Haal véél meer uit je toetsen
Training en advies voor het VO en VSO/PrO

Trainingen van Cito kun je direct toepassen in de praktijk. De vertaling naar je
eigen schoolsituatie maken we direct. Kies je voor open inschrijving
(individueel) of incompany inschrijving (als team)?

Cito-trainingen zijn bedoeld voor scholen met:

Direct
aan de
slag!

✓✓ zelfgemaakte toetsen
✓✓ toetsen gekoppeld aan onderwijsmethoden
✓✓ toetsen van Cito

Waarom kies je voor een training van Cito?
✓✓ De resultaten dragen direct bij aan de verbetering van je onderwijs.
✓✓ Je ontvangt advies en concrete hulp bij het opzetten van een effectief
toetsbeleid.
✓✓ Je ontvangt tips en trucs om optimaal resultaat te halen uit toetsen en
rapportages.
✓✓ Dankzij jarenlange ervaring met het maken van toetsen en examens hebben
we een unieke expertise in huis.
Deelnemer over de workshop ‘Tevreden over je toetsen’?

‘Het was een zinvolle middag. Zeer bruikbaar en praktisch!
Op de achterzijde lees je meer over ons trainings- en adviesaanbod voor het
voortgezet (speciaal) onderwijs.

Trainingsaanbod VO en VSO/PrO (2018/2019)
• Tevreden over je toetsen?
Op basis van een handige checklist beoordelen we samen de kwaliteit van je
huidige toetsen. Je eigen toetsen zijn dus het uitgangspunt in deze workshop.
• Aan de slag met toetsresultaten
Je leert de toetsresultaten uit het Cito Volgsysteem VO te analyseren en te
interpreteren. De toetsresultaten van je eigen leerlingen staan hierin centraal.
• Toetsconstructie
Na deze training ken je de gehele cyclus van toetsconstructie, de
verschillende toetsvormen en bijbehorende beoordelingsinstrumenten.
Ook leer je zelf een toetsmatrijs samenstellen.

Benut de
trainingen
van Cito!

• Verbeter je toetsbeleid
Tijdens dit traject leer je een goed toetsbeleid opstellen, inclusief het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Ook determinatie,
schoolexamens en doorlopende leerlijnen komen aan bod.
• Kennismaken met Volgsystemen VSO/PrO
Dit is een interactieve presentatie voor niet-gebruikers van de Volgsystemen
VSO/PrO die willen weten hoe het werkt, welke toetsen er zijn en hoe de
rapportages eruit zien.
• Werken met Cito Volgsystemen VSO/PrO
Dit is een workshop voor beginnende gebruikers van de Volgsystemen
VSO/PrO die specifieke vragen hebben en meer grip willen krijgen op alle
mogelijkheden van dit leerlingvolgsysteem.

“Heel fijn dat we in de rapportages van leerlingen werken
die we ook echt kennen”
Deelnemer over de workshop ‘Aan de slag met toetsresultaten’
juli 2018

Meer informatie of meteen aanmelden?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Cito om u te helpen meer profijt te halen uit uw toetsen?
Ga dan naar trainingenadvies-vo.cito.nl. Op die pagina vindt u ook het digitale aanmeldformulier. Liever
persoonlijk advies? Neem contact op met onze klantenservice (026 – 352 11 11 of klantenservice@cito.nl).
Het actuele trainingsoverzicht vind je op trainingenadvies-vo.cito.nl.

