Audit in een dag
Wil je weten hoe het ervoor staat met de schoolexamens op je school? Kies dan
voor Audit in een dag. In dit adviestraject helpen experts van Cito je om helder te
krijgen wat goed is en wat beter kan. Aan de hand van je toetsen en
beleidsstukken gaan zij in gesprek met degenen die bij de examinering op jouw
school zijn betrokken. Na afloop heb je direct inzicht in de huidige stand van
zaken en de mogelijke verbeterpunten rondom de schoolexamens. De audit doen
wij in één dag!

Voor wie?

Resultaat adviestraject

Iedereen die zich binnen het v(s)o
betrokken is bij examinering zoals:
• docenten
• sectie- en afdelingsleiders
• directie
• examencommissieleden
• afnameleiders

✓✓ I nzicht in de mate waarin je toetsen en schoolexamens
voldoen aan de standaarden van de Onderwijsinspectie
✓✓ Inzicht in de mate waarin je toetsen en schoolexamens
valide, betrouwbaar en transparant zijn én op welke punten
je de kwaliteit kunt verbeteren
✓✓ Overzichtelijke rapportage die bestaat uit een analyse,
conclusie en aanbevelingen

Roos Köhler, auditeur:

“Met Audit in een
dag krijg je
eenvoudig en
snel weer grip
op je examens”

Incompany-maatwerktraject

Het adviestraject Audit in een dag bestaat uit een voorbereiding, een schoolbezoek en
een rapportage. Tijdens het schoolbezoek komen alle facetten van examinering aan
bod: constructie, afname, beoordelen, bijstellen en evalueren. We gaan in deze
gesprekken dieper in op de vraag wat goed gaat en waar je tegenaan loopt. Hieraan
voorafgaand analyseren we de relevante beleidsstukken rondom toetsing en
toetsbeleid. Ook kijken we naar de afspraken rondom het opleveren
van toetsen, toetsprogramma’s en andere aspecten die
te maken hebben met de kwaliteit van toetsing.

Hoe ziet dit traject eruit

Het adviestraject start met het opvragen van een aantal relevante
documenten. Je ontvangt hiervoor een handige checklist.
Vervolgens worden gesprekken ingepland op jouw school. Dit
wordt in maximaal één dag gepland. Na afloop ontvang je van
ons een heldere rapportage met praktische aanbevelingen.

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
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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!

