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A. Evaluatiecriteria op toetsniveau B. Aandachtspunten 

Validiteit  

Bij het maken van de toets stond vast welke vakdoelstellingen getoetst moesten worden.  

De vakdoelstellingen zijn vertegenwoordigd in de toets.  

De vragen en opgaven in de toets gaan de opgegeven tentamenstof niet te buiten.  

Maximaal 25% van de toetsvragen heeft betrekking op tentamenstof die uitsluitend in de 
colleges is aangeboden1. 

 

De toetsvorm (en het type vragen) sluit aan bij het cognitief niveau van de vakdoelstellingen 
en de werkvormen van het vak. 

 

Het aantal toetsvragen per vakdoelstelling en het daarmee te behalen aantal punten is in 
overeenstemming met de zwaarte van de vakdoelstelling. 

 

Betrouwbaarheid  

De vragen in de toets zijn onafhankelijk van elkaar geformuleerd. (enerzijds leidt een fout bij 
vraag a niet tot fouten bij vraag b of c, anderzijds geeft vraag x niets weg voor de 
beantwoording van vraag y). 

 

De toets bestaat uit voldoende vragen voor een betrouwbare meting. De richtlijn bij mc-
vragen (ook in combinatie met open vragen) is: bij 2 antwoordalternatieven minimaal 80 
vragen, bij 3 alternatieven minimaal 60 vragen en bij 4 alternatieven minimaal 40 vragen. 
 

 

De toetslengte is in verhouding met de duur van de toetsafname, zodanig dat de vragen 
naar redelijke maatstaven binnen de tijd beantwoord kunnen worden. (zie Toetshandleiding) 

 

Transparantie  

De opbouw van de toets en de volgorde en groepering van de vragen is logisch. (richtlijn: 
vragen zijn op onderwerp gegroepeerd, het onderwerp wordt kort aangegeven). 

 

                                                           
1
 Overgenomen uit OER ESL. 
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A. Evaluatiecriteria op toetsniveau B. Aandachtspunten 

De lay-out van de toets is duidelijk.  

De nummering van de vragen is logisch en overzichtelijk.  

Er is een antwoordsleutel/correctiemodel, dat beschikbaar is voor alle beoordelaars en dat 
onderling is afgestemd met de betrokken docenten. 

 

De antwoorden in het correctiemodel zijn duidelijk en kunnen slechts op één manier worden 
geïnterpreteerd. 

 

Per vraag is indien van toepassing duidelijk uit welke onderdelen het antwoord moet 
bestaan en hoeveel punten die onderdelen waard zijn. 

 

Het tentamen bevat een heldere toetsinstructie voor de studenten en surveillanten.  

De te toetsen vakdoelstellingen zijn duidelijk gecommuniceerd aan de studenten.  

Het aantal punten per vraag / onderdeel van een vraag is duidelijk gecommuniceerd aan de 
studenten. 

 

De zak/slaag-grens is duidelijk gecommuniceerd aan de studenten.  
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C. Evaluatiecriteria op itemniveau (multiple choice) 
Noteer de items die aan dit 

criterium voldoen 
Noteer de items die niet aan dit 

criterium voldoen 

De vraag   

De vraag is grammaticaal juist geformuleerd.   

Het taalgebruik in de vraag is duidelijk, ondubbelzinnig 
en beknopt. 

  

Per vraag wordt slechts één onderwerp/probleem 
behandeld. 

  

De vraag is positief (niet onnodig negatief) gesteld.   

Ontkenningen als niet of geen zijn onderstreept en er 
staan geen onnodige dubbele ontkenningen in de 
vraag. 

  

De vraag is geen strikvraag.   

De vraag bevat geen onbedoelde hints voor 
beantwoording. 

  

De vraag is (indien mogelijk) zo geformuleerd dat deze 
voor studenten te beantwoorden is zonder dat ze eerst 
de antwoordalternatieven hoeven te bestuderen. 

  

Inleidende informatie en de te beantwoorden vraag of 
opdracht zijn duidelijk gescheiden weergegeven. 

  

De antwoordalternatieven   

De alternatieven zijn inhoudelijk gelijkwaardig 
geformuleerd. (richtlijn: er staan geen 
keuzealternatieven bij de vraag als ‘geen van 
bovengenoemde alternatieven is juist’ of ‘alle 
bovengenoemde alternatieven zijn juist’.) 

  

De alternatieven zijn waar mogelijk positief gesteld. 
Eventuele ontkenningen zijn onderstreept. 

  

De alternatieven zijn in lengte, detailniveau en vorm zo 
gelijk mogelijk. 
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C. Evaluatiecriteria op itemniveau (multiple choice) 
Noteer de items die aan dit 

criterium voldoen 
Noteer de items die niet aan dit 

criterium voldoen 

De vraag en de alternatieven sluiten grammaticaal bij 
elkaar aan. 

  

Er bestaat geen overlap tussen de 
antwoordalternatieven (richtlijn: de ‘foute’ alternatieven 
zijn 100% fout). 

  

De alternatieven staan in een logische (of consistent 
willekeurige) volgorde. Bijvoorbeeld op alfabet of 
numerieke grootte. 

  

Er staat geen herhaling van een belangrijke term uit de 
vraag in één van de alternatieven (afleider). 

  

Het taalgebruik in de alternatieven is duidelijk, 
ondubbelzinnig en beknopt. 

  

 
 

D. Evaluatiecriteria op itemniveau (open vragen) 
Noteer de items die aan dit 

criterium voldoen 
Noteer de items die niet aan dit 

criterium voldoen 

De vraag   

De vraag is grammaticaal juist geformuleerd.   

Het taalgebruik in de vraag is duidelijk, ondubbelzinnig 
en beknopt. 

  

Per vraag wordt slechts één onderwerp/probleem 
behandeld. 

  

De vraag is positief (niet onnodig negatief) gesteld.   

Ontkenningen als niet of geen zijn onderstreept en er 
staan geen onnodige dubbele ontkenningen in de 
vraag. 

  

De vraag is geen strikvraag.   

De vraag bevat geen onbedoelde hints voor 
beantwoording. 
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D. Evaluatiecriteria op itemniveau (open vragen) 
Noteer de items die aan dit 

criterium voldoen 
Noteer de items die niet aan dit 

criterium voldoen 

De vraag geeft voldoende informatie over de lengte en 
vorm van het antwoord (bijvoorbeeld maximaal aantal 
woorden, specifieke kenmerken/aspecten die moeten 
worden behandeld). 

  

Inleidende informatie en de te beantwoorden vraag of 
opdracht zijn duidelijk gescheiden weergegeven. 

  

Wanneer een antwoord moet worden toegelicht, 
gemotiveerd of beargumenteerd is dit duidelijk 
aangegeven (eventueel ook het aantal gewenste 
argumenten of de lengte van de toelichting). 

  

Uit de vraag blijkt welke inhoud (kennis, inzicht, 
toepassingsvaardigheid) wordt getoetst. 

  

De vraag toetst de aanwezigheid van objectieve kennis 
en/of inzicht; er wordt niet gevraagd naar een mening of 
opinie van de student (tenzij het nadrukkelijk de 
bedoeling is dat de student een opinie geeft die 
onderbouwd moet worden met argumenten). 

  

Contextinformatie bij toetsvragen   

Het gebruik van context (tekeningen, grafieken, teksten, 
afbeeldingen) is functioneel. 

  

De verwijzingen in de vraag naar teksten, tekeningen 
en dergelijke zijn juist. 

  

De context is duidelijk en correct weergegeven.   

De context bevat geen irrelevante informatie.   

 


