Training Toetsconstructie in vo
“Die toets…daar moeten we wat mee!” En: “Toetsconstructie, daar worstelen we
al jaren mee.” Herkenbare uitspraken bij jou op school? Het maken van een goede
toets of examen is een lastige klus. Cito deelt graag haar kennis en helpt je
daarbij. In deze (meerdaagse) training nemen wij het toetsconstructieproces met
je door en ga je zelf actief aan de slag. We geloven in co-creatie, samenwerken
aan beter onderwijs. Door goede toetsing brengen we voor leerlingen
betrouwbaar en eerlijk in beeld wat ze kunnen.

Voor wie?

Resultaat van de training

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

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Je kunt je na afloop beginnend toetsdeskundige noemen
Je leert de stappen van de toetscyclus toe te passen
Je kunt het doel van toetsopdrachten bepalen en beschrijven
Je leert correcte beoordelingsinstrumenten ontwikkelen
Je kunt heldere instructies voor beoordelaars, leerlingen en
surveillanten opstellen
✓✓ Je leert scores op een juiste manier om te zetten naar een
eindbeoordeling

Roos Köhler, trainer/adviseur

“Een goede toets
doet recht aan
álle leerlingen”

Hoe ziet de training eruit

De training bestaat uit 3 dagdelen. In het eerste deel vertellen we je meer over de
gehele cyclus van toetsconstructie, de verschillende toetsvormen en bijbehorende
beoordelingsinstrumenten. Tijdens het tweede deel leer je open en meerkeuzevragen
op te stellen. Daarna stuur je eigen toetsen in voor screening. In het laatste deel gaan
we samen op basis van co-creatie aan de slag met de constructie van eigen valide en
betrouwbare toetsen.

Incompany-training

De training Toetsconstructie in het vo is een incompany-training
in groepsverband voor een school of -locatie. De opzet van de
training is een combinatie van theorie en praktijk. De training
kan aangepast worden aan eventuele specifieke wensen.

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 Cito-training:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

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!

