
Criteria voor het ontwikkelen van antwoordmodel 

Definitie:  
Een antwoordmodel bevat een omschrijving van de elementen dat een antwoord moet bevatten, 
daarnaast staat ook beschreven hoeveel punten studenten krijgen bij een (on)volledig antwoord (Van 
Berkel,1993).  

Criteria: 
Er zijn verschillende criteria waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een 
antwoordmodel (Breukers,  Doorten,  Joosten-ten Brinke,   Loth,  Moerkerke,  Roode,  & 
Schlusman,  2011; Erkens & Moelands, 1991; Nitko & Brookhart, 2011; Teelen, 2011; Van Berkel, 
1993). De verschillende antwoordmodellen van de ontwikkelde vragen vormen samen het 
beoordelingsmodel: 

 Het antwoordmodel laat geen ruimte open voor een subjectieve interpretatie. 

 Deskundigen zijn het met elkaar eens over het juiste antwoord of over de criteria waar een 
juist antwoord aan moet voldoen. 

 Het moet duidelijk zijn wat het goede antwoord is en waarom het ene antwoord beter is dan 
het andere. 

 Het gewenste antwoord is altijd omschreven, hoe simpel de vraag ook lijkt. 

 Controleer of de vraag nog steeds klopt nadat het antwoordmodel is geformuleerd, indien 
nodig kan de vraag aangepast of aangescherpt worden. 

Geef bij het antwoordmodel aan op welke wijze de te behalen scorepunten verdeeld moeten worden 

over de delen van het antwoord. 

  

Uitleg over de criteria van het antwoordmodel. 

Het antwoordmodel laat geen ruimte open voor een subjectieve interpretatie. 

Het antwoordmodel is onafhankelijk van de mening of subjectieve interpretatie van mensen. Het is 
duidelijk wat het goede antwoord op de vraag moet zijn. 

Deskundigen zijn het met elkaar eens over het juiste antwoord of over de criteria waar een juist 
antwoord aan moet voldoen. 

Als verschillende docenten dezelfde toets nakijken is het belangrijk dat iedereen dat op dezelfde 
manier doet. Door met elkaar vast te leggen wat het goede antwoord is en welke criteria daarvoor 
gebruikt worden, zal de overeenstemming tussen docenten vergroot worden. Het zal dan ook niet 
gebeuren dat de ene docent een bepaald antwoord goed rekent, en een andere docent datzelfde 
antwoord fout rekent. Als docenten (deskundigen) het niet met elkaar eens zijn wat het juiste antwoord 
is, moet de vraag uit de toets gehaald worden of anders geformuleerd worden.  

Het moet duidelijk zijn wat het goede antwoord is en waarom het ene antwoord beter is dan het 
andere. 

Voor docenten moet duidelijk zijn wat wordt goedgekeurd als antwoord en wat niet wordt 
goedgekeurd. Docenten zouden in hun antwoordmodel kunnen opnemen welke mogelijke antwoorden 
als goed worden beoordeeld, maar ook welke antwoorden NIET goed zijn. Daarnaast is het gewenst 
een verantwoording te maken wanneer het ene antwoord beter is dan het andere. 

Het gewenste antwoord is altijd omschreven, hoe simpel de vraag ook lijkt. 

Controleer of de vraag nog steeds klopt nadat het antwoordmodel is geformuleerd, indien nodig kan 
de vraag aangepast of aangescherpt worden. 



Het is mogelijk dat als u het antwoordmodel heeft geformuleerd, de vraag op een betere of andere 
manier geformuleerd moet worden. Controleer of dit het geval is, anders is het mogelijk dat studenten 
niet tot het gewenste antwoord komen. In het voorbeeld hieronder wordt weergegeven waarom het 
belangrijk is om het gewenste antwoord altijd te omschrijven en hoe een vraag mogelijk aangepast 
wordt na het omschrijven van het modelantwoord. 

  

Geef bij het antwoordmodel aan op welke wijze de te behalen scorepunten verdeeld moeten 
worden over de delen van het antwoord. 
Op deze manier is voor alle docenten die de toets nakijken duidelijk hoeveel punten er per vraag of 
onderdeel behaald kunnen worden. Het is mogelijk dat docenten anders tijdens het nakijken 
verschillende punten geven aan goede antwoorden of onderdelen. Daarnaast wordt het voor 
studenten inzichtelijker hoe zwaar een vraag meetelt als bekend is hoeveel punten ermee verdiend 
kan worden.  

Voorbeelden van antwoordmodellen 

Antwoordmodellen kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. In dit document zijn van 

verschillende bronnen voorbeelden van antwoordmodellen opgenomen. Deze kunnen een bron van 

inspiratie zijn om een eigen antwoordmodel te ontwikkelen.  

 

Voorbeeld 1 (Teelen, 2011) 

 
 



Voorbeeld 2 (uitwerking van twee vragen) (Cito, n.d.)  

 
 

 

  



Voorbeeld 3 (uitwerking van twee vragen) (Breukers et al.,2011 

  


