
Cito-adviestraject: Screening PTA 
Een weloverwogen programma van toetsing en afsluiting (PTA) is de basis voor 
een soepel lopende examenperiode. Recent hebben zowel de minister als de VO-
raad aanbevelingen gedaan om de kwaliteitsborging van schoolexaminering te 
versterken. De kwaliteit van het PTA speelt daarbij een cruciale rol. Wij helpen je 
graag met het versterken daarvan. Dat doen we door een screening uitgevoerd 
door experts en met behulp van instrumenten die zich in de praktijk bewezen 
hebben. Met de resultaten en het advies verbeter je eenvoudig de kwaliteit van 
het PTA.

Zo werkt het
Onze toetsdeskundigen beoordelen het PTA op diverse inhoudelijke en 
praktische aandachtspunten. We voorzien de documenten van 
kantlijncommentaar en verzorgen een heldere rapportage met onze 
bevindingen, conclusies en adviezen.

Dit kan je verwachten
 ✓  Met onze screening krijg je inzicht in de mate waarin het PTA 

voldoet aan de diverse criteria.
 ✓  Na de screening van het PTA is het helder op welke punten de 

kwaliteit verbeterd kan worden.

“Wij screenen 
jouw PTA op 
alle relevante 
punten.”
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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!

Het PTA screenen we o.a. op:
 ✓ is de visie van de school consequent uitgewerkt in het PTA? 
 ✓  passen de toetsvormen bij de getoetste vaardigheden en bij het schoolniveau?
 ✓ welke vorm van examens wordt gehanteerd?
 ✓ zijn examenvormen gevarieerd genoeg?
 ✓  welke onderdelen van het examenprogramma worden in het 

schoolexamen getoetst?
 ✓ hoe zijn de onderdelen van het schoolexamen per vak 

beschreven?
 ✓ wanneer zijn de examens en herkansingen?
 ✓  hoe komen cijfers tot stand?
 ✓  hoe tellen cijfers mee? 
 ✓ hoe is het PTA vastgesteld?
 ✓ hoe is het PTA gecommuniceerd aan betrokken partijen?

Meer weten?
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!

Kenmerken training & advies Cito: 

 ✓ hooggewaardeerde trainingen
 ✓ direct toepasbare tips
 ✓ checklists voor een goede toets
 ✓ advies en concrete handvatten  

voor het opzetten van effectief 
toetsbeleid

 ✓ maatwerk mogelijk, denk aan  
co-constructie, supervisie en 
kalibreersessies

“Liever het hele examen

proces onder de loep 

nemen? Met het Cito 

adviestraject ‘Audit in 

een dag’  krijg je 

weer grip” 


