Persoonlijk profiel
Van 1999 - 2015 ben ik als deeltijd HBO-docent betrokken geweest als assessor en lid van de
curriculum- en toetscommissie bij de Johan Cruyff University/Sportmarketing aan de Hogeschool
van Amsterdam. Daarvoor gewerkt bij verschillende bedrijven en (sport)communicatie
adviesbureaus als senior adviseur en projectmanager. Ik ben oprichter/eigenaar van de VDHC
Groep (2000) en jaren actief geweest als trainer en coach voor diverse organisaties op het gebied
van persoonlijke ontwikkeling en verandermanagement met een focus op het MBTI-instrument
(www.vdhchumanperformance.com).
Gezien mijn ontwikkelde passie voor (digitale) toetsing als docent, veranderprocessen en
onderwijsvernieuwing heb ik VDHC Digitale Toetsing (www.digitaletoetsing.nl) in 2007 opgericht.
Inmiddels heb ik veel (onderwijskundige) vakkennis en ervaring opgebouwd op het gebied van
digitale toetsing en ben ik een volwaardige gesprekspartner op verschillende niveaus (Onderwijs,
Programmamanagement, ICT, Stuurgroepen, CvB). Om samen met (onderwijs)organisaties aan
maatwerk oplossingen te werken. Niet alleen voor digitalisering van toetsen, maar ook voor
digitalisering van Onderwijs in het algemeen gekoppeld aan Onderwijsvernieuwing en (technische)
innovaties.
Dienstverlening op het gebied van digitaal toetsen
De opzet en implementatie van de digitalisering van toetsen is maatwerk. In samenwerking met de
klant wordt in elke fase van het proces geïnventariseerd waar de wensen en behoeften liggen. In
het kort de belangrijkste dienstverlening op een rij, van adviseur tot aan projectmanager:
•
•
•
•
•
•

op interim basis (projectmanagement) werkzaamheden verrichten;
begeleiden van (Europese) Aanbestedingen gericht op de selectie van digitale
toetssoftware;
analyse, inventarisatie en advies over het totale digitale toetsproces en de inrichting
binnen de organisatie (huidige en gewenste situatie);
het maken van beleidsplannen, projectplannen, PID’s en implementatieplannen voor de
digitalisering en (beveiligde) afname van toetsen;
het begeleiden van de implementatie van digitaal toetsen: technische-, onderwijskundigeen organisatorische implementatie;
operationele ondersteuning bij het opbouwen van itembanken in samenwerking met
docenten en het geven van presentaties en workshops over de digitalisering van toetsen.

Ervaring met PRINCE2 (methodiek gericht op projectmanagement processen) en met het maken
van Project Initiatie Documenten, Businesscases en Financiële (meerjarige) planningen. En
ervaring met het RACI model als basis voor organisatorische implementatie gericht op taken- en
verantwoordelijkheden. Verder heb ik ervaring en gewerkt met de volgende toetssoftware die
vaak in onderwijsorganisaties worden ingezet: Cirrus Assessment, SoWiSo, RemindoToets,
TestVision, TeleToets, Surpass, QMP. Zie verder voor het portfolio ‘digitaal toetsen’.
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Klantportfolio VDHC Digitale Toetsing (meer informatie op www.digitaletoetsing.nl)
2020

: Adviseur Online Proctoring InHolland

2018 – 2020 : Projectleider digitaal toetsen Nyenrode Business Universiteit
-

inrichten, beschikbaar stellen en implementeren van een gekozen toetssoftware en een toetsvoorziening voor
grootschalige digitale toets afnames op locatie Breukelen en Amsterdam via Chromebooks + Online
Proctoring vanaf 1 april

2015 – 2018 : Projectleider digitaal toetsen Technische Universiteit Eindhoven
-

keuze, selectie digitale toetssoftware via Europese Aanbesteding
opzet, realisatie grootschalige digitale toetsvoorziening (STEP)
opzet, realisatie ondersteuningsorganisatie DT (centraal en facultair)

2016 – 2018 : Adviseur project digitaal toetsen Radboud Universiteit Nijmegen
-

Europese Aanbesteding toetssoftware, opzet en inrichting grootschalige toetsvoorziening, implementatie

2017 – 2018 : Adviseur project digitaal toetsen Erasmus Universiteit Rotterdam
2013 – 2016 : Projectleider/adviseur digitaal toetsen Universiteit Utrecht:
-

opstellen PID, projectplan, inventarisatierapport, businesscase DT
keuze en selectie digitale toetssoftware via een Europese Aanbesteding
opzet en realisatie van een grootschalige digitale toetsvoorziening
http://educate-it.sites.uu.nl/innoveer-je-onderwijs/e-assessment/

2014 – 2015 : Procesmanager digitaal toetsen ai Haagse Hogeschool
2014

: Adviseur HBO Raad/Vereniging Hogescholen '10 voor de leraar'

2013 – 2014 : Advies en ondersteuning bij de digitalisering van toetsen Haagse Hogeschool
2013 – 2014 : Advies en begeleiding bij de digitalisering van toetsen voor HvA DEM Duaal
2012 – 2013 : Adviseur opschaling digitaal toetsen locaties WBW/FMB HvA DEM
: Inventarisatie en advies inrichting digitale toetsorganisatie HvA DOO
2010 – 2012 : Projectleider implementatie digitaal toetsen Hogeschool van Amsterdam DEM
2010 – 2011 : Adviseur Tender ‘digitaal gestuurd toetsen’ SURF voor HvA, HAN, Saxion
2007 – 2011 : Oprichter van VDHC Toetscentrum voor online afname digitale examens voor
diverse officieel erkende landelijke exameninstituten
2008 – 2010 : Projectmanager opzet 5 toetslocaties voor digitale afnames voor IB Groep/DUO
2007 – 2010 : Advies, begeleiding implementatie digitaal toetsen Johan Cruyff University
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