E-learning Haal meer uit je toetsresultaten
Haal je het optimale uit de LVS-toetsresultaten? Of zie je soms door de bomen het bos niet meer?
In deze e-learning leer je toetsresultaten stapsgewijs te analyseren. Zo ontgaat je niets en leveren de
toetsen bruikbare informatie op voor de afstemming van jouw onderwijsaanbod. En dat allemaal
vanuit jouw bureaustoel of met een tablet op de bank.
Leerdoelen voor de cursus
 Je kent de 3 stappen met onderliggen vragen van het Stappenplan voor interpretatie en analyse van
toetsresultaten
 Je kunt de juiste vragen stellen om goed zicht te krijgen op de (variatie in) vaardigheid van jouw
leerlingen
 Je kunt de juiste rapportages kiezen om deze vragen te beantwoorden
 Je kent het principe van vaardigheidsscores en hoe hiermee groei in beeld wordt gebracht
 Je ervaart dat een goede analyse de LVS-toetsen tot een waardevol instrument voor jouw onderwijs
maken
 Je beschikt over gedegen kennis en vaardigheden om professioneel met toetsen en toetsresultaten om
te gaan
Inhoud van de cursus
De e-learning bestaat uit vijf modules die je in willekeurige volgorde kunt doorlopen.
Module 1: introductie van het stappenplan
Module 2: uitleg met animatie over het in beeld brengen van groei met vaardigheidsscore
Module 3: interpretatie en analyse op groepsniveau
Module 4: video over besliskunde met verwerkingsopdracht
Module 5: interpretatie en analyse op leerlingniveau
Opzet van de cursus
Informatie en uitleg over analysestappen en de bijbehorende rapportages worden afgewisseld met
praktische opdrachten waarbij je steeds feedback krijgt op jouw antwoorden.
Voor wie
•
Leerkrachten
•
Interne begeleiders
Praktische informatie
•
Je kunt de e-learning volgen waar en wanneer het jou uitkomt
•
De e-learning duurt 60-80 minuten
•
Tussentijds stoppen en op een later moment hervatten is mogelijk
•
Na het invullen van het inschrijfformulier ontvang je van ons de inloggegevens voor de online
leeromgeving van de Cito Academy. Daarna kun je direct aan de slag met de e-learning.
•
De e-learning Haal meer uit je toetsresultaten is geaccrediteerd voor het lerarenregister.
•
De cursusprijs voor de e-learning Haal meer uit je toetsresultaten bedraagt € 58,50.
Vragen of meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of bij vragen met de afdeling Klantenservice:
(026) 352 11 11 of mail naar adviespo@cito.nl.
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