Cito-adviestraject: Screening van
examens in het vo

Examinering in het vo ligt steeds meer onder een vergrootglas. Dat vereist een
hoge kwaliteit voor examens. Wil je zeker weten hoe het met jouw examens is
gesteld? Veel scholen kiezen ervoor om de kwaliteit van de schoolexamens door
externe experts te laten checken. Cito helpt graag door al jullie examens te
screenen. Met de resultaten en het advies verbeteren docenten gericht de
kwaliteit van examens.

Dit kan je verwachten

Laat jouw examens
door een toets
deskundige van
Cito op 10 punten
beoordelen

✓✓ M
 et de screening krijg je inzicht in de mate waarin de examens
voldoen aan algemene toetstechnische eisen.
✓✓ Onze specialisten beoordelen de examens op tien toetstechnische
punten.
✓✓ We bekijken de vragen/opdrachten en de antwoordmodellen en
voorzien deze van commentaar. Daarnaast kijken we naar de
overige documentatie en controleren we of de toets de beschreven
eindtermen dekt.
✓✓ De bevindingen, conclusies en adviezen verwerken we in een
heldere rapportage. Daarin is overzichtelijk weergegeven op welke
punten de kwaliteit verbeterd kan worden.

Nog meer uit een screening halen

Vind je het prettig om met een van onze toetsdeskundigen over de
kwaliteit van jouw toetsen en examens van gedachten te wisselen?
Dat kan. Naast schriftelijke feedback, lichten we onze bevindingen
graag in een gesprek toe waarin we samen nader ingaan op mogelijke
verbeterpunten.

Jan Adema, trainer/adviseur

“Zorg ervoor dat
jouw schoolexamens
voldoen aan de weten regelgeving.”

De tien punten van de screening:
1 zijn de gegevens over de toets volledig en in overeenstemming met het PTA?
2 dekt de toets de gestelde leerdoelen?
3 zijn de vragen en opdrachten van voldoende kwaliteit?
4 is de kwaliteit van het antwoordmodel en scoringslijst/
beoordelingscriteria voldoende?
Kenmerken training & advies Cito:
5 is de taalverzorging en opmaak van voldoende kwaliteit?
✓✓ hooggewaardeerde trainingen
6 leiden afname en beoordeling tot een objectief oordeel?
✓✓ direct toepasbare tips
7 is de toets betrouwbaar?
✓✓ checklists voor een goede toets
8 wordt de cesuur en de norm gehandhaafd?
✓✓ advies en concrete handvatten
9 is de procedure transparant voor de betrokkenen?
voor het opzetten van effectief
10 is er een v erbeterplan of evaluatie?
toetsbeleid
✓✓ maatwerk mogelijk, denk aan
co‑constructie, supervisie en
kalibreersessies
Wil je inhoudelijk je wensen bespreken? Neem contact op met onze
klantenservice via (026) 352 11 11 voor het plannen van een
adviesgesprek. Of mail voor een vrijblijvende offerte naar
klantenservice@cito.nl. We helpen je graag!

Meer weten?
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Cito maakt onderwijs krachtiger

We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!

