
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1muLAXihetjS6jGP3Av1X5EC838vGMuigEp_Q83z648I/edit#gid=0 
 
Omschrijving 
Een vereenvoudigd classificatie instrument (spreadsheet) voor leerlingen (en docenten) om gemaakte 
toetsen (tabbladen 1 t/m 4) te analyseren op Reproductie, Inzicht en Toepassing. Er vindt reflectie op hun 
eigen leren plaats. Ze vullen zelf de scores in op het spreadsheet en kunnen met behulp van tips ( G 
tabblad 5: Hoe verbeter ik mij zelf?) hun resultaten verbeteren door bijvoorbeeld hun leeraanpak te 
veranderen.  
 
Vooraf 
De gebruikte toetsen dienen voorafgaand een codering te hebben in R I T. Steeds meer uitgevers leveren 
dat vaak al mee. Soms is er een andere taxonomie (Bloom, OBIT, RTTI…) gebruikt waardoor de gebruiker 
die moet omzetten naar RIT.  Deze codering moet voor de leerlingen beschikbaar zijn. Ook dient het aantal 
punten per vraag aangegeven te zijn of in de toets zelf of in een ander overzicht (antwoordmodel, norm, 
matrix).  
De leerling heeft de beschikking over de gemaakte toets, met daarop aangegeven score per vraag (door de 
docent).  
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1muLAXihetjS6jGP3Av1X5EC838vGMuigEp_Q83z648I/edit#gid=0
https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf


 
Gebruik door de leerling 
Stappen

 
1. G kies het juiste tabblad 
2. A kies bij vraag 1 voor R I of T, zoals in de toets is aangegeven voor die vraag 
3. B vul de punten in, die je kon halen voor de vraag. Halve punten met een komma schrijven: bv. 2,5 
4. C vul jouw scores voor de vraag in. Ook hier: halve punten met een komma schrijven: bv. 2,5 
5. herhaal de stappen 2 t/m 4 voor elke vraag 
6. D = een overzicht van het totaal RIT uitgedrukt in percentages. Hier niets aan veranderen! 
7. E eventueel een eigen logo in plaatsen: invoegen afbeelding. 
8. F =  het percentage per code wordt ook grafisch weergegegeven. Bij tabbladen 2, 3 en 4 (G) is 

deze ook zichtbaar  
9. G : bij elk van de tabbladen 2, 3 en 4 worden steeds de resultaten van de vorige toets(en) ook 

grafisch weergegeven. Hierdoor is het in één oogopslag duidelijk welke veranderingen in resultaten 
hebben plaatsgevonden.  

  



 
Er is in dit voorbeeld een maximum van 31 vragen per toets opgenomen. Indien er meer vragen in de toets 
zitten dient de instructie die als opmerking in cel 33 staat te worden opgevolgd: zet je cursor in rij 30. Kies 
(rechtermuisknop) voor '1 hieronder invoegen’ . Herhaal dat voor elke extra vraag die nodig is en pas de 
layout ( nummering en Kies! aan.) 
 
Aanvullende instructies voor docenten: 
 

● Het voorbeeld is gemaakt in Google spreadsheets. Het werkt ook in bv. Office. Downloaden van 
deze sheet en dan openen in de software van je keuze.  

● Het is de bedoeling dat elke leerling een eigen exemplaar krijgt. Je kunt dit mailen naar elke leerling. 
Gebruik je Classroom dan is het heel makkelijk om elke leerling een eigen exemplaar te geven 
vanuit de Drive.  
Classroom heeft als bijkomend voordeel dat de docent ook toegang heeft tot de ingevulde analyse. 
Hiermee beschik je over data die je kunt gebruiken om in gesprek te gaan met de leerlingen over de 
resultaten. 

● Let er op dat er in de niet- grijze cellen geen wijzigingen worden gedaan. Daarin zitten nl. formules 
die het geheel sturen. Wijzigingen daarin zorgen er voor dat het geheel niet meer goed werkt. Maak 
dus altijd eerst een kopie van het origineel, voor het geval dat….. 


