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AANVULLING BIJ HET EVALUATIEREGLEMENT
VOOR DE PERIODE VAN AFSTANDSONDERWIJS
(14 MAART 2020 – 31 AUGUSTUS 2020)
CONTEXT
De schorsing van de lessen vanaf 14 maart in het kader van de maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, maakt enkele
aanpassingen in het evaluatiereglement van CVO TNA noodzakelijk.
De leerplandoelstellingen die voorkomen in de leerplannen (of de
basiscompetenties opgenomen in het opleidingsprofiel van de opleiding voor
opleidingen waarvoor nog geen leerplannen zijn) blijven het voorwerp vormen
van de evaluatie.
De meeste bepalingen in het evaluatiereglement blijven onveranderd van kracht.
Voor de bepalingen rond fraude of onregelmatigheden en het aantekenen van
beroep geldt echter dat persoonlijk onderhoud met lesgevers of directie (bv. voor
inzage van je eigen kopij van de afgelegde evaluaties of persoonlijk onderhoud
met de voorzitter van de evaluatiecommissie in het kader van een beroep) via
digitale weg zal verlopen.
HOE WORDT DE EVALUATIE GEORGANISEERD?
Alle evaluaties die je aflegt, staan altijd in functie van het bereiken van de
leerplandoelstellingen. Je wordt geëvalueerd aan de hand van kleinere
opdrachten en oefeningen waarin enkele leerplandoelstellingen of specifieke
onderdelen van één bepaalde leerplandoelstelling beoordeeld worden.
Hiernaast word je geëvalueerd aan de hand van grotere opdrachten, waarin je
zal aantonen of je bepaalde leerplandoelstellingen al dan niet beheerst. Door de
plotse, onvoorziene overschakeling op afstandsonderwijs, inclusief het evalueren
via afstandsonderwijs, wijkt de manier waarop evaluaties worden afgenomen af
van wat eerder bij de start van de module gecommuniceerd werd.
De manier waarop de doelstellingen geëvalueerd worden, dient sinds de coronamaatregelen namelijk aangepast te worden aan wat mogelijk is via
afstandsonderwijs en kan gebeuren via verschillende kanalen (verschillende tools
online, via mail of via de post). Naast (aangepaste) opdrachten wordt ook meer
ingezet op mondelinge evaluaties met individuele cursisten, online besprekingen
van ingezonden opdrachten/ oefeningen, bijdragen via forumbesprekingen en
interactie tijdens online lessen. Ook nu krijg je als cursist verschillende kansen
om te tonen dat je de doelen behaalt via de verschillende oefeningen en
evaluaties.

