Checklist gesloten vragen
Met deze checklist kun je snel de criteria doornemen waar een gesloten vragen toets aan
moet voldoen. Als je 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
Omvang

Het is conform richtlijnen.

Beoordeling

Een beoordelingssleutel is aanwezig, inclusief:
- de puntenverdeling.

Ja

Nee

Cesuur is benoemd

Criteria gericht op de inhoud
Onderwerp
Criterium

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.
Bij meerkeuzevragen kunnen de vragen beantwoord
worden zonder naar de antwoordmogelijkheden te kijken.
De vragen zijn alleen te beantwoorden op basis van
vakinhoudelijke kennis.

Stam bij
meerkeuzevragen

Indien gebruik gemaakt wordt van casussen, zijn deze
beroepsrelevant.
De stam bevat een duidelijke vraag of opdracht.
De stam bevat voldoende informatie om de vraag te kunnen
beantwoorden.
De stam bevat geen overbodige informatie.

Ja

Nee

De stam is precies, beknopt en grammaticaal juist
geformuleerd.
De stam bevat geen dubbele ontkenning.
Als de stam een ontkenning bevat, dan is dat duidelijk
zichtbaar gemaakt.
De vragen kunnen maar op één manier worden
geïnterpreteerd.
Alternatieven bij
Alle afleiders hebben enige geloofwaardigheid.
meerkeuzevragen
In het correcte antwoord wordt niet een term uit de stam
herhaald.
Er staan geen woorden als „altijd‟ of „nooit‟ in de afleiders.
Er is geen dubbele ontkenning tussen de stam en één of
meer alternatieven.
De alternatieven sluiten elkaar uit.
De alternatieven sluiten grammaticaal en inhoudelijk goed
aan op de stam.
De alternatieven bevatten geen herhalingen uit de stam of
van elkaar.
De alternatieven zijn logisch gerangschikt.
De alternatieven overlappen elkaar niet.
De alternatieven zijn niet als “Alle van bovenstaande” of
“Geen van bovenstaande” geformuleerd.
Het is duidelijk wat het goede antwoord is.
Er is voldoende inhoudelijke en contextuele informatie
aanwezig om de vragen te beantwoorden.
Opmerkingen over de toets

