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Programma workshop

 Kennismaking &  aanleiding
 Profiel toetsexpert
 Plenaire discussie
 Evaluatie &  afsluiting

De rol van examenexpert?



1. uit 4G /  buiten 4G
2. examensecretaris /  geen examensecretaris
3. korter dan 5 jaar /  langer dan 5 jaar examensecretaris
4. examensecretaris voor meerdere stromen / examensecretaris voor één stroom
5. meerdere examensecretarissen op school / de enige examensecretaris op school
6. wel examencommissie / geen examencommissie

Wie zit er in de zaal?



• Problemen examens  VMBO Maastricht 2018 
‒ Incident of wijdverspreid probleem?

• VO-raad installeerde Commissie Kwaliteit Schoolexaminering (eind 2018)
• Kwetsbaarheden & aanbevelingen van Commissie:

‒ Waardeer en verbeter de verbinding tussen schoolexamen en onderwijsvisie 
‒ Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen 
‒ Neem de examencommissies op in het Eindexamenbesluit VO
‒ Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding 

• LAKS: Examenproblematiek Calvijn geen incident, grondige aanpak vereist (juni 2019)

Aanleiding



• OCW: examensysteem versterken
‒ Toets- en examenresultaten voortgezet onderwijs 
‒ Proces van totstandkoming tot en met beoordeling van examens binnen de school en de examenketen 
‒ Naar een toekomstbestendig examenstelsel 

• Onderwijsinspectie: themaonderzoek toetsing en afsluiting (dec 2019)
• Conclusie: Verbeterslag noodzakelijk

‒ Organisatie en uitvoering van het examenproces binnen de school
‒ Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling
‒ Keuzes van scholen over de invulling en inzet van het schoolexamen

• Vlag kan uit als leerlingen er op kunnen vertrouwen dat het diploma van waarde is!

Wanneer kan de vlag uit?



Toetsexpert of examenexpert?

Voor wie door Stichting Cito?
• 750 constructiegroepleden (cg-leden)
• Standaard scholing voor beginnende cg-leden
• Mogelijkheden verkennen scholen cg-leden tot toetsexpert

Commerciële aanbieders voor niet cg-leden

Hoe bevorderen deskundigheid over examens?



• Maak groepen van 4
• Neem plaats aan elke zijde van de flap
• Schrijf op jouw deel van de flap wat een toetsexpert is volgens jou. Je kunt hierbij denken aan:

‒ Welke taken/rol/verantwoordelijkheden heeft een toetsexpert?
‒ Hoe verhoudt een toetsexpert zich tot jouw rol als examensecretaris?
‒ Welke kennis en vaardigheden heeft een toetsexpert?

• Wissel bevindingen uit. Formuleer een gemeenschappelijk profiel van de toetsexpert in het midden 
van de flap.

• Plenaire uitwisseling

Opdracht: profiel van de toetsexpert



Elke vaksectie zou een toetsexpert moeten hebben.

Stelling 1



Een wiskundedocent (tevens toetsexpert) kan de kwaliteit 
van een toets Engels beoordelen.

Stelling 2



In het PTA moeten per vak tenminste tien schoolexamens 
(toetsmomenten) staan.

Stelling 3



Einde: Workshop toetsexpert



Profielschets (uitkomst workshops)
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