
Training: Toetsexpert in vo
Wil je met vertrouwen uitspraken kunnen doen over de validiteit en 
betrouwbaarheid van toetsen en schoolexamens? Neem deel aan deze training 
die vier dagdelen in beslag neemt. De opgedane kennis komt direct van pas bij het 
adviseren van de examencommissie, het management en je collega’s over de 
kwaliteit van hun toetsen en schoolexamens. Je kunt met alle handvatten die je 
tijdens de training krijgt aangereikt meteen aan de slag om de beoordelings
systematiek voor jouw school transparanter te maken. Richting leerlingen,  
hun ouders of verzorgers, maar ook je collega’s. Na deze training ontvang je een 
bewijs van deelname. 

Resultaat van de training
 ✓ 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 werken met de screeningslijst van Cito 
 ✓ je kunt toetsen van collega’s voorzien van effectieve feedback
 ✓  Je kunt heldere instructies voor beoordelaars, leerlingen en 

surveillanten opstellen
 ✓  Je leert scores op een juiste manier om te zetten naar een 

eindbeoordeling

Voor wie?
• docenten
• beoordelaars
• beleidsmedewerkers
• kwaliteitszorgmedewerkers
• leden van examencommissies
• sectie-/afdelingsleiders
• schoolleiding
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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!

Hoe ziet de training eruit
De training bestaat uit vier dagdelen. We beginnen bij de basis waarbij je je verdiept in 
de gehele cyclus van toetsconstructie, de verschillende toetsvormen en bijbehorende 
beoordelingsinstrumenten. Daarnaast gaan we in op specifieke aspecten die voor de 
rol van toetsexpert van belang zijn. We doorlopen de hele toetscyclus, van toetscreatie 
tot uitvoering en staan uitgebreid stil bij jullie eigen materiaal en het verbeteren 
daarvan. Je voert opdrachten uit en leert samen met je medecursisten beter feedback 
te geven en ontvangen over de kwaliteit van toetsen en schoolexamens. Als vervolg op 
deze training kun je je eventueel ook nog certificeren als 
toetsconstructeur of je verdiepen in toetsbeleid als 
toetsdeskundige. 

Aanmelden voor de training
De training Toetsexpert in het vo kan in groepsverband voor
jouw school of locatie gegeven worden en eventueel aangepast 
worden aan specifieke wensen. Individueel deelnemen kan ook. 
Binnenkort zijn er vier sessies gepland bij Cito. Deze training in 
vier dagdelen is van 15.30 tot 19.00 uur. Maaltijden zijn daarbij 
inbegrepen. Ga voor meer informatie en om je (school) aan te 
melden naar trainingenadvies-vo.cito.nl.

Meer weten?
Wil je inhoudelijk je wensen bespreken? Neem dan contact met ons op  
via (026) 352 10 74 voor het plannen van een adviesgesprek. Of mail voor 
een vrijblijvende offerte naar citoconsult@cito.nl. We helpen je graag!

Roos Köhler, trainer/adviseur

“Een goede toets  
doet recht aan  
álle leerlingen”

Kenmerken Cito-training: 

 ✓ hooggewaardeerde trainingen
 ✓ direct toepasbare tips
 ✓ checklists voor een goede toets
 ✓ advies en concrete handvatten  

voor het opzetten van effectief 
toetsbeleid

 ✓ veel persoonlijke aandacht door 
kleine groepen

 ✓ maatwerk mogelijk, denk aan  
coconstructie, supervisie en 
kalibreersessies


