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Een goede toetsvraag voldoet aan meerdere 
voorwaarden. De belangrijkste hiervan is mis-
schien wel dat de toetsvraag meet wat u wilt 
meten. Met andere woorden: de toetsvraag moet 
een kind in de gelegenheid stellen om zijn vaar-
digheden op dát specifieke gebied te laten zien. 
Toetsvragen die aan deze voorwaarden voldoen 
worden valide genoemd. 

Valide toetsvragen
Een toetsvraag heeft als doel een bepaalde vaar-
digheid te meten. Een kind dat deze vaardigheid 
niet	beheerst,	moet	geen	algemene	kennis	of	
andere vaardigheden kunnen gebruiken om de 
toetsvraag te beantwoorden. Wanneer u bijvoor-
beeld	het	leesbegrip	van	een	kind	wilt	toetsen,	
kunt u het beste vragen stellen die het kind al-
leen kan beantwoorden door de tekst te lezen. 
Stelt u zich een leestekst voor over straatafval in 
Amsterdam met de volgende tekstbegripvraag:

Eveline van Baalen 

& Gerdineke van Silfhout

Eveline van Baalen en Gerdineke 

van Silfhout zijn taalkundigen, 

werkzaam als toetsspecialisten 

bij Bureau ICE en onder meer 

betrokken bij de ontwikkeling 

van de IEP Eindtoets en IEP 

Advieswijzer.

Een goede toets is een middel waarmee kinderen kunnen laten zien over welke vaardigheden ze beschikken. 

Het	kan	aan	de	dag	leggen	waar	hun	zwakke	plekken	liggen,	maar	ook	laten	zien	wat	hun	sterke	punten	zijn.	

Voor een leerkracht kan het een hele uitdaging zijn om zo’n goede toets te maken. Want hoe zorgt u ervoor 

dat	de	toetsopgaven	daadwerkelijk	meten	wat	u	wilt	meten?	En	wat	zijn	de	valkuilen?	Ook	als	u	zelf	geen	

toetsvragen	maakt,	geeft	dit	artikel	een	inkijk	in	de	achtergrond	achter	het	maken	van	toetsen.	

Het kan helpen bepalen of 

de	toetsen	die	u	gebruikt,	

écht	meten	wat	u	

wilt meten.

Meten wat je wilt weten

... toetsing team

Hoe maak je goede toetsvragen?
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Wat vindt meneer Lee van het idee van Robbie?

Het kind moet in de tekst duiken om te achterhalen wie 
Robbie	en	meneer	Lee	zijn,	welk	idee	Robbie	heeft	en	wat	
de mening van meneer Lee over dit idee is. Het kind zal 
de	tekst,	of	in	elk	geval	een	deel	van	de	tekst,	hiervoor	
nauwkeurig	moeten	lezen.	Zo	wordt	het	belangrijkste	doel	
van	de	toetsvraag,	namelijk	het	meten	van	leesbegrip,	be-
haald. Een leerkracht zou er ook voor kunnen kiezen om 
bij dezelfde tekst de volgende toetsvraag te stellen:

Hoeveel mensen wonen er in Amsterdam?

Veel kinderen zullen het antwoord op deze vraag alsnog 
in	de	tekst	opzoeken,	maar	er	zullen	ook	kinderen	
zijn die toevallig weten hoeveel inwoners Amsterdam 
heeft.	Zij	kunnen	deze	kennis	gebruiken	om	de	vraag	te	
beantwoorden,	waardoor	de	vraag	niets	meer	zegt	over	
hun niveau van begrijpend lezen.
Met	nadenken	over	wat	de	toets	dient	te	meten,	is	de	eer-
ste	stap	gezet.	Om	toetsvragen	te	maken	die	meten	wat	
u	wilt	weten,	is	het	daarnaast	belangrijk	om	functionele	
vragen te stellen die passen bij hoe het kind de vaardig-
heid ‘in het echt’ gebruikt. Een goede toetsvraag dient 
bovendien kort en bondig te zijn en aan te sluiten bij de 
belevingswereld van het basisschoolkind. 

Functionele toetsvragen
Wanneer een leerkracht een bepaalde vaardigheid wil 
toetsen,	is	het	goed	om	na	te	denken	over	wat	het	kind	in	
het dagelijks leven aan deze vaardigheid heeft. In welke 
situaties gebruikt het kind deze kennis of vaardigheid? En 
op	welke	manier?	Door	hierover	na	te	denken,	ontstaan	
functionele toetsvragen. 

Denk bijvoorbeeld aan werkwoordspelling. Kinderen 
hebben	dit	nodig	wanneer	ze	verhalen	schrijven,	
berichtjes	tikken	op	hun	telefoon,	e-mails	typen,	
enzovoort.	Om	erachter	te	komen	of	een	kind	een	
spellingsregel	beheerst,	is	het	daarom	het	beste	om	het	
kind de regel zelf te laten toepassen.

Vul de goede vorm in van het werkwoord tussen 
haakjes. Gebruik de tegenwoordige tijd.

Ik ruik appeltaart. Daar . . . . . . . . . .  ik echt blij 
van! (worden)

Lees de zin. Vul de ontbrekende letter in op de 
lege plek.

Hij heeft die . . . lieger zelf gemaakt.

Het kind moet in deze voorbeelden zelf de juiste 
spellingsregel	toepassen,	waardoor	de	leerkracht	
inzicht krijgt in de vaardigheid van het kind voor 
deze specifieke spellingscategorieën. En het kind 
doet precies wat hij in het echt ook zou doen: het 
woord opschrijven. Een leerkracht kan er ook voor 
kiezen om dezelfde voorbeelden in een gesloten 
vraag te stellen.

Welke zin is juist?
a Daar word ik echt blij van!
b Daar wordt ik echt blij van!
c Daar wort ik echt blij van!

Welk woord is fout gespeld?
a flieger
b vlieger
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Het lijkt misschien of deze gesloten opgaven 
hetzelfde	meten	als	de	open	vragen,	maar	er	
zijn belangrijke verschillen. Ten eerste is het 
herkennen van een woordbeeld (het geval in 
meerkeuzevragen) anders dan het zelf toepassen 
ervan. Ten tweede speelt de gokkans mee: in de 
eerste	opgave	is	deze	33%	en	in	de	tweede	zelfs	
50%.	De	kans	dat	een	kind	die	de	regel	niet	kan	
toepassen	het	antwoord	toch	goed	heeft,	is	dus	
erg groot. Ten derde laat de vliegeropgave nóg 
een verschil zien. In de meerkeuzevraag wordt 
gevraagd naar het onjuist gespelde woord. Dit is 
beter om te vermijden: u legt zo de focus op het 
foutieve woordbeeld en riskeert hiermee dat juist 
dit woordbeeld blijft hangen.

Korte en bondige toetsvragen
Voor veel kinderen is het maken van een toets al 
spannend genoeg. Het is daarom belangrijk dat 
ze de gelegenheid krijgen om hun werkgeheugen 
en concentratie optimaal te benutten voor 
het	beantwoorden	van	de	vragen.	Zo	krijgen	
kinderen een eerlijke kans om te laten zien wat 
ze kunnen. Toetsvragen moeten daarom kort en 
bondig zijn en tegelijkertijd wel alle informatie 
geven die het kind nodig heeft om de vraag te 
beantwoorden. 

Bekijk de bustabel.
Om de hoeveel minuten gaat de bus?

Er staat geen verhaaltje bij deze vraag over Joost 
die	elke	ochtend	de	bus	pakt,	maar	hem	vandaag	
een keer iets later moet nemen en dan wil weten 
of	hij	nog	wel	op	tijd…	enzovoort.	Ook	staan	
er geen afleidende illustraties bij van bussen 
of wachtende kinderen die als doel hebben de 
vraag aantrekkelijker te maken. Het kind kan zijn 
aandacht volledig richten op het uitrekenen van 
om de hoeveel minuten de bus gaat. 
                     Vergelijk deze vraag met het
                          volgende voorbeeld:.

Elk jaar organiseert basisschool De Arendshorst 
een estafetteloop voor het goede doel, waarbij 
veel geld opgehaald wordt. Vorig jaar wist de 
school een recordbedrag van € 2.200,- bij elkaar 
te krijgen.
In groep 8 van De Arendshorst zitten 24 leerlin-
gen. 4/5 deel van de leerlingen uit groep 8 heeft 
vorige week meegedaan aan de estafetteloop.
Hoeveel leerlingen hebben niet meegedaan aan 
de estafetteloop?

Het verhaaltje uit deze toetsvraag bestaat voor 
een groot deel uit een inleidende lap tekst. Er 
zijn	kinderen	die	dit	leuk	of	interessant	vinden,	
maar waarschijnlijk zijn er ook kinderen die er-
door in verwarring raken. De leerkracht wil alleen 
meten of het kind kan uitrekenen hoeveel vier 
vijfde	deel	van	24	is.	‘Maar	zo	simpel	kan	het	toch	
niet	zijn?’,	kan	een	kind	denken.	Afbeeldingen,	
bijzinnen en onbekende of 
onnodig lange woorden 
zorgen ervoor dat kinderen 
kostbare tijd verliezen 
aan het verwerken van 
informatie die niets met de 
berekening zelf te maken heeft.
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Toetsvragen die aansluiten bij de belevingswereld
Soms lijkt de leerstof die een kind op school krijgt aangeboden ver af te 
staan van de alledaagse realiteit van het kind. Het is voor kinderen dan 
ook niet altijd duidelijk waarom bepaalde kennis of vaardigheden voor 
hem relevant zijn. Het kan daarom helpen de vaardigheid in een context 
te gieten die voor het kind herkenbaar is. Dit maakt de toetsvraag nuttig 
en aansluitend bij zijn belevingswereld.

Lisa koopt twee ijsjes. Elk ijsje kost € 1,85.
Lisa geeft € 5,-.
Hoeveel krijgt Lisa terug?

Elk kind doet wel eens boodschappen of koopt van zijn of haar zakgeld 
wel eens wat lekkers. De bedragen zijn voorstelbaar. De opdracht sluit 
dus goed aan bij de belevingswereld. Maar aansluiten bij de belevings-
wereld	is	méér	dan	alleen	een	manier	om	de	toetsen	leuker	en	aantrek-
kelijker te maken voor het kind. Het is ook belangrijk om te kunnen me-
ten wat u wilt weten.
Wanneer	de	gekozen	context	of	situatie	ver	van	het	kind	af	staat,	is	het	

de vraag of de toetsvraag zijn doel nog bereikt. 
Het onderstaande voorbeeld laat een vraag 

zien van een leerkracht die wil meten 
of kinderen in staat te zijn 

om zelf informatie op te 
zoeken:
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Je wilt weten waar flamingo’s leven.
Waar kun je het beste zoeken?
a in de Gouden Gids
b in een dierentuinfolder
c in een encyclopedie
d in een woordenboek

Deze vraag lijkt aantrekkelijk. Hij is concreet en staat 
in een casus-vorm. Maar deze vraag is voor een kind 
uit	de	eenentwintigste	eeuw	niet	voorstelbaar.	Zij	
hebben vaak nog nooit een encyclopedie in handen 
gehad,	en	een	Gouden	Gids	is	voor	velen	betekenis-
loos. Het onbedoelde gevolg is dat deze vraag niet 
meet of de kinderen weten waar ze informatie kunnen 
opzoeken,	maar	of	ze	kennis	hebben	van	bepaalde	
begrippen die voor hen niet meer relevant zijn. De 
vraag meet dus niet wat de leerkracht wil weten. Dit 
lijkt	een	open	deur,	maar	helaas	komt	dit	soort	toets-
vragen in de praktijk redelijk vaak voor. Wanneer de 
antwoordopties	voor	het	kind	wél	herkenbaar	zouden	
zijn,	is	het	probleem	overigens	al	verholpen.	Bijvoor-
beeld: op www.wikipedia.nl,	op	een	nieuwssite,	in	een	
dierentuinfolder of in een woordenboek.

Kortom
Een	goede,	valide	toetsvraag	formuleren	die	func-
tioneel	en	bondig	is	én	aansluit	bij	de	belevingswe-
reld,	is	dus	geen	eenvoudige	opgave.	Maar	gezien	
de	hoeveelheid	toetsen	in	het	basisonderwijs	én	
het	gewicht	ervan,	hebben	we	de	verantwoordelijk-
heid deze toetsen zo goed mogelijk te maken. Neem 
daarom onderstaande adviezen mee bij het maken 
of beoordelen van uw eigen of methodetoetsen:
•	Denk	na	over	welke	vaardigheid	of	kennis	u	wilt	

toetsen.
•	 Bepaal	met	welke	vraagvorm	u	deze	vaardigheid	

of kennis het eerlijkst kunt meten.
•	 Zorg	ervoor	dat	het	kind	de	vraag	alléén	kan	

beantwoorden door de bevraagde vaardigheid te 
gebruiken.
•	 Laat	de	vorm	van	de	vraag	aansluiten	bij	hoe	het	

kind de vaardigheid in het echte leven gebruikt.
•	 Formuleer	de	vraag	zo	kort	en	helder	mogelijk.	

Geef alleen de informatie die het kind nodig heeft.
•	 Indien	mogelijk:	maak	toetsvragen	die	voor	het	

kind voorstelbaar zijn.
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Laat de vorm van 

de vraag aansluiten 

bij hoe het kind 

de vaardig-

heid in het 

echte leven 

gebruikt
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