
Audits: doorlichten van  
uw proces van toetsing  
en examinering
Heeft u ook uw handen vol aan het ontwikkelen en bewaken van een systeem 
voor kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering bij toetsing en examinering?  
Een interne of externe audit is een goed hulpmiddel hierbij. Steeds meer 
onderwijsinstellingen maken daar gebruik van.

Een audit geeft zicht op de stand van zaken van het proces van toetsing enexaminering. Bovendien bieden 
de resultaten van een audit aanknopingspunten voor verbetering. Cito is u graag van dienst bij het 
begeleiden, organiseren en uitvoeren van een audit.

Waarom een audit?
De onderwijsinspectie beoordeelt van elke onderwijsinstelling 
in hoeverre de toets- en examenorganisatie voldoet aan de 
vereiste standaarden. Veel mbo-instellingen voeren, 
voorafgaand aan het bezoek van de inspectie, een audit uit. 
Om zo tijdig verbeteringen in hun organisatie door te kunnen 
voeren. Voor deze instellingen is het inspectiebezoek een extra 
motivatie om een interne audit te doen. Natuurlijk is ‘voldoen 
aan de standaarden’ geen doel op zich; het gaat erom dat u 
permanent en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering. 
Daarom is een audit bij veel mbo-instellingen al een vast 
onderdeel van het kwaliteitszorgbeleid.

• Kwaliteitszorg toetsing en 
examinering

• Verbetering van proces en 
techniek

• Praktisch, onafhankelijk  
en objectief 



Wij zijn Cito
Cito helpt u richting te geven aan uw toekomst. Wij geloven in de ontwikkeling van mensen. Daar hoort 
inzicht in mogelijkheden en in grenzen bij. Door kennis, vaardigheden en competenties objectief meetbaar 
te maken en de ontwikkeling ervan te volgen, kunt u het beste uit uzelf halen, verantwoorde keuzes maken 
en beter richting geven aan uw toekomst. Wij dragen daaraan bij door wereldwijd werk te maken van goed 
en eerlijk toetsen, vanuit de kernwaarden kundig, toonaangevend, integer, innovatief en betrokken.
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Twee mogelijkheden
Cito ondersteunt u graag bij het uitvoeren van een interne of externe audit. Zo doen we dat: 

1 Externe audit uitvoeren
  Bij een externe audit voert Cito met minimaal twee auditoren zelfstandig het onderzoek. Daarvoor 

gebruiken we de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Op basis van de analyses en 
de conclusies beschrijven we onze aanbevelingen in een heldere rapportage voor u. 

2 Interne audit begeleiden
  Kies voor deze vorm als u binnen uw organisatie een breder draagvlak voor kwaliteitszorg wilt creëren. 

Medewerkers van uw instelling voeren zelf een interne audit uit, waarbij ze door Cito ondersteund 
worden. We bieden een duidelijke meerwaarde door objectiviteit, een ruime ervaring en kennis van 
zaken. Voordeel is eveneens dat wij kunnen optreden als intermediair bij zaken die intern gevoelig liggen. 
Ook kunnen wij beoordelingsinstrumenten voor de audit uitleggen en indien gewenst 
inzetten. Bij deze vorm van begeleiding treden wij op als adviseur.

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

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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