Toetsen en beoordelen van de keuze- en profielvakken
Schoolexaminering
Een training van twee dagen voor praktijkdocenten die de kwaliteit van hun PTA en toetsen voor het SE van de
beroepsgerichte profiel- en keuzevakken willen verbeteren.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 46 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
profieloverstijgend

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

15
6

TOTAAL

21

Inhoud
U werkt samen met collega’s van andere scholen onder leiding van ervaren toetsdeskundigen - op basis
van uw PTA - aan de verbetering van uw toetsen voor het SE van de profiel- en keuzevakken. U krijgt
concrete handreikingen en formats waar u direct binnen uw eigen school mee aan de slag kunt. De
werkvorm is een combinatie van zelfstudie, het volgen van presentaties en het uitvoeren van praktische
opdrachten. U ontvangt feedback op uw eigen PTA en toetsen die uzelf hebt ontwikkeld.
Onderwerpen
Dag 1
• Het PTA als basis voor goede toetsconstructie
• Het doel van toetsen, de inhoud van toetsen, de functies van toetsen
• Het toetsconstructieproces in de school; de toetscyclus
• Taxonomieën als onderdeel van het toetsconstructieproces
• Gesloten vragen en open vragen,
• De kwaliteit van toetsen: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie
Dag 2 (twee dagdelen)
• Praktische opdrachten/praktijktoetsing (competenties)
• Correctievoorschrift, beoordelingsschema en beoordelingsschaal, rubrics
• Normering en cijfers geven
• Screening van toetsen met behulp van een checklist

• Ontvangen van feedback op zelf ontwikkelde SE toetsen

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

examentraining

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

SPV

Soort aanbieder:

onderwijsinstantie

Contactpersoon:

Wilma Bredewold

E-mailadres:

w.bredewold@platformsvmbo.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

50 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

ZdOUhr2W4Q

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
Deze training wordt ook in company verzorgd. Bij een minimum van 15 deelnemers komen
wij naar u toe! Interesse? Neem contact op met de kwartiermaker, Wilma Bredewold,
w.bredewold@platformsvmbo.nl of telefoon 0654245534.

