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Inleiding 

Toetsen heeft een belangrijke rol in onderwijs. Het geeft leerlingen, hun ouders en docenten 

informatie over het niveau en de voortgang van een leerling. In het geval van het 

eindexamen geven deze toegang tot de vervolgopleiding. Een goede vorm van toetsen kan 

leerlingen motiveren om aan de slag te gaan. Het geeft docenten bovendien inzicht in de 

effectiviteit waarmee zij kennis overdragen. 

In dit document wordt uiteengezet hoe er bij Melanchthon vanuit de onderwijsvisie van 

Melanchthon wordt getoetst. In het eerste deel zetten we de stap van onderwijsvisie naar 

toetsen: met welk doel toetsen we? Aan welke voorwaarden moeten onze toetsen voldoen 

om deze doelen te bereiken? Ook wat er ná een toets gebeurt wordt besproken. 

In het tweede deel wordt het Melanchthon toetskader gepresenteerd. Het toetskader geeft 

de randvoorwaarden voor toetsing bij onze vestigingen. De invulling binnen dit kader ligt 

voor een groot deel bij de vestigingen, zodat zij hier hun eigen karakter en manier van 

aanpak in weer kunnen geven. 



3 

 

 

 
 

Inhoud 

Inleiding 2 
Inhoud 3 
Van onderwijsvisie naar toetsbeleid 4 
De aanpak van Melanchthon 5 
Toetskader 6 
Planning 6 
Toetsen maken 7 
Afname toetsen 7 
Nakijken, inzage en bespreking 8 
Inzage door ouders 8 
Bewaartermijn 9 
Kwaliteitsborging 9 
Het schoolexamen 9 
Toetsweek Melanchthon Wilgenplaslaan 10 
Onregelmatigheid bij een toets 11 
Inhalen van een toets 12 

 
BIJLAGE I Voorblad toets 13 
BIJLAGE II Proces verbaal (toetsweek) 14 



4 

 

 

 

Van onderwijsvisie naar toetsbeleid 

In de Melanchthon visie 2020-2024 zijn vijf pijlers voor onderwijs in onze 

scholengemeenschap bepaald: 

 

 
• Samen leren voor het leven 

• Groei 

• Dialoog 

• Bewust ongelijk behandelen 

• Gelukkige mensen op een gezonde aarde. 

 
 

Met name de pijlers Groei, Dialoog en Bewust ongelijk behandelen zijn bepalend voor de 

doelen die wij met en door toetsen willen bereiken. 

We toetsen niet om af te rekenen, maar om de behaalde en mogelijke ontwikkeling van de 

leerling in beeld te brengen. Door toetsen wordt inzichtelijk wat de voortgang van de leerling 

bij de voorbereiding op het eindexamen op het voor hem passende niveau is. Door het 

bekijken van de resultaten en het geven van feedback hierop leren docenten de talenten en 

interesses van hun leerlingen kennen. Leerlingen leren op hun beurt zichzelf kennen. In 

gesprek met leerling (en ouders) wordt bepaald welk niveau en richting een leerling op wil 

en wat hij daarvoor nodig heeft. 
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De aanpak van Melanchthon 

Om de voortgang van de leerlingen in beeld te bengen, wordt zowel op een formatieve als op 

een summatieve manier gemeten. 

Resultaten van summatieve toetsen tellen mee voor het rapport of een bevordering: ze 

worden afsluitend gebruikt. Bij formatief evalueren ligt de focus op het geven van feedback 

gericht op ontwikkeling. Formatief betekent dus meer dan ‘niet meetellen’. Het betekent 

ook oefenen en voorbereiden op de summatieve toets. Maar voornamelijk betekent het 

informatie vergaren over hoe ver de leerling is met het bereiken van zijn leerdoelen. 

Zowel bij summatieve als bij de formatieve metingen worden gevarieerde toetsvormen 

gebruikt. De vormen passen bij de te toetsen stof en bij de doelgroep. Hoe kan de stof op 

een voor de leerlingen zo realistisch mogelijke manier getoetst worden? Welke toetsvorm 

past het best bij het niveau waarop getoetst wordt? Ook binnen een toetsvorm wordt naar 

een verscheidenheid aan toetsvragen en –opdrachten gestreefd. Enkele voorbeelden van 

veelgebruikte toetsvormen, -vragen en –opdrachten zijn: 

 

 
• Schriftelijke toetsen: open vragen, meerkeuzevragen en invulvragen, opstellen, 

samenvattingen, open-boek-toets, 

• Mondelinge toetsen: boekbesprekingen, presentaties, 

• Groepsopdracht: projectverslag, voorstelling, 

• Praktijktoets: vaardigheidstoets, practicumtoets, praktische opdracht, werkstuk, verslag 

(mondeling, schriftelijk, film) diapresentatie etc. 

• Stage: verslag, presentatie. 

• Handelingsdelen: opdrachten die “gedaan” moeten worden en dan met “voldoende” of 
“goed” beoordeeld kunnen worden. 

 
 

Binnen de toets is er vaak een variëteit in (school-)niveaus om zichtbaar te maken of een 

leerling op een hoger niveau presteert dan dat hij volgt. Zo kan een vraag bijvoorbeeld 

meerdere subvragen hebben, waarbij de laatste subvraag van een hoger niveau is. 

Feedback na een toets is bij Melanchthon altijd meer dan het geven van een cijfer. Toetsen 

worden nabesproken, klassikaal of individueel. Er wordt besproken wat de leerling goed 

heeft gedaan en wat er beter kan, maar ook op welke manier de leerling zijn prestaties kan 

verbeteren. Deze feedback kan ook onderdeel van mentorgesprekken of gesprekken tussen 

mentor, leerling en ouder zijn. Zo kunnen ouders hun kind optimaal ondersteunen in het 

leerproces. 



6 

 

 

 

Toetskader 

In het toetskader wordt beschreven binnen welke kaders bij Melanchthon getoetst wordt. 

De invulling van het kader verschilt per vestiging: het wordt overal zó ingevuld dat het bij het 

karakter van de vestiging en haar doelgroep past. 

 

 

Planning 

Vestigingen maken afspraken omtrent de hoeveelheid toetsen die een leerling per dag en 

week mag krijgen en over de planning van toetsen in het algemeen. Hierbij valt bijvoorbeeld 

te denken aan het wel of niet inroosteren van toetsweken. De afspraken hierover worden in 

het leerlingenstatuut opgenomen. Binnen deze kaders ligt de invulling van de toetsen qua 

inhoud en vorm bij de vaksecties. Op basis van hun expertise wordt tijdig geïnformeerd over 

inhoud, vorm en tijdstip van (summatieve) toetsen, bijvoorbeeld via een PT, een studiewijzer 

of via de ELO. Voor elke toets wordt van tevoren gecommuniceerd of deze in te halen of te 

herkansen is en, zo ja, wanneer en op welke manier. Voor de onderdelen van het 

schoolexamen maken vestigingen elk jaar een PTA. Aan het PTA zitten wettelijke eisen voor 

wat betreft de informatie die verstrekt wordt. Het PTA wordt jaarlijks aan de 

medezeggenschapsraad ter instemming voorgelegd. 

 

 
Op Melanchthon Wilgenplaslaan: 

• worden toetsen minimaal vijf lesdagen voorafgaand aan het toetsmoment 

opgegeven; 

• worden toetsen vastgelegd in SOMToday als “toets”, “grote toets” of 

”inleveropdracht” in de studiewijzer (de vakdocent kan in SOMToday inzien hoeveel 

toetsen er al zijn ingepland voor een klas); 

• worden er maximaal twee toetsen, ongeacht de grootte, per lesdag afgenomen; 

• worden er geen toetsen gepland na een vakantie of vrije dag. 

 
 

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen leerlingen zich bij de 

“examencommissie” melden en zal er worden beoordeeld wat een passende oplossing is.  
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Toetsen maken 

Om de kwaliteit van de toetsen te waarborgen worden docenten hierin (regelmatig en naar 

behoefte) geschoold. Ook worden schoolbreed afspraken gemaakt over vorm en opbouw van 

de toetsen. 

Er wordt met uniforme voorbladen gewerkt. Deze geven een leidraad voor te verstrekken 

informatie over de toets (duur, aantal vragen, etc.) en het gebruikte lettertype. 

Toetsen worden op basis van een toetsmatrijs samengesteld en voorzien van een duidelijk 

nakijkschema. Bij praktische toetsen verdient het maken van zogenaamde rubrics 

aanbeveling, om daarmee aan leerlingen duidelijk te maken waarop zij worden beoordeeld. 

Toetsen worden vooraf met minimaal één collega besproken (het vierogenprincipe). De 

vestiging kan ervoor kiezen hiervoor een standaardprocedure af te spreken waarbij validiteit, 

betrouwbaarheid, efficiëntie en transparantie aan bod komen. Na afname worden leerlingen 

gevraagd om feedback op de toets te geven. 

 

 

Afname van toetsen 

• De docent/surveillant maakt duidelijk (PT(A)/Somtoday/Teams/activeboard) 

welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden. 

• De docent is actief in het voorkomen van onregelmatigheden tijdens de afname van de 
toets. 

• Bij constatering van onregelmatigheden neemt de docent/surveillant de toets in en 

handelen we volgens dit protocol (zie onregelmatigheid bij toetsen) 

• Als een leerling te laat komt bij een toets, wordt hiervan een aantekening gemaakt 

door de docent/surveillant. De docent bepaalt (eventueel met de teamleider) of de 

toets afgenomen kan worden. 

• Leerlingen blijven bij toetsen in het lokaal, wanneer zij eerder klaar zijn, zorgen zij voor 
een leesboek, zodat andere leerlingen in rust verder kunnen werken.  

 
Dit geldt ook voor niet-schriftelijke toetsen of toetsen die buiten de school plaatsvinden. 

Voor toetsweken kunnen aparte afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden tijdig 

naar de leerlingen gecommuniceerd via de ELO of via het leerlingenstatuut, afhankelijk van 

het type informatie. 
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Nakijken, inzage en bespreking 

Nadat een toets is afgenomen wordt deze met behulp van het nakijkschema nagekeken. 

Over niet- schriftelijke toetsen worden nadere afspraken (rubrics) gemaakt. Vestigingen 

leggen termijnen voor het nakijken vast in het leerlingenstatuut en de personeelsgids, zowel 

voor schriftelijke als andere toetsen. Hierbij geldt Melanchthonbreed voor schooleigen 

toetsen een maximale termijn van 10 lesdagen. De resultaten van het centrale eindexamen 

worden bekendgemaakt bij het bekendmaken van de uitslag. 

Leerlingen mogen hun gemaakte werk inzien. Alle toetsen worden nabesproken, ten minste 

klassikaal, maar zo mogelijk ook individueel. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de 

leerling. 

Wanneer een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets die niet meetelt 

voor het eindexamen gaat hij in eerste instantie in gesprek met de docent. Komen leerling 

en docent er niet uit dan volgt een gesprek tussen leerling en afdelingshoofd en tussen 

docent en afdelingshoofd. Het afdelingshoofd besluit naar aanleiding van deze gesprekken 

over het vervolg van het geschil. Voor de bovenbouw geldt dat het afdelingshoofd handelt 

in overleg met de examencommissie. 

 

 

Inzage door ouders 

Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen en dus ook rondom 

de toetsing op Melanchthon. We vinden het dus belangrijk dat ouders ook zicht hebben op 

de voortgang van hun kind en willen ouders ook op de hoogte houden hiervan. In ieder geval 

doen we dat door behaalde resultaten te communiceren (bijvoorbeeld op rapporten). 

Daarnaast vinden op een aantal vestigingen gesprekken plaats met ouders, leerling en 

mentor. 

Wanneer ouders een specifieke toets in willen zien is dit mogelijk. Wanneer een toets wordt 

meegegeven aan de leerling is het aan de leerling zelf om de toets aan zijn ouders te laten 

zien. Wanneer een toets op school wordt bewaard maakt deze deel uit van het 

leerlingdossier, wat inhoudt dat de bepalingen uit de AVG hierop van toepassing zijn. Dit 

houdt in dat ouders van leerlingen tot zestien jaar hier inzage in kunnen vragen zonder 

toestemming van de leerling. Voor leerlingen ouder dan zestien jaar geldt dat zij 

toestemming moeten geven om hun ouders deze inzage te geven. De procedure voor deze 

inzage maakt iedere vestiging aan het begin van het schooljaar bekend via de nieuwsbrief. 
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Bewaartermijn 

Toetsen, met uitzondering van de toetsen behorend bij school- en centraal examen, hoeven 

niet bewaard te worden. Vestigingen bepalen zelf of zij gemaakt werk aan leerlingen 

meegeven of het op school bewaren. Voor het laatste geval geldt een minimumtermijn van 

twee lesweken na bekendmaking van het cijfer. Daarnaast hanteren we de 

maximumtermijn, net als met examenwerk tot een half jaar na einde schooljaar. 

 

 

Kwaliteitsborging 

De kwaliteit van toetsing is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Melanchthon. Hiermee is 

het in alle lagen van de organisatie onderwerp van gesprek. 

Vaksecties bespreken toetsing met elkaar, maken indien nodig verbeterplannen en leggen 

hierover verantwoording af aan hun vestigingsdirecteur. Daarnaast hebben vestigingen een 

examencommissie die zich onder andere met toetsing bezighouden. Ook tijdens de 

gesprekken die de algemene directie met de vestigingen voert wordt toetsing regelmatig 

geagendeerd. 

 

 

Het schoolexamen 
Door zijn belangrijke rol bij het diplomeren van leerlingen verdient het schoolexamen 

speciale aandacht. Vestigingen zorgen ervoor dat het Melanchthon toetsbeleid en hun eigen 

visie in de opzet van hun schoolexamen duidelijk te herkennen is. Zij geven hierbij onder 

andere aandacht aan: 

• de te toetsen onderwerpen (met name daar waar deze óók in het centrale examen 

getoetst worden), 

• de flexibiliteit waarmee getoetst wordt (bijvoorbeeld op meerdere schoolniveaus), 

• de hoeveelheid toetsen in het schoolexamen,  

• de gekozen toetsvormen. 

De specifieke regels omtrent het schoolexamen worden vastgelegd in het Examenreglement. 
Daarnaast zijn in het PTA de te toetsen exameneenheden terug te vinden waarop de leerlingen 
getoetst worden.
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Toetsweek Melanchthon Wilgenplaslaan 

Iedere vakdocent levert de toetsen die worden afgenomen in de toetsweek als volgt aan: 
 

• Geprint en indien nodig met nietjes. 

• Evenveel toetsen als het aantal leerlingen van de betreffende klas + minimaal 1 
reserve-exemplaar. 

• Daarnaast evenveel vergrootte exemplaren als het aantal dyslectische leerlingen in 
de betreffende klas (deze zijn dus extra, zodat de leerling kan kiezen). 

• Indien nodig het juiste schrijfpapier (incl. marge) en kladpapier. 
• Alle papieren en toetsen aangeleverd in een toetsmap met daarin een Proces Verbaal 

te vinden in Algemene Data - Map – Toetsbeleid. 

• Vakdocenten vullen op het Proces Verbaal het volgende in: vak, toetsdatum, eigen 
naam, toegestane leer- en hulpmiddelen, of er op de toets geschreven mag 
worden, of juist niet. 

• De toetsmap aanleveren in de daarvoor bestemde bak “ongemaakte toetsen” (De 
bakken van jaar 1 en 2 bevinden zich in de lockerruimte achter de docentenkamer, 
de bakken van jaar 3 bevinden zich in de afgesloten werkruimte op domein 3). Graag 
de toetsmap met de rug omhoog en het etiket leesbaar in de bak zetten. 

• Daarnaast zorgt de lesgevende docent dat voor de toetsweek begint eventuele 
hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld woordenboeken in de betreffende lokalen aanwezig 
zijn. 

 

Procesbeschrijving voor de surveillant: 
 

• De toetsmap ophalen uit de bak “ongemaakte toetsen” (De bakken van jaar 1 en 2 
bevinden zich in de lockerruimte achter de docentenkamer, de bakken van jaar 3 
bevinden zich in de afgesloten werkruimte op domein 3). 

• Toetsen uitdelen en dyslectische leerlingen laten kiezen tussen een standaard- of 
vergoot exemplaar. Uitdelen van eventuele schrijfpapieren. 

• Noteren van aanwezigheid, tijdstip van inleveren en eventuele opmerkingen op het 
Proces Verbaal in de toetsmap (naast de aanwezigheid in SOM). 

• Na afloop de toetsen innemen en in de toetsmap voegen. 

• De dichte toetsmap aanleveren in de bak “gemaakte toetsen”. 

• De bakken “gemaakte toetsen” staan in dezelfde ruimtes als de bakken “ongemaakte 

toetsen”. 
 

Nadat de toets gemaakt is kan de vakdocent de gemaakte toets in de toetsmap ophalen uit 

de bak “gemaakte toetsen”. 
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Onregelmatigheid tijdens een toets 

Voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 geldt bij de eerste keer spieken/frauderen: 

Leerjaar 1 en 2: 

• Toets innemen. 

• Toets binnen 5 lesdagen na schooltijd opnieuw inplannen. 

• Melding in SOM: onregelmatigheid bij toets. 

• Mentor belt met ouders/verzorgers en legt de situatie uit en wat er bij een 2e keer 
gebeurt. 

• Gesprek met teamleider/ afdelingshoofd met uitleg wat de consequenties zijn in de 
bovenbouw. 
 

Leerjaar 3 bij beroepsgerichte vakken, kunstvakken, bewegingsonderwijs, maatschappijleer: 

• Bij spieken kost de leerling dit een herkansing. 

• Melding in SOM: onregelmatigheid bij toets. 

• Mentor belt met ouders/verzorgers en legt de situatie uit. 

• Gesprek met teamleider/ afdelingshoofd / examensecretaris met uitleg wat de 
consequenties zijn (volgens examenreglement). 

 
Voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 geldt bij de tweede keer spieken/frauderen: 

• Toets innemen. 

• Toets binnen 5 lesdagen na schooltijd opnieuw inplannen. 

• Melding in SOM: onregelmatigheid bij toets. 

• Gesprek met teamleider/ afdelingshoofd met uitleg wat de consequenties zijn in de 
bovenbouw. 

• Blokrooster (ma-vrij 0800 tot 1630). 
 

Voor leerlingen in leerjaar 4 geldt: 

• Bij spieken kost de leerling dit een herkansing. 

• Melding in SOM: onregelmatigheid bij toets. 

• Mentor belt met ouders/verzorgers en legt de situatie uit. 

• Gesprek met teamleider/ afdelingshoofd / examensecretaris met uitleg wat de 
consequenties zijn (volgens examenreglement). 
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Inhalen van een toets 

Een leerling die een toets mist door ziekte en of afwezigheid dient binnen vijf lesdagen in 
samenspraak met de vakdocent de toets in te halen. De toets wordt ingepland in SOMToday 
en wordt vervolgens buiten de lestijd van de leerling bij de vakdocent ingehaald. 

 
In plaats van het invoeren van een cijfer vult de vakdocent bij de leerling die een toets moet 
inhalen een “*” in. Dit geldt voor alle soorten beoordelingen, tenzij een “*” niet tot de 
keuzemogelijkheden behoort. In die gevallen laat de vakdocent het in te vullen vakje leeg. 

 

Wanneer een leerling zonder geldige reden het inhaalmoment mist neemt de vakdocent 
contact op met de mentor van de leerling. De mentor bespreekt de situatie met de ouders 
van de leerling waarna een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Deze nieuwe afspraak wordt 
wederom geregistreerd in SOMToday. 

 
Op het moment dat de leerling de tweede afspraak voor het inhalen van de toets mist neemt 
de vakdocent contact op met de leerjaarcoördinator/afdelingshoofd. Laatstgenoemden gaan 
in gesprek met de ouders. 
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VAK / ONDERDEEL / HOODSTUK / LEERWEG 
 

Naam:   

Klas:   
Datum:   

Aantal punten:   

Cijfer:   

 
Benodigdheden: 

• 

• 

• 

 
• Deze toets bestaat uit:   

• Voor de opdrachten zijn maximaal:   

• Voor het maken van de toets heb je:   

 
opdrachten. 

punten te behalen. 

minuten. 
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 PROCES VERBAAL TOETSWEEK  
 

 

VAK:    
VAKDOCENT:   

DATUM:   
KLAS:   

 

Toegestane leermiddelen: 

 

 

Mogen de leerlingen schrijven op de toets? 
o Ja 
o Nee, alleen op bijgeleverd schrijfpapier 

 

Leerlingen (#) Dyslexie Aanwezig Tijdstip 
inleveren 

Opmerkingen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Surveillerend docent:   
Bijzonderheden:   

 
 

 
 

Handtekening:   


