Evenwichter toetsen en maximaal profiteren van de verkregen data

Wat is een taxonomie?
Een taxonomie is een middel om
toetsvragen te classificeren en om
de vaardigheid die achter de vraag
schuilgaat zichtbaar te maken.
Een klassieke taxonomie is die van
Bloom. Recent populair geworden
taxonomieën zijn RTTI en OBIT.

Toetsen met
taxonomieën
Tekst Connie van der Zel

Wat maakt een toets tot een goed meetinstrument? Wat meet je precies? En wat doe
je met de informatie die een toets oplevert? De CED-Groep ontwikkelde de training
Toetsen met taxonomieën voor docenten in voortgezet onderwijs en mbo. De training
helpt docenten hun lessen en leerlingbegeleiding effectiever in te richten op basis van
toetsresultaten. Met hogere opbrengsten als resultaat.

De inzet van taxonomieën helpt om leerlingen meer uit te dagen.
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Meer weten?
Maarten Jiskoot
m.jiskoot@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/taxonomie
@JiskootM
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