Masterclass
PTO/PTA
Een masterclass voor het aanscherpen
van het schoolbrede toetsprogramma

Het PTO/PTA omvat alle toetsen die je bij een
leerling afneemt, maar de kwaliteit hiervan gaat
verder dan de kwaliteit van alleen deze toetsen. Om
er zeker van te zijn dat je meet wat je wilt meten
moet het totale programma samenhangen met
elkaar en de eindtermen. Dekken alle toetsen dit
samen op het juiste niveau af? Is we een diversiteit
aan toetsvormen, zodat een betrouwbaar oordeel
over een leerling ontstaat? Stimuleert het
programma het leren van de leerling? Welke toetsen
in het PTO/PTA hebben een beslissende functie?En
welke rol speelt formatief evalueren in het PTO of
PTA? Deze vragen staan centraal in de prikkelende,
praktische masterclass!

Noordhoff Academy
Jouw partner in persoonlijk onderwijs

brengt je verder

Masterclass PTO/PTA
Tijdens de Masterclass PTO/PTA gaan we in op:
• Het opstellen van een toetsprogramma:
- de relatie tussen het PTO, het PTA en het gehele toetsprogramma;
- de aansluiting op de visie op leren en toetsen (toetsbeleid);
- doorlopende leerlijnen en leerdoeldenken;
- het kiezen van een mix aan toetsvormen.
• Formatief evalueren binnen het toetsprogramma:
- wat is formatief evalueren;
- aandachtspunten en uitdagingen bij formatief evalueren;
- eigenaarschap van leerlingen als voorwaarde voor formatief evalueren.
De masterclass wordt zo praktisch mogelijk vormgegeven. Dit doen we
bijvoorbeeld door de deelnemers opdrachten te laten uitvoeren met hun eigen
PTO/PTA en door hun eigen situatie steeds centraal te stellen.

Gezien het interactieve karakter van de masterclass is het maximaal aantal twaalf
deelnemers.
Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om:
• Een samenhangend en dekkend (deel van een) toetsprogramma op te stellen,
waarbij er rekening wordt gehouden met:
- de doorlopende leerlijnen;
- formatief en summatief evalueren;
- de taxonomie zoals gebruikt binnen uw school.
• De eisen te benoemen die vanuit de kaders aan het PTO/PTA worden gesteld.
• De vertaalslag te maken vanuit het schooleigen karakter (voor zover beschreven
in het beleid en de visie van de school) naar het eigen PTO/PTA.
• Een efficiënt en uitvoerbaar PTO/PTA op te stellen.
• De ervaringen van het voorgaande jaar te gebruiken bij het schrijven van het
nieuw PTO/PTA.

Schrijf je nu in!
Deze masterclass ‘PTO/PTA’ ondersteunt in het schrijven van een
goed PTO/PTA.
Duur: één dag
Maximaal aantal deelnemers: 12 personen

Ontdek meer. Kijk op: noordhoffacademy.nl

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.noordhoffacademy.nl/masterclass-pto-pta

