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

TOETSFEEDBACKWIJZER

De ToetsfeedbackWijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wilt meten. Je gebruikt de Toets-
feedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als hulpmiddel om het niveau van een 
bestaande toets in kaart te brengen.

wat is de toetsfeedbackwijzer?

A - bestaande toets

Stap 1: Pak de toets erbij. Bepaal per vraag in de toets onder 
welk niveau (weten, doen of snappen) de vraag valt. Gebruik 
hierbij de handelingswerkwoorden onder de categorieën basis 
en plus. Noteer in de kantlijn van je toets per vraag het niveau 
en handelingswerkwoord dat van toepassing is.

Stap 2: Vul in de ToetsfeedbackWijzer het aantal vragen per 
handelingswerkwoord in en bepaal het aantal punten per 
handelingswerkwoord.

Stap 3: Noteer het totaal aantal te behalen punten per niveau.

Stap 4: Bereken de verhouding tussen de verschillende ni-
veaus en noteer het percentage per niveau.

Stap 5: Check of de totale verhouding tussen de niveaus is 
zoals gewenst.

B - nieuwe toets

Stap 1: Bepaal in welke verhouding je de niveaus weten, doen 
en snappen wilt meten in je toets en noteer het percentage 
per niveau op de onderste regel van de ToetsfeedbackWijzer.

Stap 2: Bepaal hoeveel punten er te behalen zijn in de toets. 
Bereken het totaal aantal te behalen punten per niveau.

Stap 3: Verdeel het totaal aantal punten per niveau over de 
handelingswerkwoorden onder de categorieën basis en plus.

Stap 4: Vul het aantal beoogde vragen per handelingswerk-
woord in.

Stap 5: Construeer de toetsvragen. Baseer je hierbij op de han-
delingswerkwoorden onder de categorieën basis en plus.

wat heb je dan?
De ToetsfeedbackWijzer is de basis voor een toets(matrijs) en de basis voor het kunnen geven van gerichte feedback aan de leerling, even-
tueel met behulp van de LeerlingWijzer. 

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

hoe werkt de  leerlingwijzer?


