Deel D - Bronnen
Bronnen en hulpmiddelen die
helpen bij het maken van een RVtoets
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Bronnen en hulpmiddelen
Hieronder noemen we een aantal relevante bronnen en hulpmiddelen die je kunnen helpen bij
het maken van een RV-toets.
Examens voortgezet onderwijs – Rijksoverheid
Door het coronavirus gaan de centrale examens in 2020 niet door. In de nieuwe slaagzakregeling (die alleen geldt voor het schooljaar 2019-2020) is vastgesteld dat de cijfers voor de
schoolexamens (SE) de eindcijfers worden en dat verder aan dezelfde voorwaarden moet
worden voldaan als andere jaren.
Meer informatie: Rijksoverheid Examens voortgezet onderwijs online
Servicedocument VO examens slaag-zakregeling 2019-2020 (versie 2) – Rijksoverheid
Met dit servicedocument ontvangen scholen informatie over de uitwerking van de maatregel dat
het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet doorgaat. Onderstaande informatie is
alleen van toepassing op leerlingen die dit schooljaar het eindexamen in een aantal of alle
vakken afleggen. Versie 2 van dit document bevat een aanvulling op versie 1, toegespitst op de
uitwerking van de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020.
Bron: Servicedocument VO examens slaag-zakregeling 2019_2020 (8 april 2020)
Exameneisen vmbo, havo en vwo 2020
In het examenjaar 2019-2020 zijn de schoolexamens de basis voor de diploma. Er zijn dit jaar
geen centrale examens vanwege de coronacrisis.
> Exameneisen vmbo basis of kader
> Exameneisen vmbo gemend en theoretisch
> Exameneisen havo
> Exameneisen vwo
Bron: Exameneisen vmbo, havo en vwo 2020
Berekening eindcijfers 2019 – 2020
Een toelichting op de berekening van de eindcijfers voor het schooljaar 2019-2020
Download berekening eindcijfer 2019-2020 (15 april 2020)
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Examenblad – CvTE
De officiële website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Meer informatie: Examenblad online
Met Flyers van het ministerie van OCW en LAKS over de aangepaste exameneisen 2020 (14
april 2020)
Ook dit schooljaar (2019-2020) hebben het ministerie van OCW en het LAKS flyers voor
leerlingen en ouders/verzorgers gemaakt, waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt
gezet. Deze flyers bevatten de actuele exameneisen na de afgelasting van de centrale examens
in verband met de coronacrisis:
Flyer exameneisen 2020 vmbo bb
Flyer exameneisen 2020 vmbo kb
Flyer exameneisen 2020 vmbo gl
Flyer exameneisen 2020 vmbo tl
Flyer exameneisen 2020 havo
Flyer exameneisen 2020 vwo
Examenprogramma’s en syllabi– CvTE
De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het
examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het CE en het SE. Een syllabus heeft
tot doel docenten (en andere betrokkenen) te informeren over de toekomstige centrale examens,
zodat zij hun leerlingen daarop kunnen voorbereiden. De specifieke examenprogramma's en
syllabi vind je op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.
Meer informatie: Examenblad examenprogramma's 2020 online
Handreikingen schoolexamen - SLO
De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en
vaksecties. en geven aanwijzingen voor de inrichting van het SE. Handreikingen vmbo
beroepsgerichte vakken; Handreikingen vmbo algemene vakken; Handreikingen havo/vwo per
vak.
Meer informatie: SLO handreikingen online
Praktijk ondersteuning examens - VO-raad
Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel
zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen
halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak.
Meer informatie: Organisatie schoolexamen: Praktijk & Ondersteuning
Voor alle laatste ontwikkelingen en ondersteuning van scholen op het vlak van de
(school)examinering in 2020 bekijk de overzichtspagina 'Examens 2020'.
Online Helpdesk Schoolexamens en RV-toets - Cito
Wil je graag dat er iemand meedenkt over de invulling van jouw RV-toets? Mail dan naar onze
online helpdesk hulpbijexamens@cito.nl. Stel je vraag en we nemen contact op.
Veel docenten mailden hun vragen al. We verzamelden ze in een Q&A op cito.nl. Misschien staat
het antwoord op jouw vraag er al bij. De helpdesk is een initiatief van Stichting Cito (divisie
Onderzoek, Kennis & Innovatie), Kennisnet en SLO. Meer informatie: Helpdesk Schoolexamens
VO online
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Tips bij schoolexamens - Cito
Een pagina vol tips voor schoolexamens op afstand. Zie onder meer handige Infographics voor
schoolexamens en toetsen op afstand:
Checklist Schoolexamen op afstand ; Mondelinge examens: maar dan op afstand ;
Digitaal toetsen op afstand: tips & tricks; Surveilleren op afstand: do it yourself;
Veilig toetsen op afstand: online proctoring ; AVG bij online proctoring;
Toetsconstructie in 6 stappen: infographic ;Toetsconstructie in 6 stappen: artikel
Goed inzetbare whitepapers zijn onder andere: Veilig afnemen van schoolexamens op afstand
en Toetsingsvormen voor Schoolexamens op afstand
Handige Tools zijn: Schoolexamenwijzer: Gemakkelijk inzien of jouw (aangepaste) PTA alle SEdomeinen dekt; Mix &Meet: zelf mvt-examens samenstellen en normeren; Cito examenbank:
oude centrale examens filteren, maken, nakijken en resultaat.
Literatuursuggesties zijn te vinden in de Cito Kennisbank, met als meest gezochte publicatie
Toetsen op School. In deze publicatie lees je in tien hoofdstukken een groot aantal aspecten van
toetsen en examineren. Aan bod komen onder andere: het construeren van gesloten vragen; het
construeren van open vragen; het construeren van praktijktoetsen; de kwaliteit van toetsen en
examens; de betrouwbaarheid van toetsscores.
Toetsen op Afstand – Kennisnet
Toetsen op afstand is niet altijd makkelijk. Je kunt er niet van uitgaan dat een leerling thuis
zonder toezicht een toets voor een cijfer op een eerlijke manier maakt. Hoe ga je hier toch goed
mee om? Een aantal uitgangspunten en praktische tips.
Meer informatie: Toetsen op Afstand online
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