Inzage wiscat-pabo
Welke toetsen kun je inzien?
• Per inzagedatum mag je één gemaakte toetsversie inzien
Wat houdt de inzage in?
Tijdens de inzage log je in op de inzage-versie van de door jou gemaakte toets met daarin:
• de opgaven
• jouw antwoorden
• de juiste antwoorden
Je kunt tijdens de inzage
• jouw antwoorden vergelijken met de juiste antwoorden
• controleren of zich bij de beoordeling volgens jou fouten hebben voorgedaan (de wiscat-pabo wordt
geautomatiseerd beoordeeld; hierdoor zijn beoordelaarsfouten vrijwel uitgesloten)
LET OP!: Tijdens de inzage er is geen deskundige aanwezig om inhoudelijke vragen te beantwoorden.
Cito verzorgt de pabo toetsing maar Cito heeft geen inhoudelijke bevoegdheden.
Hoe lang duurt een inzage?
Inzage duurt 60 minuten.
Aanmelding en uitnodiging
• Om je aan te melden, meld je je aan via de knop ‘Meld je hier aan voor de inzage’ op de Cito-website.
Het is belangrijk dat je de juiste datum vermeldt waarop je de toets hebt gemaakt (anders kunnen we
je aanmelding niet verwerken).
• Na je aanmelding ontvang je direct een bevestiging van de aanmelding.
• Uiterlijk twee werkdagen vóór de inzagedatum ontvang je de definitieve uitnodiging voor de inzage.
Welke versies kun je inzien?
• De toets die je kunt inzien moet tussen één kalenderjaar voor de inzagedatum en de sluitingsdatum
voor aanmelding zijn gemaakt:
Voorbeeld: wil je een toets inzien op 12 maart 2018? Dat kan dat alleen voor een toets die je hebt
gemaakt tussen 12 maart 2017 en 1 maart 2018.
• Je kunt je aanmelden voor een toets die je al hebt gemaakt; niet voor een toets die je nog gaat maken.
• Je mag een gemaakte toets één keer inzien, niet meerdere keren.
• Je mag een behaalde toets inzien.
Regels tijdens inzage
• Je moet je legitimeren met een erkend legitimatiebewijs.
• De inzage is strikt persoonlijk.
• Alleen studenten die aangemeld zijn worden toegelaten.
• Tijdens de inzage mag je niet (over de toets) praten met andere studenten.
• Aantekeningen (bijv. narekenen van gemaakte opgaven) die je tijdens de inzage mag maken, mag je
aan het eind van de inzage niet meenemen.
• Als je samen met iemand komt die niet deelneemt aan de inzage, dan kan deze persoon tijdens jouw
inzage niet in de hal of elders in het Cito-gebouw wachten.
Vastgestelde data
De data voor inzage zijn bepaald in overleg met de Vereniging Hogescholen
Uitzonderingen op deze vastgestelde inzagedata zijn niet mogelijk.
Locatie
Alle inzages vinden plaats bij het Cito in Arnhem.
Het Ministerie van OCW verplicht pabo-studenten de wiscat-pabo te halen, om hun opleiding te mogen
vervolgen. De toets is eigendom van het Ministerie van OCW; aanspreekpunt namens het Ministerie is de
Vereniging Hogescholen.
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