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Algemeen 

Algemeen geldt dat een toets valide en betrouwbaar moet zijn.  

Een toets is valide als deze meet wat bedoeld wordt te meten. De toetsvragen zijn dan een goede 
afspiegeling van de leerdoelen van de cursus.  

Een toets is betrouwbaar als de toets consistent meet. Het maakt dan niet uit wanneer de vragen 
worden beantwoord en wie wanneer de antwoorden beoordeelt. Het verschil in interpretatie is 
verwaarloosbaar.  

Studenten vinden het bovendien belangrijk dat een toets rechtvaardig is. Zij beoordelen de toets als 
een proeve van bekwaamheid. De toets dient hun een eerlijke kans te geven om te laten zien dat zij 
het bedoelde kunnen.  

Ook de onderwijsorganisatie legt accenten met betrekking tot de kwaliteit van de toetsing. Zo wordt 
bijvoorbeeld van de cijfers nagegaan of ze sporen met het beoogde rendement van de cursus 
(slaagpercentages bij de toets). Vanuit het perspectief van een samenhangend programma is van 
belang of in de toets voldoende de integratie van vakken en invalshoeken tot uitdrukking komt.  

Hieronder zijn de termen validiteit en betrouwbaarheid verder geoperationaliseerd. Aspecten van 
haalbaarheid in tijd en geld worden ook altijd in de overwegingen betrokken. Deze zijn verwerkt in het 
criterium ‘bruikbaarheid’.  

Validiteit  

De  toets  weerspiegelt de doelen 

 Het niveau dat de toets bevraagt komt overeen met het niveau in de leerdoelen. 

 De toets geeft een goede afspiegeling van de geformuleerde leerdoelen: de hoofddoelen komen 
evenwichtig aan bod. 

 Elke vraag of opdracht is relevant voor een of meer leerdoelen. 

De toets weerspiegelt de leeractiviteiten 

 De toetsopdrachten zijn te vergelijken met de oefenopdrachten of studietaken in de cursus. 
Studenten hebben oefengelegenheid gehad om de toets te kunnen maken.  
(Studenten kunnen laten zien dat ze in een vergelijkbare nieuwe situatie kunnen wat ze geoefend 
hebben.) 
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De toets is effectief 

 De toetsvorm die gekozen is past bij de deskundigheid die getoetst wordt. 
Bijvoorbeeld: als het gaat om het toetsen van redeneervaardigheid is een schriftelijke toets aan te 
bevelen; als het gaat om tonen van gedrag of gespreksvaardigheid is een vorm waarin gehandeld 
of gepresenteerd wordt – een assessment  - logischer. 

 De toets toetst alleen de bedoelde vaardigheden (niet iets anders zoals bijvoorbeeld tempo, 
verbaal vermogen etc.) 

De toets is specifiek 

 De toets kan alleen gehaald worden door de studenten die de leerdoelen gehaald hebben; dat wil 
zeggen, de toets kan niet gehaald worden op basis van common sense. 

Betrouwbaarheid 

De toets maakt beoordeling van de individuele prestatie mogelijk 

 Studenten zijn onafhankelijk van elkaars prestaties op de toets. 

 Elke student heeft een gelijke kans om zijn leerresultaat te laten zien. 

De toetsvorm en toetswijze zijn bekend 

 In het cursusmateriaal is expliciet beschreven hoe en wat getoetst wordt. 
Studenten dienen dat daarin te kunnen lezen. Als toevoeging kan een proeftoets of een reeks 
voorbeeldvragen zijn opgenomen, maar op zich zijn die niet voldoende. 

De toets is helder 

 Formulering van de vragen, tabellen, foto’s en lay-out zijn helder, eenduidig en overzichtelijk. Niet 
iets anders - bijvoorbeeld handigheid met de taal - wordt getoetst. 

De toets streeft naar objectieve beoordeling 

 De criteria waarmee beoordeeld wordt zijn helder en bekend (en passen bij de leerdoelen). De 
criteria zijn vergelijkbaar met die van de nabespreking van de studietaken of die gebruikt zijn bij 
feedback geven. 

 De criteria zijn onderbouwd en objectief 

 Er wordt gewerkt met een beoordelingsprotocol of beoordelingsschema: de docentversie van de 
toets. 

 De ‘nakijk’procedures zijn zo ingericht dat ongewenste bijeffecten voorkomen worden (meerdere 
beoordelaars etc.) 

Bruikbaarheid 

De toets is uitvoerbaar en efficiënt  

 De toets is binnen de beschikbare tijd te maken door studenten. 

 De toets is in de beschikbare tijd door docenten na te kijken. 

 De nakijkprocedures zijn zodanig dat alle studenten een goede en even grote kans hebben om 
hun kunnen te demonstreren. 

 De toets past in het budget. 
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De toets heeft een goede opbouw 

 De opbouw van de toets is zodanig dat deze de student stimuleert en steunt bij het leveren van 
een goede toetsprestatie. 

 


