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Toetsbeleid Edith Stein College vastgesteld op 21.09.2020 
ingaande schooljaar 2020-2021 

Herziene versie d.d.08-11-2021 

Inleiding 
In ons schoolplan 2019-2023 zijn meerdere ambities opgenomen. Onder het kopje 
Onderwijskwaliteit “de harde kant” (2.5.1.1.) worden er 4 ambities beschreven. Deze 
zijn allen verwerkt in dit toetsbeleid.  

De ambities zijn: 

1. Herziening PTA’s 
2. Herintroductie RTTI 
3. Aansluiting onderbouw/bovenbouw 
4. Formatief toetsen 

Doel van deze notitie 
In deze notitie beschrijven we de inhoud en de praktische uitvoering van toetsing 
op het Edith Steincollege. Deze notitie is bestemd voor leerlingen, medewerkers 
en ouders en is goedgekeurd door de schoolleiding en de 
medezeggenschapsraad. 

Soort toetsen 
Het doel van toetsen is antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre een leerling 
op een bepaald moment de lesstof beheerst en hoe hij zich verder kan 
ontwikkelen. We onderscheiden twee soorten toetsen: 

1. De formatieve toets: een toets die gebruikt wordt als leer- of instructiemiddel. 
Met een formatieve toets krijgen leerling, docent, ouders en mentor zicht op 
de mate waarin de leerling de leerstof beheerst. Deze vorm van toetsing telt 
niet mee voor de overgang en/of examenprogramma. Het resultaat is een 
score in de vorm van onvoldoende, matig, voldoende, goed. Het resultaat 
wordt weergegeven in Magister en geeft een indruk van het te verwachten 
resultaat bij de volgende summatieve toets bij gelijkblijvende inspanning en 
begrip. 

2. De summatieve toets: een toets die een beoordeling geeft van de mate 
waarin de leerling de leerstof beheerst. Deze vorm van toetsing telt wel mee 
voor de overgang en/of examenprogramma. 
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RTTI 
Om het leerproces van de leerlingen uitwisselbaar, transparant, en beter 
stuurbaar te maken, gebruiken werken wij toe naar het gebruik van het RTTI-
systeem. RTTI is een cognitieve classificatie die enerzijds ontwikkeld is vanuit de 
onderwijskundige lespraktijk, en anderzijds vanuit bestaande systematische 
indelingen zoals bijvoorbeeld de taxonomie van Bloom. Het RTTI-systeem gaat 
uit van ontwikkeling op verschillende niveaus. Op cognitief gebied worden de 
volgende niveaus onderscheiden: 

R reproductie 

T1 toepassingsgericht niveau 1 (training) 

T2 toepassingsgericht niveau 2( transfer) 

I inzicht 

Deze niveaus zien we terug in de lessen, in de opdrachten die de leerlingen ter 
verwerking maken en in de toetsen. Met RTTI kunnen we onze toetsen (en onze 
lessen) laten functioneren als een krachtiger leermiddel en krijgen we meer 
inzicht in de ontwikkeling van de leerling. 

Voor elk vak wordt stapsgewijs in het Programma van Toetsing en Doorstroom 
(PTD) de optimale verhouding op RTTI per jaarlaag vastgesteld. Dit PTD is 
opgenomen in het vakwerkplan. 

Betrouwbaarheid 
Op basis van een toets willen we tot een beoordeling komen die houdbaar, 
gedegen en beargumenteerbaar is. De betrouwbaarheid van een toets is 
afhankelijk van: 

• De objectiviteit van scoring en waardering. (Geven docenten onafhankelijk van 
elkaar dezelfde beoordeling?) 

• De moeilijkheidsgraad: een juiste mix in de moeilijkheidsgraad van de vragen. 
• De differentiatiegraad: aan de scores per vraag kun je de verschillen in 

beheersing van de stof duidelijk zien. 
• De lengte van de toets: de toets bevat voldoende opgaven om een 

betrouwbaar oordeel te kunnen vellen. 
• De omstandigheden waaronder de toets gemaakt wordt: er is in de 

toetsruimte een normaal klimaat en voldoende rust en structuur. 
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• De voorbereiding van de leerling: er zijn voldoende goede lessen geweest en 
de leerling heeft zich voldoende ingezet en er zijn geen privé-
omstandigheden die het maken van de toets ernstig belemmeren 

Validiteit 
Een toets is valide als deze meet wat je ermee wilde meten. Een valide toets 
maakt het mogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de mate waarin de 
leerdoelen gerealiseerd zijn. Hiervoor is het nodig  dat de toets de leerstof dekt 
(inhoudsvaliditeit). 

Over eenzelfde inhoud kan men echter verschillende toetsvragen stellen, dus het 
is ook nodig dat de toets een beroep doet op die vaardigheden en cognitieve 
niveaus waarop de leerstof beheerst dient te worden.(begripsvaliditeit) Vragen en 
opdrachten moeten dus een representatieve steekproef vormen van de 
leerdoelen (naar leerstof en cognitieve niveaus) en verrichte studieactiviteiten. 

Transparantie 

Een leerling dient vooraf te weten waarop hij getoetst wordt en hoe het werk 
wordt beoordeeld. Een transparante toets stelt de leerlingen niet voor 
verrassingen. Ze zijn minimaal 1 week van te voren voldoende op de hoogte om 
welke leerstof het gaat en op welke cognitieve niveaus ze deze moeten 
beheersen. Verder weten ze hoe er beoordeeld gaat worden. Dit houdt in dat er 
bij de opgaven per vraag wordt aangegeven hoeveel punten er te behalen zijn. 

Tot de transparantie behoort ook het teruggeven van het werk met een 
beoordelingskader, waarmee de leerling kan nagaan hoe het werk is 
gecorrigeerd en of dit goed is gebeurd. Ook de toetsinstructie die bij de afname 
van de toets wordt verstrekt moet duidelijk zijn en valt onder de transparantie-eis. 
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de eenduidigheid van de vragen en lay-out. 

De check- en ontwerplijst toetsen is een hulpmiddel om na te gaan of een toets 
voldoende betrouwbaar, valide en transparant is. Deze check- en ontwerplijst is 
te vinden in het Handboek RTTI.  

Eisen  
De toetsing dient aan de bovengenoemde eisen ten aanzien van 
betrouwbaarheid, validiteit en transparantie te voldoen. In hoeverre een toets 
hieraan in voldoende mate voldoet, zal per toets bekeken moeten worden. 
Schooljaar 2021-2022: voor december een toetswerkgroep geïnstalleerd die deze 
taken zal uitvoeren. 
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De school hanteert in het kader van de resultaatbewaking de vuistregel dat de 
docent in de volgende gevallen contact opneemt met de afdelingsleider: 

• Wanneer bij een toets het gemiddelde cijfer lager dan een 6,0 is of 20% van 
de leerlingen een cijfer lager dan 5,0 heeft. 

• Wanneer het gemiddelde rapportcijfer voor een klas of lesgroep (bovenbouw) 
onvoldoende (lager dan 6,0) dreigt te worden of meer dan 20% van de cijfers 
lager dan 5,0 is. 

• Voor elke toets geldt dat deze ook bekeken is door een sectiegenoot. 
• Het gaat hierbij zowel om de opgaven als de waardering per vraag en de 

normering. Ook dient gekeken te worden naar de verschillende vraagniveaus 
op RTTI. 

• Bij vooraf vastgestelde normering wordt altijd, samen met een sectiegenoot 
en indien nodig na overleg met de afdelingsleider, gekeken of die bijstelling 
behoeft. 

Cijferanalyse  
Na elke periode worden in het kader van de kwaliteitszorg de ingeleverde cijfers 
geanalyseerd door de afdelingsleider en besproken binnen het MT. Voor deze 
analyses wordt gebruik gemaakt van de data uit Magister/MMP. Als de resultaten 
van de analyse daartoe aanleiding geven, neemt de afdelingsleider contact op 
met de sectievoorzitter en/of de betrokken vakdocent. De eerste 
verantwoordelijkheid ligt echter bij de vakdocent. 

Afspraken toetsing 
Aanvang en einde toetsweken 
• De toetsweken zijn van donderdag tot woensdag of van maandag tot vrijdag. 
• De toetsweken vinden plaats voorafgaand aan de schoolvakanties, m.u.v. de 

laatste toetsweek. 
• De tweede dinsdag na de vakantie dienen de behaalde resultaten in Magister 

te staan. 

 

Maximum aantal toetsen 
• Zowel in de onder-, midden- als in de bovenbouw wordt er maximaal één 

summatieve toets per vak afgenomen in de toetsweek. Het aantal formatieve 
toetsen staat open. 

• In de onder-, midden- en in de bovenbouw zijn er buiten de toetsweek geen 
summatieve toetsen. 
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• Mondelinge examens mogen buiten de toetsweken ingepland worden. 

Herkansingen 
Na periode 1 en na periode 3 is er één herkansingsmogelijkheid. Het aantal 
herkansingen per schooljaar is 2. 

De herkansing vindt plaats na periode 1 en na periode 3 (vóór de TW periode 4) 
Alleen toetsen uit periode 1, 2 en 3 mogen worden herkanst. 
De examenklassen mogen ook de herkansing kiezen uit periode 5 van 
voorafgaand schooljaar; dus uit P5, P1, P2, of P3. 
 
Als een leerling meer dan 5 keer AA en/of TL per periode heeft in zijn 
aanwezigheidsregistratie vervalt het recht op de herkansing. Alle TL moeten zijn 
ingehaald. 

Afwezigheid leerling 
Leerlingen die door ziekte of een andere vorm van overmacht een toets hebben 
verzuimd, melden zich bij terugkomst op school tijdens de eerste les in het vak bij 
de desbetreffende docent. De docent herinnert de leerling aan deze regeling. 
Wanneer de reden van afwezigheid van tevoren bekend is, moet de leerling dit 
tijdig met de docent bespreken. Als een leerling een toets gemist heeft, vult de 
docent INH in in Magister. (zie kopje inhalen) 

De leerling die bij een toets ongeoorloofd absent is zal zijn herkansing hiervoor 
moeten inzetten.  

Inleveren toetsen 

De toetsen zijn minimaal een week voor afname klaar. Uiterlijk twee weken voor 
de toetsweek ontvangen docenten een instructie over de details rond het 
inleveren en kopiëren en het achteraf ophalen van toetsen. 

Inhalen 
Voor de leerling met een geldige afwezigheidsreden wordt INH ingevoerd in 
Magister. 

Er wordt per periode slechts 1 inhaalmoment georganiseerd. Is de leerling dan 
afwezig, wordt voor de gemiste toets een 1,1 ingevoerd.  

Leerlingen die zonder geldige reden of tijdige afmelding een toets missen, 
mogen deze niet inhalen. Er wordt voor die gemiste toets een 1,1 ingevoerd.  
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Wanneer men tot bovenstaande maatregel komt, wordt de mentor van de 
betreffende leerling gelijk op de hoogte gesteld. Deze is verantwoordelijk om 
contact op te nemen met ouders en leerling en te kijken naar oplossingen voor 
het gedrag van de leerling rondom toetsing. Heeft een leerling meer dan 1x een 
1,1 behaald, dan moeten er andere stappen worden ondernomen.   

Leerlingen kunnen niet bevorderd worden als ze meer dan 3 keer een 1,1 hebben 
gehaald door gemiste toetsen.   

Leerlingen die per toetsweek onverhoopt meer dan 2 toetsen missen (doordat ze 
bijvoorbeeld de hele toetsweek ziek zijn), melden zich bij hun afdelingsleider. Met 
hen wordt zo snel mogelijk een persoonlijk inhaalschema gemaakt, waarbij 
inhaalmomenten (binnen 1 week nadat de leerling weer op school is) ook aan het 
eind van de dag worden ingepland. Ook voor hen geldt: er wordt slechts 1 
inhaalmoment georganiseerd. Is de leerling dan opnieuw afwezig, wordt voor de 
gemiste toets een 1,1 ingevoerd.   

 
Het inhalen van een formatieve toets wordt door de docent zelf geregeld. Voor 
het inhalen van summatieve toetsen zijn er in de jaarplanning vaste momenten 
gereserveerd.   

Praktische opdrachten 
Leerlingen die een boekverslag, praktische opdracht of een andersoortig 
werkstuk niet op de afgesproken dag inleveren, blijven op school om dit 
werkstuk af te maken. Uiterlijk om 17.00u diezelfde dag levert de leerling het 
werk in. Dit wordt beoordeeld, volgens het vooraf bepaalde correctiemodel. Er 
wordt geen uitstel verleend. Er worden geen punten in mindering gebracht als de 
leerling het werk te laat inlevert. 

Correctie 
De docent corrigeert het gemaakte werk en vermeldt de resultaten zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 (maximaal 10) schooldagen na afnamedatum in 
het leerlingvolgsysteem. De docent bespreekt het werk met de leerlingen, deelt 
de gehanteerde norm mee en geeft de gemaakte fouten aan. 

PTD 
De niet eindexamenklassen werken met een Programma van Toetsing en 
Determinatie (PTD, zie bijlage 1). Deze wordt door de sectie besproken en 
samengesteld.  
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PTD/PTA 
De vooreindexamenklassen werken met een samengesteld document PTD/PTA. 
De eerste 4 periodes zijn PTD de laatste periode is een PTA. (bijlage 2). Bij enkele 
vakken is er in de loop van het voorexamenjaar een tweede toets die binnen het 
PTA valt. De eindexamenklassen werken met een PTA.  

 

Andere afspraken 
1. Het gemaakte werk wordt aan de leerling gegeven (behalve als het een PTA 

werk betreft). Indien in bijzondere gevallen de toets en/of het gemaakte werk 
niet mee naar huis mag worden genomen, mag het na overleg van de 
betreffende docent met de afdelingsleider, wel door de ouders en de leerling 
worden ingezien. Formatieve toetsen worden altijd aan leerlingen 
meegegeven.  

2. De waardering voor een summatieve toets geschiedt op basis van cijfers, 
variërend van 1 tot 10. Een formatieve toets wordt beoordeeld met een o-v-g. 

3. De cijfers voor toetsen worden op 1 decimaal afgerond. 
4. Uiterlijk 1 week voor de toetsweek krijgen de leerlingen het toetsrooster 
5. Het gebruik van multimedia-apparaten of andere digitale hulpmiddelen is 

zonder uitdrukkelijke toestemming tijdens toetsmomenten niet toegestaan. 
Het gebruik of de aanwezigheid van dergelijke hulpmiddelen kan worden 
beschouwd als ‘frauderen’. Tijdens toetsmomenten en toetsbesprekingen 
staan alle telefoons uit en gaan alle smarthorloges/telefoons in de locker. Een 
leerling mag geen jas of tas of etui op of bij zijn tafel hebben, deze spullen 
moeten in de locker. 

6. Aan een leerling die fraudeert bij een toets, wordt het cijfer 1 toegekend. 
7. Voor lichamelijke opvoeding hebben alle behaalde beoordelingen een gelijke 

weging. Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de lessen L.O. maken een 
vervangende opdracht waarvoor een beoordeling wordt gegeven die als 
rapportcijfer/beoordeling geldt. 

8. Bij alle grotere en kleinere problemen inzake toetsen, is de mentor na de 
betrokken vakdocent de eerst aangewezen persoon, bij wie de leerlingen 
terechtkunnen.  

9. In TW2 en TW3 wordt een RTTI toets gegeven 
10. Het aantal formatieve toetsen is vrij. Er staan er 2 opgenomen in het PTD maar 

dat kan worden aangepast door de vakdocent/sectie. 
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Bijlage 1 - Opbouw PTD schooljaar 2021-2022 

Programma toetsing onder/middenbouw, Schooljaar 2020/2021  Klas:   Vak:  
 

Lesboek: 

Periode  Soort Toets 
code 
Magister 

Tijdsduur Soort 
werk 

Stofomschrijving RTTI Weging Herkansbaar 

1 formatief        

1 formatief        

1 Toets 
(tw1) 

       

2 formatief        

2 formatief        

2 Toets 
(tw2) 

       

3 formatief        

3 formatief        

3 Toets 
(tw3) 

       

4 formatief        

4 formatief        

4 Toets 
(tw4) 

      nee 
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5 formatief        

5 formatief        

5 Toets 
(tw5) 

      nee 
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Bijlage 2 - PTD + PTA /schooljaar 2021-2022    

Vak :   klas: 3M/4H/5V 
 

Periode  Soort Toets 
code 
Magister 

Tijdsduur Soort 
werk 

Stofomschrijving RTTI Weging Herkansbaar 

1 formatief        

1 formatief        

1 Toets 
(tw1) 

       

2 formatief        

2 formatief        

2 Toets 
(tw2) 

       

3 formatief        

3 formatief        

3 Toets 
(tw3) 

       

4 formatief        

4 formatief        

4 Toets 
(tw4) 

      nee 
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PTA –vak- vooreindexamenklas 2020-2021 
Periode Eindtermen: 

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma: 
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar… 
periode 5 
 

   nee % 
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