Toetsrapportage als
beste vriend
Het lezen van toetsrapportages wordt volgend jaar een stuk een
voudiger. Want dan start het Cito Volgsysteem VO met een nieuwe
vorm van rapporteren. Honderden docenten stonden samen met
Cito aan de wieg van het grotere gebruiksgemak. Op naar ‘de toetsrapportage als beste vriend’.
toets is het instrument waarmee je inforEr zat nogal wat kennis en informatie
verwerkt in de Cito-volgsysteem
matie ontlokt aan leerlingen. In de raprapportages. Maar die kwam er onvolportage vind je wat je als docent eigenlijk
doende uit. “Het kostte docenten veel
wilt weten.”
moeite om een rapport door te nemen en
verbanden te leggen. Niet voor iedereen is
Beter te snappen
een percentielscore meteen duidelijk. Het
De nieuwe rapportage ontstond niet
is stevige materie, maar we verpakten het
zomaar. Verbeterde varianten werden regewoon niet handig genoeg”, vertelt Jeanigelmatig voorgelegd op vo-scholen. Het
ne Treep, manager
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“Scholen die systematisch hun
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rapportages waarin de informatie
toetsgegevens analyseren – en
per gebruikersrol
En dus startte
overzichtelijk bij
Cito een verbegebruiken voor de inrichting van hun elkaar staat. “De
tertraject. “Want”,
geheimzinnige
zo meent Treep,
“het belangrijkste onderwijs – halen betere resultaten.” percentielscores
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interpreteren functioneringsniveaus, zoals
vmbo kb of havo. Docenten vinden dat
heel prettig”, weet Jeanine.
Een beter beeld van elke leerling, dat is wat
Cito beoogt met de nieuwe volgsysteemrapportages. “Voorheen rapporteerden we
neutraal. Nu signaleren we waar iets aan de
hand kan zijn, positief of negatief. Nieuw
is bijvoorbeeld dat je inzicht krijgt in leerlingen met een disharmonisch profiel. Wat
blijft is de vergelijking met het gemiddelde
van Nederland. Want ook dat inzicht kunnen we als Cito bieden. Eigenlijk zijn we
pas tevreden als je met de rapportages uit
ons volgsysteem met vertrouwen en goed
onderbouwd een rapportvergadering of
oudergesprek in gaat.”

In gesprek op Cito Special
Voor het derde jaar op rij organiseert Cito
komend voorjaar het congres Cito Special.
Het evenement is bedoeld voor iedereen
die werkzaam is in het SBO, SO, VSO en
PrO. Vorig jaar kwamen 200 leraren naar
Utrecht om te luisteren, maar vooral om
samen in g
 esprek te gaan. Duidelijk was
dat deelnemers van elkaar willen leren en
graag horen hoe andere scholen problemen
aanpakken. De komende editie bieden nog
meer ruimte voor eigen inbreng. Meer info
volgt – onder meer - op cito.nl.

Kijk- en luistertoetsen met
digitale handigheidjes
Met negen vo-scholen test Cito het digitaler werken met kijk- en luistertoetsen.
De pilot is ingezet om de administratieve
en nakijklast voor deze schoolexamens
terug te brengen. De testscholen kunnen de toetsen via een speciale module
digitaal klaarzetten en na laten kijken. De
proef wordt genomen in de praktijk van
alledag, met medewerking van een flink
aantal d
 ocenten en leerlingen. Als de pilot
succesvol is, kan deze manier van werken
een tussenstap zijn voor scholen die
digitaler willen toetsen.
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