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1 Inleiding 
 
In ons toetsbeleid staat het leren van leerlingen centraal. Wij zien toetsen als deel van het 
leerproces. Wij willen dat toetsing en feedback bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, 
het vergroten van hun zelfkennis en het vergroten van hun vertrouwen in de eigen mogelijkheden 
zich verder te ontwikkelen. 
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2 Ons Onderwijs 
De VSO Daaf Geluk is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zij verzorgt 

onderwijs op vmbo kader- en theoretisch niveau, alsook havo- en VWO niveau aan leerlingen van 

twaalf t/m twintig jaar die zich (nog) niet goed kunnen ontplooien in het regulier voortgezet 

onderwijs. Het uitstroomprofiel van de VSO Daaf Geluk is gericht op het behalen van een diploma dat 

toegang biedt tot het vervolgonderwijs. 

De VSO Daaf Geluk is gericht op leerlingen met internaliserende problematiek; vaak angstige 

leerlingen met naar binnen gericht gedrag. In de praktijk betekent dit dat leerlingen die binnen de 

doelgroep van de VSO Daaf Geluk vallen, behoefte hebben aan een rustige schoolomgeving.  

Didactische prestaties worden onder andere vastgelegd door leerlingen te toetsen. Voor onze 

leerlingen zijn eenduidige toetsen, een effectief gebruik van feedback en een juiste determinatie van 

groot belang.  Het toetsbeleid op de VG is onlosmakelijk verbonden met ons zeer specifieke 

ondersteuningsaanbod. 

2.1 Missie 

De VSO Daaf Geluk is een maatwerkschool voor leerlingen met internaliserende problematiek zoals 

een autismespectrumstoornis en voor leerlingen met angstig en/of teruggetrokken gedrag.  

Onze school wil haar leerlingen toerusten voor de toekomst. Het doel van hun leren reikt daarom 
verder dan het behalen van een diploma. 

2.2 Visie   

Wij willen de leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden laten verwerven, maar dragen er tevens 

aan bij dat zij zich optimaal kunnen ontplooien en een plek in de maatschappij kunnen vinden die 

past bij hun talenten.  

De school zet daarbij in op maatwerk, zowel in het leerproces als in de begeleiding en zorg. Hiermee 

wordt recht gedaan aan de leervraag, de leervoorkeur en de specifieke behoefte aan zorg van de 

individuele leerling. 

2.3 Wat verstaat de VSO Daaf Geluk onder maatwerk? 
Naast de basisondersteuning die de VSO Daaf Geluk biedt, stelt de VSO Daaf Geluk voor iedere 

leerling een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op dat aansluit bij de 

ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Dit OPP wordt periodiek geëvalueerd en 

aangepast. 

Ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de groepslessen geboden. Wanneer nodig zal de 

leerling ook buiten de lessen ondersteuning krijgen van gespecialiseerde medewerkers. Als de 

expertise voor passende ondersteuning binnen de school niet aanwezig is dan werkt de school samen 

met ketenpartners die, waar mogelijk, ook naar school komen om de ondersteuning te bieden. 

2.4 Wat verstaat de VSO Daaf Geluk onder een veilig schoolklimaat? 

Een veilig schoolklimaat is voor de VSO Daaf Geluk een omgeving waarin leerlingen zich gezien en 

geaccepteerd voelen door medewerkers en medeleerlingen.  
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Positieve, eenduidige en voorspelbare communicatie draagt bij aan een veilig schoolklimaat. Alle 

medewerkers zijn getraind onze leerlingen aan te spreken volgens de competentievergrotende 

methodiek. 

In verband met internaliserende problematiek van onze leerlingen zorgen we voor een rustige sfeer 

binnen de school.  

 

 

3. Onze leerlingen  
De VSO Daaf Geluk is gespecialiseerd in lesgeven aan leerlingen met:  

• een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) of aan autisme verwant gedrag waarbij 

voornamelijk sprake is van internaliserend gedrag 

• internaliserende problematiek zoals bijvoorbeeld angst, teruggetrokken gedrag of (matig) 

depressieve klachten 

• non verbale leerstoornis (NLD) 

• attention deficit disorder (ADD)  

• attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) waarbij hyperactiviteit onder controle is 

• dyslexie en dyscalculie  

 

Voor toelating op de VSO Daaf Geluk is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een TLV wordt 

door het samenwerkingsverband afgegeven wanneer is vastgesteld dat de extra 

ondersteuningsbehoeften die een kind heeft om op school mee te kunnen komen, niet binnen het 

regulier onderwijs kunnen worden geboden.  
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4 Summatief beoordelen 
Summatief toetsen is het meten van kennis en vaardigheden van de leerling op een bepaald 

moment. Summatief toetsen gebeurt aan het einde van een leerproces rondom een vak of 

onderwerp. Summatieve toetsen leveren naast cijfers ook andere waardevolle informatie op over het 

leren van leerlingen. Door toetsen met leerlingen te analyseren werken we aan het verbeteren van 

hun studievaardigheden, hun vaardigheden op het gebied van reflecteren op het eigen leerproces en 

bouwen we aan hun vertrouwen in de mogelijkheden die ze hebben zichzelf verder te ontwikkelen. 

(Zie ook hoofdstuk 8: Analyse en aanpassing.) 

Leerlingen krijgen een jaaroverzicht waarop per periode staat aangegeven wat er getoetst wordt. (Zie 
ook hoofdstuk 7: Planning en afspraken) 
 
Voor summatieve toetsen is een beoordelingsmodel en zo mogelijk een toetsmatrijs aanwezig. Voor 

de dakpanklassen zijn toetsen dubbel genormeerd zodat cijfers op verschillende niveaus gegeven 

worden. Zo borgen we een eenduidige determinatie. Het gemiddelde cijfer van een vak in jaar twee 

moet voorspellend zijn voor het cijfer in de bovenbouw. 

4.1 Soorten summatieve toetsen 
De resultaten van onderstaande toetsen kunnen gebruikt worden bij het vaststellen van nieuwe 
doelen in het OPP van de leerling of kunnen worden gebruikt om te bepalen of didactische doelen 
behaald zijn. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor de determinatie van onze leerlingen. 
Summatieve toetsen moeten naar behoren worden afgerond of hebben een wegingsfactor van 1, 2, 
of 3. 
 

4.1.1 Schriftelijke overhoring 
In een schriftelijke overhoring wordt een kleinere hoeveelheid leerstof getoetst. Schriftelijke 

overhoringen worden voor afname opgegeven. 

4.1.2 Proefwerk 
Een proefwerk gaat over een grotere hoeveelheid leerstof. Afhankelijk van het vak en de jaarlaag kan 

de leerstof voor een proefwerk bestaan uit één of meerdere hoofdstukken. Proefwerken worden 

minimaal een week voor afname opgegeven. 

4.1.3 Praktische opdrachten 
Een praktische opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit een werkstuk, een presentatie, een practicum, 

een verslag of een andere vorm. Praktische opdrachten kunnen thuis of tijdens lessen worden 

uitgevoerd.  

4.1.4 Praktijkopdrachten  
Voor de kaderberoepsgerichte leerweg geldt daarnaast dat er simulatie-opdrachten van 

praktijksituaties worden getoetst.  

4.1.5 Cito  
In klas 1 en 2 worden CITO-toetsen afgenomen. In leerjaar 1 twee keer: een nulmeting bij de start en 
nog één om de voortgang te bewaken aan het eind van jaar 1. De resultaten van de CITO worden 
gebruikt om leerlingen in trainingsgroepen in te delen en om te bepalen of andere interventies 
gedaan moeten worden. De resultaten van de CITO spelen ook een rol bij de bepaling van eventuele 
achterstanden na jaar 1, en de determinatie van leerlingen aan het eind van jaar 2.  
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5 Formatief toetsen 
Het doel van formatief toetsen is het begeleiden van het leerproces. Onze leerlingen hebben een 

grote behoefte aan voorspelbaarheid en veiligheid. Door formatief te toetsen krijgt de leerling meer 

inzicht in zijn eigen vorderingen en kan hij zijn leerproces daarop aanpassen. Daarnaast bieden 

formatieve toetsen de mogelijkheid succeservaringen op te doen en daarmee het zelfvertrouwen te 

vergroten. Formatief toetsen maakt ook het summatieve toetsen meer voorspelbaar. 

De kenmerken die bij formatief toetsen horen zijn: 

• het meten van de voortgang van het leerproces 

• het begeleiden van het leren 

• procesgericht werken 

Op de VSO Daaf Geluk wordt gewerkt met het Directe Instructie Model (DIM) en het Interactief 

Gedifferentieerd Directe Instructie model (IGDI). In deze modellen wordt gewerkt met lesdoelen en 

de terugkoppeling aan het einde van de les op die doelen. Dat is het begin van formatief toetsen, 

omdat de leerlingen daarmee al kunnen controleren of ze  het lesdoel behaald hebben. Tijdens de 

terugkoppeling aan het einde van lessen wordt aandacht besteed aan metacognitie zodat leerlingen 

ook inzicht krijgen in hoe ze de leerdoelen hebben bereikt. De docent kan deze informatie gebruiken 

voor het vervolg van de lessenserie. 

Op de VSO Daaf Geluk worden verschillende vormen van formatief toetsen toegepast, van korte 

vraagrondes (impliciet toetsen) tot en met diagnostische toetsen (expliciet toetsen).  

Er is digitaal een overzicht aanwezig met de diverse mogelijkheden om formatief toetsen in te zetten 

als werkvorm.  

6 Toetsconstructie 
De specifieke kenmerken van de leerlingen uit onze doelgroep vragen naast eenduidige afspraken 

om een continu proces van ontwikkeling en verbetering van toetsing op de niveaus school-vakgroep-

docent-leerling. Op vakgroep- en toetsniveau doorlopen we dit proces in een aantal vaste, steeds 

terugkerende stappen. We controleren toetsen op transparantie, betrouwbaarheid en validiteit en 

gebruiken daarbij onder andere de input van onze leerlingen. (Zie ook hoofdstuk 8: Analyse en 

aanpassing) 

Voor alle vakken is per jaarlaag een toetsplan aanwezig. In het toetsplan staat wat de inhoud is van 
de af te nemen toetsen met hun wegingsfactor. Het toetsplan wordt periodiek geëvalueerd. Van alle 
summatieve toetsen is een beoordelingsmodel aanwezig en zo mogelijk een toetsmatrijs. 
Ontwikkelde toetsen worden doorgesproken binnen de vakgroep. Na afname volgt een analyse van 
de toets en eventuele verbeteringen worden doorgevoerd.  
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7 Planning en afspraken 

7.1 Toetsplan 
Vakgroepen hebben een toetsplan dat deel uitmaakt van het vakgroepplan. In het toetsplan staat per 
jaarlaag en per periode aangegeven welke toetsen worden afgenomen. Daarnaast kunnen 
vakgroepen ervoor kiezen leerlingen praktische opdrachten te laten doen. Vakgroepen zijn 
verantwoordelijk voor het bewaken van het eigen toetsprogramma en zorgen ervoor dat alle klassen 
het programma geheel doorlopen.  
 

7.2 Normering 
Voor summatieve toetsen is een beoordelingsmodel en zo mogelijk een toetsmatrijs aanwezig. Voor 

de dakpanklassen zijn toetsen dubbel genormeerd zodat cijfers op verschillende niveaus gegeven 

worden. We borgen een eenduidige determinatie door duidelijke afspraken binnen de vakgroepen 

over toetsing, normering en het proces waarmee we werken aan de bewaking en verbetering van 

onze toetsen. 

Het gemiddelde cijfer voor een vak in jaar twee moet determinerend zijn voor het niveau in de 

bovenbouw. 

7.3 Opgeven en nakijken 
Summatieve toetsen worden voor afname opgegeven en genoteerd in magister en worden maximaal 
10 schooldagen na afname nagekeken teruggegeven, behalve de toetsen na de laatste PW week, die 
zijn na de eerste maandag volgend op de toetsweek gecorrigeerd. Toetsen worden indien nodig met 
leerlingen nabesproken. (Zie ook hoofdstuk 8: Analyse en aanpassing). Proefwerken worden 
minimaal één week voor afname opgegeven. 
 

7.4 Herkansingen 
Onze leerlingen hebben baat bij herkansingsmogelijkheden die aansluiten bij hun sterke kanten en 

beperkingen. Onze leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen zelfvertrouwen op te bouwen, maar 

ook leren omgaan met de druk die bij summatief toetsen (en uiteindelijk bij het eindexamen) hoort.  

7.4.1 Klas 1 
In klas 1 wordt in uitzonderlijke gevallen een herkansingsmogelijkheid geboden. Bijvoorbeeld bij 
onvoorziene omstandigheden. Bij ziekte wordt gemist werk ingehaald. 
 
Daarnaast wordt maatwerk geboden en krijgen leerlingen voorzieningen die passen bij hun 
leerdoelen of beperkingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat leerlingen met faalangst of 
spanningsklachten een time-out mogen nemen tijdens een toets. Deze voorzieningen zijn terug te 
vinden in het OPP en op de I-pas van de leerling. 
 

7.4.2 Klas 2 
In klas 2 wordt in principe geen herkansingsmogelijkheid geboden, behalve als dat een voorwaarde is 

voor het ontwikkelingsproces van een leerling. Bij ziekte wordt gemist werk ingehaald. 

Daarnaast wordt maatwerk geboden en krijgen leerlingen voorzieningen die passen bij hun 
leerdoelen of beperkingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat leerlingen met faalangst of 
spanningsklachten een time-out mogen nemen tijdens een toets. Deze voorzieningen zijn terug te 
vinden in het OPP en op de I-pas van de leerling. 
 



Toetsbeleid VSO Daaf Geluk 

10 
 

7.4.3 Herkansen van schoolexamens 
In leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerjaar 4 en 5 van de havo mogen leerlingen toetsen herkansen 
zoals vermeld in het examenreglement. Als er calamiteiten hebben plaatsgevonden besluit de 
examensecretaris per geval of een herkansing alsnog wordt toegekend. Een toets mag worden 
ingehaald als de reden waardoor hij gemist is gegrond wordt verklaard door de examensecretaris en 
de schoolleiding. Voor de volledige regeling zie het examenreglement. 
 

7.4.4 Staatsexamens en reguliere examens 
De VSO Daaf Geluk past zijn onderwijs en examinering zoveel mogelijk aan aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De school heeft een licentie om examens mee af te 
nemen, maar zal in gevallen waar dat beter passend is voor de leerling gebruik maken van de 
mogelijkheden van het staatsexamen. Het vwo is volop in ontwikkeling. In 2020 is gestart met 
leerjaar 1 en leerjaar 5. Daarom geldt voor het vwo dat de leerlingen in de bovenbouw vooralsnog 
worden voorbereid op een staatsexamen.  
 

7.5 Andere voorzieningen: 
Er worden regelingen en voorzieningen getroffen die belangrijk zijn voor het ontwikkelingsproces van 
de leerling of als beperkingen van de leerling deze noodzakelijk maken. Vanaf de onderbouw bouwen 
we deze voorzieningen af zodat de leerling in de bovenbouw genoeg heeft aan datgene dat wettelijk 
is toegestaan of kan worden aangevraagd tijdens examens. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn: 
 
Tijdsverlening, digitale hulpmiddelen, op een aparte plek examen doen (niet in de examenzaal). 
 
In individuele gevallen doen de examensecretaris en de orthopedagogen aanvragen tot het 
toekennen van andere voorzieningen zoals het voorlezen van (gedeeltes van) examens. 
 

7.6 Programma van Toetsing 
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een programma van toetsing waarin voor elk 
vak per periode staat aangegeven welke toetsen zullen worden afgenomen, wat de leerstof en de 
wegingsfactor van die toetsen is en indien van toepassing welke PO’s moeten worden gemaakt en 
wat de inhoud daarvan is.  
 
In de onderbouw en in de havo heet dit programma het PTO (Programma van Toetsing Overzicht). In 
de bovenbouw van het vmbo en de havo heet dit programma het PTA (Programma van Toetsing en 
Afsluiting). 
 
Het aantal toetsen en de inhoud van die toetsen dat een vakgroep afneemt in de onderbouw is 

afgestemd op het aantal toetsen en de inhoud van die toetsen in de bovenbouw. Er zit een opbouw 

in de hoeveelheid leerstof per toets en een afbouw in het aantal SO’s. Vakgroepen zorgen in de 

onderbouw voor minimaal 3 cijfers per rapportperiode en maximaal 15 in een heel schooljaar. 

De vakgroepen zijn verantwoordelijk voor een doorlopende leerlijn en zorgen ervoor dat hun 

toetsplan leerlingen uit de onderbouw voorbereid op de toetsen in de bovenbouw. Daarnaast zorgen 

de vakgroepen ervoor dat de resultaten uit de onderbouw voorspellend zijn voor het succes in de 

bovenbouw.  

De vakgroepen evalueren hun toetsplan periodiek en brengen naar aanleiding van die evaluaties 
verbeteringen aan in lesinhoud, toetsinhoud, toetsnormeringen, toetsprogramma, jaarprogramma’s 
en in de volledige leerlijn. (Zie ook hoofdstuk 8: Analyse en aanpassing) 
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8 Analyse en aanpassing 
Toetsen worden geanalyseerd op verschillende niveaus. Deze analyses leveren informatie op over 

individuele leerlingen, over de toetsen zelf, over het toetsplan voor een bepaald jaar en over de 

gehele leerlijn vanaf klas één tot aan het eindexamen. 

8.1 Analyse op leerlingniveau 
Naast het cijfer dat een toets oplevert is het leren zélf belangrijk. Toetsen zijn niet het eindpunt, 

maar een onderdeel van het leerproces. Toetsen worden zo nodig individueel nabesproken met de 

leerling zodat van fouten geleerd kan worden. De informatie die uit de analyse komt kunnen de 

docent én de leerling gebruiken om vast te stellen welke ondersteuning de leerling nodig heeft om 

bij de volgende toets beter te scoren. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over 

gezamenlijk plannen, het aanleren van studievaardigheden of er kunnen didactische doelen worden 

toegevoegd aan het OPP van de leerling. 

8.2 Analyse op toetsniveau 
Na de afname van een toets wordt de toets geanalyseerd en worden aanpassingen gedaan voor het 

komende schooljaar. Er wordt daarbij gekeken naar de vraagstellingen, het antwoordmodel en de 

normering. Bij toetsen in de onderbouw wordt daarbij de voorspellende waarde van het cijfer voor 

het succes van de leerling in de bovenbouw bepaald. Indien nodig worden antwoordmodel en 

puntentelling aangepast. Input vanuit de nabesprekingen met leerlingen kan daarbij mee worden 

genomen.  

8.3 Analyse op vakgroepniveau 
De analyse van de toets (en de resultaten) levert informatie op die gebruikt kan worden om 

aanpassingen in het toetsplan en het onderwijsprogramma aan te brengen. (Zie ook hoofdstuk 7: 

Planning en afspraken) 
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9 Gedifferentieerd toetsen 

 
 

 

Inleiding 
 

De vso Daaf Gelukschool biedt in de onderbouw een mix van de kaderberoepsgerichte 

leerweg en de theoretische leerweg, de theoretische leerweg en de havo en de havo en het 

vwo aan. De leerstof wordt aangeboden en getoetst op beide niveaus. Gedurende de eerste 

twee leerjaren krijgen de leerlingen voor alle toetsen1 twee cijfers. Alleen bij vakken waarin 

geen differentiatie mogelijk is, worden dezelfde cijfers gegeven. 

In dit boekje  worden de kaders aangegeven voor de vakgroepen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
1 Onder toetsen wordt alles verstaan waarvoor een beoordeling wordt gegeven.  (proefwerken, so’s , 
spreekbeurten, werkstukken, enz.) 
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Inhoudelijk 
Voor het maken van toetsen in de onderbouw ga je uit van de kerndoelen 
(http://ko.slo.nl/kerndoelen). 
Om een onderscheid te kunnen maken tussen toetsen op kader- theoretisch-, havo- of vwo-
niveau ga je uit van de exameneisen op kader- theoretisch-, havo- of vwo-niveau 
(www.examenblad.nl).  
Verder houd je rekening met de referentiekaders en met het taal- en rekenniveau van de 
leerlingen.  
Moderne vreemde talen: http://www.erk.nl/docent/streefniveaus/vmbo/  
Rekenen en taal: http://www.slo.nl/downloads/2009/referentiekader-taal-en-rekenen-
referentieniveaus.pdf/ 
Bovendien moet elke toets betrouwbaar en valide zijn2.  
 

Opbouw 
Iedere toets (op beide niveaus) bestaat uit een mix van denkvaardigheden 
 
Gebaseerd op de taxonomie van Bloom3. 
 

• Onthouden (lage orde denken); opgedane kennis reproduceren, geven van definities. 

• Begrijpen (lage orde denken); opgedane kennis toepassen, bedenken waar de kennis 
kan worden toegepast. 

• Integreren (hoge orde denken); de kennis gebruiken in een andere situatie. 
Zie ook: http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/vakken/economie/toetsen/de-
gereviseerde-taxanomie-van-bloom/ 
 
Gebaseerd op de methode RTTI: 
 

• R = Reproductie, het stampwerk 

• T1 = Toepassingsgericht niveau 1, toepassingsvragen in geoefende context 

• T2 = Toepassingsgericht niveau 2, toepassingsvragen in een voor de leerlingen 
nieuwe context 

• I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden en wetmatigheden aanbrengen 

Differentiatie in de toetsen4 
Je kunt differentiëren op de volgende manieren: 

• De manier waarop je de denkvaardigheden toetst (bijvoorbeeld open of gesloten 
vragen, zoals juist-onjuist vragen, meerkeuzevragen, sorteervragen, 
ordeningsvragen) 

• De moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld het aantal tussenstappen dat je aanbiedt) 

 
2 Zie bijlage 6 
3 Zie bijlage 3 
4 Zie bijlage 1 

http://ko.slo.nl/kerndoelen
http://www.examenblad.nl/
http://www.erk.nl/docent/streefniveaus/vmbo/
http://www.slo.nl/downloads/2009/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2009/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/vakken/economie/toetsen/de-gereviseerde-taxanomie-van-bloom/
http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/vakken/economie/toetsen/de-gereviseerde-taxanomie-van-bloom/
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• De hoeveelheid vragen die je stelt per deelvaardigheid. (Bijvoorbeeld op kaderniveau 

meer reproductievragen, theorieniveau meer toepassingsvragen en op havo-/vwo-

niveau meer inzichtvragen.) 

• Je houdt rekening met de kenmerken van de t-,k-,h- en v-leerling5. (Bij een t-leerling 

zoom je bijvoorbeeld meer in op de theorie, bij de k-leerling op de praktijk en bij de 

v-leerling op het inzicht.) 

Differentiatie in de normering6 
Naast de differentiatie in de manier van vragen, bepaal je met de vakgroep welke normering 

je toepast. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde opdrachten zwaarder mee laten tellen voor het 

ene niveau. Je kunt ook afspreken dat voor het vaststellen van het uiteindelijke kadercijfer 

bijvoorbeeld 55% goed moet zijn voor een zes op kader en 60% op theorie. Normering 

aanpassen aan niveau alleen is niet voldoende. Je geeft een leerling op het gymnasium 

immers ook geen proefwerk op basisberoepsniveau met een aangepaste normering of 

andersom. Ook eindexamens op de verschillende niveaus verschillen in moeilijkheidsgraad 

én in normering. (Ook al is er soms sprake van overlap.) 

Concreet : 
Van elke toets duidelijk moet duidelijk zijn welk gedeelte meetelt voor het ene niveau en 

welk gedeelte voor het andere niveau. De toets mag ook bestaan uit een gemeenschappelijk 

deel dat meetelt voor beide niveaus en een verdiepingsdeel dat alleen meetelt voor het ene 

niveau. Per toets is ook een normering vastgesteld op beide niveaus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Zie bijlagen 4 en 5 
6 Zie bijlage 2 
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Bijlagen 

1. Voorbeeld denkvaardigheden 
vak denkvaardigheid kader theorie 

vreemde taal onthouden woordjes van de vreemde 

taal naar het Nederlands 

vragen 

woordjes van het 

Nederlands naar de 

vreemde taal vragen 

wiskunde toepassen in bekende 

situaties 

terugvragen van een 

eenvoudige som 

terugvragen van een 

complexe som 

nastec toepassen in nieuwe 

situaties 

tussenstapjes aanbieden 

om tot het antwoord te 

komen  

het antwoord in één 

keer laten berekenen 

en zelf de tussenstapjes 

laten zetten 

aardrijkskunde analyseren leerlingen op een kaartje 

met breukvlakken laten 

aankruisen waar de 

meeste aardbevingen 

voorkomen. 

Leerlingen laten 

uitleggen waarom er op 

breukvlakken de 

meeste aardbevingen 

voorkomen. 

 

2. Voorbeeld puntentelling 

 T K 

Onthouden   

Gesloten vraag 7,5% 13 % 

Open vraag 12,5 % 7 % 

   

Begrijpen   

Gesloten vraag 15 % 18 % 

Open vraag 17,5 % 15,5 % 

   

Integreren   

Gesloten vraag 22,5 % 25 % 

Open vraag 25 % 22,5 % 

 100% 100 % 

K-leerlingen scoren met het juist beantwoorden van alle gesloten vragen voldoende (5,6) 

T- leerlingen scoren met het juist beantwoorden van alle gesloten vragen en één open vraag 

voldoende (min. 5,8). 
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3. Taxonomie van Bloom 
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Leerlingkenmerken7       

4.  Kenmerken van een kaderleerling  
De kaderleerling 

• neemt de leerstof met beperkte hulp op; 

• leert door te doen aan de hand van duidelijke en herkenbare opdrachten; 

• kan zich een korte tijd concentreren op een taak; 

• leest begrijpend en studerend op elementair niveau; 

• kan rekenvaardigheden als hoofdrekenen toepassen; 

• kan een korte uitleg/instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd; 

• kan in eerste instantie niet veel gegevens tegelijk opnemen, bij herhaling en 
herkenning van een structuur gaat dit beter; 

• kan geen grote denkstappen maken; denkstappen moeten verbonden worden aan 
concrete ervaringen; 

• kan hoofd- en bijzaken moeilijk tot slecht onderscheiden; brengt zelf weinig ordening 
aan in de leerstof of gegevens; 

• oorzaak en gevolgrelaties worden doorzien na herkenning van de structuur door 
herhaling. 

 

5. Kenmerken van een theoretische leerweg-leerling  

De theoretische leerwegleerling 

• neemt de lesstof zelfstandig op en legt zelf verbanden; 

• leert met minder sturing; 

• kan zich goed concentreren op taken die zijn cognitieve vaardigheden aanspreken; 

• kan begrijpend en studerend teksten lezen met een redelijke informatiedichtheid; 

• kan zelfstandig rekenvaardigheden toepassen; 

• heeft moeite met het vinden van de essentie uit een informatiebron; 

• vindt het moeilijk een verband te zien tussen een concrete situatie en een formule; 

• kan een uitleg/instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd; 

• heeft overzicht over een geringe hoeveelheid feiten en gegevens; 

• heeft begeleiding nodig om samenhang te ontdekken in complexe situaties. 
 

Kenmerken van een havo-leerling 
De leerling: 

• toont inzicht in de lesstof en heeft overzicht; 
• scoort goed op taalkundig en rekenkundig gebied; 
• kan het geleerde in logische samenhang reproduceren en verbanden leggen; 
• kan het geleerde in een nieuwe situatie toepassen. 
• heeft een positieve leerhouding op school en thuis; 

 
7 Zie hier een uitgebreid overzicht met leerlingkenmerken: https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-
content/uploads/2014/11/Het-Quintet-brochure-met-overzicht-van-leerlingkenmerken-bij-overgang-naar-VO-
2004-2005.pdf 
 

https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2014/11/Het-Quintet-brochure-met-overzicht-van-leerlingkenmerken-bij-overgang-naar-VO-2004-2005.pdf
https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2014/11/Het-Quintet-brochure-met-overzicht-van-leerlingkenmerken-bij-overgang-naar-VO-2004-2005.pdf
https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2014/11/Het-Quintet-brochure-met-overzicht-van-leerlingkenmerken-bij-overgang-naar-VO-2004-2005.pdf
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• neemt verantwoordelijkheid voor hem opgedragen taken; 
• kan zelfstandig in goed tempo werken; 
• kan een standpunt verwoorden en uitleggen; 
• is in staat in een leerproces zijn sterke en zwakke punten aan te geven. 
• kan zelfstandig informatie selecteren; 
• kan zelfstandig informatie verwerken; 
• kan zelfstandig voor minder complexe problemen oplossingen aandragen. 
• kan goed samenwerken met anderen, onder andere wat betreft goede 

werkverdeling, afspraken maken en elkaar hieraan houden; 
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
• begrijpt wat het respecteren van verschillen inhoudt. 

Kenmerken van een vwo-leerling 
 

• is in staat door te werken; 
• neemt af en toe het voortouw bij een groepsopdracht; 
• heeft doorzettingsvermogen; 
• beoordeelt eigen werk reëel; 
• kan een reële inschatting geven van het resultaat; 
• kan reflecteren op eigen prestaties; 
• toont betrokkenheid bij het lesgebeuren; 
• plant het huiswerk en werkt vooruit; 
• maakt huiswerk, indien de noodzaak ervan in wordt gezien; 
• heeft een probleemoplossend vermogen; 
• trekt duidelijke conclusies uit eigen onderzoek; 
• kan hoofd- en bijzaken scheiden in een zakelijke tekst; 
• ziet samenhang in complexe situaties; 
• heeft inzicht in oplossingen (creatief). 

 
 

6. Kenmerken van een goede toets volgens het CPS: 

• Validiteit 
Krijg je een andere keer onder dezelfde omstandigheden dezelfde uitkomsten? 

• Betrouwbaarheid 
Meet je wat je wilt meten? 

• Efficiëntie 
Staat de inspanning in goede verhouding tot het resultaat? 

• Objectiviteit 
Elke leerling dezelfde kansen? 

• Transparantie 
Weten de leerlingen wat er van hen gevraagd wordt? 

• Normering 
Is de normering fair en voor iedereen hetzelfde? 
 
Zie ook: http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/kwaliteit-toetsen/criteria/ 
 

http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/kwaliteit-toetsen/criteria/

