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Inleiding  

Het doel van dit toetsplan is om de kwaliteit van de toetsen en de becijfering daarvan te 

bewaken, te controleren en zonodig te verbeteren. College Zuid wil waarborgen dat de 

toetsen op de juiste manier het onderwijsproces van de leerlingen ondersteunen en 

leerlingen goed voorbereiden op het school- en centraal examen. Daarnaast vormen de 

toetsen een goede basis voor het meten van de competenties/vaardigheden van de 

leerlingen. Omdat het toetsbeleid een grote rol speelt in de overgang van leerlingen wordt 

verwezen naar de overgangsnormen van de diverse leerjaren. Deze staan vermeld in de 

schoolgids en geven een totaaloverzicht van de richtlijnen en criteria die worden gehanteerd 

in de schoolloopbaan van de leerlingen. Voor bovenbouwleerlingen van Mavo, Havo en Vwo 

is de toetsing en weging van examenonderdelen en de bijbehorende beoordeling vastgelegd 

in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Bovenbouwleerlingen krijgen jaarlijks 

voor 1 oktober het PTA uitgereikt. Voor de bovenbouw geldt bovendien een 

examenreglement dat in lijn zal zijn met de wettelijke regelingen en met dit toetsplan. 

Wanneer zaken niet in het examenreglement zijn opgenomen, dan geldt dit toetsplan. 

In dit toetsplan staan de regels die ook in verschillende andere documenten van de school 

zijn opgenomen en die op dit moment gelden. 

Dit toetsplan zal dit schooljaar nog uitgebreid worden met een aantal onderwerpen: 

 Evaluatie en borging 

Er moeten jaarlijks evaluaties, zowel intern als extern, van de toetsen plaatsvinden. Hier 

moet een borgingsstructuur voor worden afgesproken. De rollen van de sectie en 

schoolleiding  moeten hierin beschreven worden. 

 Toetsvoorwaarden 

Er moeten afspraken gemaakt worden over de toetsvoorwaarden, die schoolbreed gaan 

gelden. Op dit moment gebeurt dat nog alleen op sectieniveau. In deze toetsvoorwaarden 

moet aandacht besteed worden aan: 

o Duidelijke leerdoelen: de toetsvorm past bij het onderdeel van het curriculum.  

o De betrouwbaarheid, transparantie en validiteit van de toets (het ontwikkelen van een 

checklist hiervoor). 

 
Betrouwbaarheid: als een toets bij herhaalde afname onder dezelfde omstandigheden 

eenzelfde resultaat laat zien 
 

Transparantie: de leerling is in kennis gesteld van de te beheersen stof en vaardigheden, de 

vragen van de toets zijn eenduidig geformuleerd, leerlingen weten waarop zij beoordeeld 

worden, leerlingen weten tijdens afname van de toets wat de puntenverdeling over de 

vragen of opdrachten is, leerlingen weten hoeveel tijd zij hebben om de toets te maken.  

 
Validiteit: de soort toets maakt onderscheid tussen leerlingen die de stof goed en minder 

goed beheersen en het aantal toetsvragen is groot genoeg om ervoor te zorgen dat alleen 

leerlingen die de stof beheersen een voldoende kunnen halen. De verschillende vragen 

dienen zo veel mogelijk onderling onafhankelijk te zijn. 

 Onderzocht moet worden of de RTTI-methode, of een andere methode, 

locatiebreed  gebruikt gaat worden.  

 
1. Toetsing 

  
1.1 Doel van toetsing  

College Zuid toetst regelmatig de schoolvorderingen van de leerling, waarbij de volgende 

doelen worden nagestreefd:   



 Informatie verzamelen om te kunnen beoordelen of de leerling de leerstof heeft begrepen en 

kan toepassen. Op basis hiervan kan de docent het onderwijs aan de leerling bijsturen;   

 Beoordelen of een leerling de gestelde leerdoelen heeft gehaald volgens een vooraf 

vastgestelde norm en op een bepaald niveau. De resultaten worden gebruikt voor relevante 

beslissingen in de schoolloopbaan van de leerling. 
 

2. Toetsvormen, opgeven en weging van toetsen 

  

2.1  Verschillende toetsvormen  

College Zuid maakt  gebruik van de volgende toetsvormen:  

 schriftelijke overhoring  

Een schriftelijke of mondelinge overhoring betreft de lesstof van een les of enkele lessen en 

kan zonder vooraankondiging gehouden/afgenomen worden. 

De schriftelijke overhoring is bedoeld om essentiële stukjes stof te toetsen die noodzakelijk 

zijn voor een vervolgstap in de lesstof. 

 proefwerk  

Onder het begrip proefwerken verstaan we een toets die een grotere leerstofeenheid toetst 

dan een schriftelijke overhoring. Een proefwerk betreft de stof van meerdere lessen en wordt 

tenminste één week van tevoren opgegeven. 

 praktische opdracht  

Praktische opdrachten (waaronder werkstukken) zijn opdrachten die alleen of in groepen 

gemaakt worden, waarbij zowel het product, de inhoud, als het ontwikkelproces beoordeeld 

kunnen worden. 

 schoolexamen    

Een schoolexamen is een wettelijk vastgestelde vorm van toetsen, waarbij de school de 

bevoegdheid heeft zelf de organisatie te verzorgen, maar een en ander wel dient vast te 

leggen in de vorm van een PTA. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in een 

examenreglement.  
 

2.2 Toetsen en becijfering  
  

Gewenperiode 

De stap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen vaak 

een grote stap. Daarom wordt er in leerjaar 1 gewerkt met een zogenoemde gewenperiode. 

Voordat toetsen daadwerkelijk mee gaan tellen voor het rapport, krijgen de leerlingen een 

proeftoets.  
  

Becijfering 

In leerjaar 1 wordt niet lager beoordeeld dan een 3,0; zodoende zal een rapportcijfer ook niet 

lager uitvallen. 

In leerjaar 2 wordt niet lager beoordeeld dan een 1,0; wel blijft het laagste rapportcijfer een 

3,0. 

In leerjaar 3 en hoger wordt niet lager beoordeeld dan een 1,0; het rapportcijfer is het 

gemiddelde van de behaalde cijfers. 

Bij afwezigheid van een toets wordt er de code ‘inh’ genoteerd in Magister. 

Cijfer en beoordeling wat betreft het schoolexamen, wat ook in het PTA is opgenomen: 

1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 

cijfers van 1 tot en met 10. 

2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden cijfers 1 tot en met 

10 gebruikt met de daartussen liggende cijfers met één decimaal.  

3. Het combinatiecijfer voor havo wordt gevormd door het gemiddelde van de eindcijfers 

voor maatschappijleer en het profielwerkstuk; voor het atheneum door het 

gemiddelde van de eindcijfers voor maatschappijleer, algemene 



natuurwetenschappen en het profielwerkstuk en voor het gymnasium door het 

gemiddelde van de eindcijfers voor maatschappijleer, algemene 

natuurwetenschappen, klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk . 

4. De directeur bepaalt het combinatiecijfer als het rekenkundig gemiddelde van de 

eindcijfers van de samengestelde onderdelen. Indien de uitkomst van deze 

berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de 

komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger 

is, naar boven afgerond.  

5. De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de 

beoordeling “voldoende” of “goed”. Indien naar het oordeel van de leraar deze 

opdracht niet met “voldoende” of  “goed” beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat 

in de gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te scoren. Indien de 

handelingsopdracht niet met “voldoende” of  “goed” is beoordeeld, is de kandidaat 

niet geslaagd voor het eindexamen. 

6. Het vak CKV en het vak LO uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel worden 

beoordeeld met voldoende of goed. Indien deze vakken niet met “voldoende” 

of  “goed” zijn beoordeeld, is de kandidaat niet geslaagd. 

7. Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak leidt de examinator het eindcijfer voor 

het schoolexamen af. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen 

gemiddelde van de beoordelingen, die voor de toetsen van het schoolexamen en de 

praktische opdracht aan de kandidaat zijn gegeven. 

8. Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak door twee of meer leraren is 

geëxamineerd bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het 

schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming dan is het cijfer het rekenkundig 

gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen.  

Opstroom en afstroom 
  

Met betrekking tot het opstromen en afstromen wordt het protocol gebruikt zoals deze is 

vastgesteld binnen College Zuid, welke terug te vinden is in de schoolgids.  

  
  

Toetsrooster 

In alle leerjaren wordt er gewerkt met een digitaal toetsrooster. Het staat de leerling vrij om, 

in eigen tempo en in overleg met de docent, de toets eerder te maken. 

In leerjaar 3 /4 mavo, 4/5 havo en 4/5/6 vwo wordt gewerkt met het PTA. In deze 

documenten staat voor ieder vak genoteerd welke toetsen er per periode worden gegeven 

en of deze herkansbaar zijn.  
  
  
Correctietermijn en inzage 

 Voor de docent geldt dat een toets uiterlijk op de 10e werkdag is nagekeken en 

  in Magister is ingevoerd. 

 De leerling heeft het recht een nagekeken toets in te zien. 

 In leerjaar 1 en 2 neemt de docent het initiatief om de toets na te bespreken en 

nodigt de leerlingen uit tot reflectie op de gemaakte toets. Vanaf klas 3 komt het 

initiatief tot reflectie op de gemaakte toets geleidelijk bij de leerling te liggen, wat niet 

betekent dat de docent niet zelf het initiatief mag nemen. 

 Ouders kunnen via de mentor het verzoek doen een gemaakte en beoordeelde 

toets in te mogen zien, dit gebeurt vervolgens op school. 

 De leerling bewaart de toetsen gedurende het gehele jaar. Van examenleerlingen 

wordt al het examenwerk tot een half jaar na het eindexamen op school bewaard (in 

beheer  

van de docent/sectie).  



  
  

Planning en spreiding van toetsen  

Er mogen maximaal twee toetsen per dag worden afgenomen. De toetsen dienen een week 

van tevoren opgegeven te worden. Schriftelijke overhoringen vallen buiten deze regeling. In 

de toetsweek mogen maximaal drie toetsen op een dag worden afgenomen.  

  
  
Dyslectische leerlingen  

Dyslectische leerlingen hebben recht op de hieronder genoemde faciliteiten als zij 

beschikken over een dyslexieverklaring, die door inschatting van de docent en/of in overleg 

met de leerling, gehanteerd kunnen worden:  

 Vergroot lettertype en duidelijke lay-out van teksten. Bij eigen werk wordt Arial punt 12 

gebruikt en bij methodegebonden toetsen, die niet aan te passen zijn, wordt afgesproken 

een vergroting te gebruiken als de leerling daar baat bij heeft.  

 Extra tijd bij opdrachten en toetsen conform de vooraf gemaakte afspraken tussen leerling en 

school. 

 Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken tussen leerling en school kunnen volgende 

ondersteuningen geboden worden: 

- minder opgaven bij toetsen; 

- beperking omvang verslagen  

- Niet of minder zwaar meetellen van spellingfouten  

- Naast schriftelijk toetsen, ook mondeling toetsen  

- Tussentijds toetsen van delen van de leerstof  

 Gebruik van hulpmiddelen zoals laptop, spellingscorrectie, readingpen, daisyrecorder etc. is 

toegestaan.  
 
3. Ontwikkelen van toetsen  

  
  
3.1 Algemene uitgangspunten  

Voor het ontwikkelen van toetsen hanteren we de volgende richtlijnen:   

 Een toets moet valide zijn, wat betekent dat de toets kennis en vaardigheden van de 

behandelde lesstof bevat en dat de stof evenredig aan bod komt;   

 Een toets moet objectief zijn door de eenduidige vraagstelling en voldoende onafhankelijke 

(niet aan elkaar gekoppelde) vragen;   

 Van te voren is de normering voor de toets helder; het is duidelijk hoe het cijfer zal zijn 

opgebouwd en hoe het toetsresultaat meetelt bij het rapportcijfer;   

 De toets is afgestemd op de doelgroep. Dit kan door de moeilijkheidsgraad en de 

hoeveelheid vragen te variëren, zodanig dat er een passende verhouding ontstaat tussen 

kennisvragen (reproductie), inzichtvragen en probleemoplossende vragen (productie);   

 Van oude toetsen wordt nagegaan of deze in overeenstemming zijn met onze 

uitgangspunten en deze toetsen worden zo nodig aangepast;   

 Voornoemde uitgangspunten gelden tevens voor toetsen die door de methoden die de 

secties hanteren, worden aangeleverd;   

 De tijd die nodig is voor afstemming van toetsen maakt onderdeel uit van het sectieoverleg. 

Bovendien moeten dergelijke afspraken vastgelegd worden in het sectieplan of PTA;    

3.2 Procedure  

Bij de ontwikkeling gelden de onderstaande afspraken: 

 De verdeling van de lesstof over de leerjaren (of – per leerjaar) wordt in de secties 

vastgelegd. De hoeveelheid en inhoud van proefwerken, schriftelijke overhoringen en andere 

toetsen wordt dan vastgelegd in een sectieplan en/of PTA. De schoolexamens worden door 



de sectie vastgesteld en van beoordelingsnormering. Na afname van het schoolexamen 

worden de behaalde resultaten geanalyseerd op resultaten en fouten categorieën.  

 Leerlingen in parallelklassen krijgen in principe een gelijkwaardige toets. 

 De teamleider legt samen met de sectie een prestatieafspraak vast voor de te behalen 

resultaten om de kwaliteit van het schoolexamen te borgen en een goede aansluiting te 

hebben op het centraal schriftelijk eindexamen en het praktijkexamen zodat het verschil 

tussen het eindcijfer van het SE en het CE kleiner is dan 0,5.  
 

4. Onregelmatigheden  

  
  
4.1 Algemene uitgangspunten  

De volgende uitgangspunten gelden:   

 Onder onregelmatigheden verstaan we die gevallen waardoor leerlingen op onrechtmatige 

wijze inhoud van antwoorden op toetsvragen en praktische opdrachten hebben verkregen of 

weergegeven. Denk m.n. aan spieken, afkijken bij anderen, inhoud kopiëren van andere 

leerlingen of van het internet. Ook het niet inleveren van opdrachten op de gestelde 

inleverdatum wordt gezien als onregelmatigheid. 

 Wanneer er sprake is van onregelmatigheden tijdens toetsen of bij ingeleverd werk door 

leerlingen wordt dit door de docent gemeld bij de betreffende teamleider.   

 De teamleider bepaalt na overleg met deze docent welke sanctie moet worden toegepast. 

De volgende sancties zijn mogelijk:   

o Er wordt een 1,0 toegekend.   

o Wanneer een leerling niet binnen 2 weken - in overleg met zijn docenten - gemist werk heeft 

ingehaald, terwijl hij/zij daartoe wel in staat was, wordt de situatie als een onregelmatigheid 

beschouwd en wordt alsnog een 1,0 toegekend. Hierbij geldt telkenmale dat de docent 

verantwoordelijk blijft voor een adequate uitvoering van de met de leerling gemaakte 

afspraken.   

o Herkansingen vanwege onregelmatigheden worden op school buiten het normale rooster 

uitgevoerd.  

 In voornoemde situaties gaan wij ervan uit dat de docent er alles aan doet om 

onregelmatigheden bij de leerlingen te voorkomen, door leerlingen die bijvoorbeeld de indruk 

wekken te spieken, nadrukkelijk te waarschuwen. De consequenties van onregelmatigheden 

voor leerlingen mogen zo min mogelijk het determinatieproces voor het niveau van de 

leerling belemmeren.   

 In geval van onregelmatigheden gaat er een (standaard)brief van de teamleider mee naar de 

ouders. Deze moet ondertekend worden geretourneerd. 

 Voor leerlingen in de bovenbouw zijn in het examenreglement aparte regelingen vastgesteld 

rondom frauderen en het niet nakomen van verplichtingen.  

In geval van onregelmatigheden overlegt de teamleider met de docent en de leerling en 

wordt er een passende maatregel getroffen; bij onregelmatigheden in de bovenbouwklassen 

wordt er gehandeld conform het examenreglement.  

  
4.2 Afspraken voor het inhalen van toetsen  

Leerlingen mogen werk dat wegens verzuim niet is gemaakt, binnen twee weken na het 

oorspronkelijke toetsmoment alsnog maken. Het werk wordt op dezelfde manier beoordeeld 

en becijferd als dat door overige leerlingen is gemaakt. Voor leerlingen in de onderbouw 

neemt de docent het initiatief om de toets te herplannen. Voor leerlingen in de bovenbouw 

gelden de PTA’s en het examenreglement.  

  
  
5. Klachtenprocedure  



Wanneer er klachten zijn over toetsen of becijfering gaan leerlingen en/of ouders in principe 

rechtstreeks in gesprek met de docent. Een mentor kan hierbij eventueel bemiddelen. 

Wanneer deze partijen er niet uitkomen wordt de teamleider van het team betrokken bij de 

situatie. Wanneer deze ook niet tot een aanvaardbare oplossing kan komen met de leerling 

en/of ouders dan kan de directeur bemiddelen. Een dergelijke procedure past binnen het 

principe van de lerende organisatie. 

 


