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Inhoud

• Het project en de geschiedenis

• De theoretische vertrekpunten

• Op naar de toetsmatrijs

• Toetsvormen kiezen

• Van toetsmatrijs naar echte toets 
(voorbeeld)

• Vragen? Ervaringen?



Talencentrum 3

Het project en de geschiedenis

• Geschiedenis

• Wat?

• Waarom?

• Wie?

• Hoe?
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De theoretische vertrekpunten

• ERK 

• Constructive alignment: theorie van 
Biggs

• Taxonomie van Bloom
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Constructive
alignment (Biggs)

Volgens John Biggs
moeten we 3 elementen 
op elkaar afstemmen 
(“alignment”):

 De doelstellingen / 
leerdoelen (learning
outcomes) 

 De leeractiviteiten 
(teaching & learning
activities)

 De toetsing 
(assessment task)
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Taxonomie van 
Bloom (1)

• Bloom onderscheidt 6 
categorieën cognitieve 
processen. Elk hoger 
niveau (HOTS) impliceert 
beheersing van alle lagere 
niveaus (LOTS). Een 
leerder gaat niet per se 
van ‘laag’ naar ‘hoog’. 

LOTS: Lower Order Thinking 
Skills 

HOTS: Higher Order Thinking 
Skills

Revised taxonomy of the cognitive domain 
of Bloom following Anderson and 
Krathwohl (2001)

H
O
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S
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Toetsmatrijzen in 2 stappen maken

• Stap 1 

 van ERK can&do’s naar cursusdoelen

 van cursusdoelen naar toetsdoelen   
a.d.h.v. frequentie en relevantie 

• Stap 2 

 toetsvormen en denkniveaus van 
toetsdoelen op elkaar afstemmen
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Toetsmatrijs maken: stap 1
legenda

V
A
A
R
D
I
G
H
E
I
D

ERK 
Subvaardighe
den en Can-
do 
statements.

Cursusdoelen 
volgens 
leerboek 
en/of study
guide 
formuleren. 

Welke
taalfuncties  
gebruikt een 
leerboek per 
can-do?

Frequentie

Z= Zelden (1 
of 2 keer per 
cursus)

V = Vaak (3 
tot 6 keer per 
cursus)

HV=Heel 
vaak (7 tot 
10 keer per 
cursus)

Toetsdoelen

Gebruik een 
schaal van 1 
tot 5 
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Voorbeeld stap 1 – A1
Gesprekken voeren

Informatie 

uitwisselen

Z V HV

Kan eenvoudige 

informatie over 

vertrouwde, 

concrete 

onderwerpen 

vragen of geven. 

Over familie praten (relaties, 

beroep, leeftijd…) 

+ 5

Over beroep, nationaliteit, 

burgerlijke staat, karakter en 

hobby’s praten

+ 5

Over het bestaan en de ligging van 

plaatsen en diensten

+ 3

De weg vragen + 3
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Toetsmatrijs maken: stap 2
De toetsvorm identificeren die qua denkniveau 

gelijk is aan behandeling leerdoel tijdens de 
cursus

• LOT’S toetsvormen:

gesloten vragen, 
multiple choice, 
matching, waar/niet 
waar antwoorden

• HOT’S toetsvormen:

rollenspel, presentatie, 
debat, open vraag, 
brief, email

Legenda
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Toetsmatrijs maken: stap 2
legenda

V
A
A
R
D
I
G
H
E
I
D

Toetsdoelen Cognitieve 
denkvaardigheid 
van BLOOM. 

LOT’s
1 -2- 3

HOT’s
4-5-6

Toetsvorm(en)
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Voorbeeld toetsmatrijs stap 2 – B2

Correspondentie

De student kan een

klacht indienen

d.m.v. een formele

brief. 

Evalueren 

en creëren

5 en 6

Toets vorm: d.m.v. 

een brief de student 

dient een klacht in 

en vraag een 

tegemoetkoming. 
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Voorbeeld B2 schrijfvaardigheid

• Brief: (150 woorden)

Je bent een half jaar naar Spanje voor je 
uitwisseling geweest. Je hebt een flat gehuurd, 
maar niets van wat het belooft was klopte
gedurende je verblijf. Schrijf een brief naar de 
makelaar:

1.Dien je klacht in (ruimtes, geluid, kosten 
wifi, reparaties, etc.)

2.Vraag een tegemoetkoming.
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Vragen en feedback

• Hebben jullie nog vragen en/of 
opmerkingen?

• Vonden het jullie nuttig?
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Links

• Constructive alignment: 
https://score.hva.nl/docent/toetscyclus/Paginas/Ontwerpen.as
px

• Taxonomie van Bloom: 
http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-
leeractiviteiten/bloom

• http://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/bloomsTax
onomy.html

• https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&
v=NjUOHhFvR4k

• Leerdoelen en toetsvormen: 
https://score.hva.nl/Bronnen/HvA%20Leidraad%20Toetsen%2
0en%20Beoordelen.pdf

https://score.hva.nl/docent/toetscyclus/Paginas/Ontwerpen.aspx
http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom
http://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/bloomsTaxonomy.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NjUOHhFvR4k
https://score.hva.nl/Bronnen/HvA Leidraad Toetsen en Beoordelen.pdf
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voor jullie aandacht!


