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Introductie

Misschien zijn toetsing en toetsbeleid niet de eerste zaken waar je aan denkt als je het 
hebt over onderwijs. Maar weten waarom je toetsen afneemt, hoe je dat doet en hoe je 
het toetsproces goed borgt zijn essentieel. Doordacht toetsbeleid zorgt voor kwalitatief 
goede toetsen, voor een duidelijke verbinding met de onderwijsvisie van je school én voor 
een goede voorbereiding op het eindexamen. 

Dat aandacht voor toetsbeleid belangrijk is blijkt ook uit het onderzoek van Commissie 
Kwaliteit Schoolexaminering in 2018. Deze commissie werd in het leven geroepen nadat 
er onregelmatigheden op twee scholen in Maastricht waren vastgesteld, waardoor 
honderden examens ongeldig werden verklaard. De commissie deed aanbevelingen, 
die door de VO-raad werden overgenomen. Zo konden scholen aan de slag met de 
kwaliteitsborging van schoolexamens en toetsing. Maar hoe doe je zoiets? Wat is goed 
toetsbeleid en hoe zet je een veranderproces in gang?  

Daar gaat deze whitepaper dieper op in. Allereerst kijken we naar de aanbevelingen die de 
VO-raad deed om kwaliteit van schoolexamens te borgen. Vervolgens komt de theorie 
aan bod: waarom toets je en hoe kun je werk maken van toetsbeleid? We eindigen met 
de ervaringen van een examensecretaris en een schoolbestuurder. Hoe gingen zij op hun 
school aan de slag met toetsbeleid en wat heeft het opgeleverd? 

Lees er alles over, in deze whitepaper over toetsbeleid.  

Deze whitepaper wordt u aangeboden door Noordhoff Academy en is geschreven door: 

Bart Breman   : educatief auteur
Tineke van Es   : adviseur leren en toetsen bij Teelen

Met medewerking van: 
Cathelijne Beekmans : rector Maaslandcollege, oud-locatiedirecteur Citadel College 
Annelies Pustjens  : docent biologie en examensecretaris THV



De (on)deugdelijkheid van schoolexaminering 

Op de scholen in Maastricht was in de aanloop naar het eindexamen veel misgegaan. Zo 
bleken er diverse cijfers voor één of meerdere toetsen te ontbreken en geen enkele leerling 
had alle onderdelen van het schoolexamendossier afgerond. Ook waren cijfers niet goed 
geregistreerd en verschillende docenten waren niet goed op de hoogte van de geldende 
regels en procedures. De 354 leerlingen hadden dus geen toestemming mogen krijgen om 
aan het eindexamen mee te doen. De vraag is hoe dit zo mis heeft kunnen gaan. Stonden 
deze gebeurtenissen op zichzelf of was er meer aan de hand? 

Het laatste bleek het geval. ‘De deugdelijkheid van de schoolexaminering in het voortgezet 
onderwijs is in het huidige systeem onvoldoende gegarandeerd,’ concludeerde de 
Commissie Kwaliteit Schoolexaminering eind 2018. Deze commissie had in opdracht van 
de VO-raad de kwaliteit van de schoolexaminering onderzocht, naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in Maastricht. De commissie vond geen grootschalige misstanden, maar 
concludeerde wel dat het systeem van kwaliteitsborging te kwetsbaar was om eventuele 
onregelmatigheden op te sporen en te corrigeren.  
‘Mede door de sterke sturing op de resultaten van het centraal examen is het 
schoolexamen een onderschoven kindje geworden,’ concludeerde de commissie in het 
rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’. Volgens de commissie was kwaliteitsborging 
te veel een administratief proces en niet alle docenten en examensecretarissen zouden 
vanzelfsprekend over voldoende toetsdeskundigheid beschikken. Daarnaast waren de 
taken en de positie van de examensecretaris vaak niet goed genoeg verankerd en hadden 
schoolexamens een te weinig een afsluitend karakter. Qua inhoud en opzet sloten ze 
bovendien vaak onvoldoende bij de visie en ‘kleur’ van de school. Als laatste belangrijk 
punt bleken de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) vaak niet goed dekkend en 
onduidelijk geformuleerd. 

Aanbevelingen en 
actielijnen 
De weg naar 
kwaliteitsborging 
van schoolexamens

Eind juni 2018 ging het mis op twee 
VMBO-scholen Maastricht. In totaal 354 
eindexamens werden ongeldig verklaard, 
toen bleek dat de scholengemeenschap 
zich niet had gehouden aan de 
landelijke én de eigen examenregels. De 
onderwijsinspectie kon niet anders dan 
de gemaakte examens ongeldig verklaren. 
Het zorgde landelijk voor verbazing en bij 
de betrokken leerlingen voor onbegrip en 
diepe teleurstelling. Het riep ook de vraag 
op: hoe kan dit in de toekomst voorkomen 
worden? 
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Vier aanbevelingen

Op basis van het onderzoek deed de commissie vier aanbevelingen. Daarmee zouden 
scholen aan de slag kunnen om de kwaliteit van toetsen en examens te verbeteren en het 
proces beter te borgen. De adviezen waren als volgt: 

Waardeer en verbeter de verbinding tussen schoolexamen en onderwijsvisie.
Scholen zouden volgens de commissie het schoolexamen meer naar eigen inzicht 
moeten kunnen inrichten. Daarom moet de VO-raad beter informeren over wat 
moet, mag en kan. De inspectie zou meer aandacht moeten hebben voor de 
bijzondere rol van het schoolexamen, evenals voor de invulling daarvan. 

Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen.
Het schoolexamen moet (weer) een afsluitende toetsing zijn. Leraren, vaksecties en 
schoolleiders zouden daarom terughoudender moeten zijn met het aantal toetsen 
in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit PTA moet bovendien begrijpelijker 
worden geformuleerd.  

Neem de examencommissies op in het Eindexamenbesluit VO.
Er moeten op elke school examencommissies komen en de omschrijving van hun 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten worden vastgelegd. Ook 
moeten de examensecretaris en andere leden van de examencommissie zich kunnen 
professionaliseren. 

Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding.
Tot slot moeten docenten en schoolleiding hun deskundigheid op het gebied van 
toetsing vergroten. Elke vaksectie zou een toetsexpert moeten hebben. Schoolleiders 
en bestuurders kunnen daardoor beter toezien op de samenhang tussen vakken 
in de examenprogramma’s. Ook kunnen scholen bestaande instrumenten voor 
kwaliteitsbewaking beter benutten.

Negen actielijnen

In het voorjaar van 2019 nam de VO-raad de aanbevelingen van de commissie over en 
verwerkte deze adviezen in negen actielijnen, waarmee schoolbestuurders en docenten 
aan de slag konden. Vanaf 1 augustus 2021 gelden deze nieuwe richtlijnen voor het 
schoolexamen. Een groot deel van de scholen heeft deze actielijnen inmiddels ook 
omgezet in beleid. Op de meeste scholen is er een examencommissie ingesteld en er 
wordt volop gewerkt aan expertise op het gebied van toetsing. 

Maar, er is nog steeds het nodige te winnen. Veel scholen zoeken naar manieren 
om tot helder geformuleerd toetsbeleid te komen, dat samenhangt met de eigen 
onderwijskundige visie. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel erg belangrijk. Want een 
goed doordachte visie op toetsing draagt bij aan het realiseren van de doelen die je als 
school voor ogen hebt. 
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Met de meeste leerlingen van de twee scholen in Maastricht is het gelukkig goed gekomen. 
Onderwijsminister Arie Slob besloot de resultaten van de eindexamens te laten staan. 
Alleen voor onderdelen waar leerlingen aantoonbaar kennis misten moest er nog een toets 
worden gemaakt. Zo haalden de meeste leerlingen in 2018 alsnog hun diploma. 

De verschillende functies van toetsen

De eerste vraag om tot goed toetsbeleid te komen is de vraag waaróm je toetst en hoe je 
dat doet. Toetsen hebben verschillende functies. De meeste voor de hand liggende is de 
summatieve functie: toetsen worden gebruikt om te bepalen of leerlingen bepaalde kennis 
of vaardigheden hebben. De uitkomst van deze summatieve toetsen wordt vervolgens 
gebruikt om te bepalen op welk niveau een leerling het beste op zijn of haar plek is én of 
een leerling voldoende in huis heeft voor de overgang naar een volgend leerjaar. 

Maar, toetsen worden ook steeds vaker gebruikt om input voor docenten op te halen. Input 
waarmee ze de inhoud van hun onderwijs kunnen optimaliseren en leerlingen nog beter 
kunnen begeleiden. Wanneer blijkt dat leerlingen bepaalde aspecten nog niet voldoende 
beheersen, kan een docent er  voor kiezen om daar tijdens de volgende les of periode nog 
wat extra aandacht te besteden. Dit noemen we de evaluatieve functie. 

Daarnaast geven toetsen leerlingen informatie over waar ze staan ten opzichte van hun 
leerdoelen. Met toetsen krijgen inzicht in wat ze wel of niet kunnen. Op basis daarvan 
kunnen ze bepalen waar ze nog aandacht aan kunnen besteden of waar ze extra mee 
zouden moeten oefenen. Door deze formatieve functie van toetsen kunnen leerlingen dus 
nog beter zélf de regie nemen over hun leer- en ontwikkelingsproces. 

Als laatste, maar niet minder belangrijk, bepaalt de kwaliteit van de toetsing ook in hoge 
mate de waarde van het diploma dat leerlingen krijgen. Hoe beter je toetst, hoe beter 
je kunt bepalen of een leerling een diploma verdient en des temeer representeert het 
diploma hun kennis en vaardigheden. 

De essentiële 
voorwaarde 

Toetsbeleid als 
sleutel voor 
het werken aan 
toetskwaliteit

Naar aanleiding van de problemen 
bij de eindexamens in 2018, deed de 
Commissie Kwaliteit Schoolexaminering 
aanbevelingen om te komen tot betere 
kwaliteitsborging. De VO-raad vertaalde 
deze aanbevelingen naar negen concrete 
actielijnen. Eén van deze actielijnen 
betreft het opstellen van een visie op 
toetsing en examinering, die samenhangt 
met de onderwijskundige visie van een 
school. Veel scholen zijn hiermee aan de 
slag gegaan. Ze hebben nieuw toetsbeleid 
ontwikkeld of zijn hier volop mee bezig.
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Wat is goede toetsing? 

De volgende vraag is wat goede toetsing is en hoe je toetskwaliteit kunt garanderen. Om 
richting te geven aan het gesprek over leren, toetsen en het bepalen van beleid gebruiken 
we het toetsweb (Van Schilt-Mol et al, 2020). In een toetsweb wordt de kwaliteit van 
toetsing vertaald in vijf aspecten: de toetsen zelf, het toetsprogramma (PTO/PTA), het 
toetsbeleid, de toetsorganisatie en de toetsbekwaamheid van de betrokkenen. Als school 
kun je voor elk aspect bepalen in welke ontwikkelingsfase je zit, wat goed gaat en waar 
nog verbetering nodig is.

Het toetsweb laat zien dat de kwaliteit van toetsing voor een groot deel wordt bepaald 
door de kwaliteit van het toetsbeleid. Een goed doordachte visie op toetsing, die 
samenhangt met de visie op onderwijs, draagt bij aan het realiseren van de doelen die je 
als school voor ogen hebt. Goed toetsbeleid is het fundament voor het borgen van de 
kwaliteit. 

Bij het bepalen het toetsbeleid wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

• Waarom toetsen wij? Wat is hierbij de relatie met onze visie op leren en met het   
 bredere beleid, zoals de identiteit en missie van de school?
• Wat toetsen wij? Welke kennis en vaardigheden worden er getoetst?
• Hoe toetsen wij? Wat betekent onze visie op toetsing voor de praktische uitwerking  
 (zoals toetsvormen, aantal toetsen, keuzevrijheid voor leerlingen)?
• Hoe werken we binnen onze school aan de borging en verbetering van de kwaliteit   
 rondom toetsing?

Het antwoord op deze vragen zorgt niet alleen voor een breed gedragen en gedeelde visie 
op toetsing. Het is ook een uitstekend referentiekader voor het goede gesprek tussen de 
examencommissie, de schooldirectie en docenten. Daarmee is toetsbeleid het fundament 
om de kwaliteit van toetsing, en de schoolexaminering in het bijzonder, te kunnen borgen 
en te bewaken. 



Toetsbeleid als sleutel tot ontwikkeling en verandering

Het werken aan toetsbeleid en de kwaliteit van de toetsen gaat vaak gepaard met een 
verandering in de manier van werken. Vooral voor docenten is dat niet altijd makkelijk: 
zij zijn vaak gewend om zaken op een bepaalde manier aan te pakken en dat moet nu 
veranderd worden. Voor een schoolbestuur is het dus belangrijk om docenten in beweging 
te krijgen en mee te nemen in deze verandering. 

Het model van Knoster (Knoster, 1991) laat zien welke aspecten in een veranderproces 
van belang zijn. Knoster beschrijft in zijn model vijf bouwstenen, die nodig zijn om het 
veranderproces te laten slagen:  visie, urgentie, plan, mensen en middelen. Knoster stelt 
ook dat dat wanneer er onvoldoende aandacht is voor één van deze bouwstenen, er een 
bepaalde reactie zal volgen die het veranderproces kan laten stagneren. 

Weten waarom je toetst en daarmee het hebben van een visie op toetsen, is volgens dit 
model één van de bouwstenen die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het werken 
aan toetskwaliteit. Het geeft richting aan het veranderproces en het geeft de docenten 
houvast in het werken hieraan. Het zorgt er ook voor dat zij gemotiveerd blijven om door 
te zetten wanneer het moeizamer gaat of anders gaat dan ze hadden verwacht. Ook geeft 
een heldere visie de examencommissie in haar borgende rol de kaders waarmee zij de 
kwaliteit van de schoolexaminering kan evalueren waardoor zij haar borgende rol goed kan 
uitvoeren.

Daarmee zijn we terug bij de vraag waarom het zo belangrijk is om een breed bedragen en 
goed doordachte toetsvisie te hebben, die niet alleen aangeeft wat bereikt moet worden 
maar ook waarom. Het is een essentiële voorwaarde om de ontwikkeling van toetskwaliteit 
binnen school in gang te zetten, vast te houden en verder te brengen. 



‘Het was duidelijk 
dat we stevig 
raamwerk nodig 
hadden’

Nieuw toetsbeleid 
op een bruisende 
puberschool

Het Citadel College in Lent is een 
jonge school, vol enthousiaste 
docenten en leerlingen. In de 
beginjaren werd het meeste geregeld 
in goed overleg, maar nu de school een 
grote school is geworden kan dat niet 
allemaal meer. De laatste jaren werd 
er hard gewerkt aan het toetsbeleid. 
Maar hoe krijg je iedereen mee? En 
hoe zorg je dat je toetsen in lijn zijn 
met het onderwijs dat je als school 
aanbiedt? En hoe borg je zo’n proces?  

“Het Citadel College is een puber,” grapt Annelies Pustjens, examensecretaris en docente 
biologie. De school in Lent, vlakbij Nijmegen, bestaat nog maar 15 jaar. Net als de meeste 
pubers is ook het Citadel College in korte tijd hard gegroeid. Inmiddels zijn er twee 
locaties, waar leerlingen van VMBO Basis tot VWO+ les krijgen. Onderwijs wordt op de 
reguliere wijze aangeboden, maar er is ook een alternatief traject dat op gepersonaliseerd 
leren is gebaseerd. 

Met die groei is ook de ‘bureaucratisering’ toegenomen. In de beginjaren werd veel in 
onderling overleg geregeld, maar inmiddels is het steeds belangrijker dat alles goed 
wordt vastgelegd. Dat geldt zeker voor de toetsing en het toetsbeleid. In haar rol als 
examensecretaris houdt Pustjens zich bezig met de PTA’s. Om daar lijn en richting 
in te krijgen trok ze de afgelopen jaren op met Cathelijne Beekmans, tot voor kort 
locatiedirecteur van één van de twee vestigingen. “We probeerden de secties kritisch te 
laten kijken naar het toetsprogramma dat ze de leerlingen en zichzelf oplegden.”

Aansluiten bij de onderwijsvisie

De directe aanleiding om met het toetsbeleid aan de slag te gaan was een audit over 
examenzaken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er veel goed ging op de jonge 
school, maar dat een toetsvisie ontbrak. “We hadden niet goed op papier staan waaróm 
we toetsen en wát we daar belangrijk aan vinden,” vertelt Beekmans. De documentatie 
die er over het toetsbeleid was, bleek bovendien fragmentarisch en niet heel uitgebreid. 
“Daarbij kwam dat de onderwijsvisie van de school ondertussen was herzien,” vult Pustjens 
aan, “en we merkten dat onze praktijk van toetsing ook niet altijd strookte met die nieuwe 
visie op het onderwijs.” 

Het onderwijs op het Citadel College is sterk geïnspireerd door gepersonaliseerd 
onderwijs: het écht kennen van de leerlingen, het bieden van keuzes en het aanleren van 
eigenaarschap door didactisch coachen en feedback geven. Pustjens: “Onze docenten 
hebben mooie ideeën over hoe je leerlingen bewuster laat leren. Maar daar hoort wel 

3



formatief traject bij, zodat je goed naar de summatieve toetsen die er wel zijn toe kunt 
werken.” Beekmans vult aan: “Met de behoefte om meer variatie in de vormen van 
toetsing te organiseren werd het ook steeds belangrijker om uit te leggen waaróm we dat 
willen, wat het doel voor de leerling is en wat je er als docent aan hebt. Pustjens: “Het 
was dus aan alle kanten duidelijk dat we stevig raamwerk nodig hadden op het gebied van 
toetsing.” 

Met iedereen vergaderen

De eerste stap naar goed geborgd toetsbeleid was uiteraard vergaderen. Niet alleen met 
elkaar, maar juist met zo veel mogelijk andere collega’s. “We hebben een oproep in het 
personeelsblad gezet,” vertelt Pustjens. “We wilden met iedereen het gesprek aangaan 
over toetsing, om er een breed gedragen visie uit te halen en deze te vertalen naar nieuw 
beleid.” Naar aanleiding van hun oproep volgden verschillende vergadersessies. Ze spraken 
met docenten van verschillende secties en alle niveaus en jaarlagen

Maar, Pustjens en Beekmans spraken niet alleen met hun collega’s. Ze voerden ook 
gesprekken met de ouderraad én met de leerlingenraad. “In onze onderwijsvisie staat 
dat leerlingen, uiteraard onder begeleiding, hun eigen pad mogen kiezen en zelf keuzes 
mogen maken,” vertelt Pustjens. “Maar in de gesprekken die we met ze voerden vertelden 
leerlingen dat ze van de ene naar de andere toets moeten rennen en dus helemaal niet 
kunnen kiezen over hoe ze zich willen ontwikkelen. ‘We kunnen alleen maar kiezen of we 
ons huiswerk maken of weer een volgende toets,’ gaven ze letterlijk aan.”

Meer lijn in het onderwijs

De volgende stap was om de input uit de gesprekken naast de onderwijsvisie van de school 
te leggen. “Als leerlingen keuzes mogen maken,” licht Beekmans toe, “betekent dat iets 
voor onze toetsing. Mogen leerlingen bijvoorbeeld kiezen welke toets ze gaan doen? We 
hebben daarom de onderwijsvisie uitgeplozen en bovenop onze toetsing gelegd.” Dat 
leidde tot het conceptprogramma dat er nu ligt. “We hebben heel bewust de keuzes van 
de formatieve trajecten uitgeschreven en we hebben per blok vastgelegd welke toetsen er 
zijn en hoeveel,” vertelt Pustjens. “En natuurlijk kijk je ook naar de kwaliteitseisen: hoe ziet 
een goede toets eruit en hoe zorg je dat deze valide is? Dat hadden we ook nooit echt op 
papier gezet.” 

Met het vastleggen van het toetsbeleid hoopt Pustjens dat er meer duidelijkheid en 
lijn komt in de onderwijsprogramma’s. “In mijn eigen sectie biologie is er eigenlijk geen 
heldere lijn van de onderbouw naar de bovenbouw. Tijdens onze gesprekken ontdekten 
we bijvoorbeeld dat toetsen voor onderbouw vmbo/havo zwaarder waren dan toetsen 
voor leerlingen die op havo/vwo zitten. Collega’s hadden een andere afweging gemaakt 
en hebben dat niet overlegd.” Als het toetsbeleid eenmaal is geborgd zijn dit soort zaken 
verleden tijd, hopen Pustjens en Beekmans, want goed geborgd toetsbeleid dwingt de 
secties om samen hun eigen toetsprogramma’s op te stellen, om daar samen afspraken 
over te maken en om samen voor een logische opbouw te zorgen. 



De richting die we opgaan

Het conceptplan is inmiddels gereed en binnenkort wordt het voorgelegd aan de 
verschillende secties. “Dat wordt een inzage- en feedbackmoment en ik denk dat er enorm 
gediscussieerd gaat worden. Bij de talensecties is de toetsdruk enorm en zij zullen zeker 
een hulpvraag gaan stellen. Maar aan de andere kant zie je collega’s die toetsen op een 
andere manier willen inzetten. Ze willen opdrachten geven omdat ze mooi zijn om van te 
leren, in plaats van dat alles voor een cijfer moet.” Beekmans denkt dat de meeste secties 
op haar vorige school hoe dan ook blij met het plan zullen zijn, “omdat er eindelijk een 
richtlijn komt die ze gaat helpen om het PTA in te richten.” 

Pustjens en Beekmans hebben bij het opstellen en vastleggen van het toetsbeleid gekeken 
naar de onderwijsvisie van de school en gewerkt met ‘wat er al was’. “Het Citadel is een 
bruisende school,” vertelt Pustjens, “met enthousiaste collega’s die veel ideeën hebben. 
Juist daarom is het zo belangrijk om te zeggen: ‘met al die mooie dingen die we al hebben 
en die we blijven toepassen is dit de richting die we nu opgaan’.” 

Meer weten over toetsbeleid en onze trainingen?

Ga naar: noordhoffacademy.nl


