
Checklist voor open vragen toets (a.d.h.v. korte casussen) 

Met deze checklist kunt u snel de criteria doornemen waar een open vragen toets (a.d.h.v. 

korte casussen) aan moet voldoen. Als u een vraag met “nee” beantwoordt, dan is het goed 

om de vraag of de toets nogmaals kritisch te bekijken voor verbetering. 

 

Criteria gericht op de vorm 

Onderwerp Criterium Ja Nee 

Omvang Het is conform richtlijnen.   

Beoordeling Een antwoordmodel is aanwezig, inclusief: 
- de beoordelingscriteria 
- een uitwerking van het (mogelijke) antwoord 
- de puntenverdeling. 

  

Cesuur is benoemd.   

 

Criteria gericht op de inhoud 

Onderwerp Criterium Ja Nee  

Validiteit De toetsmatrijs geeft een goede verdeling van de vragen 

over de leerdoelen. 

  

Er zit geen overlap in de vragen.   

Er zijn geen vragen die het antwoord bevatten van een 

andere vraag. 

  

De vragen meten wat u wilt meten.   

Algemeen De vragen zijn beoordeeld door een collega.    

De vragen zijn alleen te beantwoorden op basis van 

vakinhoudelijke kennis. 

  

Indien gebruik gemaakt wordt van casussen, zijn deze 

beroepsrelevant. 

  

Indien gebruik gemaakt wordt van casussen, zijn deze 

een representatie van de werkelijke situatie.  

  

De vraag De vragen zijn direct gerelateerd aan de casus.   

De beschrijving van de casussen en vragen: 

- zijn duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd; 

- bevatten geen ingewikkelde woorden of zinconstructies; 

- bevatten geen dubbele ontkenning; 

- zijn niet onnodig negatief gesteld; 

- zijn grammaticaal juist geformuleerd; 

- bevatten geen irrelevante informatie. 

  

Er worden duidelijke vragen gesteld die maar op één 

manier te interpreteren zijn.  

  



Er wordt niet alleen naar feitenkennis gevraagd. Kennis 

wordt toegepast in nieuwe of onbekende situaties.  

  

De vragen zijn niet te breed gesteld.   

De vragen zijn geen strikvragen.    

Er is voldoende inhoudelijke en contextuele informatie 

aanwezig om de vragen te beantwoorden. 

  

De informatie en de vragen zijn gesplitst.    

U maakt gebruik van antwoordrestricties als de gestelde 

vraag andere dan bedoelde antwoorden zou kunnen 

oproepen. 

  

Het 

antwoordmodel 

Het antwoordmodel laat geen ruimte open voor een 

subjectieve interpretatie. 

  

Deskundigen zijn het met elkaar eens over de juiste 

antwoorden of over de criteria. 

  

Het is duidelijk wat het goede antwoord is en waarom het 

ene antwoord beter is dan het andere. 

  

De gewenste antwoorden zijn altijd omschreven, hoe 

simpel de vragen ook lijken. 

  

De vragen zijn gecontroleerd nadat het antwoordmodel is 

geformuleerd. 

  

Op het antwoordmodel is aangegeven op welke wijze de 

te behalen scorepunten verdeeld worden over de delen 

van het antwoord. 

  

 

Opmerkingen over de toets 

 

 

 

 

 

 


