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INLEIDING 

 

Frits Philips lyceum-mavo maakt onderdeel uit van het Christiaan Huygens College. De 

missie en visie van het Christiaan Huygens College zijn leidend voor de visie van het Frits. 

Op stichtingsniveau vinden wij het onze missie leerlingen de mogelijkheid te bieden om 

zich op hun eigen niveau maximaal te ontplooien, zodat ze klaar zijn voor hun toekomst. 

Wij geven onze leerlingen voldoende vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfkennis mee. De 

volgende stap is dat zij als complete mensen hun bijdrage kunnen leveren in de maat-

schappij. 

Onze visie heeft als basis dat goed onderwijs uit veel meer bestaat dan het nastreven van 

leerresultaat. We stemmen ons onderwijs af op de behoeftes van leerlingen vanuit een 

gepersonaliseerde, gedifferentieerde en ontwikkelingsgerichte houding. Daardoor verwer-

ven leerlingen een stevige basis van kennis, vaardigheden en algemene ontwikkeling. Op 

deze wijze ontwikkelen zij een positieve instelling ten opzichte van zichzelf, het eigen leren, 

anderen en de omgeving. Alle scholen van Christiaan Huygens College geven hieraan hun 

eigen kleur en invulling. 

 

Op het Frits geven wij die invulling met de volgende kernwaarden: 

 persoonlijke ontwikkeling  

 veiligheid  

 betrokkenheid  

 respect  

 plezier  

 verantwoordelijkheid  

 eigenaarschap  

 verbondenheid 

 

 

Leren voor het leven… Begint bij jezelf…  In onderlinge verbon-

denheid 

Op het Frits Philips draait 

het om persoonlijke ont-

wikkeling. In onze school 

stimuleren we groei op het 

gebied van kennis, zelfken-

nis en vaardigheden. We 

leren daarom voor een 

schooldiploma én voor de 

rest van ons leven. 

Verantwoordelijkheid ne-

men betekent dat we initia-

tief nemen, op zoek gaan 

naar oplossingen, fouten 

mogen maken, daarvan le-

ren en volhouden. Je hebt 

niet altijd invloed op wat er 

gebeurt, maar wel op hoe 

je daarop reageert. Door 

eigen keuzes te maken 

neem je de regie over je 

ontwikkeling. 

We vinden het belangrijk 

om elkaar te leren kennen 

en in elkaar te investeren; 

samen maken we de 

school. We respecteren 

verschillen en werken aan 

een goede balans tussen 

‘rekening houden met de 

groep’ en ‘eigenheid be-

houden’. Zo biedt de school 

een prettige omgeving voor 

leerlingen en personeel. 

 

Deze visie vormt het uitgangspunt voor het formuleren van een toetsvisie voor het Frits. 
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AANLEIDING 

 

De aanleiding tot het opstellen van dit toetsbeleid is drieledig. 

 

De eerste reden is het feit dat we op onze school in de praktijk allerlei afspraken hebben 

over de wijze waarop toetsing plaatsvindt, maar dat een onderliggend toetsbeleid tot dus-

verre ontbreekt. Veel gebeurt impliciet, ‘omdat we het nou eenmaal zo doen’. Het is zinvol 

om aan het toetsen op het Frits een basis te geven, om het toetsen expliciet te maken. 

 

De tweede reden is het visietraject waarin de school zich momenteel bevindt. Deze her-

ijking van het onderwijs zoals we dat op onze school willen geven, maakt dat het een 

logisch punt is om ook na te denken over de plaats van toetsing hierin. 

 

De laatste reden komt voort uit een aantal overheidsbesluiten. Naar aanleiding van de 

aanbevelingen van de Commissie Ten Dam1 is de overheid gekomen tot een aanscherping 

van het Examenbesluit VO per 1 augustus 2021. Een van deze aanscherpingen is de op-

dracht aan scholen om te komen tot een visie op het schoolexamen en derhalve de toetsing 

hierin. 
  

                                                                 

1 zie Schoolexaminering in het voortgezet onderwijs | Rapport | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspec-
tie.nl)  

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/schoolexaminering-in-het-voortgezet-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/schoolexaminering-in-het-voortgezet-onderwijs
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VOORDAT U VERDER LEEST 

 

Toetsing raakt aan vele aspecten van het onderwijs op het Frits. 
 

Om de leesbaarheid te bewaren en het opzoeken van informatie te bevorderen is ervoor 

gekozen om het toetsbeleid neer te zetten vanuit vier hoofdvragen die met toetsing sa-

menhangen: 

1 Waarom toetsen wij? 

2 Wat toetsen wij? 

3 Hoe toetsen wij? 

4 Hoe borgen wij de kwaliteit van het toetsen? 

Deze keuze leidt er onvermijdelijk toe dat dezelfde onderwerpen soms bij meer dan één 

van deze vragen aan bod komen. Een voorbeeld: bij de vraag ‘Hoe toetsen wij?’ gaat het 

er onder meer over op welke wijze een adequate toets wordt gemaakt. Maar dat raakt 

tevens aan de vraag ‘Hoe borgen wij de kwaliteit van het toetsen?’. 

Waar nodig wordt in dit toetsbeleid onderscheid tussen jaarlagen die zich voorbereiden op 

het examen met behulp van een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en jaarlagen 

die dat niet doen. De eerste groep jaarlagen noemen wij in dit advies PTA-klassen, de 

andere groep jaarlagen noemen wij PTO-klassen. Deze laatste benaming wordt uitgelegd 

op pagina 9. Een bijzondere plaats is er in dat opzicht voor klas 4 vwo, waarin voor een 

aantal vakken de concrete voorbereiding op het centraal examen middels de opbouw van 

het examendossier al gaande is, terwijl voor andere vakken slechts toetsen worden ge-

maakt die meetellen voor de overgang, maar wel ook voorbereidend zijn op schoolexamen 

en centraal examen in hogere leerjaren.  

Onder ‘toets’ verstaan wij in dit advies: elke wijze waarop een leerling wordt bevraagd met 

betrekking tot zijn kennis en/of vaardigheden binnen een vak(gebied); zie hiervoor ook 

punt 3.3.1 op pagina 12. 

Onder ‘summatief’ verstaan wij in dit advies: het met een cijfer of O-V-G beoordelen en 

waarderen van een toets, welke beoordeling meetelt voor de overgang en/of het examen. 

Onder ‘formatief’ verstaan wij in dit advies: het eventueel maar niet uitsluitend met een 

cijfer of O-V-G beoordelen en waarderen van een toets, welke beoordeling niet meetelt 

voor overgang en/of examen; formatieve toetsen dienen ervoor om de leerlingen van feed-

back te voorzien over waar zij staan in hun leerproces2. 

Telkens waar ‘hij’ of ‘zijn’ wordt gebruikt, gelieve men in voorkomende gevallen deze woor-

den te vervangen door ‘zij’ en ‘haar’.  

                                                                 

2 In: Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.), Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet 
onderwijs, 2016, valt meer te lezen over formatief en summatief toetsen. De definitie van formatief toetsen is 
daar anders: ‘Bij formatief toetsen worden toetsen tijdens het leerproces gebruikt om het leren verder te hel-
pen, om het leren te vormen.’ (Sluijsmans pg 9). In voorliggend concept wordt dit uitgangspunt van formatief 
toetsen wel onderschreven en nader uitgewerkt. 
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1   WAAROM TOETSEN WIJ? 

 

Zoveel docenten, zoveel gedachten over toetsen en toetsing - nog afgezien van de mening 

van leerlingen en ouders. Over nut en noodzaak zijn boeken volgeschreven. Voor nu vol-

staat het om te constateren dat toetsing voor docenten, voor leerlingen en voor de school 

steeds een deels verschillend belang heeft. Daarom maken we in voorliggend toetsbeleid 

onderscheid in de doelen van toetsing. 

 

Op het Frits toetsen wij omdat 

 de docent wil weten: is de lesstof bij de leerling geland, kan ik waar nodig goede feed-

back en feed forward geven aan de leerling, zodat de leerling met succes verder kan 

bouwen op het getoetste, zowel qua kennis als op het gebied van vaardigheden?  

 de leerling wil weten: beheers ik wat ik heb moeten leren, leer ik op de goede manier, 

weet ik wat ik een volgende keer beter kan doen, en zie ik dat ik vorderingen heb 

gemaakt? 

 de school wil weten: hebben de leerlingen het juiste niveau, weten wij wat de leerlingen 

aankunnen en kunnen wij de leerlingen optimaal begeleiden tijdens hun schoolloop-

baan? 

 

Ouders en inspectie zijn geen direct belanghebbenden bij de toetsing en de resultaten 

daarvan. Dat zij in een later stadium er wel interesse in hebben, is voor het opstellen van 

een toetsbeleid niet leidend. 

 

Bij dit alles gaan wij ervan uit dat er fouten mogen worden gemaakt, maar niet tot in het 

oneindige. Ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid om het beste resultaat te halen. 

 

Ten aanzien van de visie op toetsing in het schoolexamen gaan wij ervan uit dat 

 bij alle vakken minimaal de door de stofomschrijving voorgeschreven kennis en vaar-

digheden zijn getoetst, waarmee het schoolexamen is afgerond; 

 voor vakken met een CSE geldt dat de examenkandidaten hierop zijn voorbereid; 

 de afgenomen toetsen de examenkandidaten van feedback voorzien in hoeverre zij de 

verschillende onderdelen van de stof beheersen. 
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2   WAT TOETSEN WIJ? 

 

We toetsen alleen die zaken waarvan van een leerling in redelijkheid verwacht mag worden 

dat hij deze weet dan wel beheerst en die een leerling kan toepassen in bekende en onbe-

kende contexten. Dit houdt in dat de toetsen aansluiten op de inhoud van de kerndoelen 

dan wel stofomschrijving voor het examen en hetgeen er in de methode staat en/of in de 

lessen is aangeboden. Dit geldt uiteraard ook voor de (levens)vaardigheden die getoetst 

worden. 
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3   HOE TOETSEN WIJ?  

 

Bij het formuleren van de wijze waarop er op het Frits getoetst wordt, gelden enkele al-

gemene uitgangspunten. Deze worden hieronder genoemd en vervolgens meer gedetail-

leerd uitgewerkt. 

 

3.1  DE SCHOOL ZORGT VOOR HET REALISEREN VAN EEN OPTIMALE ORGANISATIE VAN DE TOET-

SING IN DE MEEST BREDE ZIN VAN HET WOORD 

 

Een duidelijke organisatie van de toetsing is een basisvoorwaarde: zowel leerlingen als 

docenten zijn gebaat bij een soepel verlopend toetsingstraject. Om de toetsing opti-

maal te regelen geldt voor Frits Philips lyceum-mavo het volgende. 

 

3.1.1 WE WERKEN MET EEN PTO 

 

De school werkt in de onderbouw met een PTO3, het Programma van Toetsing en 

overgang. Dit PTO levert de kaders waarbinnen de secties en vakdocenten hun 

toetsing moeten organiseren en realiseren. Mede op basis van het PTO kan de 

school de toetsing bij de secties en vakdocenten monitoren en waar nodig bevra-

gen en bijsturen. Ook geeft het de school duidelijkheid over hoe de toetsing in een 

schooljaar moet worden georganiseerd: planning van toetsweken, alle roosterza-

ken betreffende toetsing, een inhaalregeling voor gemiste toetsen, afspraken om-

trent toetsweken. De leerlingen kunnen met het PTO een duidelijk beeld krijgen 

van alles wat met het toetsen te maken heeft. In het PTO is ook geregeld dat 

leerlingen binnen een jaarlaag van hetzelfde niveau hetzelfde aantal toetsmoge-

lijkheden over dezelfde stof hebben. De verplichte opmaak van het PTO is als 

bijlage aan dit document toegevoegd. 

 

3.1.2 HET GEBRUIK VAN STUDIEWIJZERS IS VERPLICHT IN ALLE KLASSEN 

 

Door het gebruik van studieplanners wordt de voorbereiding van de leerlingen op 

hun toetsmomenten concreet gemaakt; de studieplanners/-wijzers zijn (groten-

deels) een uitwerking van het PTO en PTA. Bovendien helpen zij de docenten, de 

leerlingcoördinatoren en de afdelingsleiders bij het toezien op een goede verdeling 

van de toetsen over de verschillende periodes (zie ook 3.1.3 en 3.1.4). 

 

 

 

                                                                 

3 met de term PTO-klassen, zoals deze geïntroduceerd is op pagina 6, bedoelen wij alle klassen waarvoor een 
PTO geldt. 
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3.1.3 HET AANTAL SUMMATIEVE TOETSEN IS BEPERKT 

 

Een van de vaak geconstateerde problemen is de hoeveelheid toetsen per periode 

voor de leerlingen. Deze leidt tot ongewenste effecten. Daarom is het aantal sum-

matieve toetsen beperkt: 

 er mogen in alle klassen in een vak maximaal twee summatieve toetsen wor-

den afgenomen per periode; 

 in PTO-klassen (m.u.v. brugklassen) mogen maximaal vier summatieve toet-

sen per week worden afgenomen, en maximaal één per dag4, met uitzonde-

ring van een toetsweek (waarin meer toetsen gepland staan) en de week di-

rect voorafgaand aan de toetsweek (waarin geen toetsen gepland mogen wor-

den) 

 in brugklassen mogen maximaal drie summatieve toetsen per week worden 

afgenomen, en maximaal één per dag, met uitzondering van een toetsweek 

(waarin meer toetsen gepland staan) en de week direct voorafgaand aan de 

toetsweek (waarin geen toetsen gepland mogen worden) 

 in PTO-klassen en in 4 vwo moet elk vak minimaal één summatieve toets per 

periode afnemen (inclusief de toetsweek). Een uitzondering hierop zijn Frans, 

Spaans en Duits in de brugklas, omdat deze talen slechts een oriëntatiepro-

gramma wordt aangeboden.  

 in PTA-klassen moet elk vak minimaal twee summatieve toetsen per school-

jaar afnemen. 

 alle andere toetsen zijn derhalve als formatief te beschouwen. 

3.1.4 OPEENHOPING VAN TOETSEN BUITEN DE TOETSWEEK WORDT TEGENGEGAAN 

 

Elk schooljaar blijkt weer dat de huidige wijze van toetsen met name in de onder-

bouw leidt tot een opeenhoping van toetsen grofweg halverwege een periode. Om 

dit te voorkomen maakt de school een eenduidige regeling met betrekking tot het 

afnemen van summatieve toetsen.  

Op basis van het PTO maakt de schoolleiding bij de start van het schooljaar een 

vastgesteld toetsrooster, waarin staat aangegeven welke vakken in welke week hun 

summatieve toetsen kunnen afnemen. Daarbij wordt rekening gehouden met het in 

3.1.3 gestelde.  

3.1.5 ER WORDT REKENING GEHOUDEN MET LEERLINGEN MET EEN BEPERKING 

Er wordt zoveel als mogelijk en redelijk is rekening gehouden met leerlingen met 

een beperking, zoals dyslexie. De faciliteitenregeling is hierbij van toepassing. 

3.1.6 DE INSPANNINGEN OM DE KWALITEIT VAN HET PTA TE BORGEN WORDEN VOORTGEZET 

 

In de bovenbouw wordt gewerkt met een PTA, dat voldoet aan de laatste wettelijke 

eisen. Deze taak valt onder de bestaande examencommissie. In vwo 4 wordt deels 

gewerkt met een PTA (voor de vakken waarvan toetsen meetellen voor het exa-

mendossier) en deels met een PTO (voor de overige vakken). 

                                                                 

4 Zie schoolregels Frits Philips lyceum-mavo en leerlingenstatuut CHC pg 7 
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3.1.7 EEN EVENWICHTIGE VERDELING VAN VAKKEN OVER DE TOETSWEEK WORDT GEWAAR-

BORGD 

 

Het is noodzakelijk dat bij de verdeling van vakken over een toetsweek rekening 

wordt gehouden met de zwaarte, c.q. studielast voor de verschillende toetsen. De 

tijdsduur van schriftelijke toetsen in de toetsweek is ofwel 50 minuten ofwel 100 

minuten; leerlingen die daarvoor in aanmerking komen krijgen verlenging. 

 

3.1.8 TOETSMOMENTEN ZIJN VASTGELEGD 

  

Gekoppeld aan het ‘Hoe toetsen wij?’ is de vraag: ‘Wanneer toetsen wij?’. Traditio-

neel worden toetsen afgenomen tijdens lesuren. Daarnaast kennen wij de toetswe-

ken. 

Er zijn niet automatisch ‘goede toetsmomenten’. Vaak lijkt bij docenten de neiging 

te bestaan te gaan toetsen wanneer een hoofdstuk is afgesloten. Anderzijds zijn 

docenten soms ook heel flexibel om een toets te verplaatsen wanneer zij daar reden 

toe zien. Al met al blijft het lastig om een goede afweging te maken tussen het 

vrijmaken van tijd voor centrale toetsing en het bewaken van de beschikbare on-

derwijstijd. Belangrijk om in elk geval in het oog te houden is de toetsdruk bij leer-

lingen en bij docenten. Alles overziend stellen wij vast: 

A de toetsen die worden afgenomen tijdens lesuren blijven bestaan. Deze toetsen 

buiten de toetsweken duren allemaal maximaal 50 minuten. Om in een klas/jaar-

laag een opeenhoping van toetsen tegen te gaan, gelden de afspraken zoals be-

schreven onder punt 3.1.4. 

In PTO-klassen mogen maximaal vier summatieve toetsen (in brugklassen drie 

summatieve toetsen) per week worden afgenomen, en maximaal één per dag; 

de toetsweken vallen hierbuiten.  

 

B Daarnaast werkt de school met vier toetsweken. 

Omdat de leerlingen in de brugklas nieuw zijn in het systeem van middelbaar 

onderwijs en nog moeten leren omgaan met grotere stofomvang bij toetsen 

 vervalt in de brugklas toetsweek 1. Vanwege het centraal examen vervalt voor 

de examenklassen toetsweek 4. 

In schema ziet dat er als volgt uit: 

 

 tw1 tw2 tw3 tw4 

brugklassen  x x x 

klas 2 Mavo/Havo/VWO: x x x x 

klas 3 Havo/VWO: x x x x 

klas 4 VWO: x x x x 

voorexamenklassen x x x x 

examenklassen x x x  
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3.2  DE DOCENT ZORGT, IN SAMENSPRAAK MET DE SECTIEGENOTEN, ERVOOR DAT DE LEERLING 

INHOUDELIJK OPTIMAAL IS VOORBEREID OP DE TOETS 

 

Docenten en sectie zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke voorbereiding 

van de leerlingen op een toets.  

 

3.2.1 DE VAKDOCENT 

 

Waar het specifiek op de voorbereiding van een toets aankomt, heeft een vakdocent 

een aantal basistaken: 

 

 hij behandelt adequaat de stof die zal worden getoetst; 

 hij behandelt tijdig de stof die zal worden getoetst; 

 hij zorgt voor een gelijkwaardige voorbereiding op de toets in alle parallelklas-

sen; 

 hij past de stof van de toets aan indien dit door omstandigheden (bijvoorbeeld 

wegens langdurige ziekte van de docent) nodig is; 

 hij maakt de datum van de toets minimaal vijf schooldagen van tevoren bekend; 

ook een eventuele wijziging van de toetsdatum wordt zo snel mogelijk bekend-

gemaakt; 

 hij is zich ervan bewust dat niet alles wat in de lessen behandeld is ook per se in 

een toets hoeft voor te komen. 

 

 

3.2.2 DE SECTIE  

 

De sectie zorgt ervoor dat alle onder 3.2.1 genoemde aspecten van toetsvoorberei-

ding goed geregeld zijn. Dit onderdeel komt telkens ter sprake bij het sectieoverleg 

en bij het periodieke overleg schoolleiding-sectie. 

 

3.3  DE DOCENT ZORGT, IN SAMENSPRAAK MET DE SECTIEGENOTEN, ERVOOR DAT DE INHOUD 

EN DE VORM VAN DE TOETS AANSLUITEN BIJ DE LEERDOELEN EN DE LESINHOUD EN DAT DE 

KWALITEIT VAN DE TOETS GEBORGD IS  

 

3.3.1 TOETSINSTRUMENTARIUM EN VORM VAN TOETSING 

 

Het woord ‘toets’ is een verzamelnaam voor alle vormen van toetsing: toetsen, 

proefwerken, overhoringen, praktijktoetsen, practica, computertoetsen, mondelin-

gen, verslagen, werkstukken, presentaties, enzovoorts. De vorm van de toets sluit 
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aan op de lesinhoud en de leerdoelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sum-

matieve en formatieve toetsen.  

3.3.2 SUMMATIEVE TOETSEN 

 

Summatieve toetsen worden gebruikt om na te gaan of de leerling een bepaald 

onderdeel van de leerstof voldoende beheerst. Summatieve toetsen worden beoor-

deeld en tellen mee voor de overgang naar het volgende leerjaar of het schoolexa-

men. Zie ook pagina 6.  

3.3.3 FORMATIEVE TOETSEN 

 

Formatieve toetsen worden gebruikt om vast te stellen waar een leerling staat in 

het proces van het behalen van een leerdoel (zie ook pagina 6). Kortom, de forma-

tieve toets biedt inzicht in het uiteindelijke doel van de leerstof. Formatieve toetsen 

kunnen ook worden gebruikt om vaardigheden of kennis op te doen. Om het effect 

van formatieve toetsing zo groot mogelijk te maken is het essentieel dat de leerling 

feedback krijgt op het gemaakte werk. Bij formatieve toetsing kan men denken aan 

oefentoetsen, D-toetsen, tussentijdse oefeningen, practica, onderzoeksopgaven, 

enzovoorts. Formatieve toetsen kunnen met een cijfer worden gewaardeerd, maar 

dit cijfer telt niet mee bij de overgang en/of het examen. Het verdient aanbeveling 

om de behaalde resultaten van een formatieve toets in Magister op te nemen met 

de weging 0, zodat inzicht ontstaat in de wijze waarop de leerling de tussenstap 

van een formatieve toets op weg naar een summatieve toets heeft voorbereid en 

afgerond. 

3.3.4 DE ROL VAN DE VAKSECTIE  

 

De vaksectie is verantwoordelijk voor de inhoud van de toets. De vaksectie maakt 

hierover eenduidige afspraken, waarbij zij rekening houdt met de volgende aspec-

ten: 

a. de moeilijkheidsgraad:  

De moeilijkheidsgraad van de toets sluit aan bij de jaarlaag en het schooltype 

van de leerlingen waarvoor de toets bedoeld is.  

b. inhoudsvaliditeit:  

De inhoud van de toets dient een afspiegeling van de bestudeerde stof te zijn en 

gaat daarmee over de behandelde stof (zowel kennis als vaardigheden) en de 

beoogde leerdoelen. Verder maakt de toets inzichtelijk op welk gebied de leerling 

uitvalt. Denk aan reproductie, toepassing, inzicht, vaardigheden enz. 

c. betrouwbaarheid:  

De toets en het correctiemodel zijn zo opgesteld dat verschillende beoordelaars 

bij de beoordeling zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat komen en vergelijkbare 

prestaties zoveel mogelijk gelijkwaardig en objectief beoordeeld worden. 

Het streven is dat toetsen voor leerlingen van hetzelfde jaarlaag en niveau zoveel 

mogelijk op hetzelfde moment worden afgenomen. Indien hiervan wordt afge-

weken dienen er voor verschillende afnamemomenten verschillende toetsversies 

te worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan elkaar. 

d. opbouw:  
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De toets heeft een opbouw die passend is bij hetgeen er getoetst wordt (bijvoor-

beeld het aanhouden van een logische volgorde van de vragen).  

e. transparantie:  

De leerlingen zijn goed voorbereid op de toets. Dit houdt in dat de stof tijdig 

behandeld is in de les. Een toets mag alleen de behandelde stof omvatten die 

minstens één lesweek daarvoor is afgerond. Er mogen ook leerstof en vaardig-

heden worden getoetst waarop de behandelde lesstof is gebaseerd. Verder is het 

de leerlingen duidelijk waarop ze worden beoordeeld en hoeveel punten iedere 

vraag oplevert.  

f. taalgebruik en lay-out:  

De vragen zijn duidelijk en niet dubbelzinnig. Illustraties, bronnen en lay-out zijn 

overzichtelijk, duidelijk en goed leesbaar dan wel zichtbaar. Onnodig lange zin-

nen en dubbele ontkenningen worden vermeden. Toetsen worden opgemaakt in 

lettertype Arial, lettergrootte 12. Bij iedere vraag staat het aantal punten dat 

met die vraag behaald kan worden. De toets vermeldt daarnaast het totaal aantal 

punten dat er te behalen valt. 

g. opdrachten:  

Bij een opdracht zoals een werkstuk, opstel, handelingsdeel of mondelinge 

spreekvaardigheid dient een duidelijke omschrijving van de opdracht te worden 

gegeven. De docent geeft de leerlingen vóóraf de eisen waaraan de opdracht 

moet voldoen alsmede het beoordelingsmodel dat gehanteerd zal gaan worden. 

Bij een gezamenlijke opdracht zijn alle betrokken leerlingen verantwoordelijk 

voor het resultaat. Indien er sprake is van een inleverdatum dan moet deze mi-

nimaal vijf schooldagen van tevoren bekend zijn. Bij een mondelinge spreekvaar-

digheid is het moment hiervan minimaal vijf schooldagen van tevoren geïnfor-

meerd naar de leerling. 

h. normering, weging, correctievoorschrift: 

De normering, weging en het correctievoorschrift van een toets moeten vóór 

afname van de toets vastgesteld zijn. Incidenteel kan het voorkomen dat hiervan 

afgeweken wordt op basis van evaluatie van de toetsresultaten. Zie verder ook 

de opmerking onder c. betrouwbaarheid. 

i. borging toetskwaliteit: 

Gemaakte afspraken over de kwaliteitsborging van de toets worden nauwkeurig 

nageleefd. Zie hiervoor het hoofdstuk 4, ‘Hoe borgen wij de kwaliteit van toet-

sing?’, op pagina 17 en volgende. 

 

 

 

3.4  DE DOCENT SPANT ZICH IN VOOR EEN ADEQUATE BEOORDELING VAN DE  TOETS, EN GEEFT 

DE LEERLING FEEDBACK OP HET BEHAALDE RESULTAAT ZODAT DEZE ZICH KAN VERBETEREN 

 

Een toets wordt beoordeeld en geëvalueerd conform het leerlingenstatuut5. Beoorde-

ling en evaluatie van de toetsen geschiedt volgens onderstaande regels: 

 

a. Een toets dient binnen zeven schooldagen na afname van de toets te worden na-

gekeken. Voor grotere werkstukken en opstellen is een termijn van 14 schoolda-

gen toegestaan.  

                                                                 

5 De tekst hiervan is te vinden via de link: Microsoft Word - Leerlingenstatuut maart 2021.docx (christiaanhuy-
genscollege.nl). Het betreft met name artikel 11. 

https://www.christiaanhuygenscollege.nl/Portals/780/docs/Veilige%20leeromgeving/Leerlingenstatuut%20maart%202021.pdf?ver=2021-04-01-143754-050
https://www.christiaanhuygenscollege.nl/Portals/780/docs/Veilige%20leeromgeving/Leerlingenstatuut%20maart%202021.pdf?ver=2021-04-01-143754-050
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b. De leerling krijgt hierbij tips en aanwijzingen om het leerproces voor komende 

toetsen te verbeteren.  

c. Een volgend schriftelijk werk over de betreffende leerstof mag pas gegeven wor-

den als het eerdere schriftelijk werk over deze stof nagekeken en besproken is.  

d. Een toets wordt in de klas nabesproken. Bij de bespreking wordt, waar de vorm 

van de toets zulks mogelijk maakt, het beoordelingsschema met puntenonderver-

deling aan de leerlingen meegedeeld. Bij de bespreking zijn de opgaven, en voor 

de individuele leerling zijn eigen werk, ter inzage. In de toets dienen fouten dui-

delijk te zijn aangegeven. 

e. Een leerling, die het niet eens is met de beoordeling van zijn werk en daarover 

geen overeenstemming kan bereiken met zijn docent, handelt volgens artikel 9.3 

van het leerlingenstatuut.  

f. Sancties voor het op heterdaad betrapt worden op een vorm van fraude moet in 

overeenstemming zijn met de ernst van de situatie. Het toekennen van het cijfer 

1 behoort tot die mogelijkheden. 

g. Indien een leerling met een (naar het oordeel van een lid van de schoolleiding) 

geldige reden afwezig was tijdens een toets, heeft hij het recht een vervangende 

toets te maken. 

h. Een leerling heeft de plicht om bij een onregelmatigheid op aanwijzing van de 

desbetreffende docent een vervangende toets te maken. 

i. Ook in bijzondere situaties (naar het oordeel van docent of lid van de schoollei-

ding) kan een vervangende toets aan de leerling worden voorgelegd. 

 

 

3.5  DE SCHOOL EN DE DOCENT GAAN UIT VAN HET PRINCIPE DAT EEN LEERLING FOUTEN MAG 

MAKEN 

 

3.5.1 VÓÓR DE TOETS 

 

Een leerling draagt (mede)verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces en daarmee 

voor zijn toetsresultaten. Om het voor de leerling makkelijker te maken deze verant-

woordelijkheid te nemen, zorgt de school dat de leerling 

 toegang heeft tot zijn PTO/PTA; 

 voor elk van zijn vakken beschikt over een studiewijzer; 

 tijdig te weten komt wanneer welke toets wordt afgenomen; 

 begrijpt hoe een toets eruitziet en wat er getoetst gaat worden; 

 weet wat de weging van de toets is; 

 een redelijke toetsdruk ervaart doordat het aantal summatieve toetsen be-

perkt is en een opeenhoping van toetsen zoveel mogelijk voorkomen wordt; 

 een toets maakt van een zodanig lengte dat die binnen de daarvoor uitge-

trokken tijd goed te maken is; 

 weet dat er bij de voorbereiding en het maken en bij de correctie van de 

toets rekening wordt gehouden met beperkingen van de leerling. 

 weet wanneer hij een gemiste toets kan inhalen. 

De school op haar beurt mag ervan uitgaan dat de leerling er al het mogelijke aan 

doet om zichzelf zo goed mogelijk op zijn toetsen voor te bereiden. 

3.5.2 NA DE TOETS 
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Docenten zien graag dat leerlingen 'van hun fouten leren'. Mede daarom worden 

alle toetsen besproken. Een leerling reflecteert in samenspraak met de docent op 

zijn toets en de door hem gemaakte fouten.  

3.5.3 HERKANSING VAN EEN TOETS 

 

In de PTO-klassen kunnen de leerlingen een toets niet herkansen, tenzij de school-

leiding anders besluit.  
 

In PTA-klassen bestaat een herkansingsregeling. Deze herkansingsregeling staat 

beschreven in het examenreglement en in het PTA. 

 

3.6 DE SCHOOL ZORGT ERVOOR DAT LEERLINGEN OP GELIJKWAARDIGE WIJZE WORDEN GE-

TOETST, ZODAT DE DETERMINATIE ZO OBJECTIEF MOGELIJK BLIJFT 

 

3.6.1 HET AFNEMEN VAN GELIJKE TOETSEN OP ÉÉN MOMENT 

 

Toetsweken zijn een voor de hand liggend middel om binnen een jaarlaag een zelfde 

afsluitende summatieve toets af te nemen. Buiten de toetsweken om zorgen de 

vaksecties ervoor dat zij voor (afsluitende) summatieve toetsen verschillende ver-

sies van een gelijkwaardig niveau gebruiken. 

 

3.6.2 HET AFNEMEN VAN INHAALTOETSEN EN HERKANSINGSTOETSEN 

 

Op inhaal- en herkansingsmomenten wordt een andere toets afgenomen. Dit om 

ervoor te zorgen dat inhalers en herkansers geen onevenredig voordeel hebben en 

daarmee een cijfer behalen dat minder representatief is voor hun beheersing van 

de stof, wat leidt tot een verminderd determinerende waarde van het cijfer. Deze 

toets dient een andere toets te zijn. Er dient wel naar gestreefd te worden dat beide 

toetsen zo gelijkwaardig mogelijk zijn. De leerlingcoördinator verzamelt alle nieuw 

af te nemen toetsen. 
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4   HOE BORGEN WIJ DE KWALITEIT VAN HET TOETSEN? 

 

4.1 DE PDCA-CYCLUS 

 

Bij de borging van de toetskwaliteit wordt de PDCA-cyclus gehanteerd. In de Planfase 

vindt de toetsconstructie plaats. In de Do-fase wordt de toets afgenomen en beoor-

deeld. In de Check-fase worden de resultaten bekeken om in de Act-fase zo nodig te 

komen tot een aanpassing van de normering en/of het correctiemodel en een eventu-

ele aanpassing van de toets voor hergebruik op een later moment. Een toets kan ook 

bestaan uit andere vormen dan een schriftelijke toets, zoals een opdracht, handelings-

deel of een mondeling spreekvaardigheid. In onderstaand stappenplan wordt het 

woord ‘toets’ gebruikt om al deze vormen aan te duiden. In de bijlage staan de check-

lists waaraan een correcte uitvoering van deze PDCA-cyclus gecheckt kan worden. 

4.1.1 DE PLAN-FASE 

 

De vaksecties maken afspraken over het toetsformat, afspraken waar toetsen in 

principe aan voldoen en op welke wijze zij de kwaliteit borgen. Dit is een verplicht 

onderdeel van het vakwerkplan. 

Een toetsmatrijs is een instrument dat kan helpen bij de samenstelling van een 

goede toets. Het zegt wat over het type vragen in de toets maar hoeft niets te 

zeggen over de moeilijkheidsgraad van een toets. Een toetsmatrijs is een hulplmid-

del, het gebruik daarvan wordt daarom niet verplicht gesteld. Wanneer daartoe 

aanleiding is, kan de schoolleiding een sectie vragen in het vervolg wel gebruik te 

maken van een toetsmatrijs. Ook het gebruik van een taxonomie (een indeling van 

toetsvragen in verschillende categorieën, die bijvoorbeeld verschillen in denkni-

veau) is niet verplicht, omdat een taxonomie, net als de toetsmatrijs, een hulpmid-

del is om te komen tot goede toetsen. 

 

Bij de constructie van toetsen wordt uitgegaan van het vier-ogen-principe. Er is 

minimaal één persoon die de toets, het correctiemodel en de normering opstelt en 

minimaal één vakcollega die de toets controleert zowel op lay-out als op inhoud 

alsmede de normering. Pas als alle docenten die betrokken zijn bij de toets het eens 

zijn wordt de toets vastgesteld.  

Docenten houden bij de toetsconstructie rekening met de zaken zoals vermeld on-

der punt 3.3.4 op pagina 13. 

4.1.2 DE DO-FASE 

 

Bij de afname van toetsen wordt gewerkt met de kaders zoals beschreven in het 

schooldocument omtrent de gang van zaken in de toetsweken.  

Als er leerlingen zijn die de toets moeten inhalen, krijgen zij een andere toets dan 

de toets die op het eerste moment is afgenomen en niet slechts een aanpassing 

hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat beide toetsen hetzelfde ni-

veau dienen te hebben. Zie hiervoor ook punt 3.6.2 op pagina 16. 
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In het geval van een herkansingstoets worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd 

als voor inhaaltoetsen. 

 

4.1.3 DE CHECK-FASE 

 

Na afname van de toets worden de resultaten door de vakdocenten onderling be-

sproken. In principe wordt er genormeerd volgens de vooraf gemaakte afspraken. 

Indien er gegronde redenen zijn die aanpassing van het correctiemodel dan wel de 

normering vereisen, wordt overlegd door de vakdocenten totdat zij hierover over-

eenstemming hebben bereikt. 

  

4.1.4 DE ACT-FASE 

 

Indien de sectie besluit tot een aanpassing van het correctiemodel dan wel van de 

normering wordt deze voor alle klassen waaraan de toets is afgenomen toegepast.  

Een klassikaal afgenomen toets wordt zo snel mogelijk klassikaal nabesproken dan 

wel geëvalueerd, zodat leerlingen feedback krijgen op hun prestaties. Voor een in-

dividueel afgenomen toets (zoals een inhaaltoets of een herkansingstoets) geldt dat 

leerlingen het recht hebben op de mogelijkheid tot inzage van hun werk.  

Ter afsluiting van de cyclus kan de sectie de toets zo nodig aanpassen voor gebruik 

in een volgend schooljaar. 

 

4.2 VAST ONDERDEEL BIJ HET SECTIEOVERLEG EN DE GESPREKKEN SECTIE-SCHOOLLEIDING 

 

Omdat vaststaat dat het totaal van toetsing en beoordeling een wezenlijk en ge-

wichtig onderdeel is van het takenpakket van vakdocenten en vaksecties, is het 

belangrijk dat dit onderwerp door de secties met enige regelmaat wordt besproken, 

herijkt en opnieuw vastgelegd. Het ligt voor de hand dit na elke toetsweek te doen, 

maar in ieder geval op het eind van een schooljaar; daarmee is de vaksectie wat 

betreft toetsing weer klaar voor het volgende schooljaar. 

 

De schoolleiding laat het belang van de toetsing zien door er een vast agendapunt 

van te maken bij het periodieke overleg tussen schoolleiding en sectie. 
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BIJLAGEN 

CHECKLIST T.B.V. DE BORGING VAN DE TOETSKWALITEIT VAN SCHRIFTELIJKE TOETSEN 

Plan-fase  

Algemeen 

 

 Afspraken omtrent toetsing liggen vast in vakwerkplan van de sectie  

 

 De toets is opgenomen in het PTO/PTA  

 

 De toets staat in de studiewijzer 

 

 De toetsstof is tijdig en adequaat afgerond 

  

 De toets is minimaal vijf schooldagen voor afname van de toets opgegeven en staat 

in Magister 

 

Toetsconstructie 

 

 De afspraken omtrent toetsing uit het vakwerkplan van de sectie zijn gevolgd 

 

 De toets sluit aan bij de jaarlaag en het schooltype (is op het juiste niveau) 

 

 De toets gaat alleen over behandelde stof dan wel vaardigheden 

 

 De opbouw van de toets past bij hetgeen er getoetst wordt 

 

 Er zijn GEEN onnodig lange zinnen en/of dubbele ontkenningen 

 

 Afbeeldingen, tabellen enz. zijn goed leesbaar/zichtbaar   

 

 De toets is opgemaakt in lettertype Arial 12  

 

 Het aantal punten staat bij de vraag  

 

 Het totaal aantal punten dat er in de toets te behalen is staat in de toets 

 

 Het correctiemodel met scores is tegelijk met de toets gemaakt 

 

 De normering van de toets is opgenomen in het correctiemodel 

 

 De toets is door minimaal één andere vakdocent bekeken en goedgekeurd 

 

 Indien er sprake is van een inhaal- of herkansingstoets: deze toets is van een ge-

lijkwaardig niveau aan de originele toets 

 

 



Toetsbeleid Frits Philips lyceum-mavo 2022-2023 

 

21 

 

Do-fase 

 

 De toets is afgenomen conform de op school geldende afspraken   

  

 Bij inhalers/herkansers is een andere toets afgenomen (niet slechts een aanpas-

sing)  

 

 De toets is binnen zeven schooldagen na afname nagekeken 

 

 Fouten worden in de toets duidelijk aangegeven 

 

 

Check-fase  

 

 Vakdocenten hebben de toets onderling nabesproken  

 

 Normering vindt in principe plaats zoals vooraf is vastgelegd; indien er gegronde 

redenen hiervoor zijn komen de vakdocenten samen tot een aanpassing hiervan 

 

 Eventuele aanpassingen van de normering/ correctiemodel worden voor alle klassen 

toegepast 

 

Act-fase 

 

 Een klassikaal afgenomen toets wordt nabesproken in de les 

 

 Bij het nabespreken van de toets krijgen leerlingen de mogelijkheid hun werk in te 

zien 

 

 Bij het nabespreken van de toets krijgen leerlingen de toets en het beoordelings-

schema met puntenonderverdeling medegedeeld 

 

 Bij het nabespreken krijgen leerlingen feedback op hun prestaties  

 

 De resultaten van de toets zijn verwerkt in Magister 

 

 De sectie past de toets evt. aan voor gebruik in een volgend schooljaar  

 

 

 

 

 

 



Toetsbeleid Frits Philips lyceum-mavo 2022-2023 

 

22 

 

CHECKLIST T.B.V. DE BORGING VAN DE TOETSKWALITEIT VAN OPDRACHTEN (WERKSTUKKEN EN 

HANDELINGSDELEN) 

 

Opdrachten (o.a werkstukken en handelingsdelen) 

 

Plan-fase  

 

Algemeen 

 

 Afspraken omtrent toetsing liggen vast in vakwerkplan van de sectie  

 

 De opdracht is opgenomen in het PTO/PTA  

 

 De opdracht staat in de studiewijzer 

 

 Er wordt voldoende tijd gegeven waarin de leerlingen de opdracht kunnen maken  

 

 De inleverdatum van de opdracht is minimaal vijf schooldagen van tevoren opge-

geven en staat in Magister 

 

Toetsconstructie 

 

 De afspraken omtrent toetsing uit het vakwerkplan van de sectie zijn gevolgd 

 

 De opdracht sluit aan bij de jaarlaag en het schooltype (is op het juiste niveau) 

 

 De opdracht is duidelijk omschreven voor leerlingen  

 

 De leerlingen krijgen vooraf inzicht in de onderdelen waarop zij beoordeeld gaan 

worden en wat de puntenverdeling hierin is 

 

 Het scoremodel is tegelijk met de opdracht gemaakt 

 

 De opdracht en scoremodel zijn door minimaal één andere vakdocent bekeken en 

goedgekeurd 

 

 Indien er sprake is van een inhaal- of herkansingsopdracht: deze opdracht is van 

een gelijkwaardig niveau aan de originele opdracht 
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Do-fase 

 

 De opdracht is afgenomen conform de op school geldende afspraken   

  

 Bij inhalers/herkansers is een andere opdracht opgegeven (niet slechts een aan-

passing)  

 

 De opdracht is binnen zeven schooldagen, of bij grotere opdrachten 14 schooldagen 

na de inleverdatum nagekeken 

 

 Feedback wordt in de opdracht duidelijk aangegeven 

 

 

Check-fase  

 

 Vakdocenten hebben de opdrachten onderling nabesproken  

 

 Normering vindt in principe plaats zoals vooraf is vastgelegd; indien er gegronde 

redenen hiervoor zijn komen de vakdocenten samen tot een aanpassing hiervan 

 

 Eventuele aanpassingen van de normering worden voor alle klassen toegepast 

 

Act-fase 

 

 Een klassikaal afgenomen opdracht wordt nabesproken in de les 

 

 Bij het nabespreken van de opdracht krijgen leerlingen de mogelijkheid hun werk 

in te zien 

 

 Bij het nabespreken van de opdracht krijgen leerlingen het beoordelingsschema 

met puntenonderverdeling medegedeeld 

 

 Bij het nabespreken krijgen leerlingen feedback op hun prestaties  

 

 De resultaten van de opdracht zijn verwerkt in Magister 

 

 De sectie past de opdracht dan wel scoremodel evt. aan voor gebruik in een volgend 

schooljaar  
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CHECKLIST T.B.V. DE BORGING VAN DE TOETSKWALITEIT VAN MONDELINGEN 

Mondeling (spreekvaardigheid) 

 

Plan-fase  

Algemeen 

 

 Afspraken omtrent toetsing liggen vast in het vakwerkplan van de sectie  

 

 Het mondeling is opgenomen in het PTO/PTA  

 

 Het mondeling staat in de studiewijzer 

 

 Het mondeling is minimaal vijf schooldagen voor afname opgegeven en staat in 

Magister 

  

 Er wordt voldoende tijd gegeven waarin de leerlingen het mondeling kan doen  

 

 Er wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd wat de maximale en minimale lengte van 

het mondeling is 

 

Toetsconstructie 

 

 De afspraken omtrent toetsing uit het vakwerkplan van de sectie zijn gevolgd 

 

 De eisen voor het mondeling sluiten aan bij de jaarlaag en het schooltype (is op het 

juiste niveau) 

 

 De opdracht voor het mondeling is duidelijk omschreven voor leerlingen  

 

 De leerlingen krijgen vooraf inzicht in de onderdelen waarop zij beoordeeld gaan 

worden  

 

 Het scoremodel is samen met de opdracht voor het mondeling gemaakt 

 

Do-fase 

 

 Het mondeling is afgenomen conform de op school geldende afspraken   

  

 Het resultaat van het mondeling is binnen zeven schooldagen na afname van het 

laatste mondeling kenbaar gemaakt aan de leerling 
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Check-fase  

 

 Vakdocenten hebben de resultaten van het mondeling onderling nabesproken  

 

 Normering vindt in principe plaats zoals vooraf is vastgelegd; indien er gegronde 

redenen hiervoor zijn komen de vakdocenten samen tot een aanpassing hiervan 

 

 Eventuele aanpassingen van de normering/scoremodel worden voor alle klassen 

toegepast 

 

Act-fase 

 

 Leerlingen kunnen feedback op hun prestaties krijgen (op basis van vraag) 

 

 De resultaten van het mondeling zijn verwerkt in Magister 

 

 De sectie past de opdracht dan wel het scoremodel voor het mondeling evt. aan 

voor gebruik in een volgend schooljaar  

 

 

  



FORMAT PTO 

Aardrijkskunde 

AARDRIJKSKUNDE    

Methode    

Jaar 1 Schooljaar 2022-2023 

Niveau  Atheneum/gymnasium Cohort 2022 

 

Periode Afname  Titel Leerstof Duur Vorm Weging 

 TW Lesweek      

1        

        

2        

        

3        

        

4        

        

 

Opmerking: 

Onder TW dan wel Lesweek hoeft alleen te worden aangegeven of de betreffende toets in de toetsweek dan wel in een reguliere lesweek 

wordt afgenomen.



 

 

 


