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Teelen Kennismanagement

In Wilp, Gelderland ligt op het terrein van zorginstel-

ling Zozijn een prachtig kasteel; de thuishaven van 

Teelen Kennismanagement. We spreken daar met 

twee bevlogen en enthousiaste medewerkers, direc-

teur Marianne Windau-Cuijpers en toetsdeskundige 

Ashra Sugito.

Desirée Joosten-ten Brinke en Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

Wat is Teelen Kennismanagement?
Teelen Kennismanagement is actief op het gebied van 
kennismanagement en is gespecialiseerd in vraagstuk-
ken gericht op leren en toetsen. Marianne Windau-
Cuijpers is als directeur eindverantwoordelijk. Vanaf 
november 1992 is ze in dienst van het bedrijf en sinds 
1995 heeft ze de algemene leiding. Daarnaast levert ze 
samen met collega’s een bijdrage aan diverse opdrach-
ten. Ashra Sugito is toetsdeskundige. Haar takenpakket 
bestaat uit het verzorgen van trainingen en het geven 
van adviezen over toetskwaliteit, van toetsbeleid en 
toetsprogramma’s tot de volledige toetscyclus. Ook is zij 
actief als accountmanager.

Wat is de doelstelling van het bedrijf?
De belangrijkste doelstelling van Teelen Kennismanage-
ment is een bijdrage leveren aan de professionalisering 
van medewerkers van verschillende organisaties. Dat 
wordt in de loop van de jaren steeds meer gedaan 
vanuit een integrale aanpak, dat betekent dat professio-
nalisering vooral ingebed wordt in de doelstellingen van 
een organisatie en bijvoorbeeld trainingen veel minder 
als los onderdeel worden verzorgd. Teelen Kennisma-
nagement is van oudsher een specialist op het gebied 
van leren en toetsen en wil dat ook blijven. Veelal komen 
leren en toetsen in opdrachten samen. De focus ligt op 
een goede dienstverlening, waarin de rol van partner op 
lange termijn vervuld wordt en niet die van leverancier 
op korte termijn. 

V.l.n.r. toetsdeskundige Ashra Sugito en directeur Marianne 
Windau-Cuijpers

EXAMENS IN BEDRIJF 

Wanneer vinden jullie dat die doelstel-
ling bereikt is?
Of de doelstelling bereikt is kan alleen de klant beoor-
delen. Klanttevredenheid is de maat. Marianne licht toe: 
“Op het gebied van leren en toetsen willen wij onze 
klanten ondersteunen, zodat zij zich nog beter kunnen 
richten op het bereiken van hun bedrijfsdoelstellingen.”

Hoe is het bedrijf ontstaan?
In september 1985 heeft Jeroen Teelen het bedrijf op-
gericht, in een kleine ruimte tegenover de Universiteit 
Twente in Enschede. Jeroen Teelen zag marktkansen op 
het gebied van computergebruik. Marianne vertelt: “We 
kwamen als één van de eersten in Nederland met een 
open leercentrum en eigen cursusmaterialen voor pc-
cursussen voor eindgebruikers. Op dat laatste gebied 
waren we jarenlang marktleider. Jeroen Teelen presen-
teerde vele jaren Teleac-cursussen over computerge-
bruik op televisie. Begin negentiger jaren voorzagen we 



32  EXAMENS augustus 2015 - NR 3 www.e-xamens.nl

dat computergebruik voor eindgebruikers zou worden 
verankerd in het regulier onderwijs. Wij hebben er toen 
bewust voor gekozen om een specialist te worden op 
het gebied van leren en toetsen. Die keuze hebben we 
op tijd gemaakt, want er zijn bijna geen pc-opleiders uit 
de jaren tachtig meer over. In de jaren negentig hebben 
wij een substantieel marktaandeel verworven in het 
op maat ontwikkelen van schriftelijke cursusmaterialen, 
gebruikershandleidingen en taakhulpen voor diverse 
organisaties. Daarna hebben we ons aanbod verbreed 
met het op maat ontwikkelen van e-learningapplicaties 
en curricula, en dienstverlening en advisering op het 
gebied van leren en toetsen.”

“Medio negentiger jaren zijn we gestart met de ont-
wikkeling van ons toetssysteem TestVision vanuit de 
overtuiging dat het aantoonbaar maken van kennis en 
vaardigheden van medewerkers steeds belangrijker zou 
worden. Wij hebben een eigen toetssysteem ontwik-
keld, omdat we vonden dat de bestaande toetssys-
temen vanuit de techniek waren ontwikkeld en niet 
vanuit het toetsproces. Eind 1999 kwam TestVision op 
de markt, eind 2011 volgde TestVision Online.”

De focus ligt op een goede dienstverlening waarin 

de rol van partner op lange termijn wordt vervuld

Wie zijn jullie klanten?
Teelen Kennismanagement heeft de afgelopen 30 jaar 
een trouwe klantenkring opgebouwd. Er wordt gewerkt 
voor kennisintensieve organisaties waar opgeleid 
en getoetst wordt uit alle branches: (semi-)overheid, 
onderwijs, profit en non-profit. Voorbeelden zijn banken, 
verzekeraars, examenorganisaties en industriële bedrij-
ven, maar ook bekostigde en niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen. 

Welke activiteiten voeren jullie uit?
In de context van zowel leren als toetsen begint het 
overleg met de klant vanuit hetzelfde fundament, 
namelijk met de doelen die ze willen bereiken. Wat zijn 
de doelen van een opleiding of een examen? Dat is 
de basis van alle opdrachten, ook al zijn die heel divers. 
Zo heeft Teelen Kennismanagement bijvoorbeeld een 
vakschool ontwikkeld voor een technische groothandel 
met leergangen per functie, niveaumetingen en ruim 
30 cursussen, die moeten leiden tot vakbekwaamheid 
van medewerkers. Op dit moment wordt onder andere 
met diverse partijen gewerkt aan een kwalificatiestruc-
tuur voor medewerkers Persoonsinformatievoorziening 
en Identiteitsmanagement van gemeenten. Dit project 
won in 2013 twee prijzen, de Jaarprijs van de Neder-
landse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Prijs 
voor Examens van de Nederlandse Vereniging voor 
Examens. 

Wat is karakteristiek voor Teelen Ken-
nismanagement? 
“Kwaliteit altijd! Ook als dat soms ten koste van com-
merciële doelen gaat.
Wij proberen onze klanten te ontzorgen”. Ashra licht 
dit toe: “Als aanbieder van een toetssysteem kun je 
ervoor kiezen om alle mogelijke vraagvormen op te 
nemen met daarbij allerlei mogelijke scoringsregels. 
Als gebruiker moet je dan goed weten wat wél en 
wat niet leidt tot een goede toets. Wij maken bewust 
onderbouwde keuzes en bespreken die met de klant.” 
De scoringsregels die nu in het toetssysteem zitten 
hebben we samen met de universiteit Twente ontwik-
keld. Kies je een vraagvorm, dan selecteert TestVision 
Online daar automatisch de meest geschikte scorings-
regel bij. Zo automatiseren we activiteiten die voor de 
klant complex kunnen zijn, maar die essentieel zijn voor Voorbeeld van een statistische analyse in TestVision Online
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We hebben een eigen toetssysteem ontwikkeld

de kwaliteit van toetsing.” (Noot redactie: Zie voor meer 
informatie over de scoringsregels Vos en de Graaf, 2008 
en Vos, Kloppenburg, & Tomson, 2010). 
Teelen is bereid om kennis te delen, zowel intern als 
extern met klanten. Met dit doel worden bijvoorbeeld 
regelmatig mini-seminars en themabijeenkomsten 
georganiseerd. Twee maanden geleden is ons boek 
“Toetskwaliteit in de praktijk. Hoe maak ik goede toetsen 
met gesloten en open vragen?” verschenen. Marianne 
vertelt: “Bij onze klanten staan we bekend om onze 
klantgerichtheid. We bieden een vergaande service en 
dat wordt gewaardeerd. Zo is de helpdesk voor Test 
Vision Online gericht op het bieden van kwaliteit en niet 
op het aantal afgehandelde meldingen per medewer-
ker per uur. Een ander voorbeeld is de follow-up bij 
trainingen, er wordt regelmatig materiaal nagestuurd 
en contact gezocht met de cursisten als er relevante 
nieuwe ontwikkelingen zijn”. 

Hoeveel mensen werken hier? 
In totaal werken hier vijftien personen die je grofweg 
kunt verdelen in systeemontwikkelaars en onderwijs-
kundigen/toetsdeskundigen. Het is lastig om goede 
nieuwe collega’s erbij te krijgen. Gelukkig melden 
toetsdeskundigen zich vaak zelf. Ashra bevestigt dat: 
“Ik wilde me verder ontwikkelen en had voor ogen dat 
Teelen Kennismanagement dan wel een plek is om dat 
te realiseren. We zijn een hele professionele club met 
veel deskundigheid en we hebben veel oog voor het 
leren van elkaar. Er is voldoende ruimte om met elkaar te 
sparren en gezamenlijk (trainings)materialen te ontwik-
kelen. De kwaliteit wordt al beïnvloed aan de poort door 
het werving- en selectiebeleid. Om een steengoed team 
te krijgen, worden er hoge eisen gesteld. Er wordt inhou-
delijk veel verwacht van de mensen die hier werken, 
maar ze moeten ook een sterk ontwikkeld ‘wij-gevoel’ 
hebben want dat is kenmerkend voor onze cultuur.”

Met wie werken jullie samen? 
Met het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) 
wordt al jaren samengewerkt op het gebied van toetsen 
en examineren. Elk met een eigen doelstelling, waarbij 
SBO staat voor goede marketing en organisatie van bij-
voorbeeld cursussen en congressen en Teelen Kennis-
management voor de kwalitatief hoogwaardige inhoud
.

Wat zijn de groeimogelijkheden? 
Marianne geeft aan: “Wij willen wel groeien, maar 
groei is geen doel op zich. Wij gaan voor kwaliteit 
en niet voor kwantiteit. Op toetsgebied zien wij met 
name groeimogelijkheden voor persoonscertifi-
cering en voor digitaal toetsen. Daar kunnen onze 
dienstverlening en TestVision Online natuurlijk een 
mooie bijdrage aan leveren. Ook als onderdeel van 
blended learning. Bij blended learning is de kwaliteit 
van formatieve toetsen vaak voor verbetering vatbaar, 
zodat leren en toetsen elkaar echt gaan versterken. 
Bovendien verwachten we dat in verschillende bran-
ches meer formatief getoetst gaat worden. Ook daar 
zien we kansen.”

Wat zijn de verwachtingen voor de 
toekomst? 
Marianne antwoordt: “Toetskwaliteit staat vaker op 
de agenda van directies en bestuurders. Dat heeft 
verschillende oorzaken, zoals een veranderende wet- 
en regelgeving. Gesprekspartners realiseren zich in 
toenemende mate dat toetsing een vak is en kiezen 
voor verdere professionalisering. Dat is fijn omdat ze 
de consequenties van bepaalde keuzes dan beter 
doorzien en dat komt de toetskwaliteit ten goede. 
Bovendien herkennen klanten onze specialistische 
toetstechnische expertise dan beter.” 
Ashra zegt daarover: “Klanten stellen nu andere 
vragen. Waar voorheen gevraagd werd: “Wil je een 
training verzorgen?” wordt nu gevraagd om mee 
te denken over een beleidsplan, dat we dan samen 
verder uitwerken naar verschillende toetsvormen en 
trainingen. Het rendement van zo’n training is daar-
door veel hoger. “

‘Ik ben pas echt tevreden als …’
Marianne wordt gevraagd om bovenstaande zin af 
te maken. Haar antwoord: “Ik ben pas echt tevreden 
als we er structureel in slagen de verwachtingen van 
onze klanten te overtreffen”.
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