Checklist voor toets- en examenvragen
1. Didactiek
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De vragen zijn representatief voor leerinhouden en doelstellingen (eindtermen).
Er zijn vragen op beschrijvend, ordenend, verklarend en evaluerend niveau.
Er zijn vragen op kennis-, inzichts- en toepassingsniveau.
Er zijn zowel open als gesloten vragen.
Er zijn verschillende vraagsoorten.
De vragen gaan van makkelijk naar moeilijk.
Bij invulvragen is er voldoende context.
De vragen kunnen onafhankelijk van elkaar beantwoord worden (1ste graad!).
De lengte van de toets is in verhouding met de beschikbare tijd.
De vragen doen geen beroep op onnodige culturele (voor)kennis.
Het taalgebruik wordt apart geëvalueerd.
De toets is valide en betrouwbaar.

2. Lay-out
q De bladspiegel is overzichtelijk en consequent.
q De eerste bladzijde draagt het officiële briefhoofd van de school (format COLOMAplus bij
rubriek ‘Downloaden’).
q De eerste bladzijde vermeldt eventuele hulpmiddelen (woordenboek, rekenmachine,
…).
q Het gebruikte lettertype is makkelijk leesbaar (Myriad Web Pro voor COLOMAplus).
q De pagina's en de vragen zijn doorlopend genummerd.
q De te behalen punten worden bij elke vraag vermeld.
q Er zijn illustraties die de vragen verduidelijken.
q Er zijn antwoordvoorbeelden opgenomen.
q Vraag, illustratie en antwoordruimte staan bij voorkeur op dezelfde bladzijde.
q Bij open vragen zijn er voldoende schrijflijntjes voorzien.

3. Taal
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Het taalgebruik is afgestemd op het taalniveau van de leerlingen.
De vragen bevatten zoveel mogelijk courante woorden.
De woorden in de vragen hebben slechts één betekenis.
Er staan geen onnodige of onbekende afkortingen in de vraag.
De instructies zijn concreet en eenduidig geformuleerd.
Gebruik enkel instructies die de leerlingen geleerd hebben.
Bij open vragen wordt aangegeven hoe lang het antwoord minimaal/maximaal moet
zijn.
Samengestelde vragen zijn opgesplitst in deelvragen.
De vragen bevatten bij voorkeur geen negaties (niet, geen, …).
Vermijd verwijswoorden zoveel mogelijk.
Sommige vragen bieden extra taalsteun via schijfkaders, woordverklaring, …
Er staan geen spelfouten in de vragen.

