
JIJ! is een merk van Bureau ICEToetsen om van te leren

SCHRIFTELIJKE TOETSLEERLINGWIJZER

De LeerlingWijzer is een hulpmiddel om toetsresultaten betekenisvol terug te koppelen naar de leerling. Met behulp van de LeerlingWijzer 
kunnen leerlingen hun eigen toetsresultaten in beeld brengen, zodat ze zelf ontdekken wat ze goed en wat ze minder goed hebben gedaan.

wat is de leerlingwijzer?

A - DOCENT

Stap 1: De LeerlingWijzer is een invulbare pdf. Vul in deze pdf 
in de kolom vragen in welke vragen horen bij weten, doen en 
snappen. Je kunt hierbij gebruikmaken van de Toetsfeedback-
Wijzer.

Stap 2: Vul bij te behalen punten het totaal aantal te behalen 
punten in per niveau (weten, doen en snappen). Dit komt over-
een met de verhouding tussen de niveaus zoals je die hebt 
opgenomen in de ToetsfeedbackWijzer of toetsmatrijs.

Stap 3: Vul in de pdf de onderwerpen of toetsdoelen uit de 
toets in. Dit zijn de onderwerpen of toetsdoelen die je in de 
toetsmatrijs hebt opgenomen.

Stap 4: Vul achter ieder onderwerp of toetsdoel bij vragen in 
welke vragen erbij horen.

Stap 5: Vul bij punten per onderwerp of toetsdoel het totaal 
aantal te behalen punten in. Dit komt overeen met de verhou-
ding tussen de onderwerpen of toetsdoelen zoals je die hebt 
opgenomen in de toetsmatrijs.

Stap 6: Vul eventueel de LeerlingTips op de achterzijde van de 
LeerlingWijzer aan.

Stap 7: Print de LeerlingWijzer voor alle leerlingen.

B - LEERLING

Stap 1: Vul in de LeerlingWijzer je naam, klas, vak en je cijfer 
in dat je voor de toets hebt gehaald.

Stap 2: In de LeerlingWijzer staat welke vragen uit de toets 
horen bij weten, doen en snappen. Er staat ook hoeveel punten 
je in totaal voor deze vragen kon halen. Bekijk hoeveel punten 
je per niveau (weten, doen en snappen) gehaald hebt en vul 
deze in bij behaalde punten.

Stap 3: Geef per niveau aan of je vindt dat je goed (duim 
omhoog), redelijk (duim naar rechts) of niet zo goed (duim om-
laag) hebt gescoord. Twijfel je? Vraag dan hulp aan je docent.

Stap 4: In de LeerlingWijzer staan ook de onderwerpen uit de 
toets, welke vragen bij ieder onderwerp horen en hoeveel pun-
ten je per onderwerp kon halen. Bekijk per onderwerp hoeveel 
punten je gehaald hebt en vul deze in bij behaalde punten.

Stap 5: Geef per onderwerp aan of je vindt dat je goed (duim 
omhoog), redelijk (duim naar rechts) of niet zo goed (duim 
omlaag) hebt gescoord. Als je twijfelt, kun je weer hulp vragen 
aan je docent.

Stap 6: In de LeerlingWijzer staan vragen over hoe je de toets 
hebt gemaakt en hoe je voorbereiding op de toets was. Beant-
woord deze vragen.

Stap 7: Bekijk de ingevulde LeerlingWijzer. Wat heb je goed 
gedaan? En waarin kun je jezelf nog verbeteren? Vul, als je wilt, 
de LeerlingTips op de achterzijde van de LeerlingWijzer aan en 
gebruik deze bij je voorbereiding op de volgende toets.

wat heb je dan?
Met behulp van de LeerlingWijzer kun je een toets effectiever nabespreken in een relatief korte tijd én kun je leerlingen gerichte feedback 
geven, op basis waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen.

De LeerlingWijzer en LeerlingTips met bijbehorende instructie kun je downloaden op toets.nl. Hier kun je tevens de toetsmatrijs, de Toets-
feedbackWijzer, de FeedbackWijzer, de BeoordelingsWijzer en de bijbehorende instructies downloaden.

hoe werkt de  leerlingwijzer?


