Een adviseur van Cito op
bezoek bij uw IB-netwerk?

Als intern begeleider krijgt u regelmatig vragen over de afname van toetsen,
het interpreteren van de toetsscores en het analyseren van rapportages.
Cito helpt u graag bij het beantwoorden van deze en andere vragen.
Nodig een van onze adviseurs uit voor een gratis bezoek tijdens een
bijeenkomst van uw IB-netwerk!

Op de achterzijde van deze flyer vindt u een voorbeeldprogramma.
Uiteraard stemmen we het programma voor uw bijeenkomst af op uw
wensen en behoeften. Laat u ons weten wanneer en waar u ons graag
ontvangt? Dan maken we snel een afspraak.

Behoefte aan
advies?
Wij komen
graag bij u
langs!

Afspraak plannen of meer informatie

Bel ons op 026 – 352 11 11 of mail naar adviespo@cito.nl voor meer
informatie of om direct een afspraak te maken met een adviseur.

Mogelijk programma

Uitgaande van een programma van zo’n twee uur, kunnen bijvoorbeeld de volgende onderdelen aan bod
komen:
• In gesprek over de visie op toetsen en toetsbeleid
	Er is veel te doen over toetsen in het basisonderwijs. Waarom toetsen we eigenlijk? Toetsen we niet
veel te veel? Wat doen we daadwerkelijk met de toetsresultaten? Aan de hand van stellingen gaan we
het gesprek aan over de zin en onzin, het nut en de noodzaak van toetsen.
• Presentatie over een inhoudelijk onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld*:
Afnamecondities en mogelijke aanpassingen
	De toetsen zijn zorgvuldig samengesteld om een bepaald concept, bijvoorbeeld begrijpend lezen of
rekenen-wiskunde te meten. Het aantal opgaven, het soort opgaven én de afnamecondities hebben
invloed op wat een toets meet én hoe betrouwbaar de uitkomsten van een toets zijn. Vanuit dit
wetenschappelijke oogpunt adviseren we daarom om in principe geen hulpmiddelen toe te staan.
Maar soms is het noodzakelijk om een aanpassing te maken. Welke afweging en aanpassing maakt u
dan? Wanneer gaat het te ver?
Toetsen op maat
	Een belangrijke eigenschap van het Cito Volgsysteem is de mogelijkheid toetsen te kiezen die passen
bij de ontwikkeling van de leerling. De keuze van de toets hangt af van het niveau van de leerling en
het ontvangen onderwijsaanbod. Daardoor kan het zijn dat leerlingen in dezelfde groep verschillende
toetsen maken. Hoe kiest u de juiste toets? Ook in de rapportage kunt u rekeninghouden met de
individuele leerlijn van leerlingen, namelijk door het gebruik van het alternatieve leerlingrapport.
• Beantwoording van vragen die leven op de scholen binnen het netwerk
	Naast vragen rondom de presentatie is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen over andere
producten of diensten van Cito te stellen.
* Wilt u liever een ander thema behandelen?
Informeer naar de mogelijkheden via adviespo@cito.nl of bel ons op nummer 026 – 352 11 11.
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