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MEERKEUZEVRAGEN MAKEN: de meest gemaakte fouten 

 

Meerkeuzevragen maken, het is een leuke maar lastige klus.  

Hieronder geven we u een overzicht van de meest gemaakte fouten als het gaat om het zelf construeren 

van meerkeuzevragen. U kunt de codes gebruiken om het werk van een collega te voorzien van 
feedback, of om uw eigen vragen kritisch te bekijken.  

Hebt u meer hulp nodig?  

U kunt bij Bureau NVT een praktische training volgen over het maken van meerkeuzevragen, maar wij 

kunnen ook uw toetsen van feedback voorzien of samen met u toetsen ontwikkelen.  

Neemt u contact met ons op via info@bureaunvt.com 

____________________________________________________________________________________ 

Vooraf enkele belangrijke definities:  

Stam: Wat is de website van Bureau NVT?  
 
Alternatieven:  
A www.bureaunvt.org  Afleider 
B www.bureaunvt.com              Sleutel  
C www.bureaunvt.nl             Afleider  

 

Stam: de vraag die u stelt  Alternatieven: de antwoordmogelijkheden  Sleutel: het goede antwoord   Afleiders: de foute antwoorden  

 

Hieronder vindt u de meest voorkomende problemen op het gebied van de stam, sleutel en afleiders.  

Bureau NVT is in maart 2019 gestart door Petra Roël en Bianca 

Versteeg. Wij werken aan de professionalisering van 

taalonderwijs door het ontwikkelen van materiaal voor NVT 

(Nederlands als Vreemde Taal) en taaltoetsen gebaseerd op het 

ERK.  

Daarnaast helpen wij scholen en leraren bij de vertaling van 

theorie naar lespraktijk, door het geven van praktische 

nascholingen en direct toepasbaar onderwijsadvies.  

  

Meer informatie? www.bureaunvt.com  info@bureaunvt.com 

mailto:info@bureaunvt.com
http://www.bureaunvt.com/
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Problemen op het gebied van de stam 
 

Code 1 De stam is niet compleet en bevat bijvoorbeeld een halve zin die met de alternatieven moet worden aangevuld.   
 

Code 2 De stam is te lang en ingewikkeld zodat de vraag niet duidelijk is.  
 

Code 3 De alternatieven sluiten grammaticaal gezien niet aan op de stam. 
 

Code 4 Met deze vraag geeft u het antwoord weg op een vorige vraag. 
 

Problemen op het gebied van de afleiders 
 
Code 5 Een van de foute antwoorden is deels goed, dus niet compleet fout.  

 

Code 6 U hebt maar 1 afleider waardoor de gokkans erg groot wordt (A/B). 
 

Code 7 De foute antwoorden zijn te goed (liggen te dicht bij het goede antwoord).  
 

Code 8 Een van de foute antwoorden is niet geloofwaardig en valt daardoor af.  
 

Code 9 De alternatieven bevatten generalisaties die bijna nooit goed zijn (alle, nooit, iedereen, niemand, altijd etc). 
 

Code 10 De foute antwoorden geven antwoord op iets anders dan het goede antwoord. 
 

Problemen op het gebied van de sleutel  
 

Code 11 Er is meer dan één antwoord goed.  
 

Code 12 Er is geen enkel antwoord goed.  
 

Code 13 Het goede antwoord is niet helemaal goed.  
 

Code 14 Het goede antwoord ‘springt’ eruit en trekt daardoor de aandacht.  
 

Code 15  ‘Too long to be wrong’: het goede antwoord is veel langer dan de andere antwoorden.  
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Code 16 Echo: Het goede antwoord bevat woorden die letterlijk uit de tekst komen. 
 

Code 17 Het goede antwoord staat niet in de tekst maar vereist interpretatie van de tekst.  
 

Problemen op het gebied van taal en zinsconstructie   
 

Code 18 Het taalniveau van de vraag en alternatieven is hoger dan dat van de tekst zelf.  
 

Code 19 Er staat overbodige informatie in de vraag en / of afleiders: het kan veel korter! 
 

Code 20 De zinnen zijn te moeilijk geformuleerd (bijv. veel samenstellingen en passieve zinnen).  
 

Code 21 De vraag of de alternatieven bevatten een ontkenning.  
 

Code 22 De vraag of de alternatieven bevatten idiomatisch taalgebruik (bijvoorbeeld uitdrukkingen).  
 

Code 23 De vraag of de alternatieven bevatten taalfouten of fouten in de nummering. 
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Test: meerkeuzevragen met problemen  

Kunt u aangeven wat het probleem is / de problemen zijn bij onderstaande meerkeuzevragen? De sleutel van de vraag is gecursiveerd.  

 

1. Waar houdt Bureau NVT zich 
mee bezig?  
 
A kinderopvang  
B websites maken 
C de vertaling van theorie naar 
lespraktijk 

2. Wanneer is Bureau NVT 
gestart?  
 
A in maart 2019 
B in 2019 
C in de winter van 2019 

3. Wanneer is Bureau NVT 
gestart?  
 
A op 22 maart 2019 in Den 
Bosch  
B in 2018 
C in 2017  
 

4. Wat is het mailadres van 
Bureau NVT?  
 
A bureaunvt@info.com 
B info@bureaunvt.org 
C nvt@bureau.com 

5. Wat doet Bureau NVT 
allemaal?  
 
A nascholingen geven  
B  lesgeven aan leerlingen  
C teksten schrijven   

6. Wie vind je bij Bureau NVT?  
 
A Petra Roël  
B Koningin Maxima 
C Petra Roël en Bianca 
Versteeg 

7. Als u kiest voor een training 
bij Bureau NVT of voor 
onderwijsadvies of u gaat 
samenwerken aan een toets … 
 
A krijgt u kwaliteit 
B krijgt u waar voor uw geld  
C krijgt u direct toepasbare 
kennis 

8. Waarvoor staat NVT? 
 
A Nederlands als Vreemde Tak 
A Nederlands Voor Tieners 
C Niet Voor Taal 

 
 

9. Hoe vaak geeft Bureau NVT 
trainingen? 
 
A nooit 
B maandelijks  
C elke dag 

10. Bureau NVT is … 
 
 
A gestart door Petra en Bianca 
B onderwijsadvies 

 

Toetsvraag  Code Toetsvraag Code  

1 
 

 6  

2 
 

 7  

3 
 

 8  

4 
 

 9  

5 
 

 10  

 

1: code 8, 14, 15, 16   2: code 10   3: code 4, 14, 15, 17   4: code 12   

5: code 7, 13 6: code 5, 8, 14 7: code 1, 7, 11, 17, 19, 20, 22 

8: code 12, 23   9: code 8, 9, 17   10: code 1, 3, 6, 10 


