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Voor verbetering van de kwaliteit
van toetsen en examens in het
voortgezet onderwijs

Voor docenten, sectieleiders en anderen
die te maken hebben met toetsen en examens
in het voortgezet onderwijs.

Van het belang van kwalitatief goede (school)examens
en kennis over toetsing en examinering in het voortgezet
onderwijs hoeft niemand meer overtuigd te worden.
Tegelijk willen veel vo-scholen af van de toetscultuur
waar het vooral draait om cijfers. In de onderwijsvisie
van scholen klinken termen als gepersonaliseerd leren,
formatief evalueren en leerdoeldenken. Maar op welke
wijze krijg je de deskundigheid op het gebied van toetsen
en formatief evalueren in je school? En hoe bewaak je
de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van toetsing en
examinering, terwijl je tegelijkertijd een omslag wil maken
in de toetscultuur?
Wanneer u voor uzelf of voor uw docenten kiest voor
de opleiding tot Toetsexpert – met de mogelijkheid tot
certificering – weet u zeker dat toetsexpertise in uw school
geborgd is.

www.noordhoffacademy.nl
Ga voor meer informatie en aanmelden naar:
www.noordhoffacademy.nl/voortgezet-onderwijs

TEVON

Toetsexpertise Voortgezet Onderwijs Nederland

Iedereen leert

Toetsexpert in het voortgezet
onderwijs
Je rol als toetsexpert
Als Toetsexpert ondersteun je de school bij het
construeren, vaststellen, afnemen en beoordelen
van kwalitatief goede toetsen en schoolexamens.
Daarnaast ondersteun je bij het opstellen van
een samenhangend en dekkend toetsprogramma,
waaronder het PTO en PTA. Ook lever je een
bijdrage aan een goed doordacht toetsbeleid en
heb je kennis over formatief evalueren, zodat
je ‘collega’s’ kunt ondersteunen bij een omslag
van een cijfercultuur naar een cultuur die meer
nadruk legt op de ontwikkeling of groei van
leerlingen.
Opzet van de opleiding
De opleiding tot Toetsexpert is een opleiding
die bestaat uit vier klassikale trainingsdagen.
Voordat gestart wordt met de opleiding,
worden met een intake en een nulmeting je
reeds aanwezige ervaring in kaart gebracht en je
leervragen helder gemaakt, zodat de opleiding
aansluit bij jouw achtergrond en de situatie op
jouw school. Tussen de opleidingsdagen werk
je aan huiswerkopdrachten, waardoor je het
geleerde meteen in de praktijk kunt toepassen.
NVE-certificering
Na het volgen van de opleiding tot Toetsexpert
kun je je laten certificeren conform het NVEprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse
Vereniging voor Examens (NVE). Tijdens
dit certificeringstraject stel je een portfolio
samen aan de hand van portfolio-opdrachten,
die tijdens de opleiding zijn voorbereid en
toegelicht. Vervolgens vindt beoordeling plaats
door twee gecertificeerde beoordelaars. Als je
het certificeringstraject met succes afrondt,
ontvang je een certificaat dat 5 jaar geldig is.
Na certificering is het mogelijk om jezelf te
laten inschrijven in het landelijke Register
Examenfunctionarissen van de NVE.
Stichting TEVON
Stichting TEVON is een stichting van de
samenwerkende partijen Teelen en Noordhoff
Academy. De curriculumcommissie van stichting
TEVON volgt de ontwikkelingen binnen het
voortgezet onderwijs op de voet, zodat de kennis
en vaardigheden die in de opleiding worden
opgedaan en de eventuele certificering die
daarop volgt, nauw aansluiten op (toekomstige)
veranderingen in de schoolpraktijk.

Beleid

PTO/PTA

Toetsontwikkeling

Kwaliteitsborging

Module 1 Toetsbeleid in het voortgezet onderwijs

Module 2 Formatief en summatief evalueren
in een toetsprogramma

Module 3 Ontwikkelen en beoordelen van
schoolexamens en andere toetsen

Module 4 Kwaliteitszorg van schoolexamens
en andere toetsen

Programma
• De rol van de toetsexpert binnen het VO
• Wat is toetskwaliteit in het VO?
• Opstellen en implementeren van toetsbeleid
• Visie op toetsing en examinering
• Het samenspel tussen formatief en summatief toetsen
• Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
in het VO
Leerdoelen
• De rol van de toetsexpert kunnen beschrijven
• Kunnen toelichten wat toetskwaliteit inhoudt
• Een visie op leren en toetsen voor uw school kunnen
formuleren
• De visie op leren en toetsen kunnen vertalen naar uw
schoolpraktijk
• Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
binnen uw school in kaart kunnen brengen
• Kunnen bijdragen aan het toetsbeleid van uw school

Programma
• Een toetsprogramma opstellen
- De relatie tussen het PTO, het PTA en het gehele
toetsprogramma
- Aansluiten bij de visie op leren en toetsen
- Doorlopende leerlijnen en leerdoeldenken
- Een mix van toetsvormen kiezen
- Specifieke aandachtspunten voor vmbo/havo/vwo
• Formatief evalueren binnen het toetsprogramma
- Wat is formatief evalueren?
- Aandachtspunten en uitdagingen bij formatief
evalueren
- Formatief evalueren met methodes
- Eigenaarschap van leerlingen als voorwaarde voor
formatief evalueren
• Werken volgens de toetscyclus: de fasen in het proces
van toetsontwikkeling
• De eerste fase uit de toetscyclus: toetsontwerp
- Leerdoelen gebruiken voor toetsing
- Werken met een toetsmatrijs en een taxonomie
Leerdoelen
• Een samenhangend en dekkend (deel van een)
toetsprogramma kunnen opstellen, rekening houdend
met:
- doorlopende leerlijnen
- formatief en summatief evalueren
- taxonomie, zoals OBIT of RTTI
- specifieke aandachtspunten voor vmbo/havo/vwo
• Het toetsontwerp van een schoolexamen kunnen
beoordelen en verbeteren

Programma
• Kwaliteitscriteria voor gesloten vragen, open vragen en
opdrachten
• Kwaliteitscriteria voor toetsen
• Objectief beoordelen van open vragen en opdrachten
• Feedback geven en ontvangen, feed forward toepassen
• Formatieve werkvormen
Leerdoelen
• Docenten praktisch kunnen begeleiden op basis van het
gevormde toetsbeleid
• Toetsvragen, opdrachten en toetsen kunnen beoordelen en
verbeteren
• De objectiviteit van beoordelingen kunnen vergroten
• Feed up, feedback en feed forward als onderdeel van
formatief evalueren kunnen toepassen

Programma
• Het borgen van de toetskwaliteit, zowel op schoolniveau
als toetsspecifiek
• Instrumenten om kwaliteit van toetsing te waarborgen
• Toets- en vraaganalyse
Leerdoelen
• De essentie van kwaliteitszorg op uw toetsbeleid kunnen
verwoorden
• Kunnen aangeven op welke wijze de toetskwaliteit in uw
praktijk geborgd kan worden
• Het kunnen interpreteren van gegevens van een toets- en
vraaganalyse

