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Toets! verscheen in oktober 2013 als ‘het eerste

In de dagelijkse praktijk is dit mooie doel geen

magazine over toetsen in het voortgezet onderwijs’.

vanzelfsprekendheid. Vaak levert het de vraag op:

Daar gaat Toets! in 2019 nog steeds over, maar

“Hoe doen we dat dan als school of als team?”.

óók over het primair onderwijs en het middelbaar

Met die vraag gaan we graag aan de slag. In onze

beroepsonderwijs zijn mooie verhalen te vertellen.

trainingen en adviseringstrajecten werken we samen
met scholen aan het verder ontwikkelen van hun

We hebben de jubileumeditie aangegrepen om

onderwijs. Dit doen we door kennis te delen, te

van Toets! het eerste magazine over toetsen in het

inspireren en door gericht te werken aan een visie op

onderwijs te maken. Mét een thema: Anders kijken,

toetsing en examinering, zodat iedereen het beste uit

meer zien.

zichzelf kan halen.

Wat zegt een 10? In onderwijstermen is het

Daarin ligt onze visie op leren en ontwikkelen in het

En daarmee raken we aan het bestaansrecht van

het hoogste cijfer dat je kunt halen, maar

onderwijs besloten. Ieder mens verdient een eerlijke

Bureau ICE. Al meer dan 25 jaar zetten wij ons in voor

kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht

het onderwijs:

wij kijken verder dan dat cijfer alleen. Achter
elk cijfer zit immers een verhaal. En ook
deze 10 editie van Toets! magazine staat vol
e

met verhalen over groei, talent, kennis en
vaardigheden.

afkomst en omgeving. We willen eerlijk inzicht geven
in die ontwikkeling van kennis en talent. Dat vraagt

• In het po zet inmiddels 30% van de basisscholen de

een andere manier van kijken, en daardoor zie je veel

IEP Eindtoets in en ondersteunen we leerkrachten

meer.

binnenkort met een compleet leerlingvolgsysteem
van groep 3 tot en met 8.

Naast cognitieve vaardigheden als taal en rekenen

• In het vo wordt onze vooruitstrevende kijk op

(hoofd) kijken we ook naar zachte vaardigheden (hart

formatief evalueren gewaardeerd en geven we met

en handen). Maar hoe meet je een zachte vaardigheid

het platform JIJ! alle mogelijkheden om formatief

als samenwerking? Dat vraagt om het ontwikkelen

en summatief te toetsen en leerlingen en leraren

van nieuwe en innovatieve beoordelingsvormen en
meetinstrumenten. En ook door heel specifiek te

brede feedback te geven.
• In het mbo zijn we gecertificeerd examenleverancier

vragen: welke beoordelingsvorm is op welk moment

met een zeer uitgebreid aanbod van gevalideerde

en bij welk doel geschikt?

examens en is TOA veruit het meest gebruikte
toetsplatform.
• In het kader van inburgering zijn we al meer dan

Elke toets is in onze ogen een persoonlijk en
stimulerend vertrekpunt voor verdere groei. Samen

25 jaar partner van het ministerie van Onderwijs,

met leerkrachten en docenten proberen we leerlingen

Cultuur en Wetenschap en het College voor Toetsen

en studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op

en Examens voor het Staatsexamen Nt2. Sinds

hun toekomst. Daarbij gaan we in toenemende mate

2006 zijn we als partner van het ministerie van

uit van een steeds veranderende arbeidsmarkt en een

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook betrokken

leven lang ontwikkelen. Juist omdat de mens meer is

bij de ontwikkeling van het inburgeringsexamen in

dan een cijfer, willen we de talenten van hoofd, hart

Nederland.

en handen naar boven halen. Zodat je als leerling en
student kunt worden wie je bent.

In dit jubileumnummer van Toets! lees je hoe we met
elkaar het onderwijs steeds weer een beetje beter
maken. Door anders te kijken en meer te zien.
Veel leesplezier!
Michiel Colenbrander
Directeur Bureau ICE

P.S. We leren en ontwikkelen natuurlijk zelf ook. Onze meest actuele
ontwikkeling zie je terug in een geheel nieuwe huisstijl.
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BASISONDERWIJS

De eerlijke ontwikkeling van iedere leerling
We vieren dit jaar de vijfde verjaardag van de IEP Eindtoets, een mijlpaal voor Bureau ICE
in het basisonderwijs. In april 2019 maken heel veel groep 8 leerlingen de IEP Eindtoets.
Een trouwe groep scholen kiest ieder jaar weer voor de manier van toetsen waarin
wij geloven, betekenisvol toetsen; toetsvragen die aansluiten bij de leefwereld van
een 11/12-jarige. Ieder jaar haken daar ook nieuwe scholen bij aan. En daar ben ik
reuzetrots op.

“WE STREVEN ERNAAR
DAT DE LEERLING ZICH
BETROKKEN VOELT BIJ ZIJN
EIGEN LEERPROCES”

“Wat maakt dat jij ’s morgensvroeg je bed uitkomt en naar je werk
gaat’, werd mij pas gevraagd. Dat antwoord kwam heel snel: “Omdat ik
de leukste baan heb die je je kunt bedenken. Ik ben productmanager
van de IEP en werk iedere dag met ontzettend gedreven, slimme
collega’s vol overgave, én met veel humor, aan iets echt goeds voor
het basisonderwijs.”
Passie voor het onderwijs is wat ons drijft. Het bepaalt al 25 jaar ons
denken en doen. Ons vertrekpunt is de leerling voor wie we een rol

toetsen en meetinstrumenten voor hoofd, hart en handen. Instrumenten

van betekenis willen spelen in zijn of haar ontwikkeling. De leerling,

waarbij leerlingen al hun talenten kunnen laten zien op cognitief gebied,

waar iedere school en iedere leerkracht zich hard voor maakt. Hoe

maar juist ook op creatief gebied, qua leeraanpak én ook hoe zij sociaal-

zorgen we ervoor dat een kind van 4 jaar dat aan het onderwijs wordt

emotioneel ontwikkelen.

toevertrouwd, echt kan ontwikkelen? Welke rol kunnen wij daarin
spelen? Je hoort weleens “naar schoolgaande kinderen leren bepaalde

De toets is voor ons geen eindpunt. We zien het als een schatrijke

standaard dingen af, zaken die van nature bij ontwikkelen en groei

informatiebron die je helpt om inzicht te hebben in de ontwikkeling van

horen. Denk aan nieuwsgierig zijn, vindingrijkheid, samen willen

een leerling. Maar niet minder belangrijk: we streven ernaar dat ook de

werken, allemaal talenten die een kind uniek maken.” Wij willen juist

leerling zich betrokken voelt bij zijn eigen leerproces én dat we scholen

dat die talenten in beeld blijven en bieden daar dan ook veel ruimte

handvatten bieden om ouders of verzorgers tijdig aan te haken. Inzicht

voor, naast de belangrijke taal- en rekenvaardigheden.

geven in een compleet kindbeeld en de ontwikkeling van een individu
laten zien, zonder vergelijking met zijn klas of school. Dat vinden wij

Onze eerste stap in het primair onderwijs was vijf jaar geleden,

eerlijk.

toen de IEP Eindtoets werd goedgekeurd door het ministerie van
OCW. Toen maakten 250 scholen de IEP Eindtoets met hun groep

Deze andere manier van werken is ontzettend waardevol. Om leer-

8-leerlingen. In 2018 waren dit al 2000 scholen; één op de drie

krachten te ondersteunen, te inspireren en te motiveren zijn we dit

scholen ‘IEPt’. Al vanaf onze eerste stappen in het basisonderwijs

schooljaar ook gestart met de IEP-trainingen. In de trainingen geven we

in 2014 merkten we dat onze manier van toetsen, passend bij wat

antwoorden op vragen als: wat kan ik allemaal met de informatie die uit

leerlingen gewend waren vanuit de leermiddelen, aansprak. Al snel

de toetsen rolt? Hoe help ik de leerling daarmee verder? Hoe vertaal ik

kwam de vraag: “Hebben jullie ook zulke leuke toetsen voor de andere

dat naar de onderwijspraktijk? En hoe kan ik bijvoorbeeld met ouders en

groepen binnen onze school?” Een mooier compliment konden we ons

leerling het gesprek voeren over de ontwikkeling? Ja, ook daar helpen we

niet wensen: de spannendste toets van het hele basisonderwijs werd

ook de leerkrachten, directies en bestuurders graag mee verder. Zodat we

als leuk ervaren! Het gaf ons energie en motivatie om volgtoetsen te

de allemaal bijdragen aan de eerlijke ontwikkeling van iedere leerling.

ontwikkelen voor de bovenbouw: groep 6, 7 en 8. En hoe mooi is het
dat we nu kunnen aankondigen dat we vanaf schooljaar 2019/2020

We nemen je op de komende pagina’s mee naar de basisschool. Hoe

een compleet IEP Leerlingvolgsysteem hebben met vanaf groep 3

betrekken ze bijvoorbeeld op basisschool ’t Prisma de leerlingen bij
hun eigen leerproces of hoe voeren de leerlingen van Renée van Eijk
zelf de rapportgesprekken met hun ouders of verzorgers? Verder dromen

TOETSCONGRES PO
Een kind is meer
dan taal en rekenen

we onder andere met Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, over een
ononderbroken leerlijn van 0 tot en met 21 jaar en lees je verder over
het IEP LVS. Veel leesplezier!
Janneke Helsloot

BEELD: CHANTAL WINATASASMITA
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KIJKJE BIJ BASISONDERWIJS

TEKST: IRENE FOKKENS * BEELD: CHANTAL WINATASASMITA

“IK GEEF MEZELF EEN 8,5 VOOR TA AL EN EEN 5 VOOR DOORZETTEN”
Een kijkje in een voortgangsgesprek in een school waar men werkt met zelfevaluatie.

Noa: “Ja, vandaag heb ik ook nog gerekend

jouw vastloopmomentjes. Daar moeten we

opdrachten waarbij jij je goed voelt, want

voor het domein optellen. Kijk maar in

aan werken, zodat je daar goed mee om kan

dat is veilig. Maar het gaat er niet om

mijn schrift. Ik vond het eigenlijk wel

gaan.”

hoeveel je af hebt, maar om wat je af hebt.

makkelijk.”

Noa: “Maar kan ik op het voortgezet

Dat betekent dat je jezelf moet uitdagen

Juf: “En hoe weet jij dat je op 2F-niveau zit

onderwijs dan ook wel om hulp vragen?”

met opdrachten die je misschien niet direct

bij rekenen?”

Juf: “Ja, zolang je maar blijft vragen en

begrijpt. En daarin is het allerbelangrijkste

Noa: “Omdat 1F te makkelijk is, en 3F nog

praten. En hoe meer we dat hier oefenen,

dat je weet dat je fouten gaat maken. Die

te moeilijk. Daar heb ik speciale boeken

hoe meer je jezelf straks gaat redden op het

horen erbij.” Noa strubbelt nog even tegen,

voor om te zien met welk niveau ik werk.

vervolgonderwijs.”

fouten maken dat is niet iets wat ze wil.

En dan hebben we een toets zodat we

“Want ik ben heel perfectionistisch.”

weten of het klopt en dan gaan we weer

Noa’s glimlach verraadt een stukje

door.”

opluchting.

Noa heeft een prachtige droombaan op

Juf: “En hoe voel je je verder?”

werken?”

het oog: verpleegkundige voor baby’s

Noa: “Goed, ik ben vrolijk en alles lukt

Noa: “Ik wil mezelf meer uitdagen, vooral

of kinderen. Volwassenen hebben

goed.”

bij taal en rekenen.”

immers al een hele tijd geleefd, is haar

Juf: “Dus je bent wel tevreden over jezelf?”

Juf: “Heel goed. En leren om…?”

beargumentering. Ze weet dat ze dan

Noa: “Ja, op zich wel.”

Noa: “Dat fouten maken mag.”

ook meer over medicijnen moet weten en

Juf: “Een beetje tevreden of heel erg

Juf: “Ja, fouten maken is het bewijs dat je

daarvoor Grieks en Latijn nodig heeft. En

tevreden?”

het probeert. Zullen we dan afspreken dat

natuurlijk is biologie ook heel belangrijk.

Noa: “Eigenlijk wel heel erg tevreden. Ik

je voortaan na je weekplanning met ons

vind het alleen vervelend als kinderen niet

overlegt of je jezelf genoeg uitdaagt? Dan

“En om die vakken te kunnen doen, wat

met mij willen samenwerken, maar dan ga

zorgen we er samen voor dat jij je doelen

moet je daarvoor doen?”, vervolgt Esther.

ik altijd naar Indy, want zij wil altijd met

kan halen.”

Noa: “Dan moet ik naar het vwo of

iedereen werken.”

Gelukkig stemt ze in na uitleg van Juf
Esther. “Dus waar ga je de komende tijd aan

Op ’t Prisma in Doetinchem geloven ze in interactief
onderwijs waarin kinderen worden uitgedaagd om te leren
van en met elkaar. Ze werken met acht kernconcepten,
denk aan energie, macht & regels en tijd & ruimte. De
school is opgebouwd uit drie units en kent geen vaste
klaslokalen. Uiteraard wordt er gewerkt aan de doelen
van het basisonderwijs, maar de weg om die doelen te
bereiken is voor iedere leerling verschillend. Leerlingen
worden bewust gemaakt van hun eigen kennen en kunnen
en de leerkracht fungeert als begeleider. Esther Tempels
is een van die leerkrachten. Wekelijks voert zij de een-opeen-kindgesprekken en eens in de vijf weken volgen de
individuele voortgangsgesprekken waarin leerlingen zelf
aangeven hoe ze zich voelen, zowel op sociaal-emotioneel
vlak als op cognitief gebied. Een manier die zijn vruchten
afwerpt.
Leerlingen zijn steeds meer eigenaar van hun eigen
leerproces. Ze werken niet meer voor de leerkracht, maar
stellen zichzelf haalbare doelen, zodat ze zelf zien waar ze
naartoe groeien. Tijdens gesprekken met ouders vertellen
de leerlingen zelf over hun ontwikkelingen en waar ze nog
aan willen werken. Leerkrachten en ouders praten dus
niet over het kind maar mét het kind. We schoven aan bij
een voortgangsgesprek.
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gymnasium en heb ik wel 3F-niveau nodig.

Juf: “Ja, dat was ook de tip van ons vorige

Een tikkeltje zenuwachtig komt ze binnengelopen,

Ik weet zelfs al op welke school!”

gesprek. Fijn dat dat werkt! En hoe vind je je

maar haar blauwe kijkers verraden dat Noa (11 jaar)

Juf: “En denk jij dat het gymnasium goed bij

eigen werkhouding?”

ook graag even met juf Esther kletst. Met een agenda,

jou zou passen?”.

Noa: “Ja, goed. Ik moet alleen meer

wat werkboekjes en twee tekeningen onder haar arm

Noa, na even nadenken: “Ja, ik ben wel

andere werkbladen gaan maken. Ik maak

schuift ze aan tafel. De twee tekeningen blijken haar

slim genoeg, maar soms wil het even

heel veel werkbladen iedere dag, maar

leerstrategiekaarten te zijn. “Daarmee leer je jezelf

allemaal niet in mijn hoofd, want ik wil

sommige vind ik minder leuk of snap ik

kennen. Bij elk vak moet je zelf bepalen hoe goed

alles altijd goed doen. Soms lukt dat even

niet en die doe ik dan niet.”

je daarin bent. Voor rekenen heb ik mezelf nu een

niet.”

Juf: “Dat is eerlijk van je. Waarom doe je het

8 gegeven, dit was eerst nog een 6. Taal is een 8,5.

Juf: “En wat doe je dan als je vastloopt?”

dan niet?”

Voor de creatieve vakken heb ik een 10, want dat vind

Noa: “Dan ga ik altijd een boekenkast

Noa: “Ik wil het allemaal goed doen, maar

ik echt heel leuk. Engels is nu een 6, planning een

tekenen. Ik word dan heel boos en in

dan snap ik het niet en dan word ik boos.”

8, want ik heb iets meer overzicht dan vorig jaar. En

mijn hoofd valt de kast om en gaat alles

Noa zucht eens diep.

verder geef ik mezelf nu een 5 voor doorzetten en een

kapot. Door te tekenen maak ik alles

Juf: “En wat kunnen we daaraan doen?”

Handtekening eronder en Noa verdwijnt

4 voor samenvatten.”

weer heel en dan heb ik weer rust in mijn

Noa: “Zorgen dat ik het wel snap.”

weer de gang op. Op naar het testlab, de

hoofd. Dit geef ik nu ook als tip aan mijn

Juf: “En wie kan je dat het beste uitleggen?”

rekenhoek of de stilteruimte. Gelukkig heeft

“Wat is er veranderd waardoor je beter bent

klasgenootjes.”

Noa: “Jij of meester Joost.”

ze dat netjes in haar agenda gepland. Op

geworden?”, vraagt juf Esther

Juf: “Dan moet je even je hoofd leegtekenen,

Noa: “Aan het begin van het jaar was alles nog

wat fijn dat dat werkt. En Noa, wij weten

Esther vult ondertussen het voortgangs-

moet even zijn frustratie spuien. “Dat kan”,

een beetje nieuw en moest ik nog wennen aan de

zeker dat jij het gymnasium aankan, maar

formulier in. “Weet je wat het is Noa”,

zegt Esther. “Pak gelijk maar even je map en

nieuwe omgeving.”

je moet dan wel goed op jezelf blijven

vervolgt de juf, “het is de kunst om uit alle

je planning erbij, kijken we daar ook even

Juf: “Waar werk je nu aan bij rekenen?”

letten. Je hebt jezelf een 5 gegeven voor

wervelwinden in jouw hoofd die ene vraag

naar.”

Noa: “2F-niveau.”

doorzetten en een 4 voor samenvatten op

eruit te filteren én die te beantwoorden.

Juf: “En lukt dat?”

je leerstrategiekaart en dat zijn eigenlijk

Dat is heel moeilijk. Je maakt juist alle

dat moment komt Joris (10 jaar) binnen. Hij

TOETS! magazine
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TEKST: ERIC WELP, KENNISNET * BEELD: SHUTTERSTOCK

LEERGEGEVENS
IN EEN DASHBOARD

VAN PRIVACY TOT
AUGMENTED REALITY:
EEN KIJKJE NAAR DE
DIGITALE LEERTOEKOMST

Veel digitale leermiddelen werken inmiddels met
dashboards waarin de resultaten van leerlingen
gepresenteerd worden. Deze verscheidenheid aan resultaten
zegt iets over of leerlingen de lesstof beheersen en zelfs iets
over de leergroei van een leerling. Een fijne ontwikkeling
van deze dashboards is dat het leerkrachten handvatten
geeft om gerichter interventies uit te voeren per
individuele leerling: feedback en suggesties voor
een vervolg van het leerproces.

KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE

Overal om ons heen zien we de wereld digitaal
worden. Ook digitalisering van het leerproces is in

Een andere ontwikkeling is de opkomst van Artificial

ontwikkeling. We zien bijvoorbeeld apps oppoppen

Intelligence, AI. Ook wel bekend als kunstmatige intelligentie

die kinderen op een interactieve manier laten leren,

of het werken met afgeleide algoritmen. Dit maakt oefenen op
niveau mogelijk en het maakt het automatiseren van leerprocessen

vaak op hun eigen niveau. De vorderingen worden

makkelijker. We zien we al veel adaptieve software in de klaslokalen.

bijgehouden in een overzichtelijk dashboard. Denk

Deze software voegt allemaal op een eigen manier adaptiviteit

aan apps als de tafeltrainer, Topomania of Taalzee.

PRIVACY

Maar inmiddels zien we ook dat de resultaten van
kinderen direct inzichtelijk zijn voor ouders. Dat kan
heel handig zijn, maar is het niet altijd. De digitale
transformatie biedt enerzijds kansen aan scholen
om maatwerk te bieden en om transparant te zijn,
maar het levert ook de nodige vragen op. Vanuit

en is in staat om fouten van kinderen te herkennen en

AUGMENTED
REALITY

Doordat leren steeds specifieker op de individuele

remediërende leerarrangementen samen te stellen.

leerling is gericht, ze her en der inloggen én we de

Het zal niet lang meer duren of ook het onderwijs

handelingen soms al realtime kunnen volgen, ontstaat er een
hele berg aan informatie over de leerling. Met het oog op privacy

Suggesties voor verder leren worden ook steeds levensechter.

is het van belang je af te vragen: van wie zijn de leergegevens en

Met behulp van augmented reality (AR) technologie zijn we

hoe gaan we daarmee om? De opslag van leerlinginformatie in allerlei

Kennisnet nemen wij je graag mee in aantal

bijvoorbeeld al in staat om simulaties te presenteren. Vliegende

systemen leidt ertoe dat vragen omtrent privacy en eigenaarschap

virtuele vlinders, vulkanen die uitbarsten, het oefenen van gesprekjes

steeds belangrijker worden. Op het schoolplein gaat de discussie

ontwikkelingen waar je mogelijkerwijs nu al mee

op basis van referentieniveaus, tot het “virtueel” snijden van groente

over privacy voornamelijk nog over foto’s van leerlingen die op de

of fruit. Dit alles vraagt, naast het goed kunnen beheersen van de

website of op Facebook worden geplaatst. Maar de volgende

knoppen, ook een zekere mate van curriculumbewustzijn. Wat moet

stap is dat scholen en ouders samen moeten bepalen welke

er geleerd worden, welke doelen of referentieniveaus horen bij de

applicaties allemaal inzicht mogen hebben in de

digitale leerarrangementen en wanneer zijn we in staat resultaten

resultaten van de leerlingen.

te maken hebt, maar anders morgen zeker mee
te maken krijgt in het onderwijs.
Digitalisering van de leerprocessen vraagt
om een andere kijk
Anders kijken naar de ontwikkeling van leerlingen door gebruik te

toe en is nu nog redelijk voorgeprogrammeerd. De nieuwe
generatie software leert op basis van de input van leerlingen

kent zijn eigen digitale en persoonlijke
assistenten.

goed te duiden en te beoordelen? Daarnaast: als een leerling
onder een ander account inlogt en oefent, zijn de resultaten
vanzelfsprekend niet meer goed bruikbaar. Iets om
rekening mee te houden.

maken van technologie betekent ook anders kijken naar de wijze
waarop het onderwijsproces is ingericht. Digitaal leren en toetsen
biedt een enorm potentieel aan wezenlijke verrijkingen van het
onderwijs, maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Wij
adviseren scholen goed te kijken naar de balans tussen mensen
en techniek, tussen ICT-infrastructuur en het krijt en tussen
bestuursambitie en onderwijspraktijk. Alleen dan werken we met
zijn allen, digitale instrumenten en mensen, aan een duurzame
ontwikkeltoekomst voor onze leerlingen.
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INSPIRATIE BASISONDERWIJS

TEKST: PEPIJN DOUSI

ontwikkeling van de leerling om concrete leerdoelen en niet om
prestatiedoelen zoals een B-score.

art

IEP LEERLINGVOLGSYSTEEM

ofd
o
H

ANDERS KIJKEN NAAR ONTWIKKELING

H

Het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) is gebaseerd op zo’n leergerichte
aanpak. Het IEP LVS bestaat onder andere uit tussentoetsen
waarmee de groei van de leerling op de vakgebieden taal en rekenen

Handen

Het basisonderwijs is iets bijzonders. Een kind wordt vanaf vierjarige leeftijd maar
liefst acht jaar aan ons toevertrouwd. In die acht jaar richten we ons bij elk kind op

in kaart gebracht kan worden aan de hand van de referentieniveaus
1F, 2F en 1S (kwalificatie).
Het voordeel van het werken met de referentieniveaus is dat voor

drie overlappende domeinen: kwaliﬁcatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta).

ieder referentieniveau concrete leerdoelen beschreven zijn. Deze

Een eervolle klus die we na acht jaar doorgeven aan het voortgezet onderwijs. En een

leerdoelen hebben een directe relatie met de doelen in de dagelijkse
reken- of taalles. Als uit een tussentoets blijkt dat een leerling al

verantwoordelijk klus, ieder kind moet – ongeacht zijn of haar achtergrond, afkomst of

dan niet een bepaald referentieniveau heeft behaald, kan na een

de groep waarin hij of zij zich bevindt – een eerlijke kans krijgen om zich optimaal te

korte analyse een beredeneerde keuze gemaakt worden in het

ontwikkelen.

komende onderwijsaanbod.

Een afrekencultuur

leidt het af van de belangrijkste doelstellingen van

Verwachtingen sturen het handelen

Door de zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs

een instrument als de eindtoets. Ten eerste is de

Tegenwoordig presenteren onze leerlingadministratie- en volg-

zijn we in een cultuur van meten en vergelijken

toets een hulpmiddel om vast te stellen welke type

systemen, volledig geautomatiseerd, kleurrijke overzichten die

terechtgekomen die ons onderwijs beheerst. Een

vervolgonderwijs het beste aansluit bij de leerling.

worden gebruikt om te kijken wie er in de klas aandacht nodig

afrekencultuur. Een voorbeeld hiervan is de scholentest

Ten tweede geeft de eindtoets aan in welke mate de

heeft. We kunnen in één oogopslag zien of een kind gemiddeld,

van RTL die jaarlijks wordt gepubliceerd. RTL vergelijkt

leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen

bovengemiddeld of ondergemiddeld scoort.

in deze test de eindtoetsscores van alle scholen met

beheersen.

elkaar. Om hier vervolgens een rapportcijfer aan te

leerbevordering
van de leerling

FAAL OF
SUCCES
CIRKEL

Gelukkig zijn we sinds de komst van opbrengst- en handelings-

verbinden. Dergelijke vormen van vergelijkend meten

Dit vergelijkend meten is overigens heel gebruikelijk

gericht werken wel meer naar de onderwijsbehoeften van leerlingen

leiden tot onwenselijke situaties. Scholen die kinderen

en we beginnen hier al heel vroeg mee. Denk maar aan

gaan kijken. Een positieve ontwikkeling, omdat we meer naar de

niet meerekenen bij de eindtoetsscores, zodat ze

de groeigrafiek van het consultatiebureau. Op deze

leerling als individu kijken.

alsnog de norm halen en in het ‘groen’ blijven.

grafiek kun je zien in welke mate een kind afwijkt van

Dit vergelijkend meten voelt voor velen als oneerlijk,

het gemiddelde. Als kinderen naar de basisschool gaan,

Echter, op basis van het vergelijkend meten worden leerlingen

omdat het onvoldoende recht doet aan de

zetten we die lijn gewoon door. Nu niet voor gewicht

ingedeeld in een specifieke niveaugroep. En juist deze indeling

inspanningen van scholen om leerlingen een stap

of lengte, maar voor kennis en vaardigheden zoals

blijkt een groot effect te hebben op het geloof in eigen kunnen

verder te brengen in hun ontwikkeling. Daarnaast

begrijpend lezen en rekenen.

en de motivatie van leerlingen. Er bestaat namelijk een redelijke

handelen van
de leerling

Waartoe dient onderwijs?

Volgens onderwijspedagoog en -filosoof Gert Biesta

PERSOONS
VORMING

Bron: Pedagogische Begeleiding SO Regio Oost-Vlaanderen
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SOCIALISATIE

basis van het vergelijkend meten verbaal en non-verbaal anders
behandelt. Rosenthal en Jacobsen deden hier jaren geleden al
onderzoek naar en noemden dit het Pygmalion-effect. In ons
onderwijs wordt in dit kader gesproken van de faal- of succescirkel.

Maar er is veel meer dan taal en rekenen
Naast de tussentoetsen voor taal en rekenen kunnen met het

Heb je met jouw collega’s weleens gesproken over het effect van

IEP LVS op een objectieve wijze andere eigenschappen (socialisatie

E- of V-score op het geloof in eigen kunnen van een leerling? Of wat

en persoonsvorming) van de leerling in kaart gebracht worden.

een dergelijke score zegt het over de leerdoelen die een leerling

KWALIFICATIE
Vrijheid,
verantwoordelijkheid,
emancipatie, in
democratisch
perspectief

handelen van
de leerkracht

zelfbeeld van
de leerling

kans dat je als leerkracht, onbedoeld en onbewust, leerlingen op

Overdracht,
kennis,
vaardigheden,
waarden en
normen

verwachtingen
van de leerkracht

Zich verhouden
tot de wereld,
tot cultuur,
tradities, tot
manieren van
doen en zijn

beheerst? Op veel scholen waar deze gesprekken gevoerd worden,

Eigenschappen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van iedere

ontstaat de behoefte om anders te kijken naar de ontwikkeling van

leerling zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak

hun leerlingen. Dit vraagt om een andere aanpak.

en creatief vermogen. Het IEP LVS is daarom uitgerust met ‘self-

Een leergerichte aanpak
Scholen die op een andere manier kijken naar de ontwikkeling van

assessment’-instrumenten waarmee de leerling deze eigenschappen
van zichzelf in kaart brengen en hiermee Inzicht krijgt in zijn Eigen
Profiel (IEP).

hun leerlingen hanteren vaak een leergerichte aanpak. Bij deze
aanpak staat de groei van de leerling ten opzichte van zichzelf

Op veel scholen wordt inmiddels ervaren dat het IEP LVS recht

centraal. Waar staat de leerling nu, op welke onderdelen kan de

doet aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. En leer-

leerling groei doormaken en wat is de volgende stap in zijn of haar

krachten geven aan dat deze aanpak een positief effect heeft op de

ontwikkeling? Bij een leergerichte aanpak draait het volgen van de

betrokkenheid, het eigenaarschap én de motivatie van leerlingen.
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INTERVIEW BASISONDERWIJS

TEKST: IRENE FOKKENS * BEELD: KATJA MALI

Onderwijsvisie

DROMEN
OVER
ONDERWIJS
VAN 0 TOT
21 JAAR

Onlangs hebben we teruggekeken op het rapport
van de Commissie Dijsselbloem, van 10 jaar geleden.
Toen heerste het gevoel dat er niet meer over het
stelsel gesproken mocht worden. Ik denk dat we
dat juist wel moeten doen. We hebben met het
huidige stelsel onszelf namelijk grenzen opgeworpen
en hekken neergezet die kinderen niet helpen bij
hun ontwikkeling. Denk aan de overgang PO-VO.
Nederland is het enige land waar we zo hard deze
knip zetten. Als ik 20 jaar vooruit mag denken, dan
staan die hekken er niet meer. We hebben tegen die
tijd het onderwijs en het stelsel helemaal doordacht
en anders ingericht. We kennen dan één wet voor
funderend onderwijs van 0 t/m 21 jaar waarin ieder
kind zijn ononderbroken leerlijnen doorloopt met veel
meer maatwerk.
Een mooi voorbeeld is een aspect van het Duitse
onderwijs waar leerlingen de ruimte hebben om op
meerdere momenten over te stappen binnen het
onderwijs van de beroepsroute naar de algemeen
vormende route en vice versa. Ze kijken naar wat een
kind kan of nodig heeft in de levensfase waarin het

“Goed onderwijs en goede leerkrachten

zit. Een kind ontwikkelt zich namelijk niet lineair.
Bij ons is dat overstappen op dit moment bijna

hebben mij de kans gegeven om mezelf als

onmogelijk. Ik ben voorstander van het doorbreken

kind verder te ontwikkelen. Ik werd écht

van de harde scheiding tussen algemeen vormend

gezien. Onderwijs is voor mij dan ook het
allerbelangrijkste waarmee je het leven
van kinderen kunt veranderen. Met goed
ingericht onderwijs kunnen we er samen

onderwijs aan de ene kant en beroepsonderwijs aan
de andere kant. Er moet aandacht naar ambacht,
vakmanschap en creativiteit, waardering voor deze
vaardigheden is belangrijk. Kortom, ik hoop dat we
over 20 jaar een flinke slag maken zowel in ons
onderwijssysteem als in de onderwijsinhoud.

voor zorgen dat alle leerlingen die kansen
krijgen.” Samen met Rinda den Besten,
gedreven voorzitter van de PO-Raad,
kijken we naar het huidige onderwijs en
dromen we over de toekomst. Want, zo
stelt de PO-Raad, alle kinderen verdienen
goed onderwijs, nu én in de toekomst.

De strategische agendapunten van de PO-Raad zijn sturend voor
alle activiteiten binnen de vereniging. Het continu monitoren en
bijsturen zorgt dat er vorderingen gemaakt worden. Veranderingen
en ontwikkelingen hebben in het (basis)onderwijs tijd nodig. Voor
dit artikel zijn we even in de versnelling gegaan en vertelt Rinda
ons over haar visie op enkele speerpunten in het onderwijs.

Lees verder
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INTERVIEW BASISONDERWIJS

“KINDEREN VINDEN HET
“IK HOOP DAT WE OVER
20 JAAR EEN FLINKE SLAG
MAKEN ZOWEL IN ONS
ONDERWIJSSYSTEEM ALS IN DE
ONDERWIJSINHOUD”

LEUKER OM TE LEREN,
DOORDAT ZE INZICHT HEBBEN
Leeromgeving
De ouderwetse lokalen met de dichte deuren zullen

IN HUN EIGEN LEERPROCES”

in de toekomst verdwijnen, geen eigen winkeltjes
meer. Ik zie veel meer open ruimtes waarin kinderen

Ontwikkelingsgericht leren

zelf bepalen waar ze willen werken, wat voor hun
leerproces prettig werkt, waar zij zich kunnen

En wat als alles mogelijk is...

Ontwikkelingsgericht leren moeten we stimuleren

concentreren. Voor sommige scholen voelt dit

De gelukkigste kinderen van Europa vinden we

vanaf jonge leeftijd. Minstens zo belangrijk is het

wellicht nog als onmogelijk, maar het gaat, hoe

in Nederland én we willen allemaal dat kinderen

zorgen voor een ononderbroken doorgaande leerlijn.

langzaam ook, zeker gebeuren. Externe factoren

gelukkig zijn. Onderwijs speelt daar een belangrijke

Ook hier zien we dat ons stelsel in de weg zit.

bepalen hierbij mede het tempo. We komen helaas

rol in. Ik wens die ononderbroken doorgaande leerlijn

We weten dat kinderen erbij gebaat zijn als je de

al schromelijk veel tekort om alle 10 duizend

waarin we álle kinderen kansen bieden om maximaal

verwachtingen wat hoger inzet, ze gaan dan beter

schoolgebouwen überhaupt duurzaam te maken en

tot hun recht te komen. Blije kinderen die kunnen

presteren. Ondertussen rekent ons systeem scholen

te zorgen dat ze aansluiten bij het klimaatakkoord

werken op hun eigen niveau en uitgedaagd worden in

erop af als we kinderen deze kans bieden, maar ze

van 2030. Maar ook de gemeente, als eigenaar van

mooie, open en duurzame scholen. Mét uiteraard de

een lager resultaat halen. Het belang van de school is

de schoolgebouwen, houdt deze vernieuwing soms

allerbeste goed betaalde leerkrachten, want het vak

dan strijdig met het belang van de leerling. Daarmee

tegen.

als leerkracht is over 20 jaar terecht weer helemaal

remmen we ontwikkeling van leerlingen en dat is niet
acceptabel.

(Digitale) leermiddelen

Inzicht in de groei van de leerling
Het belangrijkste vind ik dat we inzicht krijgen in de

erkend. We kunnen daardoor weer vertrouwen op
voldoende kwalitatief goede leraren, die leuk en
uitdagende werk vinden in het onderwijs.

groei van leerlingen en we hebben toetsing nodig om

Kinderen moeten nu nog te vaak van hoofdstuk 1 tot

zicht te hebben op hun ontwikkeling. Als ik vandaag

hoofdstuk 10 door een lesboek struinen of het nu te

de dag een school inloop dan realiseer ik me dat het

makkelijk, te moeilijk of iets daar tussenin is. Ik zie

voor een kind zoveel leuker is nu onderwijs te krijgen

voor de toekomst een integrale visie op onderwijs,

dan 30 jaar geleden. Het is creatiever, er is ruimte

effectiever omdat het beter past bij de ontwikkeling

voor Engels, kunst en veel meer maatwerk. Het is niet

van kinderen, daardoor ontstaat er ruimte om ook

alleen maar de focus op het cognitieve, het gaat ook

andere vaardigheden te ontplooien. Op scholen die

om andere vaardigheden. Ik denk dat er een enorme

Een groot aandachtspunt in het primair onderwijs op dit moment is het leraren-

daar al meer mee experimenteren zie je dat kinderen

dorst is naar de manier hoe we die complete groei

tekort. De oplossing ligt volgens Rinda niet alleen bij het aantrekken van nieuwe

het leuker vinden om te leren, doordat ze inzicht

inzichtelijk kunnen maken, zonder alles te moeten

leraren. “We hebben uiteraard nieuwe leraren nodig, maar wel mét behoud van

hebben in hun eigen leerproces. En dit betekent

meten. En we zijn al goed op weg door de manier

kwaliteit. Daarnaast moeten we de primaire processen op scholen innoveren.

echt niet dat leerlingen dan alleen nog maar de

waarop we het inspectietoezicht hebben veranderd.

Welke taken liggen er op scholen? Wat doet een leerkracht wat iemand anders ook

hele dag achter een laptop of tablet zouden moeten

We kijken veel meer naar de visie van een bestuur en

kan doen? Kunnen we leerkrachten bijvoorbeeld lesvrijroosteren door het inzetten

zitten. Wat mij betreft gaan kinderen ook veel meer

school, hoe is dit merkbaar in de klas en hoe houden

van vakleerkrachten voor gym of muziek? Het geeft leerkrachten uurtjes voor andere

bewegen, bezig zijn met hun handen, samenwerken,

ze hier zicht op. In de basis moeten alle kinderen

werkzaamheden én de leerlingen een expert op een vakgebied.

aan projecten werken en creatief bezig zijn.

leren schrijven en leren rekenen. Maar we doen

Maar het kan ook in andere taken zitten. Kunnen de administratieve taken

zoveel meer mooie dingen in het onderwijs en hoe

bijvoorbeeld door iemand anders gedaan worden? Iemand die los staat van het

kunnen we dat laten zien? Ik hoop voor de toekomst

onderwijs, maar die wel een kei is in bijvoorbeeld organiseren of administreren.

dat we op een meer zinvolle manier dát inzichtelijk

We zoeken naar creatieve en vooral duurzame oplossingen.”

RINDA OVER HET LERARENTEKORT

kunnen maken.
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INSPIRATIE BASISONDERWIJS

TEKST: RENÉE VAN EIJK * BEELD: CHANTAL WINATASASMITA

“MAMA, WELKOM
BIJ MIJN RAPPORT
GESPREK. IK HOOP
DAT JE TROTS OP
ME BENT.”

Renée van Eijk is lerares

Het doel van het gesprek

speelden ze elkaars vader of moeder.

woord over zijn eigen ontwikkeling, dat was

er minder goed gaat en wat ervoor nodig

moeder kijkt even verward mijn

Samen met de leerlingen bedacht ik een

Dit leverde uiteraard grappige momenten

míjn doel van dit experiment. Zorgen dat de

is om dat te veranderen, zijn de vragen

format voor de tien-minuten-gesprekken

op, maar ze stelden ook zeker kritische

leerling het eigenaarschap dat ik in de klas

eigenlijk al beantwoord.

waarin leerlingen zelf het gesprek met hun

vragen aan elkaar. Soms waren leerlingen

probeer te stimuleren, ook toont tijdens het

ouders voeren. “Juf, u begint altijd met

het even kwijt, maar dan wees ik naar het

gesprek. En dat lukte!

het doel van de les. Moeten wij dat ook

stappenplan op het bord en dat hielp.

in het basisonderwijs

kant op, ik glimlach als reactie

in Rotterdam. Naast

en geef aan dat het vandaag

lesgeven houdt Renée
zich bezig met onderwijs
door op onderwijs
evenementen te
spreken over eigenaar

iets anders gaat dan normaal.

Ik én de ouders waren blij verrast door de
Trots glimlachen en wachten op mijn beurt.

inspirerende gesprekken met hun kinderen.

wat is dan eigenlijk het doel? We kwamen

Eigenaarschap bij de leerling

Met een ontzettend grote smile op mijn

Een trotse leraar, trotse ouders, en zeker

richting haar zoon. Die neemt

samen op het volgende. Het doel van het

Na het welkomstwoord en doel kregen

gezicht zie ik hoe het gesprek gaat. Wat

ook een trotse leerling. Zo sloot Sanne haar

rapportgesprek voor de leerling is om te

de ouders ‘kijktijd’; een moment om het

ben ik trots!

gesprek af met: “Papa en mama, bedankt

vertellen wat ze hebben geleerd, hoe het

rapport van hun kind te bekijken.

komt dat het zo goed gaat, wat ze gaan

Een momentje waarin de leerling en ik

Kom ik ook nog aan het woord? Ja,

op mijn rapportgesprek te komen en te

doen om dingen te verbeteren en waarom

een blik van verstandhouding wisselden.

natuurlijk. Ik schrijf voor elke leerling op

luisteren naar hoe het met me gaat. En het

ze over gaan naar groep 7.

“Spannend hè?” Na de kijktijd vertelt de

het rapport een persoonlijke noot. “Nu

komt ook een beetje door jullie omdat jullie

leerling trots hoe het gaat op school, wat

mag u wat zeggen juf.” Fijn, dank je wel!

mij altijd helpen.”

Mijn ideeën om het anders te doen komen

er goed gaat én wat er beter kan. En wat

Ik lees mijn eigen toelichting voor, waarna

vaak in een opwelling. De leerlingen hebben

er nodig is om volgend schooljaar te zorgen

de ouders de mogelijkheid krijgen om ons

Daar kun je als ouder natuurlijk weinig

daardoor slechts één dag de tijd gehad om

dat de leerling met evenveel plezier zich

vragen te stellen. Maar, gek genoeg, als

tegenin brengen.

het uit te proberen! Tijdens het oefenen

blijft ontwikkelen. De leerling aan het

zoon- of dochterlief uit zichzelf vertelt wat

vervolgens, een tikkeltje onzeker

het effect daarvan op

nog, het woord.
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niet doen met het gesprek?” Super! Maar

Voor herhaling vatbaar

Vol verwachting draait ze weer

schap van leraren en
hun onderwijs.

18

Zo begint Rida het gesprek. Zijn

dat jullie de tijd hebben genomen om
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NIEUWS BASISONDERWIJS

LEZERSVRAAG

Vraag het Eveline

STEEDS MEER
BASISSCHOOLLERAREN
ZIJN OUDER DAN
55 JAAR

Beste Eveline,
Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met de IEP Eindtoets. De afname is goed en ontspannen
verlopen en ook voor de kinderen is de IEP erg prettig om mee te werken. Toch merk ik dat
sommige kinderen vinden dat er veel leesteksten in de toets zitten. Ik ben het daar wel mee
eens en ik vraag me af waarom er zoveel teksten in de IEP Eindtoets zitten. Helemaal omdat
veel kinderen moeite hebben met lezen en dit ze ook niet altijd motiveert.

Woensdag
22 januari 2020

TOETSCONGRES PO
De afgelopen jaren is het aantal leraren ouder dan 55 jaar in het basisonderwijs
behoorlijk gestegen, zo meldt het CBS. In 2017 was 21% ouder dan 55 jaar, in 2003
was dat 11%. Aangezien het aantal Pabo-studenten is gehalveerd in veertien jaar tijd,

EEN KIND IS MEER
DAN TAAL EN REKENEN

zullen er de komende jaren niet veel nieuwe leerkrachten bijkomen. Het lerarentekort
wordt hierdoor de komende jaren een nóg groter probleem. Het dalende aantal
basisschoolleerlingen (70.000 leerlingen in tien jaar) weegt overigens niet op tegen

Kijk voor meer informatie
op www.toets.nl/toetscongresPO

het lerarentekort. Hiervoor zullen maatregelen moeten worden gevonden. Lees ook de
reactie van Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op pagina 17.

Groet, Susanne Bos
Leerkracht groep 8

Bron: CBS

zapservice

Beste Susanne,

Bedankt voor je vraag! We krijgen deze vraag wel vaker. Het klopt dat lezen niet van iedere leerling de grootste

SAMEN ZIJN WIJ SCHOOL,

hobby is. Helaas voor deze leerlingen, het is wettelijk vastgelegd dat het toch echt getoetst moet worden.

VOOR GEZONDE

We hebben het zo prettig mogelijk gemaakt om de IEP Eindtoets te maken. Door bijvoorbeeld continu te

OUDER-SCHOOL-RELATIES

zorgen voor aansluiting met de belevingswereld van leerlingen. De onderwerpen in de teksten zullen daardoor

IS JULLIE
BASISSCHOOL
‘GEZOND’?

altijd herkenbaar en vertrouwd zijn voor hen. Hiermee spreken we de persoonlijke interesses van leerlingen

Het contact tussen school en ouders gaat niet altijd

aan en dit motiveert hen om te lezen.

goed. De mondige burger is goed geïnformeerd en

Gezonde leerlingen

komt meer voor zijn eigen belang op dan vroeger.

presteren beter! Gezonde

Dat we meerdere leesteksten hebben in de IEP Eindtoets heeft twee redenen. Allereerst hebben we kortere

Dat merken ook scholen. Daarom zijn Ouders &

teksten met slechts enkele vragen. Dit zorgt ervoor dat de leerling altijd op één pagina aan het werk is en zo

Onderwijs en Verus een nieuw initiatief gestart

gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van

niet heen en weer hoeft te bladeren. Dit zorgt voor focus en geen onnodige afleiding.

om de samenwerking te verbeteren. Samen zijn wij

leerlingen. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere

Het komt ook weleens voor dat een leerling het onderwerp van een tekst helemaal niet leuk vindt. Dankzij de

school roept ouders en scholen op om nog meer

ontwikkeling. Scholen doen al veel aan gezondheid, maar

kortere teksten hoeft hij of zij niet eindeloos lang over dit onderwerp te lezen. Ook hiermee zorgen we ervoor

samen te werken aan het succes en welbevinden

wat is een Gezonde School precies? Een Gezonde School

dat de leerlingen gemotiveerd blijven en het overzicht behapbaar is.

van leerlingen. De campagne wil écht contact tussen

is een school die structureel aandacht besteedt aan

scholen en ouders stimuleren, zodat ze zich gezien

gezondheid. Dit doe je aan de

en gehoord voelen om zo samen te werken aan een

hand van de vier Gezonde

goede toekomst voor alle leerlingen.

School-pijlers waarmee je een

Hopelijk is je vraag hiermee goed beantwoord!

School draagt bij aan de

vignet Gezonde School ontvangt.

Groet,
Kijk op www.samenzijnwijschool.nl voor meer
informatie.

Eveline van Baalen

Benieuwd hoe gezond jouw
school is en wil je aan de slag?

Toetsconstructeur IEP

Bekijk alle informatie, recensies,
tips en voorbeelden op
www.gezondeschool.nl.

Heb jij ook een vraag aan Eveline? Stel je vraag via toetsmagazine@bureau-ice.nl en wie
weet vind jij je antwoord binnenkort op de website of in de volgende uitgave.
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VOORTGEZET ONDERWIJS

JIJ! Toetsen om van te leren
Waarom toets je? Eerlijk gezegd stelde ik mijzelf die vraag nooit

Eerlijk is ook dat je niet de maat wordt genomen in

toen ik nog voor de klas stond. Natuurlijk is het belangrijk om

vergelijking met de groep en een percentielscore je

leerlingen regelmatig te toetsen, gewoon na elk hoofdstuk
een proefwerk. Maar waarom eigenlijk? En wat doe je met het
resultaat? Dat juist toetsing kan helpen om leerlingen te laten
groeien, was een nieuw inzicht voor mij. Nu vormt toetsing

in een hokje van ‘zeer zwak’ tot ‘zeer goed’ plaatst.
Want wat zegt dat nou?! Onze visie is dat een eerlijke
evaluatie gericht is op groeipotentie en dus aangeeft
in hoeverre een leerling zijn leerdoelen heeft behaald
en wat hij of zij nog nodig heeft om daar te komen.

immers vaak het eind van een lessenserie en staat het cijfer

Dat vergt kwalitatief zeer goede, methode-

centraal. Terwijl het verhaal áchter het cijfer juist zo belangrijk is

onafhankelijke genormeerde toetsen én expertise

om de groeimogelijkheden te zien en de leerling verder te kunnen

in formatieve evaluatie. Niet alleen van cognitie

helpen.

(hoofd), maar ook van vaardigheden (handen) en
sociaal-emotionele ontwikkeling (hart). Kortom:
de executieve functies. Een andere manier van

Iedere leraar en school wil leerlingen in een belang-

kijken naar leerlingen, die enorm bijdraagt aan hun

rijke, vormende periode van hun leven de kans geven

motivatie en gevoel van competentie.

om hun unieke talenten te ontwikkelen. Als docent
volg je die ontwikkeling vanaf brugklas tot soms wel

Daarom hebben wij JIJ! Toetsing & Training

18 of 19 jaar. Soms van dichtbij in je les, als mentor

ontwikkeld. Om elke docent en beleidsmedewerker

of als vakdocent, dan weer van een (kleine) afstand.

in het voortgezet onderwijs, die op zijn of haar school

Je staat er niet zo bij stil, maar voor een leerling is

de toetscultuur in die richting wil laten bewegen,

dat misschien wel het meest belangrijke aspect van

te kunnen ondersteunen. JIJ! biedt een compleet

school: echt gezien worden in wie je bent, waar je

aanbod met beleidsadvies, docententrainingen

staat en hoe je verder komt.

op school én praktische tools zoals een digitaal
leerlingvolgsysteem met onafhankelijke genormeerde
toetsen en ontwikkelingsscores. Voor een goede
balans tussen formatief en summatief toetsen.

“ECHT GEZIEN WORDEN
IN WIE JE BENT, WAAR JE
STAAT EN HOE JE VERDER
KOMT”

Goed formatief toetsen zorgt voor betere leerprestaties, een grotere motivatie en meer eigenaarschap. En met betrouwbare summatieve toetsen
borg je de eindniveaus. We hebben ze allebei nodig.
Zo ondersteunen we bij Bureau ICE met hart en ziel
docenten bij hún missie: iedere leerling eerlijke
kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen en
zijn onderwijsdoelen te halen, onafhankelijk van

Bij Bureau ICE vinden we dat volgen en het echt zien

achtergrond, afkomst en de groep waarin hij zich

van de unieke leerling essentieel. In het voortgezet

bevindt.

onderwijs worden de ontwikkeling en leerresultaten
van leerlingen gemeten en met die meetresultaten

Peter Hoogendijk

neemt men (vergaande) beslissingen over individuele

Productmanager JIJ! Toetsing & Training

leerlingen. Daarom is onze missie: een eerlijke
evaluatie, om verder te komen. Eerlijk wil zeggen dat
het meten veel vaker géén eindafrekening is dan wel.
Dat we het inzetten als hulpmiddel om je doelen te
halen, een springplank zogezegd.

TOETSCONGRES VO
DONDERDAG
10 OKTOBER 2019
www.toets.nl/toetscongresVO

BEELD: ANOUK BOUTEN
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BELEID VOORTGEZET ONDERWIJS

TEKST: JÉSUS DE LA TORRE-Y RIVAS * BEELD: SHUTTERSTOCK

De vraag: waarom wil je toetsen?
Een goed toetsbeleid begint met de fundamentele vraag: “Waarom willen wij eigenlijk toetsen?” Het antwoord

GOED
TOETSBELEID
BEGINT MET
FUNDAMENTELE
VRAGEN

op die vraag heeft alles te maken met de visie die je als school hebt op het leren en op de ontwikkeling
van de leerlingen. En die visie begint altijd met een ideaal, een droom! Wat wil je als school je leerlingen
meegeven? Open een willekeurige website van een school en je vindt het antwoord. Geen enkele school heeft
daar enkel en alleen het behalen van het diploma staan. In een schoolvisie heeft men het over bouwen aan
zelfvertrouwen, goed burgerschap, het ontwikkelen van je talent en noem maar op. Bij toetsbeleid gaat het
over de vraag: “Als we aan leerlingen en ouders beloven wat in de schoolvisie staat, welke consequenties
heeft dat voor de manier waarop we tegen toetsing aankijken?”

Aantal cijfers havo-scholier 5 jaar

1.000

Voor toetsbeleid is het van belang dat je niet alleen

Aantal verplichte cijfers

11

vanuit je eigen perspectief redeneert, maar ook

Beleidsruimte

989

Betrek leerlingen bij het toetsbeleid

vanuit het perspectief van leerlingen. Om die reden
hebben wij aan willekeurige leerlingen gevraagd

Dit betekent dat je in 989 keer een ander besluit had

waarom zij denken dat hun leerkrachten toetsen.

kunnen nemen. Het is belangrijk bij het opstellen

Volgens leerlingen toets je om de volgende redenen:

van toetsbeleid dat docenten, coördinatoren en

• Omdat je als leerkracht anders je baan kwijtraakt;

leidinggevenden zich realiseren dat de school een

• Omdat je niet weet hoe het anders moet;

enorme beleidsruimte heeft, om invulling te geven

• Omdat je wil weten wat ze al kunnen;

aan hun eigen toetsbeleid.

• Omdat je de kennis van hen wil vergroten;
• Omdat je het beste uit hen wil halen;

Waarom zijn wij zo gek op cijfers?

• Om te kijken of je zelf goed hebt lesgegeven;

Onze cijferliefde is onderzocht door professor

• Om te weten waar ze staan in het leerproces;

Roger Standaert, emeritus hoogleraar comparatieve

• Om te leren leren;

pedagogiek aan de Universiteit van Gent en

• Omdat het verplicht is.

voormalig topambtenaar op het Vlaamse Ministerie
van Onderwijs en Vorming. Hij zegt dat wij zo gek

De meeste scholen gaan gebukt onder een enorme toetsdruk. Met een enorme
gedrevenheid worden er toetsen ontworpen, afgenomen en nagekeken. “Waarom toetsen

Het is interessant om te zien en te ervaren dat

op cijfers zijn, omdat wij denken dat cijfers voor

leerlingen heel veel kennis hebben, die je als input

zich spreken en dat cijfers elke andere vorm van

kunt gebruiken voor je eigen toetsbeleid. Mijn advies

communicatie overbodig maken. Wat we vergeten is

is dan ook om leerlingen heel actief te betrekken

dat als meerdere leerlingen een 7 hebben gehaald

bij het proces van het bouwen aan een nieuw

voor hetzelfde proefwerk, dat niet wil zeggen dat ze

toetsbeleid.

allemaal even ver zijn in hun leerproces. Sowieso is

Hoe verplicht zijn toetsen eigenlijk?
De leerlingen geven als één van de redenen aan

het leerproces van een leerling en over het beste uit
je leerling halen.

dat het verplicht is om toetsen te geven. Is dat zo?
Laten we eerst kijken naar de hoeveelheid cijfers die

Bij toetsbeleid is het van belang om vanuit de

een gemiddelde tweede-klas-leerling in Nederland

schoolvisie naar een toetsvisie te redeneren.

krijgt. Probeer zelf ook antwoord te geven op deze

Vervolgens richt je de aandacht op wat deze

vraag, voordat je verder leest. Denk vanuit het

toetsvisie betekent voor alle relevante onderdelen

leerlingperspectief en niet alleen vanuit je eigen vak.

van het hele toetsproces. Zoals bijvoorbeeld de

antwoord zouden kunnen geven, stelde ik dezelfde vraag aan hen. “Omdat het moet van

Welnu, gemiddeld krijgt een leerling in de tweede

toetsvormen, de toetsmomenten, de kwaliteit van de

de directie”, antwoordden ze in koor. Zie hier de cirkelredenering die ik vaak tegenkom

klas zo’n 200 cijfers. Maar, hoeveel cijfers ben je

toetsing en het waarborgen van de kwaliteit van het

verplicht om per leerling in te leveren bij minister

gehele toetsproces.

jullie zoveel?”, vroeg ik twee maanden geleden aan een rector in het noorden van het land.
“Omdat de docenten denken dat ze zoveel toetsen nodig hebben om vast te stellen wat
de leerlingen weten”, zei hij. In de veronderstelling dat de docenten mij het bevredigende

op scholen. Deze cirkelredenering is een mooi startpunt om te bouwen aan een nieuw
toetsbeleid.

Slob? Het antwoord daarop is één cijfer per vak per
leerling, gedurende zijn hele schoolcarrière. Voor
een havo-scholier ziet dit plaatje er als volgt uit:

24

het goed om je af te vragen hoeveel een 7 zegt over
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INSPIRATIE VOORTGEZET ONDERWIJS

TEKST: MARC HEEZEN * BEELD: ANOUK BOUTEN

HET EVENWICHT TUSSEN
FORMATIEF EN SUMMATIEF
Het Willem van Oranje College in Waalwijk zoekt steeds meer het

College werkt, geven naast een uitslag op referentieniveau ook

Hoe zien jullie de verhouding tussen formatief
evalueren en summatief toetsen?

een ontwikkelscore aan. Deze score levert een verfijning van

Atie: “Een cijfer is een waardering van die ene toets op dát

de toetsuitslag op, waardoor je kunt zien hoe een leerling zich

moment op dát niveau, maar een cijfer alleen zegt niet veel. Een

ontwikkelt binnen een referentieniveau.

ontwikkelscore zegt zo veel meer. Neem een leerling die een 8 haalt

De toetsen en het toetsplatform waarmee het Willem van Oranje

Op basis van de ontwikkelscores hebben jullie het
toetsbeleid opnieuw vormgegeven. Hoe hebben
jullie dat aangepakt?
Atie: “Dat is begonnen bij rekenen, dat zit bij ons helemaal
verweven in de vakken economie, wiskunde, scheikunde en

op een 1F-toets in het tweede jaar en in het derde een 6 haalt op
een 2F-toets. Als je puur en alleen naar het cijfer kijkt, zou je zeggen
dat die leerling achteruit is gegaan. Maar uit de ontwikkelscore
blijkt dat hij duidelijk vooruit is gegaan. We zoeken steeds meer het
evenwicht tussen formatief en summatief.”

natuurkunde. Om de voortgang van leerlingen op het gebied van

Hoe kijken de leerlingen daar tegenaan?

rekenen goed in kaart te brengen, hadden we dus een norm nodig

Atie: “De leerlingen zelf vinden een toets met een cijfer nog steeds

waaraan we ontwikkelscores kunnen koppelen. Als een leerling

belangrijker dan een toets met een ontwikkelscore. Ze hebben

kwaliteitsadviseur en rekencoördinator, en Marian van der

een bepaalde ontwikkelscore niet haalt, krijgt hij of zij extra

geleerd om voor een punt te leren en hebben het idee dat een

Velden, rekendocent en docent Nederlands. Maar waarom zien

ondersteuning in de vorm van remedial teaching (RT). We hadden

formatieve toets niet meetelt. Je moet ze dus duidelijk maken dat

veel behoefte aan de ontwikkelscores, omdat je met alleen de

het wel degelijk telt. Dat lukt steeds beter. Bij rekenen bepaalt de

niveaus 1F, 2F en 3F onvoldoende kunt zien hoe een leerling zich

ontwikkelscore van de formatieve toetsen of een leerling RT moet

ontwikkelt. We hebben de landelijke gemiddelden opgevraagd als

volgen of niet. De meeste leerlingen willen geen extra les rekenen

benchmark en zo onze schoolnorm vastgesteld. Op basis van de

op hun rooster en dus doen ze goed hun best voor die toetsen. Die

ontwikkelscores bepalen we dus welke leerling RT nodig heeft.

waarde zien ze er wel van in. We proberen dus voortdurend aan te

Met die normtabel voor rekenen kunnen we ook sturen op kwaliteit.

geven waarom formatief toetsen belangrijk is. De jongste leerlingen

We zien bijvoorbeeld hoeveel procent van onze leerlingen niveau

groeien er inmiddels mee op vanaf het eerste leerjaar.”

evenwicht tussen formatief evalueren en summatief toetsen. Een
ontwikkelscore zegt meer dan een cijfer, vinden Atie Haverhals,

leerlingen dan toch nog zo graag een cijfer?

1F of 2F heeft en hoeveel procent boven de norm scoort. Dat werkt
ontwikkelscores ook doorgevoerd bij Nederlands, Engels, Duits en

Helpt het als leerlingen in het kader van eigenaar
schap zelf ook hun resultaten kunnen inzien?

Frans.”

Atie: “Als we de grafieken met ontwikkelscores nu aan ze

prettig en inmiddels hebben we de combinatie van normtabel en

voorleggen, dan vinden ze het razend interessant om te zien of ze
boven de normlijn zitten. Dat motiveert en maakt dat ze gerichter
kunnen leren. Ze kunnen in een toets precies zien wat ze fout
hebben gedaan. We werken ook met coaches die de leerlingen

“EEN CIJFER ALLEEN
ZEGT NIET ZOVEEL”

daarbij helpen. Leerlingen krijgen zo een beter beeld van wat ze
kunnen en dat ze zelf kunnen sturen: bij dit vak moet ik wat harder
werken en dat andere vak lukt me wel, maar ik moet het wel
onderhouden.”

Bespreken docenten de formatieve toetsen ook
met de leerlingen?
Atie: “Ja, ik adviseer docenten om als onderdeel van de les samen
Marian: “Bij Nederlands helpt het ons ook bij de manier waarop

met de leerlingen te kijken wat er goed gaat en wat niet. Je maakt

wij leerlingen determineren. Als een leerling op basis van de

leerlingen er bewust van dat ze een toets hebben gemaakt en dat

ontwikkelscores ver onder de maat blijft, dan willen we nog weleens

die daadwerkelijk nuttig is geweest.”

adviseren om te kijken naar een ander onderwijstype, bijvoorbeeld

Marian: “Of kijk met een leerling naar opvallende zaken. Hij of

havo in plaats van vwo. Bij Engels gebruiken we de ontwikkelscores

zij zit wel boven de norm, maar op een bepaald onderdeel zit

om kinderen wel of niet in een masterclass te plaatsen. Scoort een

hij of zij er heel ver onder. Hoe kan dat? Bij Nederlands vallen

kind van de basisschool heel hoog op de nulmeting, dan mag hij

leerlingen bijvoorbeeld uit op het onderdeel evalueren. Je kunt dan

naar de masterclass. Je blijft natuurlijk wel altijd naar de individuele

voorbeelden laten zien van wat er wordt verstaan onder evalueren.

leerling kijken.”

Het geeft je de mogelijkheid om nog meer op maat met leerlingen
te praten. Je kijkt veel meer naar wat een leerling kan en welke
ontwikkeling hij of zij doormaakt zonder daar meteen een cijfer aan
te koppelen.”
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INSPIRATIE VOORTGEZET ONDERWIJS

TEKST: SERGEJ VISSER * BEELD: SHUTTERSTOCK

FEEDBACKRIJK LEREN
Een andere benadering van taalonderwijs
Procesgericht, niet resultaatgericht
Het doel van zo’n les is het trainen van de vaardigheden. Het draait

“Zeg, jij studeert toch Engels? Kun jij anders vanavond niet een

dus om het leerproces, niet om de toets aan het eind van de periode.

paar artiesten interviewen op de Main Stage, tijdens de change-

Dat is even wennen: vaak zijn we ons in de les aan het voorbereiden
op het volgende cijfermoment. Natuurlijk is het belangrijk dat er

overs? Jouw Engels is goed toch?” Natuurlijk zei ik ja. Ik op de

goede cijfers worden gehaald. Maar bij feedbackrijk leren draait het

Main Stage! Beroemde artiesten interviewen! Voor duizenden

om beter en gerichter ontwikkelen van de vaardigheden, waardoor

mensen! Ik had weliswaar nog nooit een interview met iemand

je meer leert. Dat voel je in de les; het is leuk en motiverend om
concreet bezig te zijn en te merken dat je vooruit gaat. En je merkt

gedaan, laat staan in het Engels – maar hoe moeilijk kon het zijn?

het ook aan de cijfers: omdat je meer leert, worden de resultaten
ook beter.

Het bleek nog best lastig: goede vragen blijven stellen, aandachtig naar de spreker
luisteren en tegelijkertijd wachten op een goed moment voor je volgende vraag.

Feedback

Het publiek joelt, de artiest heeft een jetlag, je spiekbrief blijkt onleesbaar in het

Feedback staat hierin centraal. Maar niet alle feedback werkt.

podiumlicht, je vraagt je af of de mensen je microfoon kunnen zien trillen vanaf die

Docenten leggen graag uit aan leerlingen wat ze beter kunnen

afstand. En je moet nog minstens tien minuten.

doen. Maar zit je leerling daar wel op te wachten? Snapt je leerling
wel wat je bedoelt? Heeft je leerling voldoende informatie om het

Wat doe je in de les

werk te kunnen verbeteren? Je kunt het ook omdraaien: feedback

Ik was tweedejaars student Engels en had het vwo afgerond met een dikke 8 voor

moet niet worden gegeven, feedback moet worden opgehaald. Als

het vak. Ook sprak ik vaak genoeg Engels. Toch was zo’n interview houden nieuw

leerlingen zelf op zoek gaan naar feedback op hun werk (bij elkaar of

voor me. Waarom had ik daar nooit les in gehad op school? Niet bij Engels, maar

bij de docent), dan wíllen ze leren. En met een hogere leermotivatie

ook niet bij Nederlands, Frans of Duits. Terwijl het toch een handige vaardigheid is.

is de kans dat ze meer leren, ook groter.

Een leuke en leerzame activiteit voor in de bovenbouw ook.
Tweerichtingsverkeer
Wat we wel deden? Eindeloos oefenen met luistertoetsen en oude eindexamens.

Ook docenten halen feedback op, en wel bij hun leerlingen. Als je op

Een formele brief leren schrijven, waarin je bijvoorbeeld solliciteerde naar een

het leerproces gericht bent, ga je telkens na of je uitleg begrepen

felbegeerde positie als kinderactiviteitenbegeleider op een imaginaire camping

wordt, of de taak duidelijk is en hoe de opdracht geïnterpreteerd is.

aan de Zuid-Engelse kust. Examenidioom herkauwen. Onderdelen die je nu nog

Zo kun je als docent je onderwijs en de opdrachten steeds beter op

steeds op veel PTA’s ziet staan.

de leerlingen afstemmen. Bovendien geef je met zo’n open, lerende,
Hoe werkt feedbackrijk leren?

aanprijzen (vakantiebestemming, favoriete boek, beste Netflix-

Taalvaardigheden moet je trainen

Na instructie gaat de leerling aan de slag met een

serie). Van tevoren formuleer je duidelijke leerdoelen en spreek je

Dat kan anders. Nu zijn curriculum en didactiek nog vaak gescheiden werelden.

oefening. Aanwezige kennis van woorden, zinsbouw

met elkaar af waarop je gaat letten en wat de kwaliteitscriteria zijn.

Deze aanpak betekent een behoorlijke omslag in denken en

Maar in een optimale leeromgeving overlappen ze veel meer. Wat mij betreft

en grammatica wordt toegepast. Er wordt geluisterd

Vervolgens ga je aan de slag: leerlingen schrijven een opzet van

handelen. Het productieve en actieve karakter van de lessen vereist

gaan we naar een lessituatie, waarin assessment en leren hand in hand gaan –

en gelezen - daar wordt op gereflecteerd. Er wordt

hun speech en oefenen die in tweetallen, terwijl jij rondloopt om

een andere aanpak. Dat kost tijd en energie. Gelukkig kunnen

continu. Want een taal moet je kunnen gebruiken: in gesprekken, als spreker en

geschreven en gesproken. Al die activiteiten kunnen

mee te luisteren en vragen te stellen. En als het tijd is voor de pitch,

we je een eind op weg helpen met een flinke stapel lesideeën

luisteraar, als je informatie opzoekt op internet, bij correspondentie, zowel lezend

worden geëvalueerd. Leerlingen halen feedback op

doen enkele willekeurig gekozen leerlingen hun presentatie. Daarop

en opdrachtvoorbeelden van feedbackrijk onderwijs. Ook weten

als schrijvend. En natuurlijk bij het kijken van een film of documentaire. Je diploma

over hun taalactiviteit, bij elkaar en bij hun docent.

krijgen ze feedback van medeleerlingen en docent, met behulp

we vanuit theorie en praktijk welke stappen je kunt zetten om

zou moeten betekenen dat je de taalvaardigheden in voldoende mate beheerst om

Met die feedback op zak kunnen ze een volgende stap

van de geformuleerde succescriteria. Dat is een voorbeeld van

deze benadering van taalonderwijs succesvol te implementeren.

dat allemaal te kunnen. Juist al die facetten van het gebruik van de taal moet je

in het leerproces zetten. Zo komen ze verder, dankzij

feedbackrijk leren.

Daarnaast kunnen we je helpen om de vaardigheden beter en

oefenen en toetsen. Terwijl het examenprogramma momenteel maar gedeeltelijk

de concrete en specifieke feedback die hun werk

laat zien wat leerlingen met de taal kúnnen.

oplevert.

onderzoekende houding een goed voorbeeld aan je leerlingen.

gerichter te toetsen.
Beloofd
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Daarom is het productiever om in de klas zo vaak mogelijk gericht te oefenen met

Verwachtingen verhelderen

de verschillende vaardigheden. Als je leerlingen in je les aan het praten of schrijven

Stel dat je spreekvaardigheid wil trainen voor

zijn in de doeltaal, heb je als docent snel genoeg door hoe ze het doen en waar de

Engels. Dan kun je je leerlingen een elevator pitch

problemen liggen. Dan krijg je een beter zicht op hun vaardigheden en kun je daar

laten voorbereiden: een presentatie van anderhalve

feedbackrijk leren op school of in de klas? We vertellen je er graag

goed op sturen. Dat is het idee achter feedbackrijk leren.

minuut, waarin ze onafgebroken in de doeltaal iets

meer over. Neem contact met ons op via jij@bureau-ice.nl.
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BEOORDELINGS
CRITERIA

SUCCES
CRITERIA

We beloven je dat je lessen leuker, gevarieerder en nuttiger worden.
Daarbij worden de resultaten beter. En zelfs interviewen in de
doeltaal wordt wellicht 'a walk in the park'. Benieuwd naar meer
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TEKST: MARC HEEZEN * BEELD: JOSJE DEEKENS

MIJN DROOM:
GEMOTIVEERDE
LEERLINGEN DIE
HUN TALENTEN
BENUTTEN
Het onderwijs moet meer ten dienste staan van de talenten van leerlingen.
En dat in een doorgaande lijn van po via vo naar de vervolgopleiding. Dán
krijg je gemotiveerde leerlingen, meent Paul Rosenmöller, voorzitter van
de VO-raad. Daarnaast zou het diploma in het vo uit twee delen moeten
bestaan: de cijferlijst en een beschrijving van de sociale ontwikkeling en
persoonsvorming van een leerling.
Passie voor onderwijs in het algemeen en meer specifiek voor het vo heeft Paul Rosenmöller
na ruim vijf jaar voorzitterschap van de VO-raad nog steeds. “Je kunt echt iets betekenen voor deze
sector met bijna een miljoen leerlingen, 100.000 leraren en 1400 scholen”, zegt hij. Er zijn veel
ontwikkelingen gaande. Rosenmöller noemt er drie: de sterke daling van het leerlingenaantal,
de aansluiting van het onderwijs bij de talenten van leerlingen en de ontwikkeling van
Curriculum.nu.

Krimp
Om met de eerste ontwikkeling te beginnen: de komende tien jaar daalt het aantal leerlingen in
het voortgezet onderwijs met zo’n 12%. “Dit heeft tot gevolg dat er honderden miljoenen euro’s
minder te besteden zijn in onze sector. Scholen zullen dus meer moeten gaan samenwerken.
Daarbij zal je ook over de denominaties heen moet kijken. Het institutionele belang van een school
is ondergeschikt aan het publieke belang om breed onderwijs aan te bieden. We ontwikkelen
ons van een systeem dat uitgaat van groei en gericht is op concurrentie naar een systeem dat
anticipeert op krimp en gericht is op samenwerking.”

Oog voor talent
De tweede ontwikkeling: hoe kunnen we het onderwijs meer laten aansluiten bij de talenten
van leerlingen? “Een te groot percentage van onze leerlingen is structureel ongemotiveerd.
We moeten kijken of we de organisatie van het onderwijs meer ten dienste kunnen stellen
van leerlingen. We maken nu een ontwikkeling door naar onderwijs dat beter aansluit bij de
vraag van de samenleving, de leerbehoeften van leerlingen en hun talenten. Dat is een grote
Lees verder
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uitdaging, want wat betekent dat bijvoorbeeld voor

en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen

leraren en hun functie?”

in de 21e eeuw. Het nieuwe curriculum moet een deel
zijn van het antwoord op het gebrek aan motivatie bij

Heb je daar zelf een antwoord op?

leerlingen. Een gebrek aan motivatie ervaar je, net als

“Allereerst vraagt het vak meer flexibiliteit en

werkdruk, natuurlijk vooral van zaken waarvan je je

differentiatievaardigheden van leraren. Het werk

afvraagt of ze wel zinvol zijn. Als leerlingen met een

wordt dus niet makkelijker, maar wellicht wel

project bezig zijn dat aansluit bij iets waar ze zich

uitdagender en interessanter. Maatwerk bieden

echt voor interesseren, dan tellen die extra uurtjes

aan leerlingen betekent ook dat scholen vaker

niet. Als ze gedreven zijn om iets te gaan doen, krijg

de verschillende talenten van leraren bewust

je meestal ook een beter resultaat.”

ALS JIJ JE WERK GOED
DOET, WEET DIE ENE
LEERLING OP ZIJN
ZESTIGSTE NOG WIE HIJ
ALS LERAAR HAD EN WAT
HIJ ERVAN GELEERD HEEFT

van het diploma moeten versterken en je moet een
goed systeem van kwaliteitszorg hebben voor de
schoolexamens. Dat is ook wat het vervolgonderwijs
van ons vraagt. Van ons wordt gevraagd om voor elke
leerling een goede balans te vinden tussen de drie
pijlers van het onderwijs: kennis, sociale ontwikkeling
en persoonsvorming.”

van de maatschappij dat kinderen met verschillende

naar luisteren, een ander is multimediaal beter

Sluit dat ook aan bij het pleidooi voor
een maatwerkdiploma?

Kennis is goed te meten, hoe meet
baar zijn de zogenoemde ‘zachte’
vaardigheden?

talenten meer van elkaar kunnen leren. We bekijken

“Leraren zijn volgens mij prima in staat om te

onderlegd, weer een ander is meer een ontwikkelaar

“Zeker, wat ik zo vaak hoor van docenten en

nu in de theoretische leerweg van het vmbo of een

beschrijven welke ontwikkeling een leerling

en een vierde is meer een mentor. We zouden meer

schoolleiders: dé vmbo-, havo- of vwo-leerling

praktische component onderdeel kan zijn van de

doormaakt, ook als mens. Om iets te kunnen zeggen

kunnen inzetten op waar je kwaliteiten liggen als

bestaat eigenlijk niet. Als leerlingen vakken op

voorbereiding op het mbo. We zouden ook een groot

over de vaardigheden van een leerling om kritisch

leraar. Als je ook nog voor elkaar krijgt dat een leraar

een hoger niveau kunnen volgen en afronden, dan

voorstander zijn van beroepselementen in de havo, in

na te denken, samen te werken, feedback te geven,

geschiedenis niet aan drie verschillende havo-

is dat uitdagend voor ze. Met name voor vmbo-

de aansluiting op het hbo.”

te communiceren en te presenteren. In de Leerlabs

groepen dezelfde les hoeft te geven, dan blijft er

leerlingen betekent het dat hun zelfvertrouwen en

meer tijd over voor individuele ondersteuning van

hun gevoel van eigenwaarde groeit, helemaal als je

leerlingen. Ik denk dat nieuwe technologieën de

die inspanning terugziet op je diploma. We proberen

mogelijkheden van leraren vergroot hebben. Je kunt

maatwerkdiploma’s onderdeel te laten zijn van die

Als je maatwerk onderwijs aanbiedt,
moet je dan ook toe naar maatwerk
toetsing?

de voortgang van leerlingen digitaal makkelijker

doorgaande lijn waar ik het eerder over had. Als een

“Ja, je zult ook je toetsaanbod daarop moeten

natuurlijk veel meer geleerd in de vier of vijf jaar dat

monitoren, hen direct feedback geven. Je kunt er als

leerling de vmbo BB-opleiding heeft afgerond met

inrichten. Vooral in de bovenbouw van het vo moet je

je op school zat. De cijferlijst is belangrijk, maar we

leraar voor kiezen de theorieles op film te zetten en

vakken op vmbo KB-niveau, kijk dan of deze leerling

het vraagstuk van een eigentijdse kijk op toetsing en

proberen met een plusdocument ook de moeilijker

als huiswerk mee te geven, zodat er in de les meer

naar mbo 3 kan in plaats van mbo 2. Daarover zijn we

examinering durven te bespreken. In de onderbouw

meetbare elementen mee te nemen. Het diploma

tijd is voor opdrachten en extra uitleg.”

nu ook met het mbo in gesprek.”

neemt talentontwikkeling en het kijken naar

moet eigenlijk uit twee elementen bestaan: de

maatwerk best een vlucht. Maar in de bovenbouw

meetbare cognitieve kant en het meer beschrijvende

krijg je te maken met het programma van toetsing

deel van de sociale en persoonlijke ontwikkeling.

en afsluiting (PTA) en smoort de innovatie als het

Samen vormen deze elementen het

ware als gevolg van die enorme druk op het centraal

diploma waarmee je de start maakt in je

eindexamen. Volgt toetsing dan het onderwijs of

vervolgopleiding.”

inzetten. De ene leraar is nou eenmaal beter in het
vertellen van verhalen waar 30 kinderen geboeid

Is de inzet op verschillende
kwaliteiten ook een oplossing
voor het dreigende tekort aan
docenten?
“Wellicht dat deze variatie in het
leraarschap meer ruimte biedt aan zijinstromers. Maar wat écht zou helpen is een

“DÉ VMBO, HAVO OF
VWOLEERLING BESTAAT
EIGENLIJK NIET”

bepaalt de examinering het onderwijs? We willen

zijn leraren bezig om instrumenten te ontwikkelen
die deze vaardigheden bij leerlingen monitoren. Dat
vraagt erom anders te kijken naar leerlingen dan
alleen naar de examenresultaten. Je hebt als leerling

naar kijken. Als je nu een onvoldoende haalt voor een

Als je mag dromen, hoe ziet het vo
er dan over tien jaar uit?

niet af van het examen, maar je kunt er wel anders
tweede kernvak, dan zak je. Dan moet je alles een

“Over tien jaar gaan leerlingen gemotiveerder

moet je nog meer de professionele

heel jaar overdoen, hoe motiverend is dat? Het idee

naar school en wordt er meer recht gedaan aan

autonomie van de leraren vergroten. En het

van ‘behaald is behaald’ zouden wij een vooruitgang

wat zij in zich hebben. Van onze sector vraagt

vinden én in het belang van leerlingen. Groter is de

dat meer flexibiliteit in de organisatie en dat

vraag: moeten we alles wel centraal examineren?

leraren nog meer erkenning krijgen en ruimte

Daar hoor je verschillende geluiden over. Wat als je

hebben voor een leven lang ontwikkelen. Wat ik óók

de centrale examinering bijvoorbeeld terugbrengt

voor me zie is dat je met twee masters vol trots kunt

beter imago van het leraarschap. Misschien

pleidooi voor meer ontwikkeltijd blijft bij

naar de leraren die het nieuwe curriculum ontwerpen,

Een doorgaande lijn waarbij leerlingen
de ruimte hebben om andere keuzes te
maken?

dan zie ik daar een enorme energie. Ze geven zélf

“Je moet als leerling de ruimte hebben om je eigen

naar vier vakken en de rest van de vakken op

zeggen dat je in het onderwijs werkt en je je niet

inhoud aan de toekomst van het onderwijs. Dit raakt

keuzes te maken en om je te blijven ontwikkelen. De

schoolniveau laat afsluiten? Je moet daarbij wel de

hoeft te verdedigen. Dát is de kanteling die we met

aan een leven lang leren en dat er naast het lesgeven

status van het advies aan het eind van de basisschool

kwaliteit van de schoolexamens weten te borgen.”

elkaar moeten zien te bereiken. Leraren zijn de beste

ook tijd is om jezelf als leraar te ontwikkelen.”

is niet meer of minder dan het niveau waarop je

ons hoog op de agenda staan. Leraren hebben meer
tijd nodig om het onderwijs te verbeteren. Als ik kijk

ambassadeurs van hun vak. Ze moeten een soort

gebeuren? De vo-school zou een flexibele organisatie

Je wilt geen concessies doen aan de
waarde van het diploma?

moeten zijn waar je meer vakken op verschillende

“Nee, het moet een gevalideerd diploma zijn dat

zestigste nog wie hij als leraar had en wat hij ervan

“Ja, leraren en schoolleiders buigen zich op dit

niveaus kunt volgen. Dan is het nadelig effect van

je toegang geeft tot de volgende stap. Dat willen

geleerd heeft. Je kunt elk jaar voor gemiddeld 150

moment over de vraag wat leerlingen in het primair

een vroege selectie ook kleiner. Het is in het belang

we bewaken. Sterker nog, je zou het civiel effect

leerlingen het verschil maken, en in je hele loopbaan

Daarmee zijn we bij de derde
ontwikkeling: Curriculum.nu.

in het vo start. Je bent 12, wat kan er allemaal nog

zelfbewustzijn krijgen over hoe belangrijk hun werk is.
Als jij je werk goed doet, weet die ene leerling op zijn

voor duizenden leerlingen. Hoe waardevol is dat?”
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TEKST: RÉNE KNEYBER

INSPIRATIE VOORTGEZET ONDERWIJS

TEKST: ANKE SWANENBERG * BEELD: SHUTTERSTOCK

MET MINDER
CIJFERS LESGEVEN?
LET OP DE OUDERS!

ANDERS
METEN, IS
MEER WETEN
Anders kijken, meer zien. In mijn ogen is

Op veel scholen overheerst toetsgekte. Regelmatig bezoek ik scholen

dat hetzelfde als “anders meten, is meer

waar leerlingen meer dan veertig toetsen per rapportperiode krijgen.

weten”. Dat geldt niet alleen voor de

Leerlingen hobbelen van toets naar toets en beginnen steeds strategischer
gedrag te vertonen. De meeste inspanning leveren ze vlak voor de toets,
maar ze ervaren continue druk om te presteren. Ondertussen balen
leraren van het korte-termijn-leren en de zesjescultuur. En ouders?

docent, maar juist ook voor de leerling. Een

Als ik mijn 3vwo-leerlingen tijdens hun les Nederlands een

formatieve werkwijze is daar in mijn ogen

overtuigend en samenhangend betoog wil laten schrijven, doe

het beste hulpmiddel voor. Maar hoe ziet

ik dat stapsgewijs. De leerlingen beginnen niet met schrijven,
maar met lezen. Ze moeten kritisch kijken naar drie betogen.

Die maken zich zorgen over de stress die hun kinderen ervaren. Kan dat

Welke tekst vinden ze het beste en welke het minst goed? Het

niet anders?

gaat daarbij om de uitleg die ze geven. Wat maakt de ene tekst
beter dan de andere?

dat er dan uit in de praktijk?

Feedforward

Op basis van die argumenten stellen we als klas succescriteria

De feedback mogen ze aan zoveel duo’s vragen als zij zelf

Veel scholen zijn voorzichtig begonnen om

maken van wat een 5,5 of een 7,5 betekent

op, de elementen die een betoog tot een goed betoog maken.

willen. Ook mogen ze mij concrete vragen stellen over hun

van de cijferfabriek weer een leerschool te

(en wat het verschil daartussen is). Meer

Het is hierbij vooral belangrijk om als docent veel voorbeelden

product. Aan de hand van die gekregen feedback schrijven

maken en beperken het aantal toetsen dat

formatief toetsen leidt in die zin soms tot

(zowel goede als ‘slechte’) te laten zien. Voor leerlingen is het

de leerlingen een definitief betoog. De leerlingen leveren

René Kneyber is

voor een cijfer mag worden afgenomen.

minder communicatie over de voortgang.

leerdoel en de daarbij horende criteria op die manier concreet

uiteindelijk alle stappen in.

wiskundedocent

Sommige scholen schaffen cijfers zelfs

Dat is voor leerlingen maar ook voor hun

geworden: dat is belangrijk, want dan weten ze wat er van hen

aan het Ds. Pierson

helemaal af en proberen meer formatief te

ouders niet altijd even fijn.

verwacht wordt.

College in Den Bosch.

toetsen. De ervaring leert dat, ondanks de

Daarnaast is hij

beste intenties, dit niet van een leien dakje

Feedback

trainer en auteur.

gaat. Eén van de redenen hiervoor zit in de

Hoe betrekken we ouders bij de
ontwikkeling van hun kind?

communicatie met ouders.

Probeer in elk geval ouders vroegtijdig te

betoog: het ene duo vóór een stelling (bijvoorbeeld ‘Het LAKS

informeren. Niet alleen over wat je aan het

moet een eigen politieke partij oprichten’) en het andere duo

Eyeopener

doen bent, maar vooral waarom je het zo

tegen diezelfde stelling (‘Het LAKS moet geen eigen politieke

Op die manier begint de cirkel weer opnieuw: de leerlingen

Vaak beginnen docenten met formatief

doet. Een mooie toevoeging zou zijn om

partij oprichten’). Dat gaat in verschillende stappen:

schrijven met die schrijfvoornemens in wezen hun eigen

toetsen in een experimenteerfase.

ouders het gevoel te geven dat ze mede-

1. artikelen verzamelen

leerdoelen voor de volgende schrijfopdracht. Wellicht komen

Experimenteren houdt in dat je creatief

eigenaar zijn van het ontwikkelproces

2. artikelen coderen

daar nog wat andere doelen bij, maar op die manier zijn

moet zijn en van tevoren wellicht niet goed

van hun kind. Geef ze handvatten en

3. argumentatieschema maken

de ogen van de leerlingen aan het begin van de volgende

weet wat je precies gaat doen. Dat maakt

daarmee houvast door duidelijk aan te

4. schrijfplan maken en een kladversie van het betoog schrijven

opdracht ook direct geopend.

het van tevoren lastig om te communiceren

geven wanneer ze communicatie van je

wat je van plan bent, waardoor het voor

kunnen verwachten en hoe ze dit kunnen

Bij alle stappen moeten de leerlingen feedback vragen, op

Deze manier van anders meten geeft veel meer informatie dan

ouders automatisch moeilijker is om te

verwachten. En laat ze, indien mogelijk,

basis van de opgestelde criteria. Bij mij als docent krijgen ze

een reguliere toets. Bovendien zijn leerlingen betrokkener bij

volgen wat je precies aan het doen bent.

meedenken om zo de betrokkenheid te

vervolgens ‘groen licht’ voor de volgende stap. Zijn de artikelen

hun eigen leerproces. En een cijfer geven? Dat kan altijd nog,

vergroten.

daarna gecodeerd? Dan mogen ze het argumentatieschema

maar dan voor het geheel aan leerstappen en niet alleen het

maken.

eindresultaat.

Communicatie vereist een plan

Cijfers communiceren weinig
maar wel iets
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In verschillende stappen maken de leerlingen in duo’s een

Als ze mijn uiteindelijke beoordeling gekregen hebben, is het
nog niet klaar. Op basis van mijn opmerkingen moeten zij
schrijfvoornemens voor de volgende keer opschrijven. Wat
willen ze nog leren?

Als ze dat te weinig vinden kun je, tot slot,

Het voordeel van cijfers is dat het

ze altijd nog verwijzen naar koning Willem-

Bij de laatste stap moeten de leerlingen de kladversie laten

informatie codeert. Misschien niet heel

Alexander: als vader wil hij ook niet alles

lezen door weer een ander duo: is het betoog ook duidelijk

Anke Swanenberg staat voor de klas op het Liemers College

goed, maar we hebben er zo’n lange traditie

weten van zijn kinderen. Geef ze ruimte om

voor iemand met een ander onderwerp?

in Zevenaar. Daar geeft zij Nederlands aan bovenbouwklassen

mee dat iedereen een inschatting kan

fouten te maken!

havo en vwo. Ook is ze mentor van 5havoleerlingen.
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LEZERSVRAAG

Vraag het Judith
Beste Judith,
Wat is er aan de hand als de score van een leerling op de leestoets Nederlands 3F in JIJ!
behoorlijk afwijkt van z’n score op het eindexamen? Waar moet ik dan op letten volgend jaar?

NIEUWS VOORTGEZET ONDERWIJS

VAK DUITS STEEDS
MINDER GEKOZEN

Docenten wiskunde
en examensecretarissen
pleiten voor CE in
twee delen

De meeste leerlingen in het vo laten

een belangrijk handelscontact voor

het vak Duits vallen. Dat is een

Nederland en veel Duitse ondernemingen

alarmerende ontwikkeling volgens

zijn van oorsprong familiebedrijven.

experts, want het gaat niet alleen om

“Die zijn vrij gesloten. Als je dan goed

het leren van de taal, maar juist om

de Duitse taal spreekt, krijg je toch

Het College voor Toetsen en Examens

wat je er later mee kunt. Duitsland is

toegang”, aldus Ewout van der Knaap,

heeft onderzoek gedaan naar alternatieven

hoogleraar Duitse Letterkunde aan de

voor de grafische rekenmachine tijdens

Universiteit van Utrecht. Hij betoogt dat

het CE voor havo en vwo. De variëteit

er op middelbare scholen meer aandacht

aan toegestane rekenmachines blijkt

moet komen voor het latere gebruik van

namelijk voor problemen te zorgen op het

de taal, in plaats van een te eenzijdige

gebied van kansengelijkheid. Een ruime

focus op grammatica.

meerderheid van een onderzoeksgroep

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat

Maar wat is precies de

de toetsen van JIJ! primair ontwikkeld zijn om een

inhoudelijke basis van de

uitspraak te kunnen doen waar de leerling staat

toetsen? De domeinen van het

deel zonder rekenmachine en eentje met.

ten opzichte van de referentieniveaus voor taal, in

referentiekader spreken af en

Het CvTE gaat deze mogelijkheid verder

dit geval het domein Lezen van zakelijke teksten.

toe tot de verbeelding. Daarom

De toetsdoelen zijn dan ook gedefinieerd met het

zijn de leestoetsen in JIJ! voorzien van toelichtingen,

referentiekader als basis. In de toetsmatrijs van elke

te raadplegen via de resultatenpagina. In die toelichting

toets in JIJ! is daartoe een verdeling gemaakt van de

wordt per aspect en niveau uitgelegd wat daar precies

teksten over de drie taken (lezen van informatieve

onder wordt verstaan en hoe dat terugkomt in de

teksten, lezen van instructies en lezen van betogende

toetsen, voorzien van voorbeelden.

heeft daarom hun voorkeur uitgesproken
Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl

zapservice

voor een eindexamen in twee delen: een

onderzoeken.
Bron: CvTE

teksten), en van de items over de kenmerken van de
taakuitvoering (techniek en woordenschat, begrijpen,

Die toelichtingen zijn geschreven voor docenten als

interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken1).

hulpmiddel in de formatieve cyclus om de referentie-

Deze toetsmatrijs zal er anders uitzien dan de matrijs

niveaus aan leerlingen uit te leggen. Daarnaast zijn

van het centraal examen Nederlands, waarin getoetst

tevens toelichtingen op leerlingniveau in ontwikkeling,

wordt op de domeinen en eindtermen die in de

die de leerlingen in begrijpelijke taal kunnen

examensyllabus vermeld zijn. Daar wordt een andere

voorbereiden op de inhoud van hun toets, óf die hun

indeling van vaardigheden gehanteerd en een andere

toetsuitslagen meer betekenis kunnen geven.

verdeling van deze vaardigheden over verschillende
toetsen, bijvoorbeeld over het schoolexamen en het

Het is goed om na te gaan wat het doel van de toets is.

centrale examen.

Wil je het eigen lesmateriaal evalueren en een uitspraak
doen waar een leerling staat ten opzichte van de

Daardoor zijn er een paar inhoudelijke verschillen:

referentieniveaus taal? Daar doen de toetsen in JIJ! een

wanneer je de examensyllabus en het referentiekader

duidelijke uitspraak over. Moet de toets voorspellend

naast elkaar legt, worden die verschillen zichtbaar.

zijn voor de score op het eindexamen? Dan kan het goed

Zo worden bijvoorbeeld bij het havo-examen niet alleen

zijn om ook eens te oefenen met eindexamens van de

elementen van niveau 3F, maar ook van niveau 4F

afgelopen jaren.

bevraagd (zoals het vaststellen van het uiteenzettende,
betogende of beschouwende karakter van een tekst of

Judith van der Linden, Toetsspecialist

het herkennen van argumentatieschema’s).

MINISTER GAAT
SCHADUW
ONDERWIJS
VERDER
ONDERZOEKEN

minister van Onderwijs van Singapore.
Vanaf volgend jaar zal er daarom geen

Kortom: het is goed mogelijk dat de uitslagen van beide
toetsen verschillen vertonen, omdat de inhoudelijke
basis van beide toetsen verschilt.

Niet alle kenmerken van de taakuitvoering komen terug bij
elk referentieniveau. Op niveau 3F is er bijvoorbeeld geen
omschrijving voor Techniek en woordenschat, dus dat kenmerk
komt ook niet voor in de toetsen op 3F.

informatie meer op het schoolrapport

kansenongelijkheid. Immers, kapitaalkrachtige

komen waarmee leerlingen met elkaar

ouders kunnen meer bijlessen betalen. Hoewel

vergeleken kunnen worden. Leerlingen

is, gaat de overheid wel verder onderzoek doen
naar de gevolgen ervan en de mogelijkheden voor
scholen om schaduwonderwijs zelf, gratis, aan te
bieden.

Meer informatie:
www.toets.nl/toetscongresVO

Leren is geen wedstrijdje, vindt de

waar kinderen buiten het reguliere onderwijs
gebruik van kunnen maken, is een vergroter van

TOETSCONGRES VO

Vergelijken verboden

Schaduwonderwijs, dus alle mogelijkheden

schaduwonderwijs wellicht niet uit te bannen
1

Donderdag
10 oktober 2019

moeten zich kunnen richten op het
eigen leerproces. Klassengemiddeldes,
hoogste en laagste resultaten en
vetgedrukte onvoldoendes zijn
verboden. Op het rapport zijn alleen
nog afgeronde cijfers te zien. Daarbij

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl
Heb jij ook een vraag aan Judith? Stel je vraag via toetsmagazine@bureau-ice.nl en wie

gaan leraren meer formatief toetsen,
om scholieren te helpen met leren.

Bron: www.citinewsroom.com

weet vind jij je antwoord binnenkort op de website of in de volgende uitgave.
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MBO

De weg naar een waardevol diploma
Als onderwijskundige geloof ik sterk in de leerbaarheid van mensen en daarbij vind ik het
ontzettend belangrijk dat er oog is voor kwaliteiten als nieuwsgierigheid, motivatie en
plezier. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Van welk beroep word je enthousiast?
Ik heb door mijn werk bij Bureau ICE veel mbo-scholen van binnen gezien. En iedere
keer word ik weer blij van de passie en bevlogenheid die er heerst onder studenten en
docenten.

Iemand is in karakter vaak al een bakker, hovenier of pedagogisch
medewerker. Op het mbo leer je vervolgens de kneepjes van het vak.
Daarnaast is het mbo de kweekvijver van essentieel talent. Want
waar zouden we als maatschappij zijn zonder deze vakjongens en
-meiden die onze winkels runnen, zieken verzorgen, auto’s repareren

“HET MBO IS DE
KWEEKVIJVER VAN
ESSENTIEEL TALENT”

en cultuurpodia van licht en geluid voorzien? Ze zijn onmisbaar in
de samenleving. Dat maakt het mbo een ontzettend waardevol en
interessant werkveld.

Het begint pas bij het diploma
Je bent niet klaar wanneer je je diploma in handen hebt: dan begint

op een toetsplatform dat de kwaliteit van examenprocessen

het pas. In een wereld die continu verandert, wijzigt ook de vraag

ondersteunt en borgt. Al mijn collega’s hebben passie voor

van klanten en veranderen functies en taken. Een diploma is dus

het onderwijs en de student. Zij zetten zich dagelijks met veel

pas echt waardevol als het laat zien dat je een bekwaam vakman

toewijding en deskundigheid in om kwalitatief goede producten

of vakvrouw bent, maar ook dat je klaar bent voor een leven lang

te maken en docenten en examenfunctionarissen te adviseren en

ontwikkelen. Zo’n diploma vraagt inzet, betrokkenheid, flexibiliteit,

te ondersteunen. Daarbij beperken ze zich niet alleen tot wet- en

professionaliteit en eerlijkheid op de weg daarnaartoe.

regelgeving. Meer dan eens bieden ze inspirerende mogelijkheden

Diploma van waarde

om examenorganisaties beter te laten functioneren.

De waarde van dit diploma krijgt betekenis door toetsen en

Want onderwijs gaat over meer dan alleen ‘wat moet’, maar juist

examens met een hoge kwaliteitsstandaard, die passen bij de

ook over ‘wat beter kan’. Met TOA - toetsing, ontwikkeling en advies

belevingswereld van de student en die eerlijk meten. Toetsen

leveren wij daar onze bijdrage aan, zodat een diploma ook echt een

en examens waarvan vooraf duidelijk is aan welke norm je moet

waardevol diploma is.

voldoen en hoe hoog de lat ligt. De waarde van dit diploma hangt
ook af van de examenorganisatie en de condities waaronder een

Martine van Leusen

examen wordt afgenomen. Hoe beoordeel je op een betrouwbare

Productmanager TOA

wijze? Hoe voorkom je onregelmatigheden? En hoe borg je de
kwaliteit van een examen?

Goede examens, waardevolle diploma’s
Dat is waar Bureau ICE zich hard voor maakt: startbekwame
vakmensen met een diploma vol waarde. Hoe we dat doen?
We inspireren en adviseren besturen en beleidsmedewerkers,
we ondersteunen bij het professionaliseren van docenten en

Toetsing,
Ontwikkeling & Advies
www.toets.nl/mbo

examenpersoneel. Ook leveren we eerlijke toetsen en examens

BEELD: PAULA ROMEIN
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HANDLEIDING MBO

TEKST: MARTINE VAN LEUSEN * BEELD: SHUTTERSTOCK

Als mbo-school wordt er van je verwacht dat je meebeweegt met maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen en bijbehorende eisen. Van alle medewerkers binnen het mbo
is de afgelopen tien jaar veel gevraagd. De regels veranderden voortdurend. Zo is er per
cohort een andere zak-slaagregeling en staat die regeling voortdurend ter discussie.
Scholen hebben veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de examinering
en de borging daarvan, zodat de maatschappij kan vertrouwen op een waardevol mbodiploma. Maar hoe borg je die kwaliteit?

WETTELIJKE KADERS
• WEB
• Onderzoekskader
BVE 2017
• Cohortenschema

HOE BORG JE DE KWALITEIT
VAN DIPLOMA’S EN EXAMINERING?

BELEIDSKADERS
• Handboek

EIGEN KADERS
• Jaaragenda

Examinering

• Jaarverslag

• OER

• Jaarplanning

• Examenreglement

• Evaluatie

• Nieuwe wet

kwaliteitsdoelen

examencommissie

• Ontwikkelde formats

• IHKS

• Agenda

Iedereen die betrokken is bij het onderwijs, zowel in

Voor houvast kun je uitgaan van kaders op drie

dekking van de exameneisen (de werkprocessen of

Bijvoorbeeld door examendossiers aan te leggen,

de school als in de praktijk, levert een bijdrage aan de

verschillende niveaus. De wettelijke kaders dienen

het referentiekader), of de examenvorm passend is

die de examencommissie vervolgens controleert op

examenkwaliteit. De examenorganisatie functioneert

als richtlijnen voor de beleidskaders van de school.

en of de instructie voor de student duidelijk is. De

kwaliteit en compleetheid.

goed als er wordt samengewerkt, als men zich

Op hun beurt vormen de beleidskaders weer

exameninstrumenten moeten in lijn zijn met het

houdt aan effectieve procedures en deadlines en

het uitgangspunt van de eigen kaders, oftewel

examenplan.

als betrokkenen tevreden zijn. De organisatiecultuur

de uitvoering van de examentaken. Zo kan de

Daarnaast controleert de examencommissie of

PIJLER 4 Deskundigheid van
examenfunctionarissen

speelt hierbij een grote rol. Het is belangrijk dat er

examencommissie aan de hand van de beleidskaders

alle examens voldoen aan de kwaliteitseisen zoals

Van alle betrokkenen bij de examinering wordt

voortdurend een focus op kwaliteit is en niet alleen

en de aandachtspunten in het jaarverslag een

validiteit, betrouwbaarheid, de juiste complexiteit,

verwacht dat ze aantoonbaar deskundig zijn voor

als de Onderwijsinspectie langskomt. Dan helpt het

jaarplanning en vaste agendapunten opstellen. Eén

een eenduidig beoordelingsmodel en een juiste

het uitvoeren van de hen toebedeelde taken. Dat

als iedereen zich betrokken voelt, eigenaarschap

van die agendaonderwerpen is kwaliteitsborging.

cesuur. Dat kan met behulp van een vaststellingslijst.

kan door certificering, maar bijvoorbeeld ook door

toont en de omgeving veilig genoeg is om feedback

Hieronder benoemen we vier pijlers die daarbij

Eventueel kun je hierbij kiezen voor een steekproef

ervaring. In beleidskaders leg je vast wat de minimale

te geven en resultaten te bespreken.

richting geven.

uit de exameninstrumenten.

eisen zijn en op welke manier je de deskundigheid
borgt en verhoogt. Bijvoorbeeld door regelmatig

Kwaliteitsdoelen en kaders

PIJLER 1 Kwaliteit van examens

Als je werkt aan kwaliteit, moet je met elkaar

Per kwalificatie en cohort is er een examenplan.

PIJLER 2 Kwaliteit van afname en
beoordeling

afspreken wat je doelen zijn. Want als je weet waar je

Hierin zijn alle examenonderdelen opgenomen.

In het examenplan en het handboek examinering

kan de examencommissie risico’s signaleren en

naartoe werkt, kun je toezicht houden, krijg je inzicht

Daar horen ook de beslisregels bij die aangeven

zijn afspraken vastgelegd over het afnemen en

suggesties doen voor verbetering.

in hoe ver je nog van je doelen af staat en kun je de

wanneer een student gezakt of geslaagd is. De

beoordelen van de examens. Hierbij gaat het

vervolgstappen bepalen. Maar de ambitie die je met

examencommissie controleert de kwaliteit van het

bijvoorbeeld om de planning en procedures voor

Waardevol diploma

de kwaliteitsdoelen stelt, hangt af van je visie op

examenplan. Voor de eenduidigheid is het prettig

beroep en bezwaar, maar ook om afnamecondities.

Het samenspel tussen zorgen en borgen maakt dat

kwaliteit én van je startpunt.

als je daarvoor een standaard checklist gebruikt

Iedere beoordeling moet een betrouwbare uitkomst

de examenorganisatie een lerende organisatie is.

met vaste onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan de

opleveren. Wanneer je afwijkt van afspraken,

De kwaliteit van de examinering zal er steeds verder

moet je goed verantwoorden waarom je daarvoor

door verbeteren. Met als uiteindelijke resultaat dat

hebt gekozen. De examencommissie controleert

de student met een waardevol diploma de school

de kwaliteit aan de hand van proces-verbalen,

verlaat.

intervisiebijeenkomsten te organiseren. Wanneer je
de borging van deskundigheid vastlegt in overzichten,

tevredenheidscijfers, behaalde resultaten en
klachtenregistraties. Maar ze kan bijvoorbeeld ook
onaangekondigd afnames bijwonen en observeren.

Bekijk ook de ‘Toolkit kwaliteits-

TIP!

borging voor de examencommissie’.
De toolkit bestaat uit vier modules

PIJLER 3 Kwaliteit van besluitvorming
tot diplomering

met basiskennis, inzicht en handige

De opleiding moet kunnen aantonen dat

www.onderwijsenexaminering.nl van het

iedere student die de school met een diploma,

Kennispunt Onderwijs & Examinering van de

certificaat of instellingsverklaring verlaat, ook

MBO Raad.

suggesties. Meer informatie vind je op

echt aan de voorwaarden daarvoor heeft voldaan.
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INSPIRATIE MBO

TEKST: MARC HEEZEN * BEELD: PAULA ROMEIN

‘WE HELPEN DE
OPLEIDINGSTEAMS OM
ANDERS TE KIJKEN’
Als toezichthouder kijkt de examencommissie naar de risico’s
binnen het examineringsproces. Bij Scalda in Zeeland is de basis
van dat proces goed op orde, maar het risicogericht onderzoek
kon beter vonden ze zelf. We vroegen Rebecca Boelens,
beleidsadviseur examinering en kwaliteit techniekopleidingen,
hoe Scalda die professionaliseringsslag heeft gemaakt.

Als het goed is evalueert elke examencommissie zichzelf regelmatig.

onderzoeksmethode is er nou nodig om een bepaald risico te

Zo ook de commissie van mbo-instelling Scalda die een externe

bekijken en om te kunnen beoordelen of de kwaliteit verbetert?

training- en sparringpartner vroeg om mee te kijken.

Dat was niet keten-georiënteerd, met andere woorden: we werkten

Rebecca: “Uit een eerste sessie met de expert bleek dat we onze

als organisatie onvoldoende systematisch aan kwaliteitsverbetering.

onderzoeksmethodiek nog konden verbeteren. Als examencommissie

Betere onderlinge afstemming en nauwere samenwerking waren

moet je onderzoek doen om iets te kunnen zeggen over de risico’s

dus wenselijk.”

binnen het examineringsproces en wat er verbeterd moet worden.
Dat onderzoek is een heel essentieel onderdeel van het toezicht.

Leermoment

De basis hiervan hadden we op orde. Maar hoe organiseer je dat

De examencommissie van Scalda bekijkt jaarlijks zo’n 700

ketengericht, zodat het niet afhangt van één persoon en hoe

dossiers van examenkandidaten om een diploma vast te stellen.

operationaliseer je dat vervolgens? Dat was ons voornaamste doel:

Daar kunnen onregelmatigheden in voorkomen. Zo ook bij een

organiseer het toezicht en de kwaliteitszorg in de organisatie

student die bij zijn stagebedrijf een examenopdracht onbedoeld

zo slim en effectief mogelijk, waarbij we ook nog eens iedereen

niet volgens de regels had uitgevoerd. Tijdens de examen-

meekrijgen.”

vergadering bleek dat uit de bewijsstukken in het dossier. Het

Beperkt zicht

diploma is vervolgens aangehouden.
“Dit is wel een worst-case scenario”, vindt Rebecca. “Je wilt het

Een analyse van de sterkten en zwakten van de examencommissie

niet laten aankomen op de examenvergadering. De kandidaat

toonde aan dat het dossieronderzoek, de wijze van rapportering en

denkt dat hij klaar is en is nu de dupe van een proces dat bij

de examenbezoeken goed georganiseerd waren. Een risico bestond

ons niet draait. In overleg met de examencommissie is besloten

wel bij het nemen van steekproeven op ingekochte kaderexamens

tot een herkansing op dat onderdeel, gelukkig met succes.

met een referentieopdracht. De instructies voor alle betrokken

En wij hebben hier ook van geleerd.”

partijen waren duidelijk en de beoordelingssystematiek was helder,

In een servicedocument is nu vastgelegd aan welke eisen

net zoals de criteria waarop beoordeeld wordt.

examenopdrachten moeten voldoen en hoe de beoordelings-

“Maar de inhoud van de opdracht was niet goed geregeld, want die

procedure in elkaar zit. Hoe vervul je als praktijkbeoordelaar de

is individueel per student. Er zit weliswaar een referentieopdracht

rol van examinator en welke vaardigheden heb je daarvoor

bij het examen, maar als je twintig studenten bij twintig

nodig? Het servicedocument is tijdens een bijeenkomst op

verschillende bedrijven examen laat doen, komen er ook twintig

school besproken met de bedrijven waar examenkandidaten

verschillende opdrachten tot stand. Die moeten allemaal valide

hun opdrachten uitvoeren. De algemene reactie van de

zijn én op het juiste complexiteitsniveau worden uitgevoerd. Daar

bedrijven: Fijn, dit geeft ons houvast!

hadden we als examencommissie te beperkt zicht op. Wij willen
weten hoe het staat met de kwaliteit van die opdrachten, omdat het
risico groot is dat er te veel verschillen ontstaan. We hebben daar

Meer zien

nu een standaard commissieonderzoek van gemaakt dat we elk jaar

De tool die de examencommissie van Scalda heeft ontwikkeld,

uitvoeren”, aldus Rebecca.

brengt dus de risico’s per opleiding in kaart en bepaalt tevens

Risicomatrix

TOETS! magazine

Het risicoprofiel van een opleiding is daarmee gekoppeld aan

Een ander ontwikkelpunt was de hoeveelheid aan onderzoeks-

een bepaalde onderzoeksmethodiek. “En daar koppelen we óók

informatie die bij de examencommissie binnenkomt en hoe

een kwaliteitsdoelstelling aan. We geven dus aan waar, wanneer

dat moet leiden tot één portret per opleiding. Daarin staat

en op welk niveau er verbetering zichtbaar moet zijn. Want het

de kwaliteit van de opleiding beschreven op het gebied van

is goed om risicogericht onderzoek te doen, maar verbind er

exameninstrumenten, de afname van examens en deskundigheid.

dan ook een kwaliteitsdoel aan, zodat je kunt monitoren of een

Belangrijk punt daarbij is het organiseren van de logistiek

risico is afgenomen en de kwaliteit is verbeterd. Deze nieuwe

per onderzoek. Hoe zorg je ervoor dat degene die namens de

onderzoeksopzet is erop gericht om meer te zien en beter te kunnen

examencommissie het onderzoek uitvoert bij een opleiding ook

sturen. Daarmee helpen we ook de opleidingsteams om anders te

tijdig beschikt over de juiste informatie?

kijken en zich te ontwikkelen. Onze rol is om toezicht te houden,

Rebecca: “Op basis van de sessies met de expert zijn we een eigen

dat goed te organiseren én om zowel medewerkers als docenten en

risicomatrix gaan ontwikkelen. Dankzij rapportages heb je als

examenleidinggevenden in dat proces mee te krijgen. Je moet een

commissie per opleiding in beeld wat de risico’s zijn. Maar welke

intrinsieke motivatie hebben om samen de kwaliteit te verbeteren.”

TIP!

42

welk onderzoek er nodig is om de vinger aan de pols te houden.

Ook een expert laten meekijken met je examenproces? Bureau ICE heeft verschillende adviseurs die op alle vlakken van het
toetsings- en examineringsproces kunnen inspireren en ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.toets.nl/mbo.
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INTERVIEW MBO

TEKST: MARC HEEZEN * BEELD: DIEDERIK FABER/MBO RAAD

HET
MBO ZORGT
VOOR EEN
LOOPBAAN ÉN

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
Het spelenderwijs plannen van je persoon-

Natuurlijk is Ton Heerts er trots op dat Koning

gemeente had gedaan, waaruit het vak tegelzetten

Willem-Alexander in augustus 2018 het nationale

was gekomen. In deze drie verhalen zie je het mbo en

mbo-jaar opende bij ROC Tilburg. Daarmee

de maatschappij mooi samenkomen. Het mbo ís de

onderstreept de koning in de ogen van Heerts het

maatschappij. Hans de Boer van VNO-NCW zegt dat

belang van het mbo voor de maatschappij. Hij noemt

hij Nederland naar een ‘next level’ wil brengen, zodat

ook meteen de mbo-ambassadeurs, zoals Sil de

Nederland een economische, sociale en ecologische

Weerd. Deze student voeding en voorlichting aan het

transformatie kan doormaken. Dan zeg ik: dat kan

Clusius College zat als Landelijk ambassadeur mbo

niet ‘without people’.”

2017 al aan tafel met onder andere staatssecretaris

voorzien van voedingsadviezen. En vooruit, nóg een

Zeg je daarmee dat juist werknemers
met een mbodiploma nodig zijn om aan
de ontwikkeling van Nederland mee te
werken?

voorbeeld om trots op te zijn: Daan Weijgertze van

“Je ziet niet voor niets om je heen dat heel veel

het Hoornbeeck College die tijdens EuroSkills 2018,

mbo-talent razendsnel wordt aangenomen door

het EK voor beroepen, in Boedapest een gouden

het bedrijfsleven en de overheid als publieke

medaille won en tot de beste bouwtimmerman van

werkgever. Er zijn op dit moment bijna geen

Europa werd uitgeroepen. “Als je me vraagt waarom

gediplomeerde mbo’ers werkloos. Dat komt ook

ik mijn werk voor de MBO Raad zo leuk vind, dan

omdat deze studenten naast de vakinhoudelijke

ervaar ik het telkens als een cadeautje om binnen

kennis meteen algemene vaardigheden krijgen

het mbo al die talenten verder te zien ontwikkelen.

meegegeven. Beroepsonderwijs is namelijk meer

Het beroepsonderwijs is een van de mooiste sectoren

dan alleen het opleiden voor een vak. Het mbo is ook

van het onderwijs, omdat het op het snijvlak ligt van

gericht op de ontwikkeling als mens en als burger

leren, arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling”,

in de samenleving. Op een mbo-school zie je veel

aldus Heerts.

gastdocentschappen met mensen uit de praktijk,

Blokhuis om vanuit het mbo te praten over het
preventieakkoord. Hij is nu zijn eigen bedrijfje
gestart om vanuit zijn passie iedereen die dat wil te

vroeg. Hij pleit ervoor dat kinderen langer de

Het kabinet wil een doorbraak
realiseren op het gebied van een Leven
Lang Ontwikkelen en stimuleren dat
mensen duurzaam inzetbaar zijn op de
arbeidsmarkt. Leren en ontwikkelen
moeten vanzelfsprekende onderdelen
zijn van werk en leven?

tijd krijgen om hun cognitieve vaardigheden

“Je ontwikkeling houdt niet op als je met je mbo-

lijke route door het onderwijs begint al in
het basisonderwijs. Maar al heel jong te
deﬁnitieve keuzes moeten maken, dat vindt
Ton Heerts als voorzitter van de MBO Raad te

én praktische talenten te ontplooien. Dat
maakt een weloverwogener keuze mogelijk
tussen algemeen vormend onderwijs of
beroepsonderwijs. Met het oog op een leven
lang ontwikkelen ziet Heerts een mooie rol
weggelegd voor het mbo.

diploma als beginnend beroepsbeoefenaar op de
arbeidsmarkt komt. Het is belangrijk dat we helpen
voorkomen dat mensen vastlopen in hun loopbaan of
werkloos raken. Scholing helpt daarbij en dat is een

TOETS! magazine

veel bezoeken aan bedrijven en leren te debatteren
en presenteren. Het bedrijfsleven uit de regio en de
omgeving van de school komt er al heel vroeg bij in
het beroepsonderwijs en die betrokkenheid is prima.

“HET MBO ÍS DE
MAATSCHAPPIJ”

continu proces, zowel voor jong als oud. Tijdens een
werkbezoek aan het Summa College in Eindhoven
schoof ik aan bij de basiscursus tegelzetten. Daar
sprak ik een juf uit het basisonderwijs die de

De mate waarin bepaalde algemene vaardigheden

cursus volgde, gewoon omdat ze het leuk vond

nodig zijn, kan natuurlijk variëren. De student die wil

en die vaardigheid wilde leren. Ik sprak ook een

doorstromen naar het hbo heeft daarvoor een ander

onderhoudsmonteur die bij reparaties in badkamers

pakket algemene vaardigheden nodig dan de student

nogal eens wat tegels moest intikken om bij de

die ervoor kiest na de opleiding te gaan werken. Ik

leidingen te komen. Na deze cursus is hij in staat die

vind overigens dat we jongeren te weinig tijd geven

tegels voortaan zelf weer terug te zetten. Een derde

om de keuze voor hun onderwijsloopbaan goed te

deelnemer was een man van Turkse afkomst die in

kunnen maken.”

het kader van re-integratie een beroepentest van de
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INTERVIEW MBO

TIPS MBO

TEKST: PAULINE ZONDERVAN

KIJK VOORAL

Leerlingen in het basisonderwijs moeten
te vroeg een keuze maken tussen de
stroom vmbombo of havohbo?

studieloopbaanbegeleider en zo kwam er een andere

“Dat is voor veel 12-jarigen inderdaad te vroeg. Je ziet

complementair aan zijn schoolopleiding. Binnen het

daarbij in veel gevallen ook dat ouders een vmbo-

onderwijs zou er naast algemeen vormend onderwijs

advies voor hun kind zoveel mogelijk willen vermijden,

nog meer ruimte moeten worden gegeven aan dit

mede als gevolg van het onterecht minder populaire

type loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling.

beeld dat men heeft van vmbo en mbo. In die zin

De professionaliteit van de avo-docent en de

‘Anders kijken, meer zien’, dat is precies wat we doen met de TOA-

moeten we dus ook af van die vroege indeling in

ontwikkeldocent samen biedt de student de juiste

categorieën. Ik wil niet dat kinderen die zogenaamd

ondersteuning in zijn schoolloopbaan.”

beoordelingsmodellen taal: Spreken, Schrijven en Gesprekken voeren.

‘laag’ scoren bij een schooladvies zich de losers

individuele leerbaarheid uit voor deze jongen. Dat
zo’n jongen trainer is, is dus van meerwaarde en blijkt

tot veelgevraagde vakmensen kunnen behoren. De

Wat uiteindelijk moet leiden tot een
waardevol diploma?

hele leerperiode in het basisonderwijs is gericht op

“Ja, diplomagericht onderwijs past binnen onze

cognitieve vaardigheden. Er zou in het onderwijs meer

onderwijsvisie voor het mbo. Wat niet wil zeggen

evenwicht moeten zijn met praktische vaardigheden.”

dat je niet op het mbo mag zijn als je niet leerbaar en

van de samenleving voelen, terwijl ze over tien jaar

NAAR WAT WÉL KAN
Daarin rekenen we niet af, maar kijken we vooral naar wat studenten wél
kunnen. We geven daar graag wat tips voor.

schoolbaar bent. Dan zijn er nog andere competenties
“Aandacht voor het al vroeg aanleren van meer

die je via praktijkgericht leren kunt ontwikkelen.

Beoordelen van taal met taal; je beoordeelt

praktische vaardigheden helpt alle leerlingen

Het kan best zo zijn dat je je op latere leeftijd op

taal met een talig beoordelingsmodel en niet

bij een brede ontwikkeling. Voor elk kind moet

een aantal gebieden alsnog zo ontwikkelt, dat je een

met punten. Waarom doen we dat zo? Nou,

je kijken naar schoolbaarheid én leerbaarheid

diploma kunt halen. En dat diploma telt nou eenmaal.

taalproductie is niet zwart-wit; het is niet:

én ontwikkelbaarheid. Ik stel daarom ook de

Ik vind ook dat de kwaliteitsborging van examens

1 + 1 = 2. Wat de ene student in twee zinnen

invoering voor van een nieuwe wet: de Algemene

gegarandeerd moet blijven, want de civiele waarde

uitlegt, doet de ander in tien regels. Die ruimte

onderwijswet, met het recht om je tot minimaal 23

van het mbo-diploma mag op geen enkele manier ter

moet er ook zijn, want iedereen is uniek.

of 25 jaar te scholen en te ontwikkelen. Waarom

discussie staan. De handtekening van de voorzitter

die leeftijdsgrens? Omdat dan pas het puberbrein

van de examencommissie heeft in mijn ogen kracht

Ruimte voor eigen expertise

ontwikkeld is tot een volwassen brein. We zijn dat

van wet. Die waarde hecht ik eraan.”

En omdat het om taal gaat, kunnen we de

puberbrein continu eerder volwassen aan het maken.

beoordelingsmodellen niet helemaal dicht

Zowel het hele onderwijssysteem als het sociale

Hoe ziet het mbo er over tien jaar uit?

zekerheidssysteem is gericht op 18 jaar. Dan sta je

“We weten nu nog niet welke beroepen over tien jaar

een omschrijving van de beoordelingselementen

volgens de wet op eigen benen, terwijl een deel van

nodig zijn. We weten ook niet hoeveel banen op welke

in een opdracht. We blijven dicht bij het

de jongeren langere tijd ondersteuning nodig heeft

niveaus verdwijnen en welke er nieuw bijkomen.

referentiekader taal en Taalprofielen 2015

bij het maken van de keuzes voor later.”

Wat we wel weten is dat de mbo’er van de toekomst

en maken de omschrijvingen ook zo concreet

breder is opgeleid en gebruikmaakt van wisselende

mogelijk. Aan de hand daarvan beoordeel je

vaardigheden en technieken. Automonteurs

iemands taalvaardigheid. Maar er is bewust

“Als voorbeeld neem ik een jongen van 19 die ik op

sleutelen bijvoorbeeld aan de laatste benzine- en

ruimte gelaten om als beoordelaar je eigen

het ROC van Amsterdam sprak. Deze jongen liep wat

dieselauto’s, maar repareren ook elektrische auto’s

expertise te gebruiken.

vast in zijn ontwikkeling op school, en in zijn vrije

en waterstofauto’s. Verder geloof ik dat de docent

tijd was hij jeugdtrainer van de C-pupillen bij zijn

en instructeur in het beroepsonderwijs steeds meer

Ruimte voor groei

begeleiders worden van beschikbare informatie,

Beoordelen is waarderen, en niet alleen in de

waarbij de studenten deels digitaal en deels fysiek

zin van het uitdelen van een punt. Het gaat ook

kennis ophalen en daar projectmatig mee aan de slag

om de waardering die een student krijgt. Dan

gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de leeromgeving

reken je niet af, maar laat je iemand groeien.

Hoe zie je die ondersteuning voor je?

voetbalclub. Hij had zijn trainer/coach 3-diploma
van de KNVB voor de jeugd. Met die 13- tot
15-jarige pupillen ging hij geweldig
aan de slag. Dan kun je dus écht
iets. Dit gegeven verbond het

in het mbo. Het wordt een mix van digitaal leren,

onderwijsteam op school

leren in de bedrijven en soms ook nog gewoon

aan het advies van de

groepsonderwijs. Scholen worden steeds meer

timmeren. Onze beoordelingsmodellen geven

Deze tips geven we beoordelaars
graag mee:
Tip 1
Kijk vooral naar wat er wél goed gaat.

Wat heeft de student geschreven of

Wat zie je wel?

gezegd? Hoe ziet
de woordenschat eruit? Heb je variatie
aan woorden
gehoord? Hoe zijn de zinnen verbonden
? Hoe zijn de
zinnen grammaticaal?
Door te focussen op wat er wel is, krijg
je een beter
beeld van hoe ver de student van het
getoetste niveau
af zit. Beoordelen met een groene pen
noemen we
dat, in plaats van corrigeren met een
rode. En bepaal
wanneer de taalproductie goed geno
eg is voor het
getoetste niveau.

Tip 2
Bespreek de beoordelingsmodellen als

onder elkaar en vertrouw op je eigen

beoordelaars
expertise op het

gebied van beoordelen en je kennis van

daarin bijscholen, want als beoordela

taal. Of laat je

ar heb je natuurlijk
wel een taalachtergrond nodig om taal
met taal te
kunnen beoordelen.
Met de juiste kennis van taal kijk je op
een andere
manier naar de taalproductie van een
student. Waarbij
je dus vooral let op wat goed gaat.

bedrijven en bedrijven worden steeds meer scholen.
Zoals ik al zei: het mbo ís de maatschappij.”
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INSPIRATIE MBO

TEKST: MARC HEEZEN * BEELD: REIDUNN VAN RIESSEN

HET VERBETEREN
VAN DE KWALITEIT
IS ECHT EEN TEAM
INSPANNING GEWEEST
Professioneler
Ook zijn er stappen gezet in het vastleggen van

voortdurend hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren

afspraken en procedures rondom de examinering.

voor de student. Dat doen we op alle onderdelen van

Na een bezoek van de Onderwijsinspectie bleek dat de examinering en kwaliteitszorg

In de elektronische leeromgeving kunnen de docenten

de PDCA-cyclus. Je bent met de inhoud bezig en stelt

binnen het Team Sociaal Werk van het Horizon College in Alkmaar en Hoorn onvoldoende

hier dankzij Nicole tegenwoordig alles over vinden.

elkaar de vraag waarom we iets doen en of dat niet

Zo is er bijvoorbeeld een handige link naar

effectiever kan. Ik heb op onze locaties in Alkmaar en

vervangende opdrachten wanneer blijkt dat een

Hoorn uitleg gegeven over het aspect examinering en

examen niet uitvoerbaar is. Daar vinden docenten

een bijdrage geleverd aan een werkveldbijeenkomst

ook een bijbehorend aanvraagformulier.

waar vragen over examinering aan bod kwamen. Op

Natascha: “Dit formulier hebben we ontwikkeld

studiedagen voor ons team hebben we het thema ook

als analyse-instrument. De student moet daarop

besproken. Dan gaf ik als voorbeeld hoe je beoordeelt

aangeven waaruit blijkt dat het examen niet

of een appel goed geschild is of niet. Telt de dikte

scoorden. Voortvarend is het team van Natascha Vital en Nicole Spaans aan de slag gegaan
met een plan van aanpak. “Zo’n inspectierapport doet best even pijn, maar als ik zie waar we
nu staan ben ik daar bijzonder trots op. En dat is echt een teaminspanning geweest.”

uitvoerbaar is en of het besproken is met de praktijk-

van de schil, telt de lengte van de schil of hoe snel

Het is mei 2016 als de onderwijsinspecteurs het Team Sociaal Werk in Alkmaar

begeleider en de mentor. Dit verzoek wordt door

de appel is geschild? Wat is het uitgangspunt van de

bezoeken. Natascha Vital, Opleidingsmanager Welzijn & Entree, cluster Sociaal

Nicole en mij in behandeling genomen en afgewogen.

beoordeling? Dat maakt meteen inzichtelijk voor het

Werk (SMD en SCW), ontvangt hen vol vertrouwen. “Maar toen ze gingen

Als het nodig is, komt er een vervolgonderzoek.

team hoe divers dat uitgangspunt kan zijn. Een ander

doorvragen of alle examens wel uitvoerbaar waren in de praktijk, bleken we dat

Nicole legt het uiteindelijke besluit formeel vast

team kan weer een ander perspectief hebben. Het

niet te hebben vastgelegd in duidelijke procedures. Als een examenopdracht op

en communiceert dit met de student en de mentor.

gaat erom dat je hierover met elkaar goede afspraken

een bepaalde stageplaats niet kon worden uitgevoerd, bedachten we een manier

Op deze manier maken we het proces een stuk

maakt en die afspraken ook vastlegt.”

waarop het examen wel uitgevoerd kon worden. Er was alleen geen duidelijk

professioneler. Wanneer blijkt dat een opdracht

protocol voor en daar lag de vinger op de zere plek, want de opdrachten zijn dan

structureel niet uitvoerbaar is bij een bedrijf, moet je

Natascha vult aan: “Een vervolgstap is de onder-

niet objectief te beoordelen”, aldus Natascha.

het daar met elkaar over hebben. Is het examen wel

steunende coaching van de PLG, het verbeteren van

goed en is de examenplek wel goed? Je bent bewust

ons onderwijs door de vorming van een professionele

bezig met waar een examen plaatsvindt en of het

leergemeenschap. Als ik zie waar we nu staan als

Het team heeft toen meteen vastgelegd dat collega Nicole Spaans, docent

netjes uitvoerbaar is. Op basis van de analyse en de

team, dan geeft dat veel vertrouwen. Het verbeteren

en mentor Sociaal Werk, het aspect examinering op zich zou nemen en dat

conclusies worden verbetervoorstellen opgesteld en

van de kwaliteit is echt een teaminspanning geweest

alle vraagstukken rondom examens voortaan bij Nicole en Natascha worden

doorgevoerd.”

en alle inspanningen van het team hebben geleid

Plan van aanpak

neergelegd. “Zo hebben we centraal in beeld wat er speelt binnen het team,
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tot een positief oordeel van de inspectie. Hierbij

kunnen we zaken analyseren en verbeteren. We hebben vervolgens als team

Kwaliteitszorg

een plan van aanpak gemaakt en een externe deskundige ingehuurd die ons als

Het plan van aanpak heeft het kwaliteitsbewustzijn

professionele kwaliteitscultuur en de wijze waarop

team en als sector ondersteunde op het gebied van examinering. De deskundige

en eigenaarschap in het team volgens Natascha

het team samen met het management deze grote

hielp ons ook bij een goede oplossing”, zegt Natascha.

en Nicole enorm vergroot. Nicole: “We bekijken

verbeteringen heeft opgepakt.”

heeft de inspectie ons gecomplimenteerd met de
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NIEUWS MBO

COLUMN

TEKST: YAËL WEENING

ZIE JE STEMPELS
OF ZIE JE TALENT?

Zoek je een betrouwbare
examenleverancier?

“Ik kan het gewoon niet!”, schreeuwt mijn 6-jarige dochter. Ze gooit
haar lijst met woordjes door de woonkamer. Stampvoetend loopt ze naar
boven, alsof ze een tien jaar oudere puber is. Volgens de juf heeft ze drie

RUIMTE
IN REGELS

woordjes te weinig gelezen tijdens de zogenaamde ‘drie-minuten-toets’.
Het vriendelijke, maar dringende, verzoek van de juf is of wij thuis een
lijst met lastige woordjes willen oefenen.

Stichtingvalideringsexamensmbo.nl is gewijzigd in:
www.exameninstrumentenmbo.nl. Deze handige website biedt een overzicht
van het aanbod van gevalideerde exameninstrumenten en gecertificeerde
examenleveranciers. Ook handig om inhoudelijke vragen op te zoeken als
‘voorwaardelijke toetsing: wat mag’. Dergelijke vragen worden goed

Veel docenten in het mbo voelen zich in

onderbouwd neergezet en als het

de uitoefening van hun vak beperkt door

nodig is ter validering voorgelegd

wetten en regels. Vaak ten onrechte. Want

aan de onderwijsinspectie.

docenten hebben vaak meer ruimte dan ze

Betrouwbare informatie dus.

denken. Medewerkers van het ministerie
van OCW, de Onderwijsinspectie en scholen
Vol schaamte besef ik dat ikzelf een aversie

bij ons binnen. Ik wil al een tijd niet meer

hebben in kaart gebracht op welke punten

tegen het lezen heb gecreëerd bij dat kleine

weten wat ze ‘mankeren’.

nog onbenutte ruimte zit. De publicatie

meisje. Door te pushen op de snelheid heb ik

'Ruimte in regels' geeft inzicht in de ruimte

haar al het plezier van het lezen ontnomen.

Zó vaak hoor ik in mijn klaslokaal teksten

die er is voor scholen en docenten om

Yaël Weening

Deze betraande ogen zijn de druppel. “De juf

als: “Ik kan niks.” Of: “Ik heb geen talenten.”

zelf invulling te geven aan het onderwijs.

Docent Loopbaan

kan het bekijken met haar woordenlijstjes”,

Ontkennend ga ik dan voor ze staan en

De brochure is te downloaden vanaf de

en Burgerschap/

troost ik haar.

vertel ze wat ík in ze zie. De jongen met

website van het ministerie van OCW.

die enorme autistische stempel heeft mij

Studieloopbaanbegeleider
mbo Rijnland

Op de ouderavond vertelt de juf dat mijn

namelijk dingen over treinen verteld die

dochter uitzonderlijk goed is in rekenen.

werkelijk bijna niemand weet. En het meisje

Ondanks dat ze nog maar zo jong is, doet

dat zich de hele dag zit op te maken, kan mij

ze het fantastisch bij haar start in groep 4.

met haar make-upset tien jaar jonger laten

Ze heeft het alleen té gezellig. Ze kan het

lijken.

zapservice
FORMATIEF
EVALUEREN
IN HET MBO?

met iedereen vinden in de klas en is erg
behulpzaam. Eigenschappen waar ze zeer

Om nog maar te zwijgen van al die trippende

trots op mag zijn, vind ik persoonlijk.

ADHD’ers. Die ene jongen die zoveel humor
heeft dat er elke les wel iets te lachen valt.

De juf denkt hier echter anders over.

Of die fantasievolle dagdromer die een

Haar continue drang naar contact doet

prachtig opstel schrijft. En al die dyslectische

afbreuk aan haar prestaties en zelfs aan

studenten die een ver ontwikkelde rechter

de prestaties van haar klasgenoten.

hersenhelft hebben en daardoor veel beter

Zó kun je het natuurlijk ook bekijken.

deductief en visionair naar dingen kunnen

Nu ben ik over het algemeen ook niet zo’n

kijken dan ik. Of wat dacht je van de ADD’er

‘positiviteitsgoeroe’, maar mijn partner wel.

die beter out-of-the-box kan denken dan

Hij haalt thuis zijn schouders op en zegt:

welke creatieve manager dan ook?

“Een meisje met zoveel sociale vaardigheden
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Ondernemende
mbo-studenten

Formatief evalueren. Het buzz-woord in het
vo maar hoe zit dat in het mbo? Het mbo
heeft het druk met de kwaliteit en borging
van de examinering. De focus ligt al gauw
op summatief toetsen. Tegelijkertijd zijn

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op

mbo-docenten net zo op zoek naar manieren

school en met name hun stage dan medestudenten die zichzelf als

om de toetsdruk te verlagen en te evalueren

op die leeftijd, gaat het heel ver schoppen

Dwing jezelf eens te kijken naar de positieve

minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer

zonder zichtbaar te meten. Je leest meer over

in het leven.”

kanten van een eigenschap in plaats van

vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol

de formatieve toetscyclus in het onderzoek

alleen naar de negatieve. Wat zou het

werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de

van Judith Gullikers en Liesbeth Baartman

De volgende dag probeer ik ook op deze

fijn zijn als we dat talent verder zouden

opleiding lijkt hieraan bij te dragen. Dit blijkt uit het pilot-onderzoek dat

‘Doelgericht professionaliseren: formatieve

manier naar al mijn nieuwe, kersverse

ontwikkelen in plaats van te pushen op de

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) heeft uitgevoerd in opdracht

toetspraktijken met effect!’ De eindrapportage

eerstejaarsstudenten in het mbo te kijken.

dingen die minder goed gaan. Ik denk dat

van het ministerie van OCW.

is te downloaden via www.nro.nl.

Met figuurlijke stempels op het voorhoofd

dát de wereld weer een stukje mooier zou

komen ze na twaalf jaar bijzonder onderwijs

maken. Nietwaar juffrouw van groep 4?

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl
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NT2
LEZERSVRAAG

Vraag het Annemarie
Beste Annemarie,
Studenten wil je met een zo betrouwbaar mogelijk instrument kunnen beoordelen. Wij werken
als roc met het TOA-toetsplatform voor onze instellingsexamens productieve taalvaardigheden.
Ook bieden we onze beoordelaars de mogelijkheid om naar een beoordelaarstraining te gaan.
Is dit voldoende om de betrouwbaarheid te borgen?

BEELD: SHUTTERSTOCK

Goede én
eerlijke toetsing
Eens een NT2-docent, altijd een NT2-docent. Na vele
jaren op allerlei plekken in het onderwijs werkzaam
geweest te zijn, besloot ik enkele jaren terug dat
ik mij weer met mijn ‘eerste liefde’ wilde bezighouden: het NT2-onderwijs. Onderwijs aan een van
de meest kwetsbare groepen
binnen onze maatschappij.

Allereerst: goed om te horen dat jullie school de

Dit kan door regelmatig

mogelijkheid biedt aan beoordelaars om een training

intervisie-bijeenkomsten te

te volgen. De meeste taaldocenten hebben jarenlange

organiseren, maar ook door

Sinds mijn eerste NT2-lessen in het

ervaring met het beoordelen van taalvaardigheid.

beoordelaars gezamenlijk

buurthuis begin jaren ’80 is er veel

Toch vinden ze het prettig om de achtergrond van een

kandidaten te laten beoordelen.

veranderd in het NT2-onderwijs en

beoordelingsmodel te begrijpen en te kunnen oefenen

Daarnaast is het inzetten van kalibreersessies

toch ook weer niet. Een initiële lerarenopleiding NT2 bestaat

met beoordelen zonder dat dit gevolgen heeft voor de

een waardevol middel om de betrouwbaarheid te

na ruim 35 jaar nog steeds niet, maar NT2-docenten werken

student.

verhogen. Beoordelaars doorlopen dan gezamenlijk de

nog altijd met veel passie en energie om hun cursisten zo goed

beoordelingsaspecten van het beoordelingsmodel en

mogelijk de Nederlandse taal en cultuur bij te brengen. Wat

Om beter antwoord te kunnen geven op jullie vraag is

bepalen met elkaar wat zij onder de aspecten verstaan.

wezenlijk veranderd is, is het verplichtende karakter dat de

het van belang om scherp te krijgen wat betrouwbaar-

Ontstaan er verschillen? Dan spreek je gezamenlijk af

inburgering gekregen heeft sinds 2007.

heid bij het beoordelen van taalvaardigheid nu eigenlijk

hoe hiermee wordt omgegaan. Dit levert een aanvullend

inhoudt. De instellingsexamens productieve vaardig-

document 'werkafspraken' op dat beoordelaars

Voor de NT2-cursisten staat er nu meer op het spel dan vroeger:

heden (Spreken, Schrijven en Gesprekken voeren)

gebruiken tijdens het beoordelen.

om voor een permanente verblijfsvergunning in aanmerking

worden handmatig beoordeeld. De beoordeling gaat

te komen, moeten zij voldoen aan de inburgeringsplicht. De

met behulp van een digitaal beoordelingsmodel. Dit

Tot slot is het proces rondom de afname en beoordeling

invulling hiervan is door de jaren heen meer en meer uitgebreid

beoordelingsmodel is gebaseerd op het referentiekader

ook van invloed op de betrouwbaarheid. Worden de

tot het huidige pakket van vier taalexamens, Kennis van de

taal of bij MVT-examens op Taalprofielen 2015.

examenmaterialen op tijd aangeleverd? Is het voor de

Nederlandse Maatschappij, Oriëntatie op de Nederlandse

Voor elke vaardigheid en elk taalniveau is er een eigen

beoordelaars helder hoe het proces van afname en

arbeidsmarkt en de Participatieverklaring. Geen geringe opgave

beoordelingsmodel. Assessoren beoordelen de

beoordeling verloopt? Weet de beoordelaar wat de

dus!

uitwerking van de examenopdrachten door het

examencommissie verwacht aan terugkoppeling over

beoordelingsmodel in te vullen.

de resultaten en onderbouwing? Zijn de afspraken

Maar elke NT2-cursist heeft zo zijn eigen geschiedenis, zijn eigen

rondom bijzondere afname-condities helder? Zijn

verhaal én zijn eigen talenten en mogelijkheden. Wat NT2-

Betrouwbaarheid binnen de toetscontext betekent:

afspraken rondom dyslexie helder gecommuniceerd?

cursisten nodig hebben tijdens hun taalleertraject kan daardoor

‘bij herhaling hetzelfde meten’. Met andere woorden:

Procesafspraken zijn onderdeel van de betrouwbaarheid.

onderling erg verschillen. Om iedere cursist een passend

als je hetzelfde examen opnieuw afneemt, krijg je

Want wanneer beoordelaars het proces inzichtelijk

leertraject aan te kunnen bieden, hebben wij als Bureau ICE

dezelfde uitslag. Bij het handmatig beoordelen van

hebben, kunnen zij zich nóg beter focussen op de

efficiënte en betrouwbare toetsinstrumenten ontwikkeld.

examens is de betrouwbaarheid tussen beoordelaars

kwaliteit van de beoordeling.

onderling van groot belang. Dit noemen we de

Daarnaast ben ik er erg trots op dat we al ruim tien jaar delen

‘interbeoordelaarsbetrouwbaarheid’. Om deze

Houd je als beoordelaarsteam rekening met

van het inburgeringsexamen en al ruim 25 jaar het Staatsexamen

betrouwbaarheid te vergroten is het noodzakelijk om

bovenstaande zaken, dan is je betrouwbaarheid ten

Nt2 ontwikkelen. Zoals de docenten hun passie en energie in het

beoordelaars met elkaar in gesprek te laten gaan over

aanzien van de beoordeling voldoende geborgd.

onderwijs steken, zo zetten wij ons met passie en energie in voor

de beoordelingen die zij uitvoeren.

goede én eerlijke toetsing.
Annemarie Travaille
Senior consultant en trainer

Judith Richters
Productmanager Overheid/NT2

Heb jij ook een vraag aan Annemarie? Stel je vraag via toetsmagazine@bureau-ice.nl en wie
weet vind jij je antwoord binnenkort op de website of in de volgende uitgave.
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Er is van alles gaande in inbur-
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geringsland. De regie over de

Toets! service

inburgering komt deels terug bij
gemeenten,

waarbij

er

naast

taal en leerbaarheid ook aan-

Toets! is het eerste magazine over toetsen, leren en ontwikkelen in het onderwijs.
Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE.

dacht moet zijn voor persoonlijke
factoren

en

toekomstverwacht-

ingen. Laat de regie vooral gaan
over informatie, organisatie en het

4

ontzorgen van de inburgeraar. Die

Voorwoord

kan zich dan richten op het vorm-

Michiel Colenbrander

BASISONDERWIJS

8

of bel met Bureau ICE op 088 - 556 98 00. Hier kun je ook adreswijzigingen

Po in de praktijk

Eerdere nummers
Eerder verschenen nummers van Toets! zijn te downloaden op
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het inburgeringsexamen, omdat dat een

instrument NT2. Maar het nieuwe stelsel

kunnen ontwikkelen. Daarom maken wij al bijna 30 jaar eerlijke en onafhankelijke

lager taalniveau eiste dan de Staatexamens

zal vragen om een andere intake: de

kwaliteitstoetsen en -examens voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,

18

aantonen dat ze kunnen meedoen in de

Nt2: taalniveau A2 in plaats van B1 of B2.

samenleving. Dat kan in het huidige stelsel
12
Anders kijken naar ontwikkeling

Zo hebben zij eerder kans om binnen de

IEP Leerlingvolgsysteem

door het afleggen van NT2-examens

(inburgeringsexamen of Staatsexamen Nt2)
of door het behalen van een Nederlands
diploma van een beroepsopleiding. In het
nieuwe stelsel zijn er straks drie routes: de
B1-route, de Onderwijsroute en de Z-route.

Drie routes
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BIJ
aandacht komen
voor persoonlijke factoren,
de
randvoorwaarden
en toekomstverwachplicht te voldoen. StraksMIJN
ligt de regie
weer
RAPPORTGESPREK.
tingen. Die aandacht kun je geven door
meer bij de gemeenten. Samen met de
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niet alleen te toetsen, maar door meerdere
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flexibel in te zetten observatiePlan Inburgering en Participatie.
Dit is een
OP ME
BENT.”
persoonlijk programma voor het leren van

instrumenten, gespreksleidraden,

taal in combinatie met werk, vrijwilligers-

zelfbeoordelings- en evaluatiemomenten
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Intake

sluiten het inburgeringstraject af met een

middelbaar beroepsonderwijs, inburgering en NT2.

blijven, maar daarnaast moet er meer

termijn van drie jaar aan de inburgerings-

werk, studie of stage.

De B1-route wordt de norm: inburgeraars

Renée van
Eijk
onderdelen taal en leerbaarheid
zullen

Vraag het Eveline
te gebruiken. De regie hierover komt deels
Zapservice

We zijn de makers van onder andere:

•Het inburgeringsexamen en het Staatsexamen Nt2.
Daarnaast zijn wij voor veel onderwijsinstellingen vaste partner in het opstellen
van een gedegen toetsvisie en praktisch uitvoerbaar toets- en examenbeleid.
Met onze trainingen en adviezen ondersteunen wij bijvoorbeeld bij de vertaling
van toetsresultaten naar de onderwijspraktijk, het borgen van de toets- en

richt zich op het behalen van een Nederlands

brengen en zicht te houden op de vorde-

inburgeraar. Zodat die zich echt kan

diploma van een beroepsopleiding, om zo

ringen? Zo’n traject kan starten met een

een duurzaam perspectief op de arbeids-

intaketoets. Met verschillende toetsonder-

bezighouden
met de inhoud:
het vormgeven
VOORTGEZET
ONDERWIJS

markt te bieden. Deze route geldt alleen

delen kan het startniveau taal en de

tegelijkertijd de kwaliteit van de toetsen, examens en het toetsbeleid kunnen

voor mensen tot 30 jaar. De Z-route richt zich

leerbaarheid van de inburgeraar worden
Peter Hoogendijk, productmanager JIJ!

verhogen? Of wil je gewoon eens kennismaken met een van onze toetsen,

gemeten. In de weken erna is een verlengde

examens en toetsplatforms? Neem dan contact met ons op via 088 - 556 98 00

Goedentoetsbeleid
intake mogelijk, waarin wordt bekeken

of info@bureau-ice.nl

hoog gegrepen zijn. In plaats van deze
mensen een ontheffing te verlenen krijgen

24 Van droom
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zij extra aandacht, gericht op zelfredzaam-

capaciteiten en de verwachtingen. En daarna

heid en het zo veel als mogelijk beheersen
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blijft er aandacht voor monitoring van de

nog volop in ontwikkeling. We volgen

van de Nederlandse taal.

vorderingen, door middel van observaties,

het nieuws op de voet, zodat we straks
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keuze maken. Veel inburgeraars kiezen voor
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beoordelen van examens.
Meer weten over hoe wij kunnen helpen met het verlagen van de toetsdruk én

Op dit moment zijn de nieuwe plannen

gesprekken en tussentijdse toetsen.
Feedbackrijk
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examenkwaliteit en het trainen van docenten in formatief evalueren of het

Evenwicht tussen formatief en summatief
Vo in de praktijk

een vernieuwd intake-instrument
leren

kunnen
bieden
dat goed aansluit bij
Een andere benadering
van
taalonderwijs
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Ontwerp

•IEP Eindtoets en het IEP Leerlingvolgsysteem

terug bij gemeenten, maar laat dat vooral

van zijn of haar toekomst en het meedoen

Jorit Hajema

Fotografie

Reacties op artikelen in Toets! of vragen over toetsing en examinering kunt u

Bij Bureau ICE zijn we ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet
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Correctie
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meedoen in de samenleving.

Janneke Helsloot, productmanager IEP

Redactie
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