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toetsen om van te leren

Iedere leerling leert en ontwikkelt zich anders. Hoe krijgt 
u inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen? Maken ze 
grote sprongen of ontwikkelen ze zich geleidelijk? Waar 
zitten de hiaten en op welke manier leren uw leerlingen 
het best? Essentiële onderwijsvragen om antwoorden op 
te krijgen.

Door informeel tijdens de lessen en formeel op 
toetsmomenten de voortgang te meten en leerlingen en 
hun resultaten door de tijd heen te volgen, krijgt u deze 
antwoorden. Hiermee kunt u gerichter onderwijs bieden. 
Beter differentiëren, maatwerk ondersteunen en 
persoonlijke leerpaden uitstippelen. U kunt leerlingen 
een rol geven in hun eigen vooruitgang en tijdig 
bijsturen. Zo helpt u hen zich maximaal te ontplooien. 

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een 
manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen 
leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een 
evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan 
en naartoe gaan. En dat docenten zicht geeft op waar de 
hiaten zitten en welke feedback of hulp er nodig is. 

Wij zijn JIJ! Toetsing & Training

Wij helpen u uw onderwijs nog beter te maken met behulp van toetsing. 
We ondersteunen en inspireren het voortgezet onderwijs op drie in 
elkaar grijpende niveaus: toetsbeleid, training en tools voor formatief én 
summatief toetsen. 

JIJ! Toetsing & Training biedt: 

• genormeerde en objectieve toetsen, zowel cognitief, executief als 
sociaal-emotioneel

• een flexibel, digitaal leerlingvolgsysteem

• advies en ondersteuning bij het opstellen van toetsbeleid

• opleiding en advies op gebied van toetsontwikkeling en toetskwaliteit

• trainingen op gebied van formatief evalueren 

We adviseren, inspireren en ontzorgen in het creëren van waardevolle 
leermomenten. U krijgt inzicht in ontwikkeling en resultaten, ondersteunt 
en stimuleert leerlingen in hun groei. 
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toetsvisie en toetsbeleid toetskwaliteit

Groeigericht toetsen begint met een gedegen toetsvisie 
en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. De vraag 
‘Waarom toetsen we?’ is het fundament voor uw 
toetsvisie. In het toetsbeleid wordt vervolgens verder 
uitgewerkt wat dit betekent voor de soorten en aantallen 
toetsen die u aanbiedt. Welke kwaliteit u nastreeft en op 
welke manier u wilt toetsen. 

Een toetsbeleid bevat afspraken over waaróm en met 
welk doel toetsing wordt ingezet binnen de school. Het 
geeft richting en kaders. Het helpt om de toetskwaliteit 
te borgen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen 
ontplooien én uw schoolresultaten nog beter worden. 

Toetsen maken is een vak. Een goede toets meet wat u 
wilt meten en geeft een zo eerlijk mogelijk beeld van de 
vaardigheden en vooruitgang van een leerling. Om 
toetsen onderdeel te maken van het leerproces is het 
belangrijk om onder andere de volgende vragen te 
beantwoorden: 

• Behandelen we de juiste onderwerpen in de toets? 

• Is de toets een evenwichtige afspiegeling van de 
lesstof? 

• Geeft de toets informatie over waar de leerling staat 
in zijn leerproces? 

• Meten onze toetsen wat we willen meten? 

• Werken we met een gebalanceerde verhouding in 
verschillende cognitieve niveaus? 

Daarnaast kunnen wij helpen met de implementatie van 
het toetsbeleid. We zijn gespecialiseerd in het creëren 
van draagvlak binnen uw school, bij docenten, leerlingen 
én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te 
geven aan het vastgestelde beleid. 

De kwaliteit van toetsen ligt onder een vergrootglas en is 
belangrijker dan ooit. Een kwalitatieve toets is zo valide, 
betrouwbaar en bruikbaar mogelijk. Dat betekent dat de 
opbouw van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke 
toetsvragen goed moeten zijn. Dat er een gedegen 
antwoordmodel en correctievoorschrift moeten zijn. 
En dat een toetsmatrijs en taxonomie de basis vormen 
van uw toets. 

JIJ! Toetsing & Training adviseert over de kwaliteit van 
toetsing op uw school en traint docenten in het werken 
met een toetsmatrijs en een taxonomie. Daarnaast leren 
wij met het Toetsmeester traject docenten om zelf 
valide, betrouwbare en bruikbare toetsen te maken. Na 
deze opleiding heeft u de expertise om uw collega's te 
ondersteunen in toetsontwikkeling.
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JIJ! Toetsing & Training adviseert en ondersteunt in het 
formuleren van uw toetsvisie en het opstellen van uw 
toetsbeleid. Wij helpen u deze aan te laten sluiten op 
uw schoolbrede onderwijsvisie. Met elkaar bespreken 
we onderwerpen als toetsdruk, doorlopende leerlijnen 
en formatieve evaluatie. We stellen samen kaders voor 
kwaliteit en kwantiteit van toetsing en werken indien 
gewenst met u aan een toetsprogramma.
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Zowel leerlingen als docenten ervaren een hoge 
toetsdruk, wat bovendien ten koste gaat van de tijd voor 
vakinhoudelijk onderwijs. Zelf toetsen maken en nakijken 
levert voor docenten vaak ook een hogere werkdruk op. 
U staat er niet alleen voor: het JIJ! Leerlingvolgsysteem 
biedt een ruim aanbod kant-en-klare genormeerde, 
objectieve toetsen, die op elk gewenst moment gemak-
kelijk digitaal afgenomen kunnen worden. Deze toetsen 
zijn valide en betrouwbaar, opgesteld door onze eigen 
toetsspecialisten. 

Adaptieve toetsroutes

3F

2f

1f

0f

intake EINDE 
LEERJAAR 1

EINDE 
LEERJAAR 2

EINDE 
LEERJAAR 3

EINDE 
LEERJAAR 4

Kant-en-klare genormeerde toetsen

JIJ! biedt de volgende kant-en-klare genormeerde toetsen: 

• Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink

• Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK)

• taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken, 
taalverzorging en woordenschat

• leerlijntoetsen wiskunde, natuurkunde, biologie, economie, gebaseerd op 
de SLO-tussendoelen

• rekentoetsen, geschikt voor schoolexamen rekenen

• taalloze rekentoetsen, NT2 toetsen voor ISK

• 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief vermogen

• executieve functies, zoals leeraanpak en leerbaarheid

Voor Nederlands en rekenen zijn toetsen beschikbaar van referentieniveaus 
1F t/m 4F. Binnen een niveau heeft u de keuze uit meerdere varianten. 
Voor een groot aantal toetsen is daarnaast <1F niveau beschikbaar. 

Voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands NT2 zijn toetsen beschikbaar 
die meten volgens de ERK-niveaus A1 t/m B2 of C1. 

Toetsaanbod
De toetsen zijn zowel summatief (voor een cijfer) als 
formatief in te zetten. De JIJ! adviseurs kunnen u 
hiermee helpen. 

JIJ! Toetsing & Training biedt daarnaast adaptieve 
toetsroutes, waarmee u leerlingen op hun eigen niveau 
kunt toetsen. Op basis van het resultaat op de voor-
gaande toets adviseert het leerlingvolgsysteem welke 
toets de leerling als vervolgtoets gaat maken. Zo 
ondersteunt u elke leerling in zijn eigen ontwikkeling.

6



8

Docenten met hart voor hun vak zien graag een zo groot 
mogelijk leerrendement van het onderwijs dat ze 
verzorgen. Om dit te realiseren is het belangrijk de 
individuele leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in 
zijn leerproces. 

Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die 
meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. 
Het gaat om het zichtbaar maken van de leerontwikkeling, 
voor docenten én leerlingen. Formatief evalueren vraagt 
een andere aanpak. U denkt na over hoe leerlingen leren 
en hoe toetsing bijdraagt aan dat proces. Het vraagt een 
omslag van cijfergericht beoordelen naar begeleiden in 
het behalen van leerdoelen. Uit ervaring weten we dat 
leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces veel 
gemotiveerder zijn. 

JIJ! Toetsing & Training traint docenten in formatief 
evalueren. In het gedachtengoed én de praktische 
realisatie. Zo gaan we aan de slag met praktische 
werkvormen om tussentijds te toetsen tijdens de les. 

Formatief evalueren Aanbod formatief evalueren

We leren docenten hoe ze dit soort evaluatiemomenten 
kunnen interpreteren. We gaan in op de samenhang 
tussen formatieve en summatieve evaluatie en de rol van 
nul- en tussenmetingen. En leren u hoe u dit effectief én 
efficiënt kunt doen met de kant-en-klare toetsen van 
JIJ!. Door formatief te evalueren verhoogt u het 
leerrendement en wordt leren leuk! 

JIJ! Toetsing & Training biedt een traject van drie 
bijeenkomsten die uw kennis op het gebied van formatief 
evalueren vergroten. Na het volgen van dit traject kunt u 
de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk maken en 
deze informatie gebruiken om het leerproces van de 
leerling te stimuleren. U kunt meer informele 
meetmomenten inzetten, die zinvolle informatie over de 
leerling opleveren. Hierdoor kunnen formele toets-
momenten en de daarmee gepaard gaande toetsdruk, 
verminderd worden. el 
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We kijken naar het verhaal achter het resultaat 
van een toets om inzicht te krijgen in waar de 
leerling zich bevindt in het leerproces. En welke 
acties nodig zijn om het leerproces gericht bij of 
aan te sturen. 

 bijeenkomst 1: 
 het verhaal achter het cijfer

We introduceren de formatieve toetscyclus en 
gaan aan de slag met het helder en doelgericht 
formuleren van leerdoelen en succescriteria. En de 
communicatie hiervan naar leerlingen.

 bijeenkomst 2:  
 leerdoel als leidraad

We ontwikkelen (informele) werkvormen, die 
direct ingezet kunnen worden in de les en in één 
oogopslag laten zien waar de leerling staat en wat 
hij én de docent moeten doen om verder te komen. 

 bijeenkomst 3:  
 formatief evalueren in elke les
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leerlingvolgsysteem Werken met ontwikkelscores

De Onderwijsinspectie vraagt scholen de prestaties van 
leerlingen te monitoren. Door gebruik te maken van een 
leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen sluit uw 
school aan bij het onderzoekskader van de Onderwijs- 
inspectie en kunt u voor de beoordeling ‘goed’ of zelfs 
‘excellent’ in aanmerking komen. Het gebruik van zo’n 
systeem biedt echter nog veel meer voordelen. Het 
vermindert werkdruk, verhoogt het inzicht en helpt bij 
het afleggen van verantwoording.  

JIJ! Toetsing & Training biedt een uitgebreid, individueel 
in te richten leerlingvolgsysteem. Met genormeerde, 
objectieve toetsen, die makkelijk digitaal afgenomen en 
direct geautomatiseerd beoordeeld kunnen worden. Dit 
ondersteunt u bij summatief en formatief evalueren in de 
praktijk. Zo ontstaat er meer tijd voor vakinhoudelijk 
onderwijs en ruimte om leerlingen nog meer in hun groei 
te stimuleren.

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem krijgen leerlingen voor de 
toetsen voor Nederlands, moderne vreemde talen en 
rekenen naast een resultaat op referentie- of ERK-niveau 
ook een ontwikkelscore. Deze ontwikkelscore maakt de 
voortgang binnen en tussen de niveaus inzichtelijk. 

De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van het 
niveau van de toets en de behaalde procentuele score. 
Zo ontstaat een verfijning van het referentieniveau, 
waardoor u deze op verschillende niveaus met elkaar en 
met de landelijk gemiddelde ontwikkelscore kunt 
vergelijken. 

Omdat de ontwikkelscore een doorlopende voortgang 
laat zien, in plaats van een momentopname, kunt u deze 
ook goed gebruiken om resultaten naar leerlingen en hun 
ouders te communiceren. Zo geeft u een helder beeld 
van waar de leerling staat en waar hij naartoe werkt. 

Met het JIJ! Leerlingvolgsysteem kunt u: 

• leerlingspecifiek toetsen op elk gewenst moment 

• toetsen digitaal op elke computer of tablet afnemen, 
resultaten zijn direct beschikbaar

• automatisch leerlinggegevens en resultaten koppelen 
met online schoolomgeving Magister of SOM 

• naast normgericht ook criteriumgericht meten

• meer inzicht krijgen in het leerproces en de sociaal- 
emotionele ontwikkeling

• tijd besparen in kwalitatief goede toetsen maken en 
nakijken

• meer focus krijgen op de inhoud van het onderwijs

• diverse rapportages genereren op individueel-, klas- 
en schoolniveau

Als u start met werken met het JIJ! Leerlingvolgsysteem, 
komt één van onze specialisten bovendien de docenten 
trainen zodat zij de toetsen meteen efficiënt en effectief 
kunnen inzetten.  

De ontwikkelscores bij de ERK/CEF-niveaus.

OF 1F 2F 3F 4F

0 30 60 70 80 90 100 110 120 130 140

<A1 A1 A2 B1 B2

0 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C1

130 140

De ontwikkelscores bij de referentieniveaus.

OF 1F 2F 3F 4F

0 30 60 70 80 90 100 110 120 130 140

<A1 A1 A2 B1 B2

0 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C1

130 140
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In het JIJ! Leerlingvolgsysteem worden resultaten direct 
zichtbaar als een leerling de toets heeft afgerond. Het 
systeem maakt hiervan een rapportage die inzicht geeft 
in de onderdelen waar de klas als geheel en de leerlingen 
afzonderlijk in uitblinken en nog hiaten vertonen. Met dit 
inzicht kunt u het onderwijs gericht aanpassen. 

Meer inzicht in leerprogressie Daarom JIJ! Toetsing & Training 
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Naast uitgebreide toetsrapportages per klas en per 
leerling biedt het JIJ! Leerlingvolgsysteem ook 
voortgangsrapportages. Hierin kunt u resultaten over 
een langere periode bekijken, ten opzichte van eerder 
behaalde resultaten en afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde. 

JIJ! Toetsing & Training is de 
innovatieve, onafhankelijke 
toetsexpert én samenwerkings-
partner die adviseert, inspireert 
en ontzorgt in het creëren van 
waardevolle leermomenten.   

Met JIJ!: 

• vormt u uw schoolvisie op toetsing en stelt u 
een gedegen toetsbeleid op

• maakt u toetsing integraal onderdeel van uw 
onderwijs en gaat u toetsen met een helder doel  

• combineert u formatief en summatief evalueren, 
voor meer inzicht met minder toetsdruk

• beschikt u over een ruim aanbod kwalitatieve en 
objectieve toetsen

• toetst u gemakkelijk digitaal op elk gewenst 
moment, resultaten zijn direct beschikbaar

• krijgt u inzicht in ontwikkeling en leerprogressie, 
waarop u leerlingspecifiek kunt inspelen 

• vergroot u schoolbreed de toetsdeskundigheid 
en borgt u de toetskwaliteit 

Met JIJ! Toetsing & Training werkt 
u samen met een ervaren partner 
gericht aan het nog beter maken 
van uw onderwijs. Toetsing 
draagt bij aan het leerproces en 
persoonlijke groei wordt zicht-
baar. Toetsen om van te leren, 
waarmee u uw leerlingen helpt 
zich maximaal te ontplooien. 
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Leerlingrapportage

Voortgangsrapportage
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maatwerk voor 
uw school
JIJ! is persoonlijk en flexibel. Niet alleen in de mogelijk-
heden op gebied van toetsen en tools, maar ook in de 
dienstverlening voor scholen. Of u nu wilt werken aan 
een toetsbeleid, docenten wilt trainen in formatief 
evalueren, toetskwaliteit of de inzet van toetsen met 
behulp van een leerlingvolgsysteem, wij maken graag 
een maatwerkoplossing voor uw school. 

We ondersteunen en ontzorgen gedurende het hele 
traject. Onze ervaren experts kennen het onderwijs en 
denken met u mee. We stellen graag een passend 
voorstel voor u samen. 

Benieuwd hoe we u kunnen helpen om meer inzicht te krijgen? 
Zodat u uw onderwijs nóg beter kunt maken en leerlingen kunt 
helpen zich maximaal te ontplooien? Neem contact op! 

Mail ons via jij@bureau-ice.nl of bel 088 - 556 98 00. 
Onze experts staan voor u klaar. 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van 
toetsing in het voortgezet onderwijs, meer leren over toets-
kwaliteit en formatief evalueren en geïnformeerd worden over 
nieuwe JIJ! toetsen en functionaliteiten? Abonneer u dan op onze 
nieuwsbrief via www.bureau-ice.nl/jij.

Meer informatie over 
JIJ! Toetsing & Training 



Postbus 189
4100 AD Culemborg

Godfried Bomansstraat 4
4103 WR Culemborg

088 - 556 98 00
jij@bureau-ice.nl
www.bureau-ice.nl/jij

Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. 
Wij maken daarom al ruim 25 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid: 
JIJ! voor het voortgezet onderwijs, TOA voor het mbo, het Staatsexamen NT2 en de IEP Eindtoets en LVS voor 
het primair onderwijs. Daarnaast zetten wij onze expertise in met adviestrajecten en trainingen op het gebied 
van formatief evalueren, toetskwaliteit en toetsbeleid.

jij! is een merk van Bureau ICE


