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Inleiding 

TestVision bevat een variëteit aan vraagvormen. Niet elke gebruiker is daarmee al bekend. In deze 

instructie voor vraagontwikkelaars beschrijven we van elke vraagvorm de belangrijkste kenmerken en 

de meest voor de hand liggende gebruiksmogelijkheden. 

 

U kunt de vragen waarvan een schermafdruk is opgenomen ook (in dezelfde volgorde) bekijken in de 

voorbeeldtoets: 

https://uitproberen.testvision.nl/online/fe/login_ot.htm?campagne=Toets_gebruikersinstructie  

 

In ons boek Toetsontwikkeling in de praktijk. Hoe maak ik goede vragen en toetsen? vindt u meer 

informatie over het ontwikkelen van goede toetsvragen. Dit boek kunt u bestellen via onze website. 

 

In TestVision vindt u een uitgebreide Helpfunctie met uitleg over het ontwikkelen en bewerken van de 

onderdelen van een vraag (stam, alternatieven, enzovoort). Het is verstandig om een preview van uw 

vragen te bekijken voordat u ze afneemt. Dat is vooral van belang bij matchvragen en hotspotvragen.  

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken bij het ontwikkelen van vragen. In de 

mediabibliotheek kunt u zogenaamde snippets opslaan van (veelgebruikte) afbeeldingen, 

tekstblokken, PDF-documenten, MathML-formules en audio- en videofragmenten. Via de 

mediabibliotheek kunt u deze snippets eenvoudig invoegen in een andere vraag. 

 

  

https://uitproberen.testvision.nl/online/fe/login_ot.htm?campagne=Toets_gebruikersinstructie
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1. Eén-uit-meervraag 

1.1 Belangrijkste kenmerken 

De één-uit-meervraag bestaat uit een stam en een aantal alternatieven, waarvan er één correct is (de 

sleutel). Het aantal alternatieven is minimaal 2. 

 

De kansscore van een één-uit-meervraag is eenvoudig te berekenen: 1 gedeeld door het aantal 

alternatieven. 

 

Er zijn enkele veel gebruikte standaardvarianten van de één-uit-meervraag: 

 de ja/neevraag; 

 de juist/onjuistvraag of true/falsevraag; 

 de vraag met twee stellingen en vier vaste alternatieven. 

 
U kunt voor deze standaardvarianten indien gewenst zelf standaarden maken (zie paragraaf 1.3). 

TestVision bevat geen standaarden voor deze vraagvormen.  

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken om standaarden te maken. Daarin kunt u 

bijvoorbeeld tekstblokken met standaardteksten opnemen, zoals de standaardteksten van 

alternatieven. 

1.2 Wanneer gebruiken? 

De één-uit-meervraag is de meest bekende en gebruikte vraagvorm. Dat geldt voor papieren toetsen, 

maar op dit moment vaak ook nog voor digitale toetsen. Dit valt te verklaren vanuit zijn duidelijke vorm; 

iedereen weet precies wat de bedoeling is van deze vraag. Ook de duidelijke kansscore wordt vaak als 

voordeel genoemd. Dit heeft echter zijn gevaren: de kansscoreberekening gaat er vanuit dat alle 

alternatieven van de vraag even aantrekkelijk zijn. We noemen dit dan ook de theoretische kansscore. 

De daadwerkelijke kansscore is vaak veel hoger, doordat één of meer alternatieven erg onwaarschijnlijk 

zijn en daardoor nauwelijks worden gekozen. 

 

We adviseren u om bij het ontwikkelen van één-uit-meervragen (en in het bijzonder stellingvragen en 

ja/neevragen) kritisch te kijken of u ook een andere, beter passende vraagvorm kunt kiezen. Zie 

daarvoor ook de voorbeelden in de volgende hoofdstukken. 
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1.3 Voorbeelden en tips 

Een één-uit-meervraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie als volgt uit: 

 

 
 

Tip!   

U kunt de alternatieven in meer kolommen plaatsen. Bij twee of vier alternatieven 

bijvoorbeeld in twee kolommen en bij zes alternatieven in twee of drie kolommen. 

 

Maakt u veel gebruik van de ja/neevraag of stellingvragen? Dan kunt u daar een zogenaamde 

sjabloonvraag bij ontwikkelen. Deze vraag kunt u bij het ontwikkelen van vragen vervolgens steeds 

Opslaan als. Zet bij ja/nee vragen bij voorkeur de eigenschap Alternatieven in willekeurige volgorde uit. 

Zo’n sjabloon ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 
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2. Meer-uit-meervraag 

2.1 Belangrijkste kenmerken 

De meer-uit-meervraag bestaat uit een stam en een aantal alternatieven, waarvan er één of meer 

correct zijn (de sleutel). Het aantal alternatieven is in principe minimaal 2, maar in de praktijk zijn het er 

vrijwel altijd minimaal 3. 

 

Een meer-uit-meervraag kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk worden gescoord. De kansscore van 

meer-uit-meervragen die gedeeltelijk worden gescoord ligt meestal tussen 0,3 en 0,35. Als niet 

gedeeltelijk wordt gescoord, is de kansscore laag (minder dan 0,10). 

2.2 Wanneer gebruiken? 

De meer-uit-meervraag is bij uitstek geschikt voor vragen die als een één-uit-meervraag nodeloos 

ingewikkelde situaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan: 

 negatief geformuleerde vragen; 

 overlappende alternatieven (in verschillende antwoordcombinaties). 

 
Het feit dat de meer-uit-meervraag gedeeltelijk gescoord kan worden, zorgt ervoor dat u de kennis van 

de kandidaat vaak preciezer kunt toetsen dan in een ingewikkeld geconstrueerde één-uit-meervraag. 

 
Het is goed om van te voren afspraken te maken over de volgende punten: 

 Mogen er meer-uit-meervragen met maar één correct alternatief of waarbij alle alternatieven 

correct zijn worden ontwikkeld? 

 Zo nee, vermelden we in de stam van de vraag (altijd) hoeveel alternatieven correct zijn? 

 

Vragen met maar één correct antwoord of waarbij alle antwoorden correct zijn, worden door 

kandidaten minder snel geheel correct beantwoord. Het vermelden van het aantal correcte 

alternatieven in de stam maakt de vraag vanzelfsprekend makkelijker. 
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2.3 Voorbeelden en tips 

Een meer-uit-meervraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie als volgt uit: 

 

 
 

Tip!  U kunt de alternatieven in meer kolommen plaatsen. Bij twee of vier alternatieven 

bijvoorbeeld in twee kolommen en bij zes alternatieven in twee of drie kolommen. 

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

Wij adviseren om bij de meer-uit-meervraag gedeeltelijk scoren toe te passen (dit is ook de 

standaardinstelling in TestVision). Als de vraag echter alleen als correct beantwoord mag worden 

beschouwd als alle correcte alternatieven zijn gekozen, dan kunt u deze optie uitzetten. 
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3. Rangschikvraag 

3.1 Belangrijkste kenmerken 

De rangschikvraag bestaat uit een stam en een aantal alternatieven, die de kandidaat via slepen of 

klikken in de juiste volgorde moet zetten. De sleutel van een rangschikvraag is de correcte volgorde. Het 

aantal alternatieven is minimaal 1. 

 

Een rangschikvraag kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk worden gescoord. De kansscore van 

rangschikvragen die gedeeltelijk worden gescoord is 1 gedeeld door het aantal alternatieven. Als niet 

gedeeltelijk wordt gescoord, is de kansscore vanaf vier alternatieven zeer laag (minder dan 0,05). 

 

Bij het berekenen van de gedeeltelijke score wordt rekening gehouden met de volgorde. Alternatieven 

die niet op de correcte plaats staan, maar wel goed ten opzichte van een of meer andere alternatieven 

leveren een grote deel van de te behalen score op dan alternatieven waarvoor dit laatste ook niet geldt. 

3.2 Wanneer gebruiken? 

De rangschikvraag is bij uitstek geschikt voor vragen die vragen naar een volgorde: in tijd, in grootte, in 

een proces et cetera. Eén-uit-meervragen die naar een volgorde vragen, bevatten slechts een beperkt 

aantal correcte volgordes. De alternatieven geven daardoor vaak al informatie weg (het eerste 

alternatief staat bijvoorbeeld het vaakst als eerste genoemd in de alternatieven). 

 

We zien rangschikvragen ook wel eens gebruikt worden bij een afbeelding met nummers die staan voor 

een aanduiding. De bijbehorende aanduidingen moeten dan in de correcte volgorde worden geplaatst, 

terwijl er totaal geen sprake is van een rangorde. De gedeeltelijke scoring gaat daar wel vanuit, dus dit 

levert geen zuivere score op. In zo’n geval kun je beter een hotmatchvraag gebruiken (zie hoofdstuk 7).  
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3.3 Voorbeelden en tips 

Een rangschikvraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 

 

 
 

Het is belangrijk dat u een duidelijke instructie geeft over hoe de kandidaat de vraag moet 

beantwoorden. Hierboven staat bijvoorbeeld: Sleep de personen in de juiste volgorde in het bovenste 

vak. Begin met degene die het langst geleden partijleider was en eindig met de meest recente 

partijleider. 

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken om standaarden te maken. Daarin kunt u 

bijvoorbeeld tekstblokken met standaardteksten opnemen, zoals de standaardinstructies bij 

de verschillende vraagvormen. 
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U neemt de sleutel in TestVision op door de alternatieven in de correcte volgorde in te voeren. De 

kandidaat krijgt de alternatieven uiteraard in een willekeurige volgorde aangeboden: 

 

 
 

Let op!  Bij afname via een tablet werkt het slepen van de alternatieven niet. De kandidaten moeten 

dan altijd op het te verplaatsen alternatief tikken, en daarna tikken op de plek waar het 

naar toe moet. Pas de instructie hier dus op aan als u weet dat kandidaten op een tablet 

werken. 

 

U kunt de rangschikvraag op twee manieren vormgeven. Hierboven moet de kandidaat de alternatieven 

naar boven verplaatsen, maar het kan ook van links naar rechts. 

 

Tip!  Bij een proces liggen de laatste en eerste stap vaak (erg) voor de hand. U kunt er dan voor 

kiezen om deze in de stam van de vraag al te benoemen en alleen te vragen naar de 

tussenliggende stappen. 

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

We adviseren om bij de rangschikvraag gedeeltelijk scoren toe te passen (dit is ook de 

standaardinstelling in TestVision). Als de vraag echter alleen als correct beantwoord mag worden 

beschouwd als de volgorde helemaal juist is, dan kunt u deze optie uitzetten. 
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4. Gelijke matchvraag 

4.1 Belangrijkste kenmerken 

De gelijke matchvraag bestaat uit een stam en een aantal koppel- en sleepalternatieven. De kandidaat 

moet de sleepalternatieven via slepen of klikken bij het bijbehorende koppelalternatief plaatsen. De 

sleutel van deze vraag is de juiste koppeling. Het aantal koppel- en sleepalternatieven is minimaal 2. 

 

Een gelijke matchvraag kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk worden gescoord. De kansscore van 

gelijke matchvragen die gedeeltelijk worden gescoord is 1 gedeeld door het aantal koppelalternatieven. 

Als niet gedeeltelijk wordt gescoord, is de kansscore vanaf drie alternatieven zeer laag (minder dan 

0,05). 

4.2 Wanneer gebruiken? 

De matchvraag is bij uitstek geschikt voor het aan elkaar koppelen van onderwerpen die één op één bij 

elkaar horen, zoals Waddeneilanden en vuurtorens, landen en bijbehorende hoofdsteden, 

lichaamsdelen en belangrijkste functie, politieke partij en partijleider et cetera. 

 

Een matchvraag toetst op die manier een aantal aspecten tegelijk die u normaal in meer vragen toetst. 

Soms gebeurt dit zelfs in één één-uit-meervraag, maar dat zijn dan vaak puzzelvragen. Het feit dat de 

matchvraag gedeeltelijk gescoord kan worden, zorgt ervoor dat u de kennis van de kandidaat vaak 

preciezer kunt toetsen dan met een ingewikkeld geconstrueerde één-uit-meervraag. 

 

U kunt eventueel meer punten toekennen voor een gelijke matchvraag, maar dit is niet noodzakelijk. 

Raadpleeg voor meer informatie hierover ons boek over toetsconstructie. 
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4.3 Voorbeelden en tips 

Een gelijke matchvraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 

 

 
 

Het is belangrijk dat u een duidelijke instructie geeft over hoe de kandidaat de vraag moet 

beantwoorden. De instructie bij de vraag hierboven is bijvoorbeeld: Sleep elke omschrijving naar het 

bijbehorende gebouw. 

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken om standaarden te maken. Daarin kunt u 

bijvoorbeeld tekstblokken met standaardteksten opnemen, zoals de standaardinstructies 

bij de verschillende vraagvormen. 
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U neemt de sleutel in TestVision op door elk sleepalternatief in te voeren bij het bijbehorende 

koppelalternatief. De kandidaat krijgt ze in willekeurige volgorde aangeboden: 

 

 
 

Kijk goed welke alternatieven u wilt laten verplaatsen. Vaak leent één van beide elementen zich 

daarvoor beter dan het andere, zoals in bovenstaand voorbeeld, waar de kandidaat de omschrijving van 

een gebouw naar de bijbehorende foto moet slepen.  

 

Let op!  Bij afname via een tablet werkt het slepen van de alternatieven niet. De kandidaten moeten 

dan altijd op het te verplaatsen alternatief tikken, en daarna tikken op de plek waar het 

naar toe moet. Pas de instructie hier dus op aan als u weet dat kandidaten op een tablet 

werken. 

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

We adviseren om bij de gelijke matchvraag gedeeltelijk scoren toe te passen (dit is ook de 

standaardinstelling in TestVision). 
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5. Ongelijke matchvraag 

5.1 Belangrijkste kenmerken 

De ongelijke matchvraag bestaat uit een stam en een aantal koppel- en sleepalternatieven. Bij elk 

koppelalternatief horen nul, een of meer sleepalternatieven. Elk sleepalternatief kan maar bij één 

koppelalternatief horen! De kandidaten moeten de sleepalternatieven via slepen of klikken bij het 

bijbehorende koppelalternatief plaatsen. De sleutel van deze vraag is de juiste koppeling. Het aantal 

koppel- en sleepalternatieven is minimaal 2. 

 

Een ongelijke matchvraag kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk worden gescoord. De kansscore van 

rangschikvragen die gedeeltelijk worden gescoord is 1 gedeeld door het aantal alternatieven. Als niet 

gedeeltelijk wordt gescoord, is de kansscore vanaf vier alternatieven zeer laag (minder dan 0,05). 

5.2 Wanneer gebruiken? 

De ongelijke matchvraag is bij uitstek geschikt voor het aan elkaar koppelen van onderwerpen waarbij er 

meer tot één categorie horen, zoals schilders en hun werken, landen en bijbehorende steden, politieke 

partijen en belangrijke kopstukken et cetera. 

 

Een ongelijke matchvraag toetst op die manier een aantal aspecten tegelijk die u normaal in meer 

vragen toetst. Soms gebeurt dit zelfs in één één-uit-meervraag, maar dat zijn dan vaak puzzelvragen. Het 

feit dat de ongelijke matchvraag gedeeltelijk gescoord kan worden, zorgt ervoor dat u de kennis van de 

kandidaat vaak preciezer kunt toetsen dan in een ingewikkeld geconstrueerde één-uit-meervraag. 

 

U kunt de ongelijke matchvraag ook gebruiken voor de context van de gelijke matchvraag (één-op-één 

relaties), maar met een aantal extra koppelalternatieven. Hiermee maakt u de vraag moeilijker (zie het 

voorbeeld in de volgende paragraaf). 

 

U kunt eventueel meer punten toekennen voor een ongelijke matchvraag, maar dit is niet noodzakelijk. 

Raadpleeg voor meer informatie hierover ons boek over toetsconstructie. 



  

Gebruikersinstructie vraagvormen optimaal gebruiken 14 

5.3 Voorbeelden en tips 

Een ongelijke matchvraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 

 

 
 

Het is belangrijk dat u een duidelijke instructie geeft over hoe de kandidaat de vraag moet 

beantwoorden. De instructie bij de vraag hierboven is bijvoorbeeld: Sleep elke schilder naar de 

bijbehorende schilderstijl. Let op! Er kunnen meer schilders bij één stijl horen. 

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken om standaarden te maken. Daarin kunt u 

bijvoorbeeld tekstblokken met standaardteksten opnemen, zoals de standaardinstructies 

bij de verschillende vraagvormen. 
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U neemt de sleutel in TestVision op door elk sleepalternatief in te voeren bij het bijbehorende 

koppelalternatief. De kandidaat krijgt ze in willekeurige volgorde aangeboden: 

 

 
 

Let op!  Bij afname via een tablet werkt het slepen van de alternatieven niet. De kandidaten moeten 

dan altijd op het te verplaatsen alternatief tikken, en daarna tikken op de plek waar het 

naar toe moet. Pas de instructie hier dus op aan als u weet dat kandidaten op een tablet 

werken. 

 

Let op!  Het is van belang dat elk sleepalternatief slechts bij één koppelalternatief hoort. U voert bij 

elk koppelalternatief één of meer unieke sleepalternatieven in, die allemaal bij het 

koppelalternatief horen en door de kandidaat eraan gekoppeld moeten worden. 
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De volgende matchvraag is bijvoorbeeld niet goed ontwikkeld, omdat twee sleepalternatieven 

(Caravaggisme en Symbolisme) dubbel voorkomen: 

 

 
 

De kandidaat ziet nu het volgende: 
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U zult begrijpen dat dit voor de kandidaat vrijwel onmogelijk correct is te beantwoorden, omdat voor 

TestVision de ‘dubbele’ schilderstijlen specifiek bij één van beide schilders horen. Als de kandidaat dit 

andersom kiest, is het antwoord voor TestVision fout. 

 

Om te checken of u een goede matchvraag heeft ontwikkeld, kunt u het best de vraag previewen en in 

de preview het correcte antwoord opvragen. U ziet dan direct of de vraag uitpakt zoals u hem hebt 

bedoeld. 

 

U kunt bij een ongelijke matchvraag wel koppelalternatieven zonder sleepalternatieven toevoegen (bij 

een gelijke matchvraag kan dit niet). Die koppelalternatieven maken de vraag iets moeilijker: 

 

 
 

Na het verslepen van twee foto’s, blijven er nog drie mogelijke koppelalternatieven over. Bij een gelijke 

matchvraag hoeft de kandidaat maar twee van de drie koppelingen te kennen, bij de ongelijke 

matchvraag vervalt dat voordeel. 

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

We adviseren om bij de ongelijke matchvraag gedeeltelijk scoren toe te passen (dit is ook de 

standaardinstelling in TestVision). 
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6. Hotspotvraag 

6.1 Belangrijkste kenmerken 

De hotspotvraag bestaat uit een stam en afbeelding met één of meer hotspotgebieden. De 

hotspotgebieden zijn de correcte alternatieven. Het minimum aantal hotspots is 1. 

 

Als u meer dan één hotspotgebied invoert, heeft u twee mogelijkheden: 

 de kandidaat hoeft slechts één hotspot aan te wijzen; 

 de kandidaat moet alle hotspots aanwijzen. 

 

Een hotspotvraag met meer aan te wijzen hotspots kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk worden 

gescoord. De kansscore van de hotspotvraag is op 0 vastgesteld. 

6.2 Wanneer gebruiken? 

De hotspotvraag is bij uitstek geschikt voor vragen waarbij de kandidaat één of meer gebieden in een 

afbeelding moet aanwijzen, zoals een lichaamdeel op een foto, locatie op een kaart, onderdeel van een 

apparaat of voertuig et cetera. 

 

De hotspotvraag met meer gebieden gebruikt u voor een afbeelding waarop een bepaald soort aspect of 

onderdeel meer dan één keer voorkomt, bijvoorbeeld wielen aan een auto, nieren in een lichaam, 

nationale parken in de provincie Groningen. Als u het voldoende vindt dat de kandidaat één van de 

hotspotgebieden aanwijst, stelt u dat in. 
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6.3 Voorbeelden en tips 

Een hotspotvraag met één hotspot ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 

 

 
 

Als ontwikkelaar plaatst u de hotspot(s) direct op de correcte plaats in de afbeelding. Het is belangrijk 

dat u een duidelijke instructie geeft over hoe de kandidaat de vraag moet beantwoorden. Hierboven is 

de instructie bijvoorbeeld: Sleep de markering naar de juiste plek op de kaart. 

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken om standaarden te maken. Daarin kunt u 

bijvoorbeeld tekstblokken met standaardteksten opnemen, zoals de standaardinstructies 

bij de verschillende vraagvormen. 
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De kandidaat ziet in dit geval één vierkantje, dat hij naar eigen inzicht in de afbeelding kan plaatsen:  

 

 
 

Let op!  Bij afname via een tablet werkt het slepen niet. De kandidaten kunnen dan gewoon op de 

plek in de afbeelding die ze willen markeren tikken. Pas de instructie hier dus op aan als u 

weet dat kandidaten op een tablet werken. 

 

Bij een hotspot met meer hotspots, ziet de kandidaat het volgende: 
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Als u bij deze vraag instelt dat de kandidaat slechts één van de hotspotgebieden hoeft aan te wijzen, dan 

ziet de kandidaat het volgende:  

 

 
 

Vanzelfsprekend moet u dan een andere antwoordinstructie opgeven. In dit voorbeeld is Sleep de 

blokjes naar de drie waterkeringen gewijzigd in Sleep het blokje naar één van de waterkeringen. 

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

We adviseren om bij een vraag met meer hotspots gedeeltelijk scoren toe te passen (dit is ook de 

standaardinstelling in TestVision). 
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7. Hotmatchvraag 

7.1 Belangrijkste kenmerken 

De hotmatchvraag bestaat uit een stam en afbeelding met één of meer hotspotgebieden 

(koppelalternatieven) waaraan de kandidaat de bijbehorende (sleep)alternatieven moet koppelen. De 

afbeelding bevat alleen correcte gebieden. Het minimum aantal alternatieven is 2. 

 

Een hotmatchvraag kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk worden gescoord. De kansscore van de 

hotmatch is op 0 vastgesteld. 

7.2 Wanneer gebruiken? 

De hotmatchvraag is bij uitstek geschikt voor vragen waarbij de kandidaat meer gebieden in een 

afbeelding moet koppelen aan een bijbehorend gegeven, zoals verschillende lichaamsdelen op een foto, 

verschillende locaties op een kaart, verschillende onderdelen van een apparaat of voertuig et cetera. 

7.3 Voorbeelden en tips 

Een hotmatchvraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 
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Als ontwikkelaar plaatst u de hotspots op de juiste plek in de afbeelding. Het is belangrijk dat u een 

duidelijke instructie geeft over hoe de kandidaat de vraag moet beantwoorden. Hierboven is de 

instructie bijvoorbeeld: Sleep het nummer van de dam naar de bijbehorende plek op de kaart. 

 

Tip!  U kunt de mediabibliotheek gebruiken om standaarden te maken. Daarin kunt u 

bijvoorbeeld tekstblokken met standaardteksten opnemen, zoals de standaardinstructies 

bij de verschillende vraagvormen. 

 

De kandidaat ziet de (vier) onderdelen, die hij naar eigen inzicht in de afbeelding kan plaatsen: 

 

 
 

Let op!  Bij afname via een tablet werkt het slepen niet. De kandidaten kunnen dan gewoon op de 

plek in de afbeelding die ze willen markeren tikken. Pas de instructie hier dus op aan als u 

weet dat kandidaten op een tablet werken. 

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

We adviseren om bij een hotmatchvraag gedeeltelijk scoren toe te passen (dit is ook de 

standaardinstelling in TestVision). 

 

Tip!  U kunt de alternatieven vervangen door afbeeldingen (waarbij vaak geen tekst meer nodig 

is). 
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De kandidaat ziet het volgende: 

 

 



  

Gebruikersinstructie vraagvormen optimaal gebruiken 25 

8. Invulvraag 

8.1 Belangrijkste kenmerken 

De eenvoudige variant van de invulvraag bestaat uit een stam en een invulveld. Bij de numerieke variant 

van de invulvraag kan de kandidaat in het invulveld alleen getallen intypen (inclusief een 

decimaalteken). 

 

De meervoudige variant van de invulvraag bestaat uit een stam en een alternatievendeel waarin u tekst 

en meer invulvelden kunt invoeren, alfanumeriek of numeriek. 

 

De meervoudige variant kan naar keuze wel of niet gedeeltelijk gescoord worden. De kansscore van de 

invulvraag is 0. 

8.2 Wanneer gebruiken? 

De invulvraag is zeer geschikt voor vragen waarop het antwoord eenduidig is. U kunt een (onbeperkt) 

aantal synoniemen van het goede antwoord invullen, maar in het ideale geval zijn er geen of weinig 

synoniemen (of andere schrijfwijzen). Dan is de kans het kleinst dat een kandidaat een antwoord geeft 

dat correct is, maar dat u niet hebt ingevoerd bij de alternatieven (en dat dus fout wordt gerekend). 

 

De numerieke vraag kunt u ook gebruiken als de kandidaat niet het exact correcte getal hoeft te kennen. 

U voert dan het gebied in waarbinnen de kandidaat moet antwoorden. 

 

De meervoudige variant kunt u gebruiken als u extra tekst wilt toevoegen aan het invulveld, maar is 

vooral bedoeld voor het ontwikkelen van een meervoudige invulvraag. 
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8.3 Voorbeelden en tips 

Een invulvraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 

 

 
 

Als ontwikkelaar voert u de antwoorden in die correct zijn. In het bovenste veld vult u altijd het optimale 

antwoord in. Dit antwoord wordt bij het opvragen van de feedback getoond als correcte antwoord. In 

de overige velden kunt u synoniemen of antwoorden met toegestane typfouten opnemen. 

 

U kunt zelf instellen of bij de beoordeling wel of niet gelet moet worden op correct gebruik van 

hoofdletters. 
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De kandidaat ziet het volgende: 

 

 
 

Een numerieke invulvraag ziet er voor de ontwikkelaar als volgt uit: 
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In het tweede veld kunt u als ontwikkelaar het gewenste margegebied dat als correct beoordeeld moet 

worden opgeven. 

 

Ten slotte is het mogelijk om een invulvraag met meer invulvelden te maken (de meervoudige 

invulvraag). Deze ziet er als volgt uit voor de ontwikkelaar:  

 

 
 

De stam bevat een instructie. In het deel voor de alternatieven plaatst u de invulvelden in de tekst. Per 

invulveld kunt u op de gebruikelijke manier het correcte antwoord definiëren. 

 

Let op!  

Elk invulveld heeft maar één correct antwoord (inclusief synoniemen of correcte 

alternatieve formuleringen). U kunt dus niet in de stam vragen naar drie antwoorden en in 

het vak eronder drie invulvelden plaatsen, tenzij u heel duidelijk een volgorde van 

antwoorden heeft aangegeven. 

 

Tip!  
U kunt de meervoudige invulvraag ook gebruiken als een vraag met één invulveld wilt 

maken en daarbij tekst voor of achter het invulveld wilt plaatsen. Dit is bij de gewone 

invulvraag namelijk niet mogelijk.  

 

Gedeeltelijke scoring instellen 

We adviseren om bij een meervoudige invulvraag met meer invulvelden gedeeltelijk scoren toe te 

passen (dit is ook de standaardinstelling in TestVision). 
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9. Open vraag 

9.1 Belangrijkste kenmerken 

De open vraag bestaat voor de kandidaat uit een stam en een tekstvak om het antwoord in te typen. 

 

Als ontwikkelaar voert u naast de stam ook een beoordelingsmodel voor de beoordelaar in. 

 

De kansscore van de open vraag is 0. 

 

Het is mogelijk om de kandidaat bij een open vraag een bestand te laten uploaden in plaats van een 

antwoord in te voeren in het antwoordvak. U kunt deze uploadmogelijkheid ook combineren met een 

antwoordvak, zodat de kandidaat zowel een bestand kan uploaden als een toelichting of antwoord kan 

geven.  We adviseren u om de kandidaat bij een open vraag niet meer dan ongeveer 16000 tekens 

(ongeveer 2500 woorden) te laten intypen in TestVision zelf. Voor vragen waarop het antwoord een 

langere tekst is, kunt u de uploadmogelijkheid gebruiken. 

9.2 Wanneer gebruiken? 

De open vraag is bedoeld voor vragen waarop het antwoord niet eenduidig is. Elke kandidaat moet zelf 

zijn antwoord formuleren en kan dit op verschillende manieren doen. 

 

De open vraag is niet geschikt voor toetsen waarvan het resultaat direct bekend moet zijn. Er zal altijd 

enige tijd nodig zijn voor het beoordelen van de antwoorden. 

 

Een toets kan bestaan uit een combinatie van gesloten en open vragen. De gesloten vragen worden dan 

direct door TestVision beoordeeld en de score daarop kan indien gewenst direct getoond worden. Er 

wordt bij een toets met open vragen nooit direct een uitslag op het niveau gezakt/geslaagd gegeven, 

behalve als de kandidaat de open vragen niet beantwoord heeft. Zie verder het hoofdstuk over 

beoordelen in de implementatiehandleiding. 

  



  

Gebruikersinstructie vraagvormen optimaal gebruiken 30 

9.3 Voorbeelden en tips 

Een open vraag ziet er in het onderdeel Vraagconstructie van TestVision als volgt uit: 

 

 
 

We adviseren u om in het beoordelingsvoorschrift duidelijk te vermelden hoe de punten voor de open 

vraag moeten worden toegekend. Is de vraag bijvoorbeeld vijf punten waard, benoem dan vijf (of meer) 

specifieke aspecten die de kandidaat moet noemen en laat de beoordelaar voor elk juist aspect een 

punt toekennen. Geef ook aan wat een beoordelaar moet doen als een kandidaat meer dan het 

gevraagde antwoord geeft (bijvoorbeeld zes in plaats van de gevraagde drie voorbeelden; het effectiefst 

is om alleen de eerste drie gegeven antwoorden te beoordelen en de rest niet mee te laten tellen). 

Hiermee vergroot u de kans op een objectieve beoordeling én bevordert u de overeenstemming tussen 

de beoordelaars. 

 

Vergeet niet om het aantal te behalen punten ook in te stellen in het onderdeel Eigenschappen! 

 

Gedeeltelijke scoring 

De open vraag wordt automatisch gedeeltelijk gescoord. Dit kan niet worden aangepast. 
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Als u de uploadmogelijkheid combineert met een antwoordvak, dan ziet de kandidaat het volgende:  
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10. Een casus met vragen maken 

10.1 Belangrijkste kenmerken 

Een casus bestaat uit een combinatie van een inleiding en een aantal bijbehorende vragen. De inleiding 

kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, geluidsfragmenten en/of videofragmenten. 

 

De ontwikkelaar voert de casus in als een aantal losse vragen en een blokintroductie in de toets. Een 

casus bestaat dus altijd uit een deelblok. Meestal bevat een casus een aantal vaste vragen, maar het is 

ook mogelijk om at random enkele vragen te trekken uit een grotere set. 

 

De kansscore van een casus is gebaseerd op de kansscore van de afzonderlijke vragen. 

10.2 Wanneer gebruiken? 

De casus is geschikt voor het (integraal) toetsen van kennis en vaardigheden. Meestal betreft een casus 

een praktijksituatie en vormen de vragen een logisch opgebouwd geheel, bijvoorbeeld een diagnose van 

een patiënt of het adviseren van een klant. 

 

Een casus kan ook een nadeel hebben: de vragen zijn vaker afhankelijk. Als de kandidaat het antwoord 

op een vraag fout heeft, heeft dit vaak gevolgen voor zijn antwoorden op de volgende vraag of vragen. 

We adviseren dan ook om alleen met een casus te werken indien dit duidelijke meerwaarde heeft voor 

de validiteit en betrouwbaarheid van de toets. 

 

In het voorbeeld in de volgende paragraaf tonen we een casus die extra (achtergrond)informatie bevat, 

waardoor de kandidaat de vragen beter kan beantwoorden. 
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10.3 Voorbeelden en tips  

Een blokintroductie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 

 

 
 

Bij elke vraag die bij de casus hoort, kan de kandidaat de informatie inzien: 
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U kunt zelf bepalen of de vragen bij de casus in vaste of willekeurige volgorde worden getoond. Als er 

meer casussen in de toets zijn opgenomen, geldt ook daarvoor dat u kunt kiezen of deze in vaste of 

willekeurige volgorde worden getoond.  

 

Scoring 

Alle vragen worden gescoord volgens de instellingen van de vraag zelf.  

  

 


