ervoor zorgen dat er geen recht meer gedaan
wordt aan het integrale geheel van kennis, attitude en vaardigheid die het omvat. Bij het
gebruik van criterialijsten wordt gesteld dat de criteria uitsluitend zijn, terwijl zij vaak echter
een selectie van alle mogelijk criteria zijn (Sadler, 2009). Een beoordelaar kan net daardoor
vertekend antwoorden, doordat hij of zij op basis van expertise andere (impliciete) criteria
hanteert. Bij holistisch beoordelen valt dit bezwaar weg. Hierin hangt de validiteit echter sterk
samen met de beoordelaar die de beoordeling maakt en waar hij of zij de keuze voor een
bepaalde score op baseert (Harsch & Martin, 2013).
Het belangrijkste argument voor de validiteit van CB is dat deze holistische methode het
integraal geheel van de competentie als voorwerp neemt (Sadler, 2009). Op deze manier
wordt niet alleen naar de kwaliteitsaspecten gekeken die geëxpliciteerd kunnen worden,
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maar naar het geheel aan impliciete en expliciete kenmerken van kwaliteit. Beoordelaars zijn
goed in staat om op basis van hun expertise kwaliteit te herkennen (Pollitt, 2012a). Doordat
de expertise van verschillende beoordelaars leidt tot een uitspraak van de score, wordt
ervoor gezorgd dat de score geïnformeerd is en de rijkheid van een competentie omvat.
Ten tweede kan deze methode voor een valide meting van competenties zorgen, doordat
een breed scala aan type taken kan worden beoordeeld (Jones & Alcock, 2013). Doordat de
assessmentontwikkelaar niet gebonden is aan een vooraf op te stellen criterialijst, wordt het
mogelijk meer open taken te ontwikkelen met bijvoorbeeld meer oog voor de praktijk.
Hierdoor kan de focus van de beoordeling verplaatst worden van de criterialijst naar de
kwaliteit van de prestatie (Whitehouse & Pollitt, 2012). Vervolgens kunnen studenten door
middel van verschillende formats, bijvoorbeeld film, geschreven werk en foto’s, bewijslast
aanvoeren voor de verworven competentie. De cognitieve inspanning die op deze manier
van studenten gevraagd wordt, sluit hierdoor meer aan bij de (beroeps)praktijk. Dit verhoogt
de validiteit van het assessment (Linn, Baker & Dunbar, 1991).
Hoe beoordelaars het werk beoordelen speelt een grote rol in de validering van een methode
(Bejar, 2012). Waar je met criterialijsten beoordelaars kan sturen in waar ze op letten en zo
de validiteit kan verhogen, heb je bij CB deze middelen niet. In CB is psychologische
validiteit, de vraag of beoordelaars wel naar de juiste kenmerken van prestaties kijken,
cruciaal (Bramley, 2007). Zo moet er bijvoorbeeld in een assessment van argumentatief
schrijven niet naar het handschrift gekeken worden maar wel naar hoe de tekst is
opgebouwd. In een studie naar de beoordeling van een aardrijkskundeopdracht waarin
studenten een stelling moeten beargumenteren, komt Whitehouse (2012) tot de conclusie
dat beoordelaars hoofdzakelijk relevante argumenten aandragen voor hun keuze voor een
van de twee prestaties. Het vragen naar een korte argumentatie voor de keuze, zorgt ervoor
dat de validiteit van het assessment makkelijk na kan worden gegaan.
Praktische haalbaarheid van de meetmethoden
Beoordelingsmethoden dienen niet alleen betrouwbaar en valide te zijn. Om in de praktijk te
worden gebruikt, moeten methoden ook zo praktisch en efficiënt mogelijk zijn (Dierick &
Dochy, 2001). Zowel het gebruik van criterialijsten als holistisch scoren kan door een
individuele docent met weinig middelen toegepast worden. Wanneer er met meer
beoordelaars gewerkt wordt, is echter meer tijdinvestering in training en voorbereiding nodig.
CB is moeilijk om op grote schaal toe te passen zonder computer en internet. Op dit moment
wordt gewerkt aan een aantal tools die het assessment via deze methode ondersteunen. Zo
zijn in Engeland twee tools ontwikkeld, E-Scape (Kimbell et al., 2009) en NoMoreMarking
(www.nomoremarking.com). Ook in Vlaanderen wordt gewerkt aan een digitaal platform die
het comparatief beoordelen van competenties in onderwijs en organisaties kan
ondersteunen, D-PAC (www.d-pac.be). In deze tools kunnen studenten hun werk uploaden
in vorm van bijvoorbeeld een paper of filmpje. Vervolgens organiseert de tool het
beoordelingsproces door het werk van studenten in koppels aan beoordelaars te tonen en bij
te houden welke van welke prestatie gewonnen heeft.
Het is nog niet duidelijk of en in hoeverre CB tijdswinst oplevert ten opzichte van het werken
met criterialijsten. Enerzijds kan het ontwerpen van criterialijsten en het trainen van
beoordelaars in het gebruik ervan zeer tijdsintensief zijn. In CB wordt aan beoordelaars enkel
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de competentie-omschrijving meegegeven, vervolgens wordt vertrouwd op de expertise van
beoordelaars. Deze aanpak sluit aan bij hoe de methode betrouwbare en valide resultaten
wil nastreven, en levert tegelijkertijd tijdswinst op (Whitehouse & Pollitt, 2012). Anderzijds
wordt een prestatie veel vaker beoordeeld, wat uiteraard meer tijd kost.
Pollitt (2012b) gebruikt binnen E-Scape verschillende methoden die het assessment
efficiënter maken. Het basisidee is dat prestaties niet puur random aan elkaar worden
toegewezen, maar dat er enkel vergelijkingen worden gemaakt die informatief zijn. Zo
kunnen er vanaf de eerste ronde enkel papers aan elkaar gekoppeld worden die even vaak
gewonnen hebben. Wanneer er genoeg vergelijkingen zijn gemaakt, kan op basis van de
plaats op de rangorde een paar worden samengesteld. Tot slot kan het systeem ervoor
zorgen dat beoordelaars regelmatig dezelfde prestaties zien, waardoor zij de tweede keer
minder tijd nodig hebben om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het werk.
Het is in deze methode echter noodzakelijk om over meerdere beoordelaars te beschikken.
Dit neemt niet weg dat bij criterialijsten doorgaans nauwelijks aandacht besteed wordt aan
het berekenen van de betrouwbaarheid, omdat met het terugvallen op één beoordelaar geen
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend kan worden. Wanneer er wel meerdere
beoordelaars betrokken zijn bij het beoordelen, is de tijdsinvestering van het dubbelbeoordelen zeer hoog.
Tot slot
In het hoger onderwijs neemt de populariteit van competentiegericht onderwijs toe, hiermee
groeit ook de aandacht voor hoe je competenties meer kwaliteitsvol kan meten. Daarbij is er
ruimte ontstaan om alternatieve beoordelingsmethoden te onderzoeken en te kijken hoe en
wanneer zij kunnen bijdragen aan betrouwbare, valide en efficiënte evaluaties. CB biedt een
alternatief perspectief op het scoren van competenties, dat beter aansluit bij hoe mensen van
nature beoordelen.
In CB wordt aan meerdere beoordelaars gevraagd om op basis van een holistische
vergelijking aan te geven welke van twee prestaties beter is in termen van de te beoordelen
competentie. Deze methode ziet betrouwbaarheid als de precisie waarmee de kwaliteit
aangegeven kan worden. Validiteit wordt gewaarborgd doordat beoordelaars een uitspraak
doen over het geheel van de prestatie, waarin ruimte is voor de expertise van de
beoordelaar. Daarnaast hoeft de opdracht niet meer aan te sluiten bij een van te voren
gedefinieerde criterialijst.
Alhoewel deze beoordelingsmethode vanaf 2007 wordt toegepast voor het evalueren van
competenties, is het empirisch onderzoek naar de meerwaarde beperkt. Er zijn nog veel
vragen. Allereerst is het aantal studies naar hoe en wanneer betrouwbare en valide scores
worden verkregen nog nauwelijks onderzocht. Ten tweede is er nog geen duidelijkheid over
de efficiëntie van deze methode. Mogelijk is deze methode niet in alle situaties praktisch
haalbaar vanwege een tekort aan tijd en beoordelaars. CB kan echter een goed alternatief
zijn, vooral voor het beoordelen van meer complexe competenties die steeds meer aandacht
krijgen in de opleidingen van het hoger onderwijs. Het biedt de mogelijkheid taken te
ontwikkelen waarin studenten grote vrijheid hebben in de uitvoering en uitgedaagd worden
na te denken over aanpak en eindproduct. Hierdoor zou de methode goed kunnen worden
toegepast om opdrachten die binnen een stageomgeving of in groepen worden uitgevoerd te
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beoordelen. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de meerwaarde en beperkingen van deze
methode voor de evaluatiepraktijk van het hoger onderwijs in kaart te brengen.
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