
Kernpraktijk 12 Leerprocessen 
toetsen 
Toetsen is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs. Maar wat is het doel van 
toetsen? Hier wordt in dit college verder op ingegaan aan de hand van de twee 
paradigma’s in het denken over onderwijs en daarmee over toetsen en evalueren. Je 
maakt kennis met formatief en summatief toetsen en je wordt uitgedaagd een visie te 
ontwikkelen m.b.t. (het gebruik van) toetsen. 

Er wordt in dieper ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van toetsen en hoe je 
hier als docent zicht op kunt krijgen, en hoe je toetsresultaten kunt interpreteren en 
bespreken met leerlingen. De rol van de leerling en de docent in het leer/assessment-
proces komen aan de orde.  

 

Doelen 

Je kunt twee paradigma’s m.b.t. toetsen en evalueren beschrijven (de instrumentele en 
vormingsbenadering) en je kunt toetsvormen plaatsen binnen deze paradigma’s. 

Je kunt kenmerken en doelen van formatieve en summatieve toetsen beschrijven, en je 
kunt beide vormen van toetsen toepassen in je lessen. 

Je kunt de begrippen validiteit, betrouwbaarheid en transparantie uitleggen en 
gebruiken en je kunt je gebruikte toetsen aan de hand van deze begrippen beoordelen. 

Je kunt toetsresultaten op verschillende manieren analyseren (zowel op toets-, als 
groeps- als individueel niveau). 

  

Verwerkingsopdracht (optionele oefening) 

1. Neem de uitwerkingen van een toets van een klas (die jij of je 
werkplekbegeleider lesgeeft). Registreer per item (bijvoorbeeld vraag, 
opgave) de prestaties van de leerlingen (goed/fout, of het aantal behaalde 

punten). 

2. Bekijk de resultaten en formuleer voor jezelf wat je opvalt in de resultaten, en 
wat dat zou kunnen betekenen. 

3. Ga na of de gekozen toets valide en betrouwbaar is. Zo niet, wat zou er dan 
moeten veranderen aan de toets om te zorgen dat hij wel valide en 

betrouwbaar wordt? 
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