
  
 

Implementatie RTTI op school - advies en professionaliseringstrajecten 

 

Onderdeel  Beschrijving  CPS  Docentplus  

Toetsbeleid is een  
onderdeel van de 
missie en visie van uw 
school en wordt 
gedragen door  de 
teams en de 
vaksecties.  
 
 
Toetsbeleid als 
onderdeel van de 
kwaliteitscyclus van 
de school: 
kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur in de 
teams.  

De ontwikkeling van toetsbeleid 
met gebruikmaking van RTTI is 
in lijn met de missie en visie van 
uw school en maakt integraal 
onderdeel uit van de 
kwaliteitscyclus. Rollen, taken 
en verantwoordelijkheden zijn 
vastgesteld.  
  
In de teams is draagvlak voor 
het toetsbeleid van uw school 
en er zijn gezamenlijke doelen 
opgesteld voor het  toetsbeleid. 

➢ Leergang toetsing en 
examinering: Module 
Toetsbeleid 
 

➢ Aanbod kwaliteitszorg 
 

 
 
 
➢ Teamcoaching 

➢ Managementtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Masterclass RTTI 
  

Start RTTI & OMZA 
voor docenten  

Docenten leren de 
basisbeginselen van RTTI en 
OMZA kennen, coderen  
eigen toetsen en checken deze 
op basiskwaliteit (en halen o.a. 
constructiefouten eruit), met 
behulp van het Handboek RTTI 

Studiedag: 
➢ Basistraining 

toetsconstructie 
RTTI/OMZA 

➢ Begeleiding 
/Verdieping 
toetsconstructie 
RTTI/OMZA 

➢ Leergang toetsing en 
examinering: Module 
toetsconstructie 

Studiedag: 
➢ Basis E-learning module 1 

Toetsconstructie, RTTI & 
OMZA 

➢ Studiedag Toetsconstructie, 
RTTI & OMZA  

 

Formatieve evaluatie  De toetsscores worden met 
behulp van RTTI-online gebruikt 
voor formatieve evaluatie.   

Opvolgbijeenkomsten: 
Toetsanalyse en een 
inleiding formatief toetsen, 
waarbij docenten leren 
welke acties zij kunnen 
ondernemen.  
➢ Leergang toetsing en 

examinering: Module 
Formatieve toetsing 

Opvolgbijeenkomsten: 
➢ Basis E-learning module 2 

Formatief evalueren: analyse, 
diagnose en acties 

 
➢ Studiedag:  Formatieve 

evalueren: analyse, diagnose 
en acties  

  
  
   
 

Leerlingbespreking 
en 
mentoraat/loopbaan- 
begeleiding 

Het team leert in de 
leerlingbesprekingen effectief 
gebruik te maken van het 
vergaderoverzicht in RTTI-
online, zodat er minstens voor 
iedere leerling met een 
onvoldoende voor de komende 
periode een passende actie is. 
De ontwikkelrapporten worden 
gedeeld met de 
leerlingen/ouders.   
 
Het team ontwikkelt  voor het 
mentoraat / de 

Vervolgtrainingen op de 
mentorentraining van 
Docentplus. 
➢ Ouderbetrokkenheid 

3.0 training 
➢ Mentorentraining 

volgens Covey 
 

➢ Mentorentraining  

https://www.cps.nl/academie-detail/1429/leergang-toetsing-en-examinering-(alleen-bij-u-op-school)/about
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https://www.cps.nl/academie-detail/1273/kwaliteitszorg-en-ambities-(alleen-bij-u-op-school)/about
https://www.cps.nl/academie?formdata%5BisSubmitted_obj_0%5D=obj_1&return_uri=%2Facademie-detail%2F1272%2Fleergang-vaksectie-in-haar-kracht-%28alleen-bij-u-op-school%29%2Fabout&formdata%5Bsearch%5D=teamcoaching&formdata%5Bsubmit%5D=obj_1
https://docentplus.nl/trainingen/managementtraining-kwaliteitszorg-in-de-school/
https://docentplus.nl/trainingen/masterclass-rtti/
https://docentplus.nl/publicaties/handboek-rtti/
https://www.cps.nl/academie-detail/1429/leergang-toetsing-en-examinering-(alleen-bij-u-op-school)/about#.W3vDHccUmse
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https://docentplus.nl/trainingen/basistraining-rtti/
https://docentplus.nl/trainingen/basistraining-rtti/
https://docentplus.nl/trainingen/basistraining-rtti/
https://docentplus.nl/trainingen/studiemiddag-rtti-omza/
https://docentplus.nl/trainingen/studiemiddag-rtti-omza/
https://docentplus.nl/meten-met-rtti/feedback-op-maat-met-rtti-online/
https://www.cps.nl/academie-detail/1429/leergang-toetsing-en-examinering-(alleen-bij-u-op-school)/about
https://www.cps.nl/academie-detail/1429/leergang-toetsing-en-examinering-(alleen-bij-u-op-school)/about
https://www.cps.nl/academie-detail/1429/leergang-toetsing-en-examinering-(alleen-bij-u-op-school)/about
https://docentplus.nl/trainingen/basistraining-rtti/
https://docentplus.nl/trainingen/basistraining-rtti/
https://docentplus.nl/trainingen/basistraining-rtti/
https://docentplus.nl/trainingen/studiemiddag-rtti-omza/
https://docentplus.nl/trainingen/studiemiddag-rtti-omza/
https://docentplus.nl/trainingen/studiemiddag-rtti-omza/
https://docentplus.nl/meten-met-rtti/feedback-op-maat-met-rtti-online/
https://docentplus.nl/meten-met-rtti/feedback-op-maat-met-rtti-online/
https://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0
https://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0
https://www.cps.nl/academie?formdata%5BisSubmitted_obj_0%5D=obj_1&return_uri=%2Facademie%3Fmarkets%3Dreset%26themes%255B0%255D%3D10&formdata%5Bsearch%5D=mentoraat+lob&formdata%5Bsubmit%5D=obj_1
https://www.cps.nl/academie?formdata%5BisSubmitted_obj_0%5D=obj_1&return_uri=%2Facademie%3Fmarkets%3Dreset%26themes%255B0%255D%3D10&formdata%5Bsearch%5D=mentoraat+lob&formdata%5Bsubmit%5D=obj_1
https://docentplus.nl/trainingen/mentorentraining/


loopbaanbegeleiding van de 
leerlingen een gezamenlijke 
taal en handelt vanuit een 
growth mindset. 
 

Didactische 
interventies met 
RTTI/OMZA 

Docenten ontwikkelen  
pedagogisch-didactisch 
handelingsrepertoire voor de 
verbetering van de 
leerprestaties van hun 
leerlingen met ondersteuning 
vanuit de formatieve evaluatie 
in RTTI-online  

➢ De 6 rollen van de 
leraar 

➢ Activerende didactiek 
➢ Differentiëren    
➢ De 6e rol: de leercoach 
➢ Formatief toetsen 

 

➢ E-learning Module Praktisch 
Differentieren  

Leerdoelgestuurd 
werken met RTTI  

Docenten leren 
leerdoelgestuurd werken met 
RTTI-leerdoelkaarten 
 
 
 

➢ Differentiëren: 
vervolgen en 
verbreden 

➢ Leergang toetsing en 
examinering: Module 
Formatieve toetsing 
   

➢ Studiedag voor een vakgroep 
intern op school  

Visie, leerdoelen  
en doorlopende 
leerlijnen in de 
vaksecties en 
formatieve evaluatie 
van examens  
 
 
 
 

Vaksecties /sectieleiders 
ontwikkelen een gezamenlijke 
visie op het vak, concretiseren 
de leerdoelen voor de 
leerlingen en de ontwikkeling 
van doorlopende leerlijnen in 
een PTD.  
 
Daarnaast bespreken zij de 
opbrengst van de formatieve 
evaluatie van het examen en 
verwerken zij dit in de gehele 
doorlopende leerlijn. 
 
Vaksecties breiden hun 
handelingsrepertoire uit voor 
een zo optimale voorbereiding 
van hun leerlingen op de 
examens 
 
 
 
 

➢ Leergang vaksecties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Examentrainingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ E-learning Module Toetsbeleid 
en kwaliteitszorg voor 
vakgroepleiders 

Extra ondersteuning bij: 

Datamining en input kwaliteitszorgcyclus  ➢ Dataspecialist  
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