Checklist voor het maken van een casustoets (Score HvA, n.d.).
Onderdeel

Checkpunt

Artikelen
De toets is gebaseerd op verschillende probleemsituaties. De
Probleemsituaties probleemsituaties zijn authentiek weergegeven, dus zoals ze
zich in de werkelijkheid voordoen.
De probleemsituaties zijn nieuw voor studenten.
De probleemsituaties worden vanuit verschillende disciplines
benaderd.
De artikelen zijn wat taalgebruik betreft toegankelijk voor
studenten.
De beschreven probleemsituaties sluiten aan bij de kerndoelen
van de onderwijseenheid.
Het artikel presenteert een praktische toepassing van essentiële
leerinhouden van de onderwijseenheid of is een theoretische
beschouwing die in bepaalde mate contradictoir is aan of
aanvullend op, de inhoud van de onderwijseenheid.
De ideeën worden door de auteur duidelijk gepresenteerd, zodat
eenduidige interpretatie door de studenten mogelijk is.
De probleemsituaties bieden voldoende aanknopingspunten
voor het formuleren van een set toetsvragen.
Het is voor de studenten mogelijk de probleemsituaties
analyserend te bestuderen binnen de voorziene studietijd.
Voorbereiding
Er wordt aangegeven waarop de studenten zich moeten richten
bij hun voorbereiding.
Toetsvragen
De toetsvragen richten zich op de kernaspecten van de
probleemsituatie.
Het aantal toetsvragen is te beantwoorden binnen de voorziene
toetstijd.
De toetsvraag kan alleen beantwoord worden door het artikel te
lezen waarnaar verwezen wordt.
Een toetsvraag is NIET te beantwoorden op basis van alleen het
artikel.
Het antwoord van de toetsvraag is NIET rechtstreeks te vinden
in het artikel of de verplichte literatuur van de onderwijseenheid.
De toetsvragen sluiten aan bij de studierichtlijnen.
Het geheel van toetsvragen is representatief voor de
kennisinhouden van de betreffende onderwijseenheid.
Antwoordmodel
Per gesloten vraag zijn de volgende aspecten omschreven:
- Een antwoordsleutel.
- Een literatuurverwijzing.
- In het geval van een onjuist antwoord, een toelichting.
Per open vraag is een antwoordmodel voorzien:
- Het antwoordmodel sluit aan bij elk vraagonderdeel.
- In het geval waarbij een vraag meerdere goede antwoorden
bevat is omschreven wat de beoordelingscriteria zijn (wat
onderscheidt een perfect, gedeeltelijk goed en slecht antwoord
van elkaar?)
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