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Together On Performance! 
 

 

Toetsworkshop & Content ontwikkeling vaktechniek 
Rendement op trainen en opleiden geborgd 
 
 
Aanleiding 
 
Veel organisaties willen de ROI op trainen en opleiden meten. Toetsen is een middel dat 
hierin helpt. Ook maken veel organisaties de overstap van papieren naar digitale toetsen 
Hierbij speelt de vraag: hoe doe ik dat? Hoe maak ik goede toetsvragen' en hoe borg ik de 
‘kwaliteit van toetsing'? 
 
 
Gewenste situatie 
 
De organisatie beschikt over een goed ingerichte toetsitembank, heeft de toetstermen 
geformuleerd op basis van een taxonomie, beschikt over de juiste vraagstelling die voldoen 
aan de belangrijkste criteria en toetsreglement. De organisatie is in staat zelfstandig toetsen 
samen te stellen en statistische analyse van toetsresultaten te verzorgen. 
 
 
Programma - 1 
 
 
Uitdaging klant 

 
Overgang van papieren naar digitale toetsing 
Overgang van open vragen naar meerkeuze vragen 

Training 'Hoe maak ik goede gesloten vragen?' 

Duur 1 dag 

Onderwerpen training • Belang van goede leerdoelen en toetstermen 
• Leerdoelen formuleren op basis van gedragsniveaus uit de 

taxonomie van Bloom en RTTI-indeling 
• De belangrijkste gesloten vraagvormen 
• De belangrijkste onderdelen van een gesloten vraag (stam, 

alternatieven, sleutels, afleiders) 
• De kwaliteitseisen waaraan toetsvragen moeten voldoen 

(relevantie, objectiviteit, specificiteit en efficiëntie) 
• De belangrijkste constructievoorschriften voor gesloten vragen 
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Programma - 2 
 
 
Uitdaging klant 

 
Hoe stel ik een goede toets samen 
Hoe bewaak ik de kwaliteit van mijn toets 

Training 'Hoe bewaak ik de kwaliteit van mijn toets?' 

Duur 1 dag 

Onderwerpen training • de belangrijkste kwaliteitseisen van validiteit, betrouwbaarheid 
en bruikbaarheid 

• toetsvragen selecteren uit een toetsitembank 
• scoringsregels opstellen 
• methoden om een cesuur vast te stellen 
• het belang van een toets- en itemanalyse 
• de belangrijkste toetsindices (frequentieverdeling, 

betrouwbaarheid, standaardmeetfout en de p-waarde). 
• validiteit van beoordeling en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid  
• de kwaliteit van de toets verbeteren op basis van een 

statistische analyse 
 

 
 
Aanvullende diensten 
 

• Ontwikkelen van (technische) leermiddelen en toetsen, onder meer in: 
o Elektrotechniek 
o Installatietechniek 
o Engineering 
o Bouwkunde 
o Mobiele werktuigen 
o Werktuigbouwkunde 
o Transport & Logistiek 
o Management- en commerciële leermiddelen 

• Beoordelen van de kwaliteit van leermiddelen en toetsen 
• Begeleiding docenten en opleiders bij het professionaliseren van leermiddelen en 

toetsen 
 
 
Opdrachtgevers 
 

• Educatieve uitgeverijen 
• Opleidingsinstituten (mbo en hbo) 
• (Technisch) bedrijfsleven 

 

Trainingen en opleidingen van TOP! Ontwikkeling hebben een groepsomvang van 
minimaal 6 personen en maximaal 12 personen (tenzij anders vermeld). 
Per groep zijn verschillende niveaus te combineren. 
 
Individuele inschrijving op aanvraag. Informeer naar maatwerktrajecten voor uw 
organisatie. 
Trainingen of opleidingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 

 


