
Bijlage 1 Cijferberekening TBL module in Bachelor Geneeskunde Epicurus 2022-2023

iRAT Aantal vragen a vragen a = max. 17
Soort vragen 4-keuze
Score per vraag 1 punt
Max. score voor toets a punten
Min. score voor toets 0 punten
Raadscore per vraag 0,25
Raadscore per toets 0,25*a

tRAT Aantal vragen b vragen b=17 indien er na toetsafname een reparatie aan een vraag in de iRAT plaatsvindt, vervalt die vraag altijd in de tRAT
Soort vragen 4-keuze
Score per vraag 4 - 2 - 1 - 0 punt

afhankelijk van aantal pogingen
Max. score voor toets 4*b punten
Min. Score voor toets 0 punten

Peer evaluation Schaal 5-punts
Score is gem. van score van max. 5 studenten, afgerond op 1 decimaal
Max. score 5 punten Indien een student zelf de evaluatie voor zijn peers niet voor de deadline heeft gedaan, dan krijgt hij zelf score 0.
Min. score 0 punten 0 punten

Weging onderdelen m.u.v. TBL 1 in OVV-1 en OVV-2
iRAT 60%
tRAT 25%
Peer evaluation 15%

100%

De score van de 3 onderdelen wordt omgerekend naar een schaal met 100 punten.
iRAT score iRAT * (60/a)
tRAT score tRAT * (25/(4*b))
Peer evaluation score peer evaluation * (15/5)

Totaal score TBL is som omgerekende scores
Max. score 100 punten
Min. score 0 punten
Raadscore max. 15 punten is raadscore iRAT * (60/a)
Cesuur 70%; 5,5 70 punten

Cijferformule voor score boven cesuur (70 punten en hoger) 5,5 + (score-cesuurscore)*(4,5/(max. score - cesuurscore)) = 5,5 + ((score-70)*(4,5/(100-70)))
Cijferformule voor score tussen raadscore en cesuur (16 - 69 punten) 1 + (score-raadscore)*(4,5/(cesuurscore-raadscore)) = 1 + (score-15)*(4,5/(70-15))
Cijfer voor score tussen 0 en raadscore (0 - 15 punten) 1,0

Belangrijk: Deelcijfers (zoals die van de TBL) worden niet afgerond in de berekening van het eindcijfer voor het hele blok.
In Canvas worden deelcijfers echter automatisch met 2 decimalen gepresenteerd.
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Voorbeeld cijferberekening TBL module in Bachelor Geneeskunde Epicurus 2022-2023

iRAT Aantal vragen 17 vragen
Soort vragen 4-keuze
Score per vraag 1 punt
Max. score voor toets 17 punten
Min. score voor toets 0 punten
Raadscore per vraag 0,25
Raadscore per toets 4,25

tRAT Aantal vragen 17 vragen
Soort vragen 4-keuze
Score per vraag 4 - 2 - 1 - 0

afhankelijk van aantal pogingen
Max. score voor toets 68 punten
Min. score voor toets 0 punten

Peer evaluation Schaal 5-punts
Score is gem. van score van max. 5 studenten, afgerond op 1 decimaal
Max. score 5 punten
Min. score 0 punten 0 punten

Weging onderdelen m.u.v. TBL 1 in OVV-1 en OVV-2
iRAT 60%
tRAT 25%
Peerevaluation 15%

100%

De score van de 3 onderdelen wordt omgerekend naar een schaal met 100 punten.
iRAT score iRAT * (60/max. score iRAT) score iRAT * (60/17)
tRAT score tRAT * (25/max. score tRAT) score tRAT * (25/68)
Peerevaluation score peerevaluation * (15/5)

Totaal score TBL is som omgerekende scores
Max. score 100 punten
Min. score 0 punten
Raadscore 15 punten
Cesuur 70%; 5,5 70 punten

Cijferformule voor score boven cesuur (70 punten en hoger) 5,5 + (score-cesuurscore)*(4,5/(max. score - cesuurscore)) = 5,5 + ((score-70)*(4,5/30))
Cijferformule voor score tussen raadscore en cesuur (16 - 69 punten) 1 + (score-raadscore)*(4,5/(cesuurscore-raadscore)) = 1 + (score-15)*(4,5/(70-15))
Cijfer voor score tussen 0 en raadscore (0 - 15 punten) 1

Belangrijk: Deelcijfers (zoals die van de TBL worden niet afgerond in de berekening van het eindcijfer voor het hele blok.
In Canvas worden deelcijfers echter automatisch met 2 decimalen gepresenteerd.
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