Adviestraject Duurzaam
toetsbeleid in vo
“Wat is onze toetsvisie?” En: “Hoe staat het eigenlijk met ons toetsbeleid?”
Herkenbare uitspraken? Het formuleren van een goede toetsvisie en het
implementeren van een gedegen én gedragen toetsbeleid is een lastige klus. Cito
deelt graag haar kennis en helpt jullie daarbij. Met dit (meerdaagse) adviestraject
geven jullie invulling aan het school-eigen onderdeel toetsvisie & toetsbeleid
(onderwijsproces 8, nieuwe onderzoekskader). Door onze krachten en expertise
te bundelen, werken we samen aan beter onderwijs!

Voor wie?

Resultaat adviestraject

Iedereen die zich binnen het v(s)o
bezighoudt met toetsconstructie
zoals:
• docenten
• beleidsmakers
• team-/schoolleiding

✓✓ K
 ick-off/ visiesessie: gedeelde denkbeelden over kwaliteit van
toetsing, visie op toetsing, huidige en gewenste kwaliteit van
toetsing
✓✓ Uitwerken toetsvisie: een gedragen toetsvisie op basis van
gezamenlijk aangedragen basisbegrippen/steekwoorden,
resultaten van visiesessie en werkbijeenkomst(en)
✓✓ Kick-off toetsbeleid: inzicht en kennis van de verschillende
fases in toetsbeleid
✓✓ Uitwerken toetsbeleid: op basis van aanwezige kennis en
ervaring samen met je team duurzaam toetsbeleid
formuleren waar jouw school jarenlang mee vooruit kan

Roos Köhler, trainer/adviseur

“Tijdens dit traject
maken we samen
de vertaalslag naar
duurzaam
toetsbeleid”

Incompany-maatwerktraject

Het adviestraject Duurzaam toetsbeleid in vo is een incompany-maatwerktraject in
groepsverband. Het is een combinatie van theorie en praktijk in jullie gewenste
samenstelling (werkgroepen), schoolbreed (max. 20 personen) of in kleiner comité
(max. 10 personen). We richten het programma en de planning helemaal naar wens in,
waarbij volop ruimte is voor jullie eigen inbreng en specifieke wensen.

Hoe ziet dit traject eruit

Het adviestraject bestaat uit 2 onderdelen: een visietraject en/of een
toetsbeleidstraject. Is er al een toetsvisie, dan kun je besluiten alleen
een maatwerktraject aan te gaan voor het opstellen van duurzaam
toetsbeleid. Aan de hand van jullie eigen situatie, de aanwezige
kennis en de hulpvraag, richten we het traject op maat in.
Een visiesessie duurt 3 uur, de uitwerking daarvan vergt 2 uur.
Voor het opstellen van duurzaam toetsbeleid moet je rekening
houden met 3 werkbijeenkomsten van 3 uur.

Meer weten?

Wil je inhoudelijk je wensen bespreken? Neem contact op met onze
klantenservice via (026) 352 11 11 voor het plannen van een advies
gesprek. 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!

