
Een goede toets ontwikkelen is complex. Verkeerde 
vragen of opdrachten kunnen een onjuist beeld van 
de kennis en vaardigheden opleveren.  Het is niet 
alleen van belang te bepalen wát je gaat vragen, 
maar ook hóe je dat gaat vragen. Het moet voor de 
leerling duidelijk zijn wat je wilt weten, zonder dat je 
het juiste antwoord weggeeft. En vervolgens moeten 
de antwoorden ook nog  op een objectieve manier 
worden beoordeeld. In deze tweedaagse cursus leer 
je de ins en outs van toetsontwikkeling. De cursus is 
gericht op docenten in het voortgezet onderwijs.

www.noordhoffacademy.nl

Toets -
ontwik keling
voortgezet 
onderwijs 
Een cursus voor de verbetering 
van de kwaliteit van toetsing en 
examinering op jouw school
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Dag 1: 
Toetskwaliteit en PTA
• Inleiding: toetsweb en toetscyclus
• Visie op toetsen
• Schoolexamens (SE) versus centrale examens (CE)
• Samenstellen van een Programma van Toetsing en  

Afsluiting (PTA)

 Toetsontwerp
• Concrete leerdoelen/succescriteria formuleren
• Formuleren van concrete leerdoelen/succescriteria
• Gebruiken van een toetsmatrijs

Dag 2: 
Ontwikkelen van open en gesloten toetsvragen
• Bespreken van het huiswerk
• Kiezen van een geschikte vraagsoort/toetsvorm
• Ontwikkelen van gesloten toetsvragen
• Ontwikkelen van open toetsvragen inclusief antwoordmodel 

en beoordelingsvoorschrift

 Samenstellen en afnemen van een toets
• Kwaliteitseisen aan een toets
• Samenstellen van een toets
• Vaststellen van de cesuur
• Afnemen van een toets

Programma cursus Toetsontwikkeling voortgezet onderwijs

Verdiepingsmodule 1: Ontwikkelen van opdrachten
• Ontwikkelen van opdrachten, inclusief beoordelingsmodel

Verdiepingsmodule 2: Beoordelen en verwerken van 
resultaten
• De (on)mogelijkheden van betrouwbaar beoordelen;
• Geven van feedback
• Analyseren en verbeteren van de 

beoordelaarsbetrouwbaarheid

Programma verdiepingsmodules Toetsontwikkeling voortgezet onderwijs

Verdiepingsmodule 3: Kwaliteitsbewaking van 
toetsen en toetsvragen
• Beïnvloeden van de betrouwbaarheid en de validiteit 

van toetsen
• Interpreteren van gegevens uit de klassieke toets- en 

itemanalyse
• Verbeteren van toets(vragen) op basis van een toets- 

en itemanalyse

Toetsontwik keling voortgezet onderwijs

In een intake met de opdrachtgever wordt geïnventariseerd 
wat de huidige stand van zaken is rond toetsontwikkeling. Ook 
wordt besproken wat de behoeften/wensen zijn ten aanzien van 
de cursusinhoud.

Tijdens de cursus werkt u aan opdrachten die zoveel mogelijk 
zijn gebaseerd op materialen die u/uw school vooraf aanlevert. 
Daarnaast kunt u tussen de cursusdagen en/of na de cursus 
eigen werk inleveren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
ontwikkelen van enkele (aangepaste) leerdoelen inclusief een 
taxonomie en enkele bijbehorende toetsvragen. De trainer 
voorziet het eigen werk van individuele feedback. Na deelname 
aan de cursus beschikt u dus over enkele (beoordeelde) 
leerdoelen en toetsvragen voor uw eigen toetspraktijk.

InventarisatieIntake
Omdat we merken dat veel scholen naast het aanbod voor 
Toetsexpert VO ook behoefte hebben aan schoolbrede 
scholing op het gebied van toetsontwikkeling, bieden wij nu 
ook een aparte cursus Toetsontwikkeling VO. De basiscursus 
bestaat uit twee dagen met tussentijds een mogelijkheid 
om eigen werk in te leveren.  Daarnaast zijn er specifieke 
verdiepingsmodulen mogelijk (over opdrachten, beoordelen 
of kwaliteitsbewaking). In overleg met de trainers kan een 
aanbod op maat worden samengesteld. 

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:
• Concrete leerdoelen te formuleren en deze in te delen op 

basis van een taxonomie
• Een toetsmatrijs te gebruiken
• Toetsvragen en opdrachten te ontwikkelen conform 

kwaliteitscriteria
• Een toets samen te stellen, rekening houdend met de 

positie in het programma van toetsing en consequenties 
vanuit toetsbeleid

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