
Screening van toetsen en 
examens in het mbo
Wilt u de kwaliteit van uw toetsen of examens door experts laten checken?  
Of wilt u weten of uw toetsen of examens aan de standaarden van de 
Onderwijsinspectie voldoen? Cito helpt u graag door al uw toetsen en examens 
te screenen. Met de resultaten en het advies kunt u gericht de kwaliteit van uw 
toetsen en examens verbeteren.

Zo werkt het
Onze toetsdeskundigen beoordelen uw toetsen en examens op 
tien aandachtspunten voor kwaliteit. We bekijken hoe valide, 
betrouwbaar en transparant uw toetsen zijn en voorzien deze 
van commentaar. Daarnaast kijken we naar de lay-out en de 
instructie aan beoordelaars, en we controleren of de toets de 
toestmatrijs dekt. U ontvangt onze bevindingen, conclusie en 
advies in een heldere rapportage.

Dit kunt u verwachten
 ✓   Met onze screening krijgt u inzicht in de mate waarin uw 

toetsen en examens voldoen aan de standaarden van de  
Onderwijsinspectie.

 ✓  Uw examens en toetsen beoordelen wij op tien verschillende 
punten.

 ✓  Na de screening van uw examen of toets weet u of deze 
valide, betrouwbaar en transparant is, en op welke punten  
u de kwaliteit kunt verbeteren. 

Laat uw examens 
door een 
toetsdeskundige  
van Cito  
op 10 punten 
beoordelen 



Bespreek vrijblijvend uw wensen met onze adviseur  
Sabine ter Weyden:

(026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl
Zij helpt u graag verder!

cito.nl/mbo

Wij zijn Cito
Cito is dé toetsprofessional van Nederland. Gedreven werken we al sinds 1968 vanuit onze maatschappelijke 
missie ‘gelijke kansen voor iedereen’. Dagelijks bundelen onze 500 medewerkers hun krachten met ruim 
2000 (onderwijs)professionals om de talenten en mogelijkheden van leerlingen en werknemers te volgen en 
te meten. Jaarlijks ontwikkelen we zo’n 500 toetsen en examens. Ook zetten we onze expertise graag in voor 
trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling. Dit doen we voor onderwijs, bedrijven en overheden.

Nog meer uit een screening halen
Heeft u er behoefte aan om met een van onze toetsdeskundigen over de kwaliteit van 
uw toetsen en examens van gedachten te wisselen? Dat kan. Behalve een schriftelijke 
feedback lichten we onze bevinden graag in een gesprek toe. Neem hiervoor contact 
met ons op.

De tien punten van de screening:
 ✓ Zijn de gegevens over de toets volledig en in overeenstemming met het 

examenplan?
 ✓ Dekt de toets de gestelde leerdoelen? 
 ✓ Zijn de vragen en opdrachten van voldoende kwaliteit? 
 ✓  Is de kwaliteit van het antwoordmodel en scoringslijst/ 

beoordelingscriteria voldoende?
 ✓ Is de taalverzorging en opmaak van voldoende kwaliteit?
 ✓ Leiden afname en beoordeling tot een objectief oordeel?
 ✓ Is de toets betrouwbaar?
 ✓ Wordt de cesuur en de norm gehandhaafd?
 ✓ Is de procedure transparant voor de betrokkenen?
 ✓ Is er een verbeterplan of evaluatie?

Meer weten?
Bespreek vrijblijvend uw wensen met onze adviseur  
Sabine ter Weyden:
(026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl
Zij helpt u graag verder!
cito.nl/mbo

Jan Adema, trainer/adviseur

“Zorg ervoor dat uw 
examinering voldoet 
aan de wet- en 
regelgeving.”

Cito: dé expert in examinering
 ✓ Al bijna 50 jaar nationaal marktleider 

op het gebied van beoordeling en 
toetsconstructie

 ✓ Internationaal toonaangevend 
psychometrisch instituut

 ✓ Wereldwijd erkend en behorend tot 
de top 5 van testing and assessment 
companies

 ✓ Gespecialiseerd aanbod toetsen en 
examens voor het onderwijs en het 
bedrijfsleven

 ✓ Deskundige en ervaren trainers
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