
Geef in de chat jouw reden, met name als geen van 
de mogelijkheden bij de beginpoll voor jou van 
toepassing was.

Waarom hebben jullie je ingeschreven ?
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Onze aanleiding

• Cito werkt samen met 
docenten - verhalen uit 
de praktijk



• misverstanden over het SE, op alle niveau’s

Welke bevindingen zoal?

->schoolleider in de Volkskrant okt 2020: 
Het centraal schriftelijk examen toetst exact 
dezelfde leerdoelen als die in schoolexamens 
getoetst worden nog eens om de kwaliteit 
van de examens te bewaken en als borging 
van de waarde van het diploma. Alle lesstof 
wordt dus dubbel getoetst.



• lesmethodes zijn veelal de basis van het PTA (i.p.v. het 
wettelijke curriculum/de syllabus), 

met als gevolg:

• PTA’s zijn vaak oncontroleerbaar en onleesbaar voor 
niet ingewijden 

• de toetsen voldoen vaak inhoudelijk niet aan de 
wettelijke voorschriften

En…



• PTA’s zijn vaak heel strak ingericht, waardoor het 
lastig om op korte termijn aanpassingen te maken

Ook jammer …



• er wordt amper gebruik gemaakt van de ruimte 
om toetsen in het PTA op te nemen met 
vakonderdelen die aansluiten bij (individuele) 
behoeftes / wensen / voorkeuren van de school of 
van kandidaten

Gemiste kans



Enig juiste volgorde:



• Stap 1 = wat moet in ieder geval langskomen in de SE’s?

• Stap 2 = wat mag langskomen

• (Ad stap 2: waarom wil ik overlap tussen SE en CE? )

• Stap 3 = wil ik gebruik maken van de ruimte om een relevant 
vakonderdeel toe te voegen?

• Advies: zorg voor ruimte in het PTA: mogelijkheden om delen te 
verplaatsen (of te schrappen) of op een andere wijze (i.p.v. de 
klassieke schriftelijke toets) langs te laten komen.

Voordat je het PTA maakt:



Het schoolexamen voor een bepaalde leerweg heeft  voor de algemeen vormende 
vakken in ieder geval betrekking op exameneenheid K3 (Leervaardigheden) en voor 
de beroepsgerichte vakken op exameneenheid K2 (Professionele vaardigheden).

Daarnaast heeft het schoolexamen betrekking op:

1. ten minste die exameneenheden die deel uitmaken van het examenprogramma 
van deze leerweg voor zover zij niet deel uitmaken van het centraal examen voor 
die leerweg;

2. indien het bevoegd gezag daarvoor kiest een of meer  exameneenheden waarop 
het centraal examen betrekking heeft;

3. indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die relevant zijn 
voor het betreffende vak of examenprogramma, die per kandidaat kunnen 
verschillen.

VMBO



Het schoolexamen heeft betrekking op:

• de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen 
betrekking heeft;

• indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of 
subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;

• indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per 
kandidaat kunnen verschillen. 

HAVO en VWO



• Alle summatieve toetsen

• Per periode en per vak:

• Toetsvorm -> meerdere opties

• Niveau en inhoud -> domeinen!

• Weging

• Herkansingsmogelijkheden

Het PTA



• Schriftelijk (papier of digitaal) : toets/portfolio/verslaglegging

• Mondeling (presentatie – dialoog – mondelinge afname)

• Groepswerk

• Onderzoeksproject

Variatie in vormen



• Wat moet de kandidaat doen / weten

• Onder welke condities laat hij/zij dat zien (toetsvorm/plaats/tijd)

• Welke (hulp)middelen zijn daar bij toegestaan/nodig

• Welk niveau/welke standaard moet aan worden voldaan 
(referentieniveau/eindterm/taxonomie)

Niveau en inhoud



• SLO

• vakverenigingen

• studiedagen / inspiratiesessies / congressen

• samenwerkingsverbanden / contact met anderen

Hulp bij verdere invulling



• Versterking van de examencommissie

• Inhoudelijke hulp/vraagbaak/inspirator

• Collega docent: veilig/geen hiërarchisch verschil/pragmatisch

Training tot Toetsexpert



Vragen?

• Ruud Stolwijk ruud.stolwijk@cito.nl

• Natalie Schols natalie.schols@cito.nl

Cito: van het veld, voor het veld
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