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TOETSPROTOCOL COLLEGE 
 
vmbo (leerjaar 1 t/m 3) 
havo/vwo (leerjaar 1 t/m 4) 
praktijk 
 
 
Inleiding  
In dit toets protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd  
met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van toetsen. In dit toets protocol gaat het 
over leerjaar 1, 2 en 3 van de vmbo afdeling, leerjaar 1, 2, 3 en 4 van de havo/vwo afdeling en de 
praktijkafdeling. De vakken die in havo 4 middels een examen worden afgesloten, vallen voor een 
deel buiten dit toets protocol. 
Het protocol kent een aantal vormen van toetsen: 

- de leergang gebonden toetsen 
- toetsen ten behoeve van het leerlingvolgsysteem, meer uitleg verderop: 

 TOA 
- rekenen 
- Nederlands 
- Engels 
- Duits (geldt alleen voor de locatie Vught) 

 SCOL 
- sociaal-emotioneel 

- praktijktoets:  

 AVMB (Melba) 

 proeve van bekwaamheid (Entree) 
 
Daarnaast is er een aantal hulpmiddelen/testen ten behoeve van de beroepskeuze: 

 Yubu / iCares / siwit. Deze staan in dit protocol verder niet genoemd. 
 
Geldigheid  
Dit toets protocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen 
hierbij te vervallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

De leergang gebonden toetsen: 
 
Functie van een toets  
Een toets is een controlemoment tijdens het leerproces waarin wordt vastgesteld:  

- de mate waarin de leerling een bepaalde vaardigheid bezit.  
- of de leerling zich in een bepaalde vaardigheid heeft ontwikkeld.  
- de mate waarin de leerling bepaalde kennis bezit.  
- of mate waarin de leerling zijn/haar kennis heeft vergroot.  

 
Bovendien is een toets een middel voor de docent zijn/haar eigen manier van lesgeven  
te evalueren of een instrument om feedback te geven aan leerlingen, zodat ze kunnen  
leren van hun fouten.  
 
Een overzicht van toets vormen  
De kennis en vaardigheden van een leerling kunnen o.a. op de volgende wijze worden getoetst:  

 mondeling:  
- leesbeurt  
- individuele overhoring  
- presentatie  
- eventuele herkansing voor dyslecten 

 

 schriftelijk:  
- (deel)toets  
- (boek)verslag  
- werkstuk  
- werkboekcijfer  

 

 praktische opdracht en Handelingsdeel:  
- Werkstuk  
- Leesdossier  
- Practicum  
- Veldwerk  
- ICT-opdracht  

 

 tekening / poster 
 

 film/video/PowerPoint  
 
Wegingsfactoren  
De wegingsfactoren zijn bepaald op locatieniveau.  De docent kan hier beredeneerd vanaf afwijken. 
De wegingsfactoren per onderdeel worden gecommuniceerd en vermeld in SOM-today. De 
leerkrachten zijn transparant in hun communicatie naar leerlingen over de wegingsfactor. 
 
Correctie en registratie  
Voor toetsen is het streven om het cijfer vanaf de afgesproken inleverdatum binnen 10 schooldagen   
bekend te hebben en in het cijferprogramma opgeslagen te hebben.  
Voor complexe opdrachten/werkstukken is het streven om het cijfer vanaf de afgesproken 
inleverdatum binnen 15 schooldagen bekend te hebben en in het cijferprogramma opgeslagen te 
hebben.  
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Voor de mentor is dit onmisbare informatie om de prestaties goed te kunnen volgen,  
bovendien heeft de leerling een goed overzicht van de stand van zaken en kunnen ook  
ouders steeds op de hoogte zijn van de voortgang van hun kind. 
 
Herkansing  
Herkansingen zijn in overleg met mentor/vakdocent en/of zorgcoördinator. 
 
Fraude  
In geval van fraude wordt de toets gewaardeerd op een 1. Frauduleus werk kan niet  
worden ingehaald of herkanst.  
 
Gemist werk  
Gemist werk moet binnen vijf schooldagen vanaf het moment dat de leerling weer op school is zijn 
ingehaald. Met langdurig zieke leerlingen wordt in overleg met vakdocent/zorgcoördinator/mentor 
besproken of het wel of niet wordt ingehaald. Indien het moet worden ingehaald wordt er een 
planning gemaakt die afwijkend mag zijn van het reguliere programma. Gemist werk wordt 
geregistreerd in het cijferprogramma, na het inhalen van de gemiste toets komt daar het 
daadwerkelijk behaalde cijfer te staan.  
Indien een leerling ongeoorloofd afwezig was tijdens een toets bepalen  de zorgcoördinator en de 
mentor of de toets wel of niet wordt ingehaald. Wanneer de toets mag worden ingehaald dan is de 
leerling zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak met de docent om het gemiste werk 
in te halen. Ongeoorloofd gemist werk dat wordt ingehaald, mag niet worden herkanst.  
Wanneer er  beslist wordt  dat het werk niet mag worden ingehaald, is het cijfer een 0. 
 
  
Werkstukken  
Voor een in te leveren werkstuk wordt door de docent een uiterste inleverdatum afgesproken. 
Eerder inleveren mag altijd. Bij ziekte van een leerling op de inlever dag, levert de leerling de 
eerstvolgende les het werk alsnog in.  
Bij het te laat inleveren van een werkstuk kan er door de docent worden afgesproken met de leerling 
dat er per dag een punt af gaat.  
  
Aantal toetsen  
Om een duidelijk beeld van de vorderingen van een leerling te kunnen geven, baseert de docent zich 
op voldoende cijfers. Hierbij wordt een balans gevonden tussen het bieden van voldoende kansen 
enerzijds en het waken voor overbelasting anderzijds.  
Voor de leerlingen in leerjaar 1 t/m 3 is er een maximum van 2 proefwerken per dag. Het is mogelijk 
dat naast deze 2 proefwerken schriftelijke overhoringen (so’s)  worden opgegeven. De docent zal dit 
altijd in alle redelijkheid doen. 
 
Toets week (geldt alleen voor de locatie Vught)  
Zowel in vmbo 3 als in havo 4 is er 4 keer per jaar een toets week. Deze weken staan vermeld in de 
activiteitenkalender.  
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Leerlingvolgsysteem: procedure afname TOA 
 
Inleiding: 
Sinds het schooljaar 2013-2014 werken we met TOA. TOA wordt ingezet als  
leerlingvolgsysteem voor het totale college, voor de vakken Nederlands, rekenen en  
Engels. Vooralsnog wordt enkel voor de vmbo en havo/vwo afdeling op de locatie Vught  
het vak Duits getoetst. Hiermee worden de resultaten van de leerling, naast de leergang  
gebonden toetsen, gevolgd. Tevens bieden de uitslagen van TOA handvatten om extra  
inzet te plegen, indien nodig. 
 
Afnameprocedure: 

- afname bij nieuwe leerlingen: 

 Alle leerlingen die instromen maken binnen twee weken TOA wanneer er geen recente of 
beperkte didactische gegevens beschikbaar zijn. De gegevens mogen niet ouder zijn dan een 
half jaar. De zorgcoördinator bepaalt hierin. Indien de afname binnen twee weken voor de 
leerling niet haalbaar is, in verband met belastbaarheid, wordt de toets zo snel mogelijk 
gemaakt. 

 Twee weken na afname van de TOA worden in de begeleiding de TOA uitslagen besproken. 
Dit gebeurt aan de hand van de normscores van de TOA (zie bijlage). De leerlingen worden 
vervolgens in de volgende drie groepen ingedeeld: 

1. leerlingen zijn op niveau 
2. leerlingen zitten aan de ondergrens en moeten gevolgd worden in de klas en 

mogelijke verlengde instructie door de leerkracht (extra aandacht in de klas) 
3. leerlingen behalen het niveau niet en RT wordt ingezet 

 
- januari: 

 in Januari worden voor alle vso leerlingen de TOA toetsen afgenomen voor de vakken 
Nederlands, rekenen en Engels. Voor de vmbo en havo/vwo afdeling wordt ook het vak Duits 
getoetst (geldt alleen voor de locatie Vught)  

 Twee weken na afname van de TOA worden in de begeleiding de TOA uitslagen besproken. 
Dit gebeurt aan de hand van de normscores van de TOA (zie bijlage). De leerlingen worden 
vervolgens in de volgende drie groepen ingedeeld: 

1. leerlingen zijn op niveau 
2. leerlingen zitten aan de ondergrens en moeten gevolgd worden in de klas en 

mogelijke verlengde instructie door de leerkracht (extra aandacht in de klas) 
3. leerlingen behalen het niveau niet en RT wordt of blijft ingezet 

 
- juni: 

 TOA wordt gemaakt door leerlingen die in Januari slechter hebben gescoord, dan de 
verwachting was (groep 2 en 3). Doel hiervan is: het effect van de ingezette middelen meten. 

- Leerlingen die zich volgens de verwachte leerlijn ontwikkelen (groep 1) kunnen voor 
het eind van het jaar afgetoetst worden met methode gebonden toetsen. 

  
Uitslag TOA: 
Voor alle vakken worden de leerlingen dus in drie groepen ingedeeld volgens de normscores. In het 
OPP van de leerling moet worden genoteerd: 

- of de leerling op niveau zit 
- of de leerling gevolgd wordt in de klas (en er nog geen grote zorgen zijn) 
- of de leerling echt uitvalt en aangemeld wordt voor RT. 
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Communicatie uitslag TOA: 
- wanneer de leerling op niveau is, hoeft er, buiten de vermelding in het  

ontwikkelperspectief (OPP) , geen specifieke communicatie naar ouders te zijn. 

 wanneer ouders de uitslag willen inzien, gebeurt dit middels gesprek op school  
met mentor of vakdocent. 
 

- wanneer de leerling gevolgd wordt in de klas óf uitvalt (groep 2 en 3), dan worden  
ouders uitgenodigd en wordt er toelichting gegeven per onderdeel. De mentor brengt  
de behandelcoördinator, indien betrokken, op de hoogte en eventueel worden doelen  
in het OPP aangepast. 
 

Rapportage in OPP: 
In het OPP komen de scoringstabellen en uitdraai (Nederlands en Rekenen) per leerling.  
Er wordt tekstueel toegevoegd of leerling tot groep 1 (op niveau), 2 (extra aandacht in de klas) of 3 
(krijgt RT aangeboden) behoort. 
Planning toets momenten TOA: 
De toets momenten voor schooljaar 2017-2018 zijn in januari en juni.  
Voor nieuwe leerlingen of leerlingen waar geen toets gegevens van zijn, wordt de TOA in principe 
binnen twee weken dat de leerling is gestart afgenomen.  
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Bijlage: normscores TOA1. 
 
 
Rekenen en Nederlands: bij het begin wordt uitgegaan van een score gelijk aan 1F  
(eind groep 8 basisschool) = 60. 
Engels en Duits: hierbij is geen beginscore gehanteerd. Voor Engels en Duits geldt dat de  
basisschool leerlingen niet hoeft af te leveren met een bepaalde normscore. 
 

NEDERLANDS 

lezen begin Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 55 80 

vmbo-gt 65 85 

havo 70 105 

 
 

luisteren begin Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 60 80 

vmbo-gt 70 85 

havo 80 105 

 
 

taalverzorging begin Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 60 80 

vmbo-gt 70 85 

havo 80 105 

 
REKENEN 

rekenen begin Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 50 80 

vmbo-gt 60 85 

havo 75 105 

 

 

 

                                                           
1 Entreeopleiding: score is dezelfde als vmbo-t: 2F voor Nederlands en rekenen.  
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ENGELS 

lezen Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 80 

vmbo-gt 100 

havo 120 

 
 

luisteren Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 80 

vmbo-gt 90 

havo 100 

 
DUITS 

lezen Eind (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 

5 havo) 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 80 

vmbo-gt 90 

havo 110 

 
 

luisteren eind 

praktijkonderwijs 60-80 

vmbo-bk 80 

vmbo-gt 90 

havo 120 
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SCOL: 
Procedure beschrijven van de SCOL: Afspraken SCOL december 2013 
 
 

- De SCOL wordt 2 maal per jaar afgenomen bij leerlingen tot 15 jaar. 
- 1ste toets moment: Binnen 2 weken na binnenkomst van een leerling wordt de  

SCOL en de observatielijst ingevuld. (de bekende observatielijst, maar vanaf nu alleen  
kruisjes plaatsen en evt. een korte opmerking) 

- Deze lijsten gebruik je ook om de korte termijn doelen op te stellen. Je brengt ze in bij  
begeleiding om dit te bespreken. 

- De score wordt vermeld in het OPP, met daarbij de onderdelen die aandacht vragen. 
- 2de toets moment: In januari tijdens de periode van CITO-SO. Het VSO doet dan ook de SCOL. 
- Bij leerlingen die in november/december instromen doen we de 2de SCOL afname tijdens de toets 

periode in juni. 
 

SCOL Leerling SCOL 

Normgroep Totaalscore Normgroep Totaalscore 

A 105-130 Voldoende 57-78 

B 96-104 Onvoldoende 26-58 

C 86-95   

D 76-85   

E 26-75   
 

We willen graag dat een leerling zich over de hele linie voldoende sociaal competent gedraagt. 
Dat is niet altijd terug te zien in de totaalscore. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een leerling op 
alle vragen van Aardig doen vaak scoort en daarmee lage scores op de categorie Opkomen voor je 
zelf compenseert. Daarom wordt in de SCOL overzichten aangegeven of leerlingen te veel zelden of 
nooit scoren. Zo worden leerlingen toch opgemerkt die volgens de totaalscore voldoende sociaal 
competent zijn, maar bepaald gedrag te weinig beheersen. 
Bij de leerling SCOL kijken we naar het aantal malen dat een leerling bijna nooit scoort. Ook hier 
willen we dat een leerling zichzelf over de hele linie voldoende sociaal competent vindt. 
 

SCOL Leerling SCOL 

Score Te veel zelden of nooit Score Te veel bijna nooit 

Zelden Bij 5 of meer vragen Bijna nooit Bij 4 of meer vragen 

Nooit Bij 1 of meer vragen   

 
Categoriescore 
Bij de SCOL zijn er voor de categorieën 2 normgroepen; voldoende en onvoldoende. Als de 
categoriescore gelijk is of hoger dan de score in het hieronder genoemde schema, beheerst de 
leerling het gedrag in deze categorie in voldoende mate. Als de categoriescore lager is, beheerst de 
leerling het gedrag in deze categorie in onvoldoende mate 
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Categorie Score tenminste 

Ervaringen delen 3,00 

Aardig doen 3,25 

Samen spelen en werken 3,33 

Een taak uitvoeren 3,33 

Jezelf presenteren 3,00 

Een keuze maken  3,00* 

Opkomen voor jezelf 3,25 

Omgaan met ruzie 3,00 

 
*De categorie Een keuze maken bestaat uit 2 aspecten van sociaal competent gedrag  
die je afzonderlijk moet bekijken, namelijk zelfregulatie (Denkt na voor hij/zij iets doet) en actief en 
initiatiefrijk gedrag (Komt uit voor een keuze die afwijkt van die van anderen, Neemt gemakkelijk een 
beslissing). Een score van 3 of hoger op elke vraag betekent voldoende beheersing. 
 
MELBA:  
MELBA is een leerlingvolgsysteem op het gebied van arbeidscompetenties.  

- De MELBA meet de handelingsgerichte capaciteiten van de leerling binnen praktijkvak AVMB en 
stage passend bij hun uiteindelijke uitstroomprofiel. Beoordeeld wordt het praktisch handelen 
waarbij de beoordelingscriteria van tevoren bekend zijn. De docent geeft de beoordeling voor de 
afzonderlijke kwaliteitsdimensies (analytische praktijk toets) 

- Tijdens de AVMB lessen wordt de MELBA als toets en volg instrument gebruikt. De uitslag van de 
toets wordt geregistreerd per competentie en binnen de portfolio/ LOB (Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding) als lesmateriaal ingezet (evaluatie, begrippen competenties). 

- De gemiddelde uitslag van de MELBA score van de taken van AVMB wordt als start punt (0-
meting) gebruikt bij de eerste stage. 

- De MELBA meet de handelingsgerichte capaciteiten van de leerling op de stageplek. De MELBA 
resultaten van de stage worden als input gebruikt voor het arbeidskundig rapport. 

 
(Zowel tijdens de AVMB lessen als bij de diverse stages wordt dit als instrument gebruikt, om te 
meten in hoeverre leerlingen bepaalde competenties voldoende beheersen, passen bij hun 
uiteindelijke uitstroomprofiel.) 
 
De medewerkers in dit uitstroomprofiel zijn geschoold in het opstellen van een arbeidskundig 
onderzoek aan de hand van MELBA.  
 
Voor het komend schooljaar is er concreet beleid richting uitstroom leerlingen. Dit betekent dat er 
structureel contact is met een re-integratiebureau en het UWV om goed op de hoogte te blijven wat 
er van de organisatie en de leerlingen wordt gevraagd, zeker ook gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen (invoering participatiewet). 


