Opdracht Toetstip 12 Meerkeuzevragen: Wat gaat er fout? Hoe kan dit beter?
Bedenk voor elke vraag wat er fout is en hoe dit verbeterd kan worden.
1

Hij eet niet omdat …
* De laatste antwoordmogelijkheid is veel preciezer dan de andere mogelijkheden. Hij
springt er daardoor direct uit: zoveel informatie, dat moet het juiste antwoord zijn.
Beter zou zijn om alle alternatieven een even hoge informatiedichtheid te geven. Het
woordje niet in de stam zou duidelijker naar voren moeten komen, dat kan door het
vet, cursief of onderstreept te maken.

2

Jan heeft een cadeau gekregen. Het is een mooie …
* De stam geeft al weg dat het gezochte antwoord een de-woord is, daarmee vallen B,
C en D weg. Neem daarom voor alle alternatieven een de-woord, of pas de antwoorden
aan zodat de –e in mooie niet meer direct tot het goede antwoord leidt.

3

Welk woord past niet in de reeks?
* Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk, afhankelijk van welke invalshoek je neemt.
De vraagstelling moet daarom specifieker, door een context toe te voegen. Ook hier
zou het woordje niet in de stam meer moeten opvallen, bijvoorbeeld doordat het vet,
cursief of onderstreept is.

4

Mischa … zijn huiswerk te maken.
* Bij deze vraag zijn meerdere antwoordmogelijkheden juist. A en B zijn voor de
meeste Nederlandstaligen goed, terwijl B de voorkeur geniet van de
grammaticavoorschriften. Laat daarom specifieker zien naar welk antwoord je zoekt.

5

De jongen nam de krant …
* Hier lijken de antwoordmogelijkheden absoluut niet op elkaar. Moeilijkheid,
grammaticale structuur, verwoording en focus zijn niet gelijkwaardig. De alternatieven
moeten gelijkwaardiger opgesteld worden zodat ze daadwerkelijk alternatieven van
elkaar worden.

6

De … van de kamer is 10 meter bij 5 meter.
* De De… in de stam geeft weg, dat het gezochte antwoord een de-woord is. Daarmee
vallen C en D af, terwijl die qua betekenis goed zouden passen. Laat daarom het De in
de stam weg en vervang het door bij elk alternatief het artikel te geven.

7

Wie zijn de Zware Jongens?
* De Wie… in de stam geeft weg, dat het gezochte antwoord personen moeten zijn.
Daarmee vallen C en D direct af. Dit geeft de kandidaat op voorhand een gokkans van
50%. Verander de vraag in Wie of wat …

8

Luisterfragment: Op het terras van het appartement kunt u ’s avonds de zon zien
ondergaan. Bijbehorende vraag: De voorkant van het appartement kijkt uit op het…
* Hier wordt ingespeeld op voorkennis: kandidaten moeten weten waar de zon opkomt
en ondergaat. Ook moet duidelijk zijn waar een terras zich meestal bevindt.
Herformuleer de vraag zodat je daadwerkelijk lees- of luistervaardigheid toets en geen
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algemene kennis of voorkennis.
9

... week heb ik hem gezien in de supermarkt.
* De lay-out geeft hier het juiste antwoord weg: B. De hoofdletter laat direct zien welk
antwoord gekozen dient te worden. Lees de vragen altijd na op dit soort redactionele
foutjes.

10 Wat betekent het onderstreepte woord? Hij begon te kokhalzen toen hij de vis zag1.
* Antwoordmogelijkheid C is te lang en te precies. Het laat aan alle kanten zien dat dit
de sleutel is. Kandidaten gaan zich afvragen waarom dit antwoord zo lang is en zo
specifiek en laten zich daardoor verleiden deze optie te kiezen. De alternatieven staan
niet op alfabetische volgorde, dat kan kandidaten verwarren of hints geven over de
vaste plaats van de sleutel. Zet de alternatieven op alfabetische volgorde en zorg
ervoor dat ze gelijkwaardig zijn wat betreft lengte, nauwkeurigheid en focus.
11 Voor Henk was de deelname aan de marathon …
* De lay-out geeft hier het al het juiste antwoord weg: de punt achter A is per ongeluk
blijven staan. Lees vragen altijd op dit soort slordigheden na.
12 Deelnemen … een medisch onderzoek is op eigen risico.
* De antwoordmogelijkheden staan niet op alfabetische volgorde. Dat kan verwarrend
werken en voorspellingen in de hand werken over de plaats van het juiste antwoord.
Wat erger is, is dat het antwoord op deze vraag te geven is dankzij de vorige vraag: de
gezochte prepositie staat daar al gegeven in de stam. Neem daarom een andere vraag
met een andere combinatie van werkwoord en vaste prepositie.
13 Het bedrijf Regina Coeli uit Vught heeft als bijnaam
* Hier kan voorkennis een rol spelen. Het bedrijf kan zo bekend zijn dat sommige
kandidaten de bijnaam van de organisatie al kennen. Dan meet je geen lees- of
luistervaardigheid meer, maar voorkennis. Je kan de vraagstelling omdraaien door te
vragen naar de bedrijfsnaam, dat is alvast een veel minder bekende naam.
14 Birgitte denkt niet dat de hardlopers geen …
* Bij deze vraag is er sprake van dubbele negatie. Dat maakt het extra moeilijk voor
kandidaten om het juiste antwoord te geven, want waar zeg je nu precies juist of fout
tegen. Vermijd daarom dubbele negatie en herformuleer de bewering zodat hij
eenvoudiger te beantwoorden is.
15 Birgitte had heel hard voor de deelnemers gejuicht …
* Bij deze bewering vraag je eigenlijk twee vragen in één keer. Herformuleer het
daarom en maak er een duidelijkere bewering van, of maak er twee beweringen van.
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