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1. Executive summary (English) 
In this memo an inventarisation of generic available e-assessment types is given. The in BUStoB created e-
assessments have to be as generic as possible in the technical sense. This gives educational institutes and 
training providers the possibility to implement the materials in their own e-learning or e-assessment 
environment.   
 
For addressing construction errors, specific new functionality will be developed. With this new innovative 
functionality the assessments on construction errors are at the same time instructions on how to prevent 
and/or fix them. Based on work done by marketactor DWA (an advisory company in the Netherlands) a first 
brainstorm of possibilities has been created. In the first quarter of 2016 the possibilities will be discussed and 
worked out in a Functional Design for ICT development (Deliverable 3.3). 
 

2. Inleiding 
In het BUILD UP Skills project BUStoB worden diverse vormen van e-assessment ingezet en ontwikkeld. Deze 
worden toegevoegd aan of ontsloten via de BUILD UP Skills Advisor-app om zo de brug te leggen tussen 
beschikbare bijscholing en de kennis en kunde van de App-gebruiker. 
 
In deze memo is een inventarisatie opgenomen van generiek bruikbare vormen van e-assessment. Daarnaast is 
op basis van een eerder gemaakt bouwfoutenspel (DWA) een brainstorm van mogelijkheden voor het leren van 
bouwfouten uitgewerkt. Deze mogelijkheden worden in het eerste kwartaal van 2016 besproken, verder 
aangevuld en uitgewerkt tot een functioneel ontwerp voor de IT ontwikkeling (Deliverable 3.3). 
 

3. Bruikbare vormen van assessment 
Leerdoelen kunnen grofweg op 3 niveaus worden getoetst. 

1. op kennisniveau 
2. op vaardigheidsniveau 
3. op houdingsniveau 

In onderstaande tabellen worden deze verder uitgewerkt. 
 
Toetsingsmethoden voor leerdoelen op kennisniveau 

Toetsingsmethode Realistisch  acceptabel 

Open vraag Ja 
Je kunt een openvraag inzetten. Je moet dan heel 
goed definiëren uit welke elementen een 
antwoord moet bestaan om het goed te rekenen. 
Je kunt de leerreis wel verlevendigen door af en 
toe openvragen te stellen. Bijvoorbeeld: Hoe lang 
werk je al in de bouw? ….. jaar  
Zorg er wel voor dat er feedback komt 
bijvoorbeeld: als je langer dan 5 jaar in de bouw 
werkt dan noemen wij je een ervaren vakman. 

Matig, tenzij je de antwoorden 
heel kort houdt bijvoorbeeld één 
woord. 

Gesloten vragen Ja 
Meestal multiplechoice. Deze vragen zijn heel 
goed meetbaar. Vooral bij e-learning. Let wel op 
dat je de kennis meet en niet de leesvaardigheid 
Ook is het belangrijk dat de onjuiste antwoorden 
niet de deelnemer naar het goede antwoord 
leiden. 

ja 

Casusvragen Nee 
Een casusvraag kun je op verschillende manieren 
stellen. Meestal bestaat een casusvraag uit een 
beschrijving. Gevolgd door een aantal vragen. Bij 
een training werkt dit goed. bij e-learning minder. 

matig 
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is de aanname bij de eerste vraag fout dan 
worden de volgende vragen automatisch ook fout 
beantwoordt. Het vraagt ook heel er veel van de 
leesvaardigheid van de deelnemer.  
 

Invulvragen Ja 
Bij deze vraag test je echt de kennis van de 
deelnemer. Je moet wel zeker weten dat je alle 
goede antwoorden hebt gedefinieerd. 
Voorbeeld: op het plaatje is ……. Als kierdichting 
gebruikt. 

Ja  

Zet de antwoorden 
in de juiste 
volgorde 

Ja, 
Vooral handig als je wilt testen of mensen de 
juiste werkvolgorde toepassen.  

Ja 

Klik op de juiste 
plek op de 
afbeelding 

Ja, 
Deze vraag is makkelijk te maken. en is beter 
afgestemd op de visueel ingestelde deelnemers. 

ja 

 
Toetsingsmethoden voor leerdoelen op vaardigheidsniveau. 

Toetsingsmethode Realistisch acceptabel 

Practicumtoets, handelingstoets of 
praktijkproef 

Matig 
Toets die zo is opgezet dat alle uit 
te voeren handelingen kunnen 
worden geobserveerd en 
beoordeeld. 
Er  moeten dan wel afspraken zijn 
met bijvoorbeeld bouwmensen of 
installatiewerk dat zij een 
practicum toets kunnen afnemen. 

Nee, tenzij er goede afspraken zijn 
met bijvoorbeeld Installatiewerk of 
Bouwmensen 

Simulatie Nee 
Een simulatie is na de praktijk de 
beste methode om te toetsen of 
iemand de leerdoelen echt 
beheerst. Het ontwikkelen van een 
goede simulatie is ontzettend 
duur. Daarom is het voor BUS niet 
geschikt. 
Tenzij Kenteq onderdelen van 
CRAFT beschikbaar kan stellen 

Nee, tenzij Craft beschikbaar4 
komt 
 
CRAFT is een door Kenteq 
ontwikkelde 3D-omgeving waarin 
praktijksimulaties kunnen worden 
uitgevoerd en getoetst. 

 
 
Toetsingsmethoden voor leerdoelen op houdingsniveau. 

Toetsingsmethode Realistisch acceptabel 

Gedragsassessment Nee, 
Het opstellen van een goed 
gedragsassessment is duur. Wij 
beschikken niet over de 
competenties om een assessment 
op te stellen. 
 

nee 

Reflectieopdracht Ja 
Je kunt mensen laten reflecteren 
over de opdracht die zij hebben 

Ja, vooral als je de antwoorden  
‘voorkookt’ 
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gemaakt. “Welke stappen heb je 
doorlopen om deze som op te 
lossen.” “hoe ga je ervoor zorgen 
dat je wel over het juiste 
gereedschap beschikt?” 
 

Performance assessment Misschien, een collega of een 
leidinggevende kan een aantal 
vragen beantwoorden over de 
prestaties van een deelnemer. 
Deze vragen kunnen als PDF 
bijgevoegd worden. De deelnemer 
kan zelf bepalen of hij er gebruik 
van maakt 

misschien 

Praktijkproef Nee Nee  

 
 

4. Inventarisatie 
Bij de inventarisatie is gekeken naar een viertal e-assessment en e-learning omgevingen 

1. Het Leerhuis van OTIB 
Deze leeromgeving wordt in opdracht van OTIB ontwikkeld voor gebruik in de installatiesector. Om te 
borgen dat in BUStoB gemaakte assessments hergebruikt kunnen worden is deze leeromgeving 
meegenomen. Vooralsnog bestaat deze omgeving uit een responsive website. In 2016 komt er ook 
een professionele app beschikbaar. 

2. Het e-learning en e-assessment platform van aNewSpring 
Het platform van aNewSpring wordt in Nederland veel gebruikt voor het maken van praktijktrainingen 
en e-assessments. Het is een omgeving waarin e-learning en e-assessment in elkaar zijn verweven. 
Het platform van aNewSpring is volledig responsive en bestaat uit zowel een webversie als een app. 

3. Het e-learning en e-assessment platfom van Paragin 
Dit platform wordt onder andere door Kenteq en Fundeon gebruikt voor het uitvoeren van 
professionele assessments. Vooralsnog bestaat deze omgeving uit een responsive website. 

4. ITS-learning 
Dit e-learning en e-assessment platform wordt in Nederland veel gebruikt in het regulier onderwijs. 
Savantis (afbouwsector) gebruikt dit platform om blended bijscholing te ontwikkelen.  ITSLearning is 
volledig responsive en bestaat uit zowel een webversie als een app. 

5. CRAFT 
CRAFT is een door Kenteq ontwikkelde en gebruikte omgeving voor praktijksimulaties in combinatie 
met e-learning en e-assessment. Voor de e-assessments maakt Kenteq daarbij gebruik van Paragin. 

6. Diverse vanuit het netwerk BuildUpSkillsNL genoemde tools 
Naast de grote platformen zijn er veel gratis tools beschikbaar om het internet, waarin vergelijkbare 
assessmentvormen kunnen worden ontwikkeld en verspreid. In deze inventarisatie volstaan we met 
het benoemen van deze initiatieven. Als blijkt dat deze door deelnemers van het platform van 
BuildUpSkillsNL veel worden gebruikt, dan zullen we die specifieke omgevingen verder onderzoeken 
op bruikbaarheid. 

 
Alle genoemde platform voldoen aan onderstaande criteria 

1. Sluit aan bij blended learning 
2. Uitwisseling met diverse LMS-en is mogelijk 
3. Link met externe e-learningsystemen is mogelijk 
4. Er kan een export gemaakt worden van de complete inhoud. 
5. Schaalbaar, Werkt goed op alle devices (telefoon, ipad, pc enz..) (responsive) 
6. Social learning is mogelijk  

Interacties met andere deelnemers & beoordelen werk van andere deelnemers 
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4.1. Leerhuis 

De meeste interacties in het leerhuis zijn vrij eenvoudig van opzet zodat maximale vrijheid ontstaat voor 
implementatie in diverse elektronische leeromgevingen. Daarnaast zijn er voor het leerhuis enkele nieuwe 
vormen van e-assessment ontwikkeld zoals de ‘fruitmachine’ en ‘SIMON’. 
 

1. Video – een video die wordt afgespeeld 

 video 

 

Enkele toepassingsvoorbeelden 

a. Uitleg (in de breedste zin van het woord) 

b. Uitvoer handelingen 

c. Benadrukken volgorde processtappen ineen beroepshandeling 

d. Demonstreren van authentieke situaties (zoals het veroorzaken van een vlamboog) 

 
Zonder aanvullende interacties voor verwerking van het geleerde hebben video-interacties een 
beperkt leerrendement. 
 
 

2. Stelling – vraag met als enige antwoord ‘juist’ / ‘onjuist’ 

 3 stellingen 
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3. Open vraag – een ‘fill-in-the blank vraag 

 vraag met 1 opening 

 

4. Matchmaker – het verbinden van omschrijvingen aan begrippen 

Uitstekend bruikbaar voor het oefenen van begrippen, definities en vakjargon 

4 matchmakers 

 

5. SIMON – 4, 6 of 8 tekstueel beschreven processtappen in volgorde zetten 

Uitstekend bruikbaar voor volgorden in beroepshandelingen 
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6. Volgorde - 3 of 4 visuele processtappen in volgorde zetten 

3 processtappen 

7. Hotspot – de lerende klikt of tapt op de bij de vraag passende positie in de afbeelding 

 
Goed bruikbaar voor bijvoorbeeld: 

a. toetsing visuele herkenning 

b. oefenen grafiek lezen 

c. oefenen tekening lezen 

 

8. Fruitmachine – begrippen – omschrijvingen en afbeeldingen met elkaar combineren 

 
Geschikt voor het combineren van herkenning met kennis van definities en begrippen 
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9. Multiple-choice 

 

In 5 varianten: 

Nr. Vraag Antwoorden Hoe beantwoorden? 

1. 1 Alleen tekst Alleen tekst Click het juiste antwoord 

2. 2 Tekst en één afbeelding Alleen tekst Click het juiste antwoord 

3. 3 Tekst en twee afbeeldingen Alleen tekst Click het juiste antwoord 

4. 4 Tekst Alleen afbeeldingen Click het juiste antwoord 

5. 5 Tekst en één afbeelding 1) Alleen tekst Sleep het juiste antwoord op de 
afbeelding 
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4.2. aNewSpring www.anewspring.nl  

 

 

 
Voorbeeld van een blend van e-learning en e-assessment gemaakt in aNewSpring 

 
4.3. Paragin www.paragin.nl  

 

 

 
4.4. ITSLearning   www.itslearning.com 

 

 
Assessment vormen in ITSLearning 

 
  

http://www.anewspring.nl/
http://www.paragin.nl/
http://www.itslearning.com/
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4.5. CRAFT 

CRAFT is: 
• Een Virtual Reality omgeving (E-learning), serious gaming / applied gaming  
• Met daarin alle context gerelateerde relevante leeropdrachten 
• Waarin je volgens stappenplan een taak uitvoert 
• Waarbij je (of je begeleider) je eigen voortgang monitort 
• Waarbij je met 360°feedback wordt beoordeeld 
• Waarbij je docent je vorderingen toetst en je na afloop een badge verdient 

 

 
Voorbeeld van de inzet van CRAFT 

 
4.6. Diverse vanuit het netwerk BuildUpSkillsNL genoemde tools 

Classmarker www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=cqb54da24d5407c6  
Drillster www.drillster.com  
PlusPort www.plusport.nl  
 
 
 
 

 

 
 

  

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=cqb54da24d5407c6
http://www.drillster.com/
http://www.plusport.nl/
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5. Concept bouwfoutenspel 
Gebaseerd op de geleerde lessen uit Bouwtransparant heeft DWA een eerste prototype gemaakt van een 
bouwfouten-spel.  

 
In dit prototype kunnen ‘spelers’ bij een constatering diverse speelkaarten aanleggen die ingaan op: 

1. Oorzaken 

2. Hoe te voorkomen 

3. Gevolgen 

4. Hoe op te lossen 

5. Hoe aan te tonen 

 
Op deze manier worden deelnemers zich bewust van het belang van kwaliteit en hoe zij deze kunnen realiseren 
en aantonen. 
 
Huidige situatie: 
Door gebrek aan kennis en ervaring kunnen werknemers in de bouw- en installatiebranche, fouten nog niet 
vaak genoeg voorkomen. De focus in de huidige situatie ligt op techniek. 
 
Gewenste situatie:  
Er is binnen de bouw- en installatieketen behoefte aan het voorkomen van fouten door werknemers. Er is 
behoefte aan een omgeving waar werknemers kunnen leren om fouten te voorkomen, en waar kennisdeling en 
ervaringsdeling  plaatsvindt over mogelijke fouten, oorzaken, gevolgen en oplossingen van fouten.  
 
5.1. Kenmerken didactische vorm: 

1. Attitude-verandering:  

Werknemers leren zich verantwoordelijk voelen voor het geheel, niet voor het kleine deel van de 

opdracht in je eigen vakgebied, bewustwording ontwikkelen van het voordeel voor jezelf: voorkomen 

van fouten betekent meer winst. Dus de didactische vorm zal het out-of-the box leren denken gaan 

bevorderen. 

2. Diagnosticeren:  

Werknemers leren een expert-rol te vervullen door de context met symptomen, oftewel gevolgen van 

fouten,  te koppelen aan mogelijke oorzaken. Een huisarts hoort symptomen. Bij de symptomen 

(oftewel gevolgen) overgeven, krampen gaat hij oorzaken zoeken. Dit kan bij de handeling cake 

bakken, maar ook bij gehaktballen draaien, te maken hebben met een rauw ei. Dus niet de handeling 
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moet de link leggen naar de activiteit cake bakken of gehaktballen, maar in eerste instantie moet hij 

bij het rauwe ei leren denken aan de gevolgen van het werken met een rauw ei.  

3. Handelingsgericht symptomen voorkomen:  

Gebruikers leren, nadat ze hebben leren diagnosticeren, bij hun eigen vakgebied aan te geven welke 

mogelijke problemen er per handeling zijn die symptomen van problemen kunnen veroorzaken.  

4. Branche-overschrijdende kennisdeling:  

De didactische vorm ondersteunt kennisdeling tussen bouw- en installatietechniek.  Nieuwe situaties 

kunnen worden toegevoegd. Symptomen kunnen snel worden gekoppeld aan oorzaken en 

oplossingen. 

 

5.2. Concept  ontwerpvormen/interacties 

De werkvormen putten hun gegevens uit een database bestaande uit contexten, situaties, gevolgen, oorzaken, 
oplossingen en betrokken beroepsbeoefenaren. Deze heeft steeds per beroepshandeling de vorm van een 
boom die uitwaaiert. 
 

Context Situatie Gevolg Wie ziet de 
gevolgen 

Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
oplossingen 

Beroepshandeling Situatie bij 
betreden 
bouwplaats / 
start beroeps 
handeling 

Mogelijke 
gevolgschade(s) 
 

Welke 
Beroepsbeoefenaar 

  

 
De interacties gaan om: 

1. Herkennen situatie tijdens bouwproces 

2. Herkennen gevolg  tijdens gebruik: 

3. Voorkomen   tijdens bouwproces 

4. Oplossen   tijdens bouwproces 

5. Oplossen   tijdens gebruik 

6. Hoe aan te tonen  tijdens bouwproces 

7. Hoe aan te tonen  tijdens gebruik 

 
Concept LA 1:  drill and practice 
10 minuten spelletje met context en symptomen: mogelijke oorzaken aanwijzen (drill and practice).  

1. Je ziet: een specifieke context 

2. Je ziet: foto van een situatie waarin een symptoom zichtbaar is 

3. Je geeft terug: de meest waarschijnlijke oorzaak 

Dit is toegespitst op het specifieke werkgebied van de medewerker, dus het systeem selecteert de juiste 
gevolgen, oorzaken en veroorzakers afhankelijk van je beroepsprofiel als lerende.  Je ziet dus binnen het 
Leerhuis alleen de contexten en symptomen die op jouw beroepsprofiel van toepassing zijn. 
 
Concept LA 2a: preventie: als je de oorzaken kunt aanwijzen, kun je ze ook voorkomen. 
Je ziet een context en een situatie waarin nog GEEN fout is gemaakt, en je gaat voorkomen dat er fouten gaan 
worden gemaakt. Je ziet de acties van bouwers en installatie-monteurs behorend bij deze beroepshandeling en 
jouw beroep. Je kunt informatie over hun handelingen inzien. Doel is: je voorkomt problemen door bij 
monteurs in jouw vakgebied en het aangrenzende vakgebied punten aan te geven waar je in wilt grijpen in de 
acties die de monteur zelf denkt te gaan nemen.  Ieder probleem dat je voorkomt levert 2 punten op. Ieder 
probleem dat je niet ziet levert 2 punten aftrek op. Highscore. 
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Concept LA 2b: corrigeer de handelingen 
Je ziet de huidige actie van de werknemer in een specifieke context, en je kunt de acties die de werknemer van 
plan is te gaan doen, als speler veranderen. Levert de  door de speler gekozen verandering op dat een fout 
wordt voorkomen? Dan punten.  
Laat ook zien wat de gevolgen zijn van de foutief gekozen verandering van handelingen. 
 
Concept LA 2c: herken goede uitvoering (resultaat) 
Je ziet een context en situatie waarin de uitvoering goed is. De speler geeft aan of de uitvoering goed is en 
waarom. Keuze uit alternatieven 
 
Concept LA 2d: herken een goede uitvoering (proces) 
Je ziet de uitvoeringsstappen van een beroepshandeling. De speler zet deze in de goede volgorde en geeft per 
processtap aan of deze stap goed is uitgevoerd.   
 
Variant: de speler selecteert zelf de benodigde uitvoeringsstappen van de beroepshandeling. Hierbij staan ook 
foute stappen tussen de beschikbare stappen. 
 
Concept LA 3: Kennisdeling stimuleren 
Kennisdeling is halen en brengen.  

 Zelf casus inbrengen van een nieuw symptoom 

 Zelf een soortgelijke foto aanleveren van een situatie of gevolg & hierbij de juiste situatie en/of gevolg 

benoemen 

 Zelf een nieuwe oplossing toevoegen 

Deze items worden door andere lerenden gevalideerd en gewaardeerd (wisdom of the crowd) 
Advies geven is statusverhogend binnen het Leerhuis. Hoe meer je brengt aan advies & hoe meer je advies is 
‘geliket’, hoe hoger je ranking. 
 
Concept  LA 4: multi-user, multi-level 
Per context kunnen gebruikers een game spelen waarbij ze individueel of multi-user spelen en mogelijke fouten 
moeten voorkomen binnen de specifieke context. Ze zien een huis in aanbouw. De juiste waarschuwing om 
problemen te voorkomen met de oorzaak van het probleem en de juiste betrokkenen aanwijzen levert punten 
op. Deze variant is ook als team-game mogelijk, dus bij een toolboxmeeting kunnen 2 teams tegen elkaar 
spelen en daarna bespreken welke problemen ze wel hebben ontdekt en welke niet. 
 
Concept LA 5a: animatie: curatief (fouten) 
Je ziet de fouten in de bouw binnen een specifieke context in een animatie of serie foto’s. 
Je verhelpt ze zodra je ze herkent door de juiste oplossing te selecteren uit meerdere keuze oplossingen. 
 
Concept LA 5b: animatie: curatief (gevolgschades) 
Je ziet de gevolgen van fouten in de bouw binnen een specifieke context in een animatie of serie foto’s.  
Je verhelpt ze zodra je ze herkent door de juiste oplossing te selecteren uit meerdere keuze oplossingen. 
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5.3. Overzicht beoogde interacties  

(groen: concept interactie beschikbaar, geel: nog niet benoemd in concept interacties) 
- Zien & Constateren 

- Wat zie je 

- Is situatie goed/fout 

- Begrijpen 

- Waarom is situatie goed/fout 

- Wat gaat er goed/fout 

- Kunnen 

- Hoe voorkomen 

- Processtappen (incl. extra onzin/foute stappen) 

- Te gebruiken materialen 

- … 

- Hoe oplossen 

- Processtappen 

- Te gebruiken materialen 

- … 

- Hoe aan te tonen 

- Processtappen 

- Te gebruiken inspectiemethode 

- … 


