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‘De DTT is een bedreiging voor de kwaliteit van het taalonderwijs. Uit onderzoek weten we,
dat leraren door de sturing op cijfers nu al onder druk staan om tegen hun professionaliteit in
te handelen. Bovendien is de DTT voor Nederlands zoals die nu ontwikkeld wordt, volstrekt
onvoldoende valide, de randvoorwaarden (digitaal, computergecorrigeerd, adaptief) bepalen
de inhoud. Maar uit onderzoek weten we dat je schrijfvaardigheid niet met meerkeuzevragen
kunt meten (Pullens, Den Ouden, Herrlitz en Van den Bergh in Levende Talen Tijdschrift, juni
2013). Als we niet oppassen worden de schrijfopdrachten die leerlingen in de onderbouw nu
maken, vervangen door op de DTT gerichte opdrachtjes die niets meer met taalvaardigheid
van doen hebben. Laten we eerst investeren in een inhoudelijk stevig en deugdelijk eind-

Het Tabor College is voorbereid

examen Nederlands in plaats van in nog meer invalide Citotoetsen.’

Hans Prins, Uitgeverij Malmberg
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ONDERWIJSRAAD:
De Onderwijsraad vindt een jaarlijkse ver-

Nodig? Of overbodig?

tisch toetsen van leerlingen. Een wette-

DE DIAGNOSTISCHE
TUSSENTIJDSE TOETS
(DTT)

lijke verplichtstelling van een jaarlijkse

Een landelijke toets, af te nemen in

tussentijdse toets vinden wij echter geen

vmbo 2, en havo/vwo 3, voor de vakken

noodzakelijke voorwaarde om de kwali-

Nederlands, Engels en Rekenen/Wis-

de minister hebben wij aangegeven voorstander te zijn van periodiek en systema-

teit en opbrengsten van het onderwijs te

kunde. De DTT maakt inzichtelijk waar

verbeteren. Het centrale en uniforme

de leerling staat in relatie tot het beoog-

karakter van de toetsen, gevoegd bij de

de (eind)niveau en wat er nog nodig is

jaarlijkse frequentie, legt een onevenredig

om dit niveau te bereiken (formatief). De
toets baseert zich op de doorlopende
leerlijnen, de referentieniveaus en de

de vrijheid die scholen nodig hebben om

tussendoelen, afgeleid van de examen-

het onderwijs in overeenstemming met

doelen. Het wordt een digitale toets met

hun eigen keuzes te verbeteren. Als de

een adaptief karakter: de toets legt
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groot accent bij het stelselbelang van de
minister. Het sluit bovendien niet aan op

minister een jaarlijkse toetsing wel ver-

vragen voor die passen bij het niveau

plicht gaat stellen, dan adviseren wij dat

van de leerling. Een vmbo-leerling kan

scholen zelf moeten kunnen bepalen

dus ook vragen op havo-niveau voorge-

welke toets zij afnemen. Een centrale,

legd krijgen als blijkt dat hij dat aankan.

uniforme toets wijzen wij af. De minister

Het staat scholen vrij om met de resul-

zou onder de verantwoordelijkheid van

taten te doen wat zij willen, maar de

het College van Examens toetsen kun-

Onderwijsinspectie zal hier wel naar

nen laten ontwikkelen die scholen des-

vragen. De uitvoering van de DTT ligt bij

gewenst

het College voor Examens (CvE), de

kunnen

gebruiken.

Het

is

belangrijk dat scholen kunnen beschik-

44

Diagnostische
Tussentijdse
Toets (DTT)

plichte toets niet nodig. In ons advies aan

Zijn wij vandaag de
dag nog steeds

examenidioten?

ontwikkeling bij Stichting Cito.

ken over betrouwbare en valide toetsen.
Maar scholen dienen vrij te zijn om zelf
een toets te (laten) ontwikkelen.’
(Advies van de Onderwijsraad, 31 mei 2012)
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Schrijfopdrachten
efficiënt nakijken
én je leerlingen
goede feedback
geven. Een
onmogelijke
opgave. Toch?

Arjèn Milo, docent Engels

Nee hoor.
Met een doordacht
beoordelingsmodel
is dit prima te doen.
Linda Nijkamp, lnijkamp@bureau-ice.nl
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Juist op het moment dat veel collega’s genoeg hebben van al dat ‘meten is weten’?
Juist op het moment dat scholen met meer landelijke toetsen worden opgezadeld dan hun lief is?
Juist op het moment dat we ons afvragen of het nu echt alleen maar gaat om de internationale
ranglijstjes?
Ja. Juist op dit moment.
Toetsing is een vak apart, maar op lerarenopleidingen wordt er maar weinig tijd aan besteed. Dat is vreemd,
want overal waar doelgericht geleerd wordt, is toetsing erg belangrijk. Soms lijkt het alsof toetsing en de
kennis erover het eigendom zijn geworden van toetsbureaus die, ver van de school, in stilte hun werk
verrichten. Dat is ook niet goed. Toetsing en examinering horen bij de school; dáár moet het gesprek
gevoerd worden over wat goede toetsing is en op welke manier we met toetsen onze leerlingen verder
helpen. Want dat is het doel van toetsing: niet enkel kijken naar wat de leerling niet kan en afrekenen,
maar juist kijken hoever de leerling al is en verdere ontwikkeling stimuleren.
Het magazine Toets! wil een bijdrage leveren aan die manier van toetsen en ontwikkelen. Het magazine
levert u twee maal per jaar 48 pagina’s vol actuele inhoud: interviews, vakinformatie, korte berichten,
opiniërende stukken en nog veel meer. Toets! zal u informeren op een heldere manier met een scherpe
blik op toetsontwikkeling, maar ook met een zekere lichtvoetigheid omdat we vinden dat toetsen eigenlijk
de gewoonste zaak van de wereld moet zijn.
Voordat u op zoek gaat naar het colofon, omdat u zich afvraagt aan wie u dit gratis magazine te danken
hebt: laat ons zelf het blad Toets! introduceren. Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE – een organisatie
met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van toetsing. Toets! wil desalniettemin een onafhankelijk blad
zijn, een platform voor iedereen met een opvatting over toetsen. Toets! gaat ervan uit dat elk gesprek over
toetsing waardevol is, of zoals Maartje Vos van het Mondial College zegt: ‘Nooit ophouden met nadenken
over toetsen’. Wij nodigen u van harte uit om contact te zoeken met uw vragen, uw verhaal of uw kritische
noten. U kunt reacties sturen naar toets@bureau-ice.nl.
Dus, een blad over toetsen juist op dit moment? Jazeker. Al meer dan 3500 collega’s hebben aangegeven
Toets! te willen ontvangen. Dat schept verplichtingen. De redactie van Toets! gaat haar uiterste best doen.
We wensen u veel leesplezier.

De redactie van Toets!

4 Toets!Wilt u weten hoe u tot een goed beoordelingsmodel komt? Bel Bureau ICE voor een afspraak: 0345 – 65 66 10.
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interview

door de redactie

Karen Heij,
directeur Bureau ICE

‘We toetsen
te veel en
doen te
weinig met
de resultaten’

‘Bedenk eerst
wat je wilt
meten, met
welk soort
instrumenten
je dat wilt doen
en wat je gaat
doen met de
uitkomsten.’

Je moet toetsen gebruiken om de leerling verder te helpen en niet om hem af te
rekenen. Dat is de functie van toetsen in het voortgezet onderwijs. Maar zo wordt in
Nederland op dit moment niet getoetst. We toetsen te veel, op de verkeerde manier,
op de verkeerde momenten en we doen veel te weinig met de uitkomsten. Dat
vindt Karen Heij, toetsexpert en als directeur van Bureau ICE al meer dan 20 jaar
toetsontwikkelaar.

Het is niet de bedoeling van Karen Heij om scholen en leraren vermanend toe te spreken. ‘Zeker niet. Pabo’s en lerarenopleidingen besteden
nauwelijks aandacht aan toetsen en toetsontwikkeling. Hoe kan ik dan
verwachten van scholen dat ze voldoende kennis hebben op dit gebied?
Maar dat gebrek aan kennis maakt wel dat het voortgezet onderwijs
zich eenkennig gedraagt. Als het gaat om toetsing volgen we feitelijk
maar één model: het examenmodel. Dat is waar scholen vertrouwd
mee zijn geraakt en onwillekeurig zetten we dat model op het hele
onderwijs. Begrijpelijk, maar zeker niet goed.’
Wat bedoel je met het examenmodel?
‘Dat is het model waarbij je achteraf toetst en waarbij je kunt slagen of
zakken. Dat model is doorgedrongen in het hele onderwijs. Een leerstofeenheid of een trimester wordt afgesloten met een toets. Met
andere woorden, we kijken terug naar de afgelopen periode en we rekenen de leerling af op zijn vaardigheden of het gebrek eraan. Nadat de
cijfers zijn vastgesteld, gaat de les verder met de leerstof die voor de
volgende periode is vastgesteld. Dat is het examenmodel.‘
En dat vind je niet goed?
‘Nee, want het is een manier van toetsen die de leerling niet verder
helpt. Het is een manier van toetsen die niet aan de leerling vertelt “Dit
doe je goed” en “Hier moet je nog aan werken”, maar enkel afrekent. Het
is het soort toetsen dat niet in dienst staat van leren; er is geen analyse
6 Toets!
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gemaakt van de onderdelen waar de leerling goed of juist
erg slecht op heeft gescoord, er wordt geen feedback aan
de leerling gegeven, er is geen plan om de tekorten alsnog
weg te werken, er is maar heel weinig ruimte voor herkansing. Op die manier kunnen tekorten zich opstapelen, tot
het er zoveel worden dat we tegen zo’n leerling zeggen:
“Sorry, maar je cijfers zijn onder de maat, je blijft dit jaar
zitten.” Ik weet zeker dat de meeste leraren niet het onderwijs in gaan om zo’n systeem in de lucht te houden, maar
intussen zijn we dit wel met z’n allen aan het doen.’
Finland toetst nauwelijks in het
voortgezet onderwijs.
‘Dat klopt. Maar Finse docenten zijn wel voortdurend bezig
om te kijken hoe leerlingen zich ontwikkelen. In Finland,
net als in Frankrijk en in zekere zin ook in Amerika, kiest
men ervoor de meetlat te leggen aan de start van het

toetsen als ik daarna geen mogelijkheid zie om mijn lesprogramma af te stemmen op de resultaten? Nee. Je moet dus
voortdurend nadenken over het doel van toetsen, de
situatie waarin je zit en de vorm van toetsing die hier het
beste bij past.
Verder meten veel proefwerken niet per definitie wat we
eigenlijk willen. Methodetoetsen beperken zich vaak tot
het meten van reproductie terwijl we mogen verwachten
dat leerlingen meer moeten kunnen met lesstof. Een
manier die eerder de brave leerders beloont dan leerlingen
die een diepere verwerking van de leerstof hebben bereikt.
Proefwerken verschillen erg in kwaliteit, afhankelijk van
de bedrevenheid van de leraar. Er is vaak niet voldoende
nagedacht over het niveaubereik binnen een toets en over
dekking van de leerstof. In de meeste gevallen mist ook een
afgewogen beoordelingsmodel. Daarom is het goed dat

Binnenkort zijn scholen verplicht om een
leerlingvolgsysteem te gebruiken.
Een leerlingvolgsysteem kan een zeer bruikbaar instrument zijn om de vorderingen van leerlingen in de gaten te
houden. Het zou goed zijn als zo’n systeem vanuit de
school zelf zou worden ontwikkeld en bewaakt. Maar gezien het gebrek aan kennis op het gebied van toetsontwikkeling binnen scholen, begrijp ik ook dat de Inspectie de
voorkeur geeft aan instrumenten “van buiten”. Maar ook
hier geldt weer: zo’n instrument is alleen een nuttige aanwinst als de docent de toetsresultaten kan gebruiken om
de leerling verder te helpen, en daar ook ruimte voor
inroostert. Stel, een leerling wordt getoetst op een onderwerp en haalt een onvoldoende. Het cijfer komt in Magister terecht en de lessen gaan door. De eerstvolgende keer
dat dit onderwerp weer aan de orde is, zal zo’n leerling
denken: “O ja, dat is het onderwerp waar ik helemaal niets

Richten we ons meer naar het systeem dan
naar de ontwikkeling van de leerling?
‘Soms heb ik het gevoel dat systemen ons vastzetten in ons
denken. Ik kan alleen maar zeggen: wees steeds kritisch op
wat je toetst en waarmee. Bedenk vooraf wat je met de
resultaten gaat doen. Doe niet wat je altijd hebt gedaan, alleen omdat je denkt dat het moet. Tegen een leraar die
vindt dat hij het prima doet als zijn klassen gemiddeld een
6 scoren, zeg ik: “Je doet het helemaal niet goed. Een veel te
groot deel van je leerlingen presteert te laag. Je werkt aan
een opeenstapeling van tekorten. Help iedere leerling nu
eens aan zo’n prachtig cijfer, liefst een 10. En als dat niet in
één keer lukt, dan ondersteun je hem en maak je een extra
toets, net zolang tot hij de stof beheerst.” Dat is wat je als
leraar moet willen en op die manier moet je toetsen gebruiken in het leerproces.’

‘Ik merk dat leraren een zekere opluchting ervaren
als ik vertel over toetsen in dienst van het leren.’
vervolgonderwijs. In die landen moet je toelatingsexamen
doen om op een vervolgopleiding terecht te komen. Nederland kiest ervoor om te werken met een eindexamendiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot vervolgonderwijs.
Geen selectie aan de poort dus.’
Hier kiezen we dus voor andere toetsmomenten. We hebben proefwerken,
methodetoetsen, leer lingvolgsystemen
en een PTA dat uiteindelijk naar het examen
leidt. Toetsen we misschien te veel?
‘Je moet onderscheid maken tussen toetsen als activiteit
en de toets als instrument. Toetsen doe je als docent voortdurend, net als de Finse docenten. Je bent immers de hele
tijd bezig om te spiegelen: waar zit deze leerling en hoe
help ik hem verder? Maar heb je het over de inzet van een
echt toetsinstrument, dan is mijn advies altijd: bedenk
eerst wat je wilt meten, met welke soort instrumenten je
dat wilt doen en wat je gaat doen met de uitkomsten. Heeft
het zin om bij een leerling, die er jaren over heeft gedaan
om 2F te bereiken, elke maand te toetsen of hij al van 2F
naar 3F is gekomen? Nee. Heeft het zin om diagnostisch te
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taxonomieën, Bloom, Obit of RTTI® in het onderwijs steeds
vaker onderwerp van gesprek zijn. Dat helpt in ieder geval
om goed na te denken over het niveau waarop je de lesstof
bevraagt in je toetsen.
Methodetoetsen missen doorgaans de relatie met het uiteindelijke examen; ze geven geen indicatie over de afstand
die een leerling nog heeft tot het examen. Dat moet je je
realiseren. Tegelijkertijd kun je ook bij deze methodetoetsen analyseren waar tekorten zitten en moet je iets met die
informatie doen.
Programma’s voor toetsing en afsluiting zijn er ook in
allerlei varianten. Dat weerspiegelt hoe verschillend secties te werk kunnen gaan. Waarom wijst het ene vak acht
toetsmomenten aan en weegt het andere vak slechts twee
cijfers mee, maar dan wel heel zwaar? Waarom moet een
leerling voor het ene vak aan het einde van de vierde klas
een toets maken die meetelt voor het schoolexamen en
voor het andere vak niet? Het is sowieso een wonderlijk
gegeven dat een leerling twee jaar voordat hij eindexamen
doet moet presteren op eindexamenniveau.’

van snap. Vorige keer ging het fout, dat zal nu ook wel gebeuren.” Geen opgebouwd zelfvertrouwen, paniek soms.
Met andere woorden, als er enkel afgerekend wordt in
termen van “beheerst” of “beheerst niet”, dan belast je het
onderwijs met zinloos tijdverdrijf en de leraar met nodeloze inspanningen. En als je me vraagt: wordt de leerling
hier beter van? Halen we op deze manier het optimale uit
de leerling? Dan zeg ik: nee, dat doen we niet goed.’
Ligt hier een taak voor de
lerarenopleidingen?
‘Ja, zeker. Lerarenopleidingen en pabo’s laten hier echt wat
liggen. En ook moeten we onszelf de ruimte geven om
andere manieren van toetsen te verkennen, ook minder
formele. Op dit moment is vooral de “harde” kant van toetsing in beeld. Resultaten moeten kunnen worden uitgedrukt in een cijfer: een 8,2, een 5,4. Anders deugt het niet.
Maar neem een portfolio, een instrument dat zich uitstekend leent om vorderingen op het gebied van taal en rekenen in kaart te brengen op een vakoverstijgende manier.
Daar komt geen getal uit en dat vinden we dan toch minder
stevig. Ook hier domineert het examenmodel-denken.’

Waarderen scholen het als je dit tegen
hen zegt?
‘In de bovenbouw is men erg druk met de discrepantie
tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk. Dat
maakt dat men daar sterk aan het koersen is op een cijfer.
Ik merk dat leraren een zekere opluchting ervaren als ik
vertel over toetsen in dienst van het leren. Met zo’n manier van toetsen hebben zij meer voeling. Een leraar wil
vooral bezig zijn met goed onderwijs. Nog eens wat extra
energie steken in die leerling met een 3 voor kansberekening. Want kansberekening is examenstof en als hij dat nu
niet begrijpt, gaat hij daar straks op nat. Daar wil een
docent juist graag de focus op leggen.’
Toetsen in dienst van het leren, dus.
‘Ja, toetsen om leerlingen een goed beeld van zichzelf te
laten krijgen. Toetsen om als docent de leerlingen daarna
goed te kunnen begeleiden. Toetsen om te groeien.’ 
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artikel

Door Rianet Knevel

Benjamin Bloom,

verbeterd door Anderson & Krathwohl1

kennisdimensie >
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Taxonomie classificeert het leren
Een taxonomie is een methode om te classificeren. Het is
een (kunstmatige) rubricering van begrippen volgens een
bepaalde structuur. Aan de hand van een taxonomie kun
je observeren, beschrijven en discussiëren. Er zijn vele
taxonomieën mogelijk en inzichten veranderen op basis
van ideologieën en ontdekkingen. Ooit werden planten
ingedeeld aan de hand van vormkenmerken, tegenwoordig aan de hand van DNA. Ook het onderwijs kent verschillende taxonomieën, die alle gemeen hebben dat ze

De taxonomie van Bloom vormt hierop tot op zekere hoogte een uitzondering. Bloom ontwikkelde zijn model aanvankelijk voor het vak geschiedenis, maar al gauw bleek
dat het model heel goed bruikbaar was voor het bepalen
van leerniveaus en de cognitieve ontwikkeling in algemene zin. Bloom onderscheidt hogere leerniveaus en lagere
leerniveaus. Het model onderscheidt ook eenvoudige en
complexe kennis. Op die manier ontstaat een matrix van
leer- en denkhandelingen. Op de rechterpagina staat deze
matrix weergegeven. Bloom redeneert verder dat een

Vakspecifieke taxonomieën zijn meestal ontstaan vanuit
een analyse van de manier waarop een bepaald vak kan
worden geleerd. Toch kunnen de meeste taxonomieën niet
gebruikt worden als compleet didactisch model. Daarvoor
zijn ze eenvoudigweg onvoldoende gefundeerd of te
beperkt.

concepten

feiten

Ontwerp een leeromgeving waarin meerdere
leerstijlen tot hun recht
komen

Ontwerp een effectieve
workflow voor een project

Stel een team van experts
samen

Ontwikkel een logboek van
dagelijkse activiteiten

Evalueren coördineren, monitoren, testen,
beoordelen, bekritiseren, kiezen en de
keuze rechtvaardigen, besluiten.

Reflecteer op je eigen
studie-voortgang

Beoordeel de efficiëntie
van technieken om
monsters te nemen

Bepaal de relevantie of de
kwaliteit van de resultaten

Check de over-eenstemming tussen afspraken en
uitvoering

Analyseren onderscheiden, selecteren,
organiseren, samenhang en verbanden
vinden, patroon beschrijven, observeren,
toeschrijven.

Ontrafel je eigen culturele
bias

Integreer bestaande zaken
met nieuwe regelgeving

Maak onderscheid tussen
cultuur met een grote C
en met een kleine c

Selecteer de meest
complete lijst met acties in
geval van...

Toepassen gebruiken in een situatie, een
plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen,
aantonen dat, laten zien hoe.

Gebruik een techniek die
past bij je sterke en
zwakke punten

Voer een test uit om de
ph- waarde te meten
van…

Geef advies aan en
nieuweling hoe…

Beantwoord de meest
gestelde vragen over…

Begrijpen weergeven in eigen woorden of
beeld, voorbeelden geven, grote lijnen
aangeven, uitleggen, classificeren, samenvatten, concluderen, vergelijken, verklaren,
voorspellen.

Voorspel hoe iemand
reageert op een totaal
onbekende situatie

Verduidelijk de instructies
voor…

Classificeer lijmstoffen
volgens mate van
giftigheid

Vat de voordelen samen
van een nieuw product

Onthouden herinneren, benoemen,
opnoemen, definiëren, opzoeken,
beschrijven, aanwijzen, reproduceren.

Beschrijf strategieën voor
het onthouden van
informatie

Noem de stappen bij
hartmassage van een
kind

Herken symptomen van
uitputting

Noem de primaire en
secundaire kleuren

Complexe kennis

Hogere orde denkvaardigheden

Creëren ontwerpen, scheppen,
samenstellen, schrijven, bouwen,
ontwikkelen.

Lagere orde denkvaardigheden

Taxonomieën zijn ‘hot’. Het zijn dan ook geen plichtmatige codes in de kantlijn maar ze helpen
daadwerkelijk om op een gestructureerde manier keuzes te maken bij het aanbieden van
oefenmateriaal en van de opdrachten waarmee je toetst. Een kennismaking in vogelvlucht.

proberen de verschillende leer- en denkactiviteiten te onderscheiden en in te delen. Een taxonomie kan heel algemeen zijn (hoe onderscheid je kennis en vaardigheid:
Romisowski) of vakspecifiek (hoe kun je redeneerstappen
in meetkunde ordenen: van Hiele).

procedures

Cognitief proces dimensie

...en handig

De lunch tijdens een docententraining bestond voor bijna
80% uit witte bolletjes met kaas. Dat bleef niet onopgemerkt. Het thema van de training, toetsmatrijzen en
taxonomieën, inspireerde de docenten een manier te vinden om een goed verdeelde schaal te krijgen, rekening
houdend met vegetariërs en vleeseters, eetlust van mannen en vrouwen, Hollanders en wereldburgers, gezondheid en calorieën, enzovoort. Tegen de tijd dat de laatste
hap verorberd was, was de ‘broodjestaxonomie’ rond; een
prima methode die de keuze van de kok aanzienlijk vergemakkelijkte en die garant stond voor een uitgebalanceerde
broodjesschaal.

metacognitie

>

Taxonomieën
zijn

Het model van Bloom gaat uit van de complexiteit van de cognitieve processen én de complexiteit van de
kennis zelf. Bloom onderscheidt zes categorieën cognitieve processen: onthouden, begrijpen, toepassen,
analyseren, evalueren en creëren. Hij onderscheidt vier soorten kennis: feitenkennis, conceptuele kennis,
procedurele kennis en metacognitieve kennis. De indeling loopt van lagere orde denkvaardigheden naar
hogere orde denkvaardigheden in 24 stappen. Elk hoger niveau impliceert beheersing van alle lagere niveaus.

Simpele kennis

Bloom wordt veel gebruikt in het hoger onderwijs maar is ook
goed toepasbaar in het voortgezet onderwijs. Het model gaat
ervan uit dat je de lagere orde vaardigheden nodig hebt en
inzet om tot hogere orde denkvaardigheden te komen. Maar
het is niet zo dat je leermateriaal in de volgorde van laag naar
hoog moet aanbieden. Denk maar aan het eerder gegeven
voorbeeld van het leren fietsen. Je leert niet ‘van onthouden,
naar leren, naar begrijpen, naar doen’. Je kunt leren begrijpen
en onthouden door eerst toe te passen. Je leert dan door je
ervaring in een specifieke situatie te generaliseren naar
andere situaties.

kennis over het eigen leren. Daarmee past de taxonomie heel
goed in onderwijsconcepten die leren leren centraal stellen.
De 24 groeistappen (zie figuur) zijn heel geschikt voor toepassing in groeilijnen (welke oefenstof bied ik aan om een leerling
uit te dagen naar een hoger niveau te gaan) en voor determinatie (bij havo en vwo moeten echt de hoogste drie niveaus
worden bereikt). Het is een goed middel om het niveau van
toetsen in beeld te brengen en te bewaken. Het model is ook
heel goed te gebruiken binnen competentiegericht onderwijs
omdat ook het cognitief niveau van het praktisch handelen
ermee kan worden bepaald en benoemd.

Blooms model betrekt als een van de weinige taxonomieën
ook de kennis ten aanzien van kennisverwerving in het model;

(Anderson & Krathwohl, 2001 http://www.celt.iastate.edu/teaching/
RevisedBlooms1.html)

Bloom gaf een ordening van denkvaardigheden van eenvoudig naar complex. In 2001 is de taxonomie van Bloom door Anderson e.a. aangepast aan nieuwe
inzichten (Anderson, Krathwohl, Mayer, 2001) .

1
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OBIT
Bij de ontwikkeling en het gebruik van
toetsen kan een taxonomie erg verhelderend
en structurerend werken.

leerder niet per se van ‘laag’ naar ‘hoog’ leert en dat een
docent dus ook niet per se in deze volgorde materiaal hoeft
aan te bieden. Denk maar aan leren fietsen. Iemand kan
intuïtief leren fietsen (toepassen) en pas later het concept
’balans’ aangeboden krijgen. Hij zal dat concept goed begrijpen en onthouden omdat hij de ervaring al heeft. Wil je
Blooms model gebruiken, dan moet je wel eerst de vertaling maken naar de inhoud van je eigen vak.
Een taxonomie heeft veel
gebruikstoepassingen
Bij de ontwikkeling van toetsvragen en bij het gebruik van
toetsen kan een taxonomie erg verhelderend en structurerend werken. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.
	Een toetsconstructeur gebruikt een taxonomie om in de
gaten te houden wat voor type vragen hij ontwikkelt en
hoe hij deze verdeelt over de toets’. (sorteren en indelen)
	Een docent uit het vmbo gebruikt een taxonomie om te
bepalen welk type vragen hij aan een basis-kaderleerling in het eerste leerjaar voorlegt, vervolgens in het
tweede leerjaar en uiteindelijk in het derde leerjaar
(groei beschrijven).
	Een docent gebruikt een taxonomie om toetsen die hij
maakt voor de herkansingen gelijkwaardig te houden:
hij wil in de verschillende varianten van een toets wel
hetzelfde meten, ook al stelt hij andere vragen (vergelijken).
	Een groep docenten vertelde: ‘Bij het maken van oefenopdrachten proberen we aan te sluiten bij de leerbehoefte en/of de groeilijn van de leerling. Een taxonomie helpt ons om te bepalen welke leeractiviteit een
leerling naar een volgende leerfase brengt.
	Een taxonomie kan helpen bij het determineren: vmbo t,
havo of vwo? Vmbo basis, kader of gemengd? Als een
leerling een bepaald type opdracht wel of niet aankan,
dan zegt dat iets over zijn mogelijkheden. Je gebruikt de
taxonomie om niveauverschillen vast te stellen.
	Een school vertelt: ‘We wilden weten of we met de
schoolexamens en toetsen wel op het goede niveau
zaten. Dus hebben we de opgaven van de centrale
examens gecategoriseerd aan de hand van een goede
taxonomie en datzelfde hebben we gedaan met de opgaven uit de schoolexamens. Wat bleek? Er zat een enorm
verschil in de cognitieve niveaus die werden getoetst.
Het ene vak bleef in een (te) laag niveau hangen. Het
andere vak zat boven het niveau van het centraal schriftelijk. Aan de hand van diezelfde taxonomie zijn we
examenopdrachten gaan bijstellen.’
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	Dezelfde school: ‘We realiseerden ons ook onmiddellijk
dat de frictie tussen onderbouw en bovenbouw ontstaan
was doordat we te weinig hadden gelet op een goede opbouw in de achtereenvolgende toetsen in het curriculum.’
Handig dus, zo’n taxonomie. Welke u gaat gebruiken,
hangt af van wat u ermee wilt gaan doen. En het hangt ook
af van het onderwijsconcept en uw eigen voorkeur.
Op de volgende pagina’s ziet u een overzicht van de drie
taxonomieën Bloom, OBIT en RTTI®, die op dit moment erg
in de belangstelling staan. Tot slot besteden we ook nog
enkele woorden aan het concept ‘Rubrics’.
Op de site www.toets.nl/publicaties kunt u een uitgebreide
versie van dit artikel downloaden waarin ook Romisowski,
Kwakernaak, De Block en Heene, en Van Hiele worden besproken. U vindt er ook handige links voor meer informatie over de betreffende taxonomieën.

Het OBIT-model richt zich vooral op het
leren van kennis: je weet iets, je snapt het
en je kunt er iets mee doen. Het gaat uit
van een verdeling in reproductief leren en
inzichtelijk leren. Binnen die twee stappen
wordt onderscheid gemaakt in onthouden,
begrijpen, integreren en toepassen.

Reproductief leren

Inzichtelijk leren

Onthouden

Begrijpen

Integreren

Toepassen

Leren door reproductie,
uit het hoofd leren.

In eigen woorden
uitleggen, ordenen,
beschrijven e.d.

Leggen van verbanden,
combineren van
(gegeven/bekende)
denkstappen.

Creatief denken waarbij
denkstappen niet (volledig)
gegeven zijn of waarbij
sprake is van een nieuwe
onbekende context.

OBIT is een vergaande vereenvoudiging van het model van Benjamin
Bloom. Het kan worden gebruikt bij het opstellen van een toetsmatrijs om
heel snel en eenvoudig te checken hoe de vragen of opdrachten over de
vier categorieën verdeeld zijn. Maar OBIT biedt niet veel inzicht in de
ontwikkeling van de leerling omdat de indeling zo grof is en de begrippen
soms wel erg zijn opgerekt. Bovendien is het niet zo dat het leren in deze
volgorde gaat. Het is immers niet zo dat je voor onthouden de stof niet
hoeft te begrijpen zoals OBIT veronderstelt. Vaak moet je het juist wel

begrijpen om iets te kunnen onthouden en reproduceren. OBIT is een
classificatie van cognitieve handelingen. Het ontbreken van de metacognitieve dimensie – het nadenken over het eigen leren – maakt het ook
minder geschikt om er bijvoorbeeld mee te determineren, omdat juist het
zelf lerend vermogen van groot belang is voor de doorstroom naar hoger
onderwijs. Het is lastig toe te passen op taalonderwijs, creatieve vakken
of in het beroepsonderwijs.

RTTI®
RTTI® (Drost en Verra) onderscheidt vier
stadia in de cognitieve ontwikkeling van
leerlingen: Reproductie, Toepassen 1, Toepassen 2 en Inzicht. Dit model beperkt zich
volgens de bedenkers tot het VO. Ze redeneren dat competentiegerichte leer- en denkhandelingen een volgend, ‘hoger’ niveau is en dat
ten slotte het academische niveau daar nog
bovenuit stijgt.

Reproductie

Toepassen 1

Toepassen 2

Inzicht

Vragen oplossen op
basis van herkenning.
Er wordt niets wezenlijks
toegevoegd aan het
geleerde.

Zelfstandig toepassen
van leerstof in reeds
geleerde / bekende
situaties.

Toepassen van leerstof
in nieuwe situaties en
zelf bepalen welke
methode geschikt is.

Een actieve inbreng
hebben door zelf wat
aan het geleerde toe te
voegen.

RTTI® heeft net als OBIT het probleem van de wel erg ‘opgerekte’
categorieën, waardoor er geen heldere groeilijn mee valt aan te tonen.
Toepassen 1 en 2 zijn eigenlijk vormen van transfer van kennis (near
transfer = in bekende situaties en far transfer = in onbekende situaties).
Het gaat dan dus meer om de context waarin de kennis wordt toegepast.

De eenvoud van het model maakt het geschikt voor een snelle check of
alle niveaus voorkomen in de vragen van een toets, maar het is minder
geschikt voor het stellen van een diagnose binnen de catagorieën. Zeker
voor het vmbo is het ontbreken van de competentie-dimensie wel een
gemis.

Rubrics
Voor het beoordelen van vaardigheden en competenties wordt in het
voortgezet onderwijs vaak gebruik gemaakt van rubrics. Rubrics zijn
beschrijvingen van producten of (deel)vaardigheden waarbij kwaliteitscriteria worden benoemd die samenvallen met een stijgende waardering
voor het resultaat. Rubrics worden door docenten gebruikt bij beoordeling
en door leerlingen bij zelfreflectie. De SLO heeft bijvoorbeeld voor een
aantal vaardigheden rubrics ontwikkeld: communiceren, informatie
verwerven en verwerken, presenteren, samenwerken, plannen en

organiseren. Zijn rubrics dan ook een taxonomie? Nee. Om van een
taxonomie te mogen spreken moet er samenhang en structuur zijn tussen
de verschillende rubrics. De SLO rubrics zijn losse analytische beoordelingsmodellen die een leerling, anders dan bij een cijfer, inzicht geven in wat
goed ging en wat nog kan verbeteren. Voor een taxonomie die wel is
uitgewerkt in ‘rubrics’ bijvoorbeeld 4C your way, verwijs ik u naar de
uitgebreide versie van dit artikel op de website www.toets.nl/publicaties.
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bamein

Bushalte

hergelen

buiten

spapperen
veenherk

ik bamein
hers

chimpansee

poben

rokerig

Bushalte, hergelen, spapperen …
Aangespoord door het grote succes van de Taaltest hebben Gentse onderzoekers een
Taaltest Junior ontwikkeld. Het online woordspel moet inzicht geven in de woordenschat van Nederlandstalige kinderen. Woord na woord verschijnt op het beeldscherm.
Bushalte. Hergelen. Spapperen. Ik. Chimpansee. Hers. Bestaande woorden en onzinwoorden die op Nederlandse lijken wisselen elkaar af. Ken je dit woord, vraagt het
programma aan de speler. Ja? Of nee? De Taaltest Junior is bedoeld voor Nederlandstalige kinderen tot een jaar of veertien. Als tien- tot twintigduizend kinderen een lijstje
met honderd woorden beoordelen, kunnen Gentse onderzoekers aan de reacties zien
welke woorden Nederlandstalige kinderen kennen en op welke leeftijd ze die hebben
geleerd. De Taaltest Junior is een afgeleide van de ‘volwassen’ test die de basis vormt
van het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar de Nederlandse woordenschat. De
Taaltest Junior is te vinden op http://j-woordentest.ugent.be/child_experiments.html.

zapservice
Strengere toetsen voor Engelse basisschoolleerlingen
Scholen in Groot-Brittannië worden geen examenfabrieken. Dat belooft vicepremier Nick Clegg in een interview. Zijn plan om basisschoolleerlingen aan
strengere toetsen te onderwerpen stuit op veel verzet. De Britse docentenvakbond vreest dat veel leerlingen de strengere toetsen niet aankunnen. Een adviescommissie van de Britse regering stelt dat het juist goed is kinderen vanaf 5 jaar
strenger te toetsen. Dat zou de weg naar de middelbare school alleen maar vergemakkelijken. In 2016 moet 85 procent van de basisschoolleerlingen slagen
voor de strengere toetsen in vakken als wiskunde, lezen en spelling. Clegg erkent
wel dat dit percentage met name voor s cholen in probleemwijken een ‘lastige
horde’ kan worden. Dit mag scholen er echter niet van weerhouden te streven
naar het hoogst haalbare, aldus de vicepremier. Hij benadrukt dat leerlingen aan
het eind van de basisschool nu ook al getoetst worden op hun kennis en vaardigheden. Bovendien, zegt hij, is het niet de bedoeling zowel ouders als scholen
tegen elkaar op te zetten. De strengere toetsen zullen dus niet als ‘statussymbool’ gebruikt worden, verzekert de vicepremier.

Tweede correctie? Niet voor niets!
De AOb krijgt veel klachten van leraren over hun taakbelasting tijdens de examenperiode. Dat schrijft
AOb-voorzitter Walter Dresscher in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. ‘Er moet
voldoende tijd en een duidelijke vergoeding per examenwerk worden afgesproken’, stelt hij. De vergoeding voor de tweede correctie is mager, volgens Dresscher. Sommige scholen betalen zelfs helemaal
geen vergoeding meer, omdat er volgens hen lessen vervallen. Volgens Dresscher is dat slechts ten dele
waar; docenten moeten namelijk gaan surveilleren. ‘Scholen beschikken vaak ook niet over goede werkplekken waar het examenwerk kan worden nagekeken. Leraren moeten het examenwerk kunnen opbergen op school. Nu wordt de tweede correctie meestal thuis uitgevoerd’, aldus de AOb-voorzitter. De
examens zouden bovendien vaak te laat worden aangeleverd voor de tweede correctie.

14 Toets!

Ruimtelijk inzicht
belangrijker voor
ontwikkeling dan gedacht
Spelletjes waarmee het ruimtelijk
inzicht wordt vergroot, zijn wellicht
belangrijkere indicatoren voor de (creatieve) ontwikkeling van kinderen dan
tot nu toe werd aangenomen. Belangrijker zelfs dan verbale vaardigheden
en vakken als bijvoorbeeld wiskunde.
Dat valt te lezen in een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological
Science. In de studie werd gekeken
naar de professionele carrières van
mensen die als 13-jarigen in de VS
toelatingsexamen deden voor hogeschool of universiteit en de Differentiële
Aanleg Test aflegden. Hoewel verbale
vaardigheden en vakken als wiskunde
zeker indicatoren blijken voor de prestaties van kinderen, vergroot ruimtelijk
inzicht de prestaties aanzienlijk, stellen
de onderzoekers. Docenten aan de
Vanderbilt University in Nashville
pleiten er dan ook voor gestandaardiseerde testen als de SAT-test te
herschrijven en de nadruk meer te leggen op ruimtelijk inzicht.

Sommige staten VS doorgeschoten in
‘testmanie’
In de VS zijn scholen veel te ver doorgeschoten in hun
‘testmanie’, betoogt de hoofdredactie van de New York
Times. Een decennium geleden nam het Amerikaanse
Congres de zogenaamde ‘No Child Left Behind Act’ aan.
Het idee hierachter was scholen verantwoordelijk te
stellen voor de prestaties van hun leerlingen in ruil voor
geld van de overheid. Slecht presterende scholen
zouden op die manier gedwongen worden beter hun
best te gaan doen. Verbeterde tests hebben de prestaties van leerlingen in de loop der jaren inderdaad naar
een aanzienlijk hoger plan getild, maar sommige staten
in de VS zijn te ver doorgeschoten, met als gevolg dat er
van het eigenlijke lesprogramma weinig terechtkomt.
Bovendien is de VS vergeten geld te steken in de ontwikkeling en training van docenten, door een te grote focus
op toetsing.

Toetsfunctionaliteit Wikiwijs Maken uitgebreid
Wikiwijs Maken is vernieuwd. De belangrijkste verandering is de uitbreiding van interactieve
vraagvormen. Naast meerkeuze- en combinatievragen, worden nu ook nieuwe vraagtypes
ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan sleepwoordvragen, waarbij een woord naar een plek
in de tekst wordt gesleept of woord-invulvragen, waarbij een woord in de tekst wordt ingevoerd. Kijk voor meer informatie op www.wikiwijsinhetonderwijs.nl. Op de site staat ook een
handleiding waarin alle veranderingen stapsgewijs staan beschreven.

Overstapservice
Onderwijs: digitaal
leerlinggegevens
overdragen
Met Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen
leerlinggegevens digitaal overdragen als een leerling overstapt naar een andere school.
De service maakt gebruik van
beveiligde verbindingen en
voldoet aan alle wettelijke eisen rondom privacy. Ruim 300
scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben zich al
gekwalificeerd voor OSO. Nog
eens 300 scholen hebben zich
aangemeld om zich te kwalificeren. Scholen die ook gebruik willen maken van OSO,
kunnen zich dit jaar nog kosteloos kwalificeren.

NIEUW!

Eerste Kamer kritisch over centrale
eindtoets PO
De Eerste Kamer is kritisch over het wetsvoorstel centrale
eindtoets PO. Vooral de coalitiepartijen delen de zorgen van
de VO-raad over de late toetsafname in april/mei. VO-scholen
kunnen de resultaten dan niet meer meenemen bij de toelating van leerlingen. De VO-raad staat wel positief tegenover
het verplaatsen van de toets naar een later moment in het
jaar, omdat zo de onderwijstijd in groep 8 beter wordt benut
en het advies van de basisschool meer gewicht krijgt. Maar
de uitslag van de eindtoets moet wel uiterlijk 1 mei bekend
zijn. Verschillende partijen in de Kamer vinden de eindtoets,
die alleen over rekenen en taal gaat, bovendien te beperkt. Zij
benadrukken dat onderwijs meer is dan taal en rekenen en
dat het gericht moet zijn op de brede vorming van leerlingen.
De VO-raad deelt deze angst voor verschraling van het
onderwijs niet. Via het schooladvies krijgen VO-scholen een
beeld van de ‘totale leerling.’
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[advertentie]

Schoolscores eindtoets PO openbaar
De schoolscores van de Cito eindtoets zijn eind september
openbaar gemaakt. RTL Nieuws had de gemiddelde
scores opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) en won vervolgens het kort geding dat was aangespannen door meer dan honderd schoolbesturen. Na de
bekendmaking van de scores regende het reacties, van
afschuw over dit soort publieke prestatievergelijking tot
trots over de goede scores van eigen scholen. De vergelijking tussen scholen werd mogelijk gemaakt door Jaap
Dronkers van de Universiteit van Maastricht, die een
methode ontwikkeld heeft om de score van een school af
te zetten tegen vergelijkbare scholen. De scores van individuele leerlingen zij niet openbaar gemaakt.

zapservice
Toetszaal moet multifunctioneel zijn
Digitaal toetsen is de toekomst, maar er is ook voorbehoud. ‘Je moet een tentamenzaal wel zo in kunnen richten dat er ook nog normaal getoetst kan worden’, zegt
Sharon Klinkenberg van de Special Interest Groep Digitaal Toetsen van SURF. De VU
is al bezig de grootste zaal volledig uit te rusten met computers. ‘Als je een tentamenzaal zo inricht dat er alleen digitaal getoetst kan worden, dan gaat dat echt niet
opwegen tegen de kosten’, waarschuwt Klinkenberg. Een goed exploitatiemodel is
essentieel, vindt Klinkenberg. Voor een grote digitale tentamenzaal is een investering
van ongeveer 380.000 euro nodig. Om die kosten eruit te halen moeten er zo’n
twintigduizend toetsen per jaar afgenomen worden. De VU en de UvA zijn niet de
enige onderwijsinstellingen die de komende tijd investeren in digitale toetsmogelijkheden. Ook Groningen, Rotterdam, Delft en Saxion in Overijssel zijn bezig met ruimtes voor digitaal examineren.

Kijk op www.schoolexamensvo.nl
De website www.schoolexamensvo.nl biedt docenten en schoolleiders
de mogelijkheid om de kwaliteit van schoolexamens havo en vwo te
monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Voor docenten bevat de site
naast algemene informatie ook vakspecifieke informatie over toetsing bij
een bepaald vak. De informatie voor schoolleiders is afkomstig van de
VO-raad. De informatie voor docenten is afkomstig uit het project
‘Kwaliteitsborging schoolexamens’ van SLO.

Iedereen moet
straks de rekentoets
halen. Hoe pak ik dat
aan met zulke grote
verschillen
tussen leerlingen?
Carl van Dijk, docent wiskunde

Breng eerst de
niveauverschillen
in kaart, zodat je
kunt differentiëren.
Nicole Bonouvrie, nbonouvrie@bureau-ice.nl

Zorgen om invoeringstraject Referentiekader
In een brief van 4 maart jl. uit de VO-raad, samen met andere sectororganisaties, haar zorgen over de gevolgen van het huidige invoeringstraject Referentiekader taal en rekenen voor (specifieke groepen) leerlingen. De VO-raad dringt aan op zorgvuldige monitoring van de invoering en onderzoek naar de haalbaarheid van het niveau 2F voor vmbo-bb-leerlingen. Daarnaast pleit de VO-raad ervoor het cijfer van de
rekentoets pas op de cijferlijst te plaatsen als deze toets daadwerkelijk onderdeel wordt van de slaag-/zakregeling. De AOb vraagt de staatssecretaris om een discussie met de beroepsgroep over de referentieniveaus en het niveau van het rekenonderwijs op de scholen.
De mogelijkheid leerlingen te laten zakken vanwege een onvoldoende voor de rekentoets is uitgesteld tot het schooljaar 2015/2016.
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Toetsresultaten geven inzicht in niveauverschillen. Bureau ICE laat u graag zien hoe u vervolgens
de voortgang van uw leerlingen kunt monitoren en ervoor zorgt dat al uw leerlingen vooruitgang boeken.
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Bel Bureau ICE voor een afspraak: 0345- 65 66 10.

Nieuwe niveaus
en nieuwe toetsen
invoeren in het
onderwijs is geen
sinecure. Het
Tabor College in
Hoorn bereidt
zich voor op de
invoering van de
Referentieniveaus
Taal en Rekenen in
de examens.

‘Pas als je
weet hoe de
leerlingen er
nu voor staan,
weet je hoe
groot de
uitdaging is.’
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Lex Veldhuizen, Tabor College

door de redactie

artikel

Wat beleidsmatig met een pennenstreek kan worden afgerond, vraagt in de praktijk meestal
nog veel denkwerk en ontwikkelstappen voordat gesproken kan worden van een nieuwe
realiteit. Het ontwikkelen van referentieniveaus, het wijzigen van de inhoud van een examen
(Nederlands) en het invoeren van een nieuwe eindtoets (Rekenen) zonder dat daar een
schoolvak onder ligt, stellen zowel de school als toetsontwikkelaars voor nieuwe vragen.
Anticiperen is best lastig, want nog lang niet alle beleidsregels en nieuwe inhouden zijn bekend
en concreet. Voor het Tabor College in Hoorn geen reden om af te wachten. Zij zijn een jaar
geleden al gestart met een serieuze aanpak van het taal- en rekenonderwijs.

Het Tabor College bestaat uit drie locaties, waar vrijwel
alle vormen van voortgezet onderwijs worden aangeboden: vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig havo en vwo. De school realiseert zich goed wat de consequenties zijn van het veranderende eindexamen en de
invoering van de rekentoets. Niet alleen het vocabulaire op
school is verrijkt met begrippen als referentiekader, referentieniveaus en 2F. Leerlingen moeten aan het einde van
hun schooltijd kunnen laten zien dat ze een bepaald taalen rekenniveau beheersen: 2F, 3F of 4F. De school is daarom twee jaar geleden op zoek gegaan naar een onafhankelijk toetsinstrument dat specifiek deze twee vaardigheden
goed in beeld brengt. ‘Want het eerste wat je te doen staat
is zicht krijgen op de vaardigheden van de leerlingen; hoe
staan ze ervoor? Pas dan weet je hoe groot de uitdaging is.’
Instrument kiezen en oefenen
Lex Veldhuizen is rector van de locatie Oscar Romero en
lid van de kerndirectie. ‘Onze verlanglijst was helder. We
hadden een digitaal toetsinstrument nodig, met verschillende toetsen op de verschillende benodigde niveaus,
verschillende toetsversies op hetzelfde niveau, onmiddellijke beschikbaarheid van scores, goede overzichten per
leerling, per klas en met inzicht in groei. En we hadden ook
praktische vragen over de snelheid waarmee we over het
materiaal konden beschikken, technische vragen, vragen
omtrent de privacy. We hebben een aantal organisaties
hun materiaal laten presenteren. Daarbij hebben we gelet
op hoe volledig de materialen al waren, de kosten, en de
bespreekbaarheid van maatwerk. En we wilden toetsmateriaal dat echt gemaakt is op basis van de referentieniveaus, en
geen bestaand materiaal waarop referentieniveaus ‘geplakt’
zijn. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het digitale toetsen leerlingvolgsysteem TOA van Bureau ICE. Wij vonden
dat de ontwikkelaars zeer goed hadden nagedacht over het
materiaal en over de behoeften van scholen, en er is veel
voorbeeldmateriaal.

Ellen Klinkenberg is projectleider bij de invoering. ‘In
februari 2012 hebben wij de toetsen in huis gekregen en
nog voor de zomervakantie konden de eerste leerlingen
toetsen maken. Tja, hoe krijg je zo’n systeem onder de
knie? Ik kan andere scholen aanraden om een aantal
dingen te doen. Wij zijn begonnen om eerst met een klein
team, taalcoördinator en rekencoördinator, het programma goed te verkennen. Gewoon als leerling aan de slag
gaan, delen van toetsen maken, instructies bekijken, enzovoort. Je weet dan al vrij snel waarover je praat. Verder
moet je goed nadenken over de verschillende rollen. Wie
beslist welke toetsen worden afgenomen, wie regelt dat, bij
wie ligt de beheerfunctie? Als je die afspraken goed hebt
gemaakt, is het zaak dat iedereen daarin vaardig wordt.
Hoe vaker je dat doet, hoe vaardiger je erin wordt. Wij
hebben daarom besloten om één iemand verantwoordelijk
te maken voor dit onderdeel bij taal en één iemand bij
rekenen.’
Toetsafname en remediëring
Om te laten zien hoe het ervoor staat met de taal- en
rekenvaardigheden, moeten leerlingen verschillende toetsen maken. Het Tabor College kwam er al snel achter dat je
deze goed moet voorbereiden. Ellen Klinkenberg: ‘Niet
alleen wij moeten weten waarover het gaat; dat geldt voor
de leerlingen ook. In de eerste afnames merkten we dat ze
zaken afraffelden en soms hele onderdelen doorklikten of
oversloegen. Ze wisten niet waarom sommige deelvaardigheden van belang waren. Eigenlijk wisten ze niet goed
waarvoor ze de toets maakten. Daar hebben we van
geleerd. We sturen nu de rekendocent van 4 havo langs
elke klas om uit te leggen waarvoor de toetsen zijn bedoeld
en wat de leerlingen te wachten staat.
Toetsing geeft inzicht en uiteindelijk is het natuurlijk het
belangrijkst dat je je leerlingen op een bepaald niveau
krijgt. Dus dient zich de vraag aan: wie komt in aanToets! 19
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merking voor remediëring? Daar moeten we op dit moment nog een afweging in maken en dat heeft te maken
met deze beginnende ontwikkeling. We weten bijvoorbeeld dat de vmbo-leerlingen bij rekenen op 2F moeten
uit-komen. Maar de groep die daar nog niet is, is eenvoudigweg te groot om in zijn geheel te remediëren. Dus geven
we de leerlingen die “onder 1F” zitten nu speciale begeleiding. Bij taal beperken we ons zelfs tot de groep leerlingen
met het toetsresultaat “nog geen niveau aan toe te kennen”.
Voor de overige leerlingen hebben we vooralsnog veel
oefenmateriaal op de ELO gezet, waarmee leerlingen zelf
aan de slag kunnen. Dus het diagnosticeren hebben we
goed onder de knie, maar het effectief kunnen organiseren
van remediëren, de tekorten wegwerken, dat neemt nog

Om het taal- en rekenniveau van leerlingen
te verbeteren, zullen de eindexamens in het
voortgezet onderwijs veranderen. De examens
Nederlands moeten vanaf het schooljaar 20142015 zijn afgestemd op de referentieniveaus.
Ook zullen alle leerlingen een rekentoets afleggen als onderdeel van het eindexamen. Deze
rekentoets wordt in het schooljaar 2013-2014
ingevoerd. Tot het schooljaar 2015-2016 telt
het cijfer niet mee voor de exameneisen al
komt het wel op het diploma te staan.

tijd. Het gaat om zulke grote aantallen. Maar nu we de
toetsresultaten hebben, kennen we onze uitdaging en
kunnen we ermee aan de slag. Volgend jaar gaan we
bijvoorbeeld apart tijd inroosteren voor rekenen.’
Alert op vreemde toetsuitslagen
Bureau ICE drukt scholen op het hart vreemde toetsuitslagen direct te melden aan de toetsontwikkelaars. Stan
Broos (Bureau ICE): ‘Samen met de school lopen we dan
eerst een aantal mogelijke oorzaken af. Vaak laten onverwachte toetsresultaten zich eenvoudig verklaren. De leerlingen zijn bijvoorbeeld onvoldoende voorbereid op de toets.
Of er is getoetst op een tijdstip van de dag dat de uitslag positief of negatief beïnvloedt. Tien uur ’s ochtends geeft bijvoorbeeld de beste toetsresultaten. Daarom wijken de toetsresultaten die tijdens de remediëringsuren tot stand komen,
vaak flink af; die uren zijn meestal ingeroosterd aan het einde van de schooldag. In een studielokaal is het rustiger dan
in een klaslokaal. En soms blijken leerlingen er gewoon met
de pet naar te gooien omdat ze het nut van de toets niet inzien. Tja, dan kun je rare uitslagen krijgen, die niet passen
bij het beeld dat de docent van zijn leerlingen heeft.’
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Nadenken over de toekomst
Op het Tabor College dient de volgende fase zich aan; nog
intensiever gebruik van het toetsinstrumentarium en het
verder organiseren van het specifieke taal- en rekenonderwijs. Lex Veldhuizen heeft daar wel ideeën over. ‘Je
zou de eerste twee jaren het onderwijs in taal en rekenen
zo moeten inrichten, dat je een stevig fundament van taalen rekenvaardigheid legt. Begrijpend lezen moet in orde
zijn, anders heeft de leerling daar in alle vakken last van.
“Het mag niet ten koste van de lestijd van mijn vak gaan” is
geen geldig argument. De leraar wiskunde moet zich realiseren dat zijn lessen verre van effectief zijn als de rekenbasis bij de leerlingen niet op orde is. Na het tweede jaar zou
een aantal secties taal en rekenen, of delen daarvan, kunnen “adopteren” en onderbrengen in het standaardcurriculum. Dat geeft ook betrokkenheid van een grotere groep.
Hieraan moeten we nog werken. Docenten zijn erg
gefocust op hun methode en sluiten met hun onderwijs
aan bij de veronderstelling dat iemand iets beheerst, maar
niet bij de daadwerkelijke mate van beheersing. Daar zijn
we in het onderwijs erg goed in en in dat opzicht kun je
niet vaak genoeg toetsinstrumenten inzetten. Het is
belangrijk dat al onze docenten dit besef op het netvlies
krijgen. Ik wil dat vakdocenten straks uit eigen beweging
de taalscores eens raadplegen van een leerling die bij hun
vak onder de maat scoort. Dat ze willen onderzoeken of
een laag cijfer wellicht ook aan de taal- of rekenvaardigheid kan liggen. Mentoren doen dat nu al wel.’
Lex Veldhuizen is stellig als het gaat om de vraag of er misschien te veel getoetst wordt. ‘Toetsen moeten de informatie
geven die wij nodig hebben. Je hebt als school bepaalde
ambities, je wilt ergens naartoe met je leerlingen. Je bent
deskundig en je verantwoordt jezelf naar buiten toe, naar
de Inspectie. Je moet je leerlingen naar het eindexamen toe
leiden, en daar wordt de maat genomen, hoe je het ook
wendt of keert. Dat betekent op gezette tijden toetsen afnemen die door een onafhankelijke partij worden aangeleverd. Die toetsen heb je gewoon nodig. Eigenlijk voor alle
vakken.
En in de wat verdere toekomst zijn toetsen onmisbaar bij
het personaliseren van het onderwijs. Dat geeft mogelijkheden; je kunt veel flexibeler de vakken benaderen. Een
kind met een talenknobbel kan binnen drie jaar door het
lesprogramma heen zijn en tijd overhouden voor vakken
waar hij meer moeite mee heeft.’ Veldhuizen maakt ook
een kanttekening. ’Hiervoor moet er wel iets gebeuren in
het onderwijs. Nu overvragen we onze docenten structureel. Ze moeten van alles, didactisch, pedagogisch, administratief, ze moeten iets met pesten en excellente leerlingen,
iets met ICT en differentiëren. Zo blijft er weinig tijd over
in de werkweek en weinig ruimte in het hoofd om bezig te
zijn met vernieuwingen. Dan verliezen we onze partner in
innovatie.’

gastcolumn

Dekker nu verplicht wil stellen in het voortgezet onderwijs.
Zoals hij eerder probeerde om een landelijk verplichte CITOeindtoets in te voeren; gelukkig stak een meerderheid van de
Kamer daar een stokje voor en wordt het schooladvies leidend. Zou de staatssecretaris denken dat docenten geen
beeld hebben van de vorderingen van hun leerlingen en dat zij
zitten te wachten op “zijn” toets? Natuurlijk niet.
De staatssecretaris wil heel graag dat zijn ambtenaren mooie
lijstjes maken met gemiddelde toetsresultaten van scholen en
van het hele land. Hij is blij dat de rechter net bepaald heeft
dat hij de gemiddelden van de CITO-eindtoets mag publice-

Verplichte landelijke
toetsen? Nee!
R uim een jaar geleden beweerde een onderwijswoordvoerder van een regeringspartij bij Pauw & Witteman dat het
een schande was dat de helft van de Nederlandse kinderen
een onvoldoende voor de CITO-eindtoets haalde. Zelfs de
toenmalige voorzitter van de PO-raad zweeg. Voor mij was dit
het moment waarop ik besloot het onderwijs na 33 jaar in te
ruilen voor de landelijke politiek. Want deze uitspraak was
symptomatisch voor de manier waarop nogal wat Haagse
beleidsmakers aankijken tegen de betekenis van toetsen.
Een soort denken dat met passie bestreden moet worden.
Passie voor het kind.
Want toetsen zijn er voor het kind. Om diagnostische redenen. Het kind heeft er recht op te weten waar het staat in de
verwerving van kennis en vaardigheden. Voor de docent is de
toets een hulpmiddel om vast te stellen waar extra ondersteuning, een andere didactische benadering of een extra
stimulans nodig zijn. Zo komt het kind verder en kan het zich
optimaal ontwikkelen.
Maar sommige Haagse politici, beleidsmakers en bestuurders hebben iets heel anders voor ogen met toetsing. Die
vinden dat toetsen voor alle leerlingen gelijk moeten zijn en
gelijktijdig moeten worden afgenomen. Dat gebeurt onder het
mom van kwaliteitsmeting, een hulpmiddel voor de docent
om te zien of de leerlingen “op koers” liggen. Zoals bij de
Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT), die staatssecretaris

ren. Dat geeft in zijn ogen een beeld van de kwaliteit van de
scholen. Dit gebeurt al met de gemiddelde eindexamenresultaten en het gaat ook gebeuren met de DTT. Dan kan de
overheid nog beter scholen afrekenen op “kwaliteit” en
kunnen er nog slimmere prestatieafspraken in elkaar gezet
worden. Zelfs sommige schoolbestuurders zijn (nog?) niet
helemaal vrij van dit denken. Vreselijk!
Toetsen meten de voortgang van de leerling, niet de kwaliteit
van de school. Juist niet, want die is gelegen in de voortgang
van de leerling ten opzichte van zijn of haar startpositie,
mogelijkheden en omstandigheden. Die zijn voor elk kind
anders en deze verschillen zullen met de komst van Passend
Onderwijs alleen maar toenemen.
Minstens zo kwalijk is het perverse effect van deze
zogenaamde “output”-meting. Kinderen van wie verwacht
wordt dat zij onder het gemiddelde zullen scoren, dreigen niet
toegelaten te worden als scholen ervoor kiezen om zich in dit
afrekenmodel te laten dwingen. Of deze kinderen zullen
voortdurend als verliezers hun schooltijd doorlopen. Dat
mogen we niet laten gebeuren!
Daarom zeg ik: geen verplichte landelijke toetsen, vertrouwen
en ruimte voor school en docent, horizontale in plaats van
verticale verantwoording. Laten we focussen op de kansen
voor het kind!

De TOA is het digitaal leerlingvolgsysteem van Bureau ICE voor o.a. rekenen, Nederlands en Engels. In de TOA staan ruim 500 toetsen
en de toetsuitslagen zijn gerelateerd aan de referentieniveaus (1F t/m 4F) of ERK-niveaus (A1 t/m C1).
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opinie

Met ingang van het schooljaar
2014-2015 zullen alle leerlingen
van het vmbo, havo en vwo
voor de kernvakken Nederlands,
Engels en rekenen/wiskunde een
nieuwe landelijke diagnostische
tussentijdse toets gaan maken.
De staatssecretaris noemt de toets
in zijn wetswijzigingsvoorstel een
nieuw instrument om het onderwijs
te verbeteren. Goed voor de school,
goed voor de docent, goed voor
de leerling. Én een nieuwe peilstok
voor de kwaliteit van het voortgezet
onderwijs op stelselniveau. Toets!
inventariseert de opinies van
de verschillende organen over
dit nieuwe instrument. Nodig of
overbodig?

Goed
Goed toetsen,
toetsen,
betere
betere examenresultaten!
examenresultaten!
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De belangrijkste actualiteiten rond
De belangrijkste actualiteiten rond
toetsen en examineren voor havo/vwo
toetsen en examineren voor havo/vwo

Diagnostische
Tussentijdse
Toets. nodig?
Of overbodig?
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Groep Educatieve Uitgeverijen:
‘De GEU erkent het nut en de noodzaak van toetsing (mits dekkend voor de brede ontwikkeling) en het volgen van
leerlingen voor een effectief onderwijsleerproces. De GEU is daarbij van mening dat het van groot belang is dat er
in het onderwijs meer aandacht komt voor een sterke samenhang tussen lesgeven, leermiddelen en toetsing. De
GEU constateert dat er met het wetsvoorstel ten aanzien van de tussentijdse toets enerzijds onvoldoende keuzevrijheid is voor scholen, anderzijds onvoldoende ruimte voor marktpartijen. Zou het niet beter zijn om, net als bij
de eindtoets PO, scholen de keuzevrijheid (en bijbehorende middelen) te geven om voor een eigen toets te
kiezen? Scholen kunnen dan een tussentijdse toets kiezen die aansluit bij de visie en werkwijze van de school.
Marktpartijen kunnen daarvoor, binnen nader te definiëren kwaliteitseisen (validiteit en betrouwbaarheid), een
tussentijdse toets en bijpassende dienstverlening aanbieden aan scholen.’

Klaas Heemskerk, docent Nederlands en
voorzitter van de sectie Nederlands binnen de
Vereniging van Leraren in Levende Talen:
‘De DTT is een bedreiging voor de kwaliteit van het taalonderwijs. Uit onderzoek weten we,
dat leraren door de sturing op cijfers nu al onder druk staan om tegen hun professionaliteit in
te handelen. Bovendien is de DTT voor Nederlands zoals die nu ontwikkeld wordt, volstrekt
onvoldoende valide, de randvoorwaarden (digitaal, computergecorrigeerd, adaptief) bepalen
de inhoud. Maar uit onderzoek weten we dat je schrijfvaardigheid niet met meerkeuzevragen
kunt meten (Pullens, Den Ouden, Herrlitz en Van den Bergh in Levende Talen Tijdschrift, juni
2013). Als we niet oppassen worden de schrijfopdrachten die leerlingen in de onderbouw nu
maken, vervangen door op de DTT gerichte opdrachtjes die niets meer met taalvaardigheid

(Reactie op wetsvoorstel, 30 augustus 2013)

van doen hebben. Laten we eerst investeren in een inhoudelijk stevig en deugdelijk eindexamen Nederlands in plaats van in nog meer invalide Citotoetsen.’

Raad van State:

Vincent Jonker, Freudenthal
Institute for Science and
Mathematics Education:
‘Tja. Als je besluit onderwijstijd in te leveren ten gunste

‘We wijzen op het risico dat scholen zich te eenzijdig

van toetstijd, dan moet je wel zeker weten dat zo’n toets

gaan richten op het voldoen aan de eisen van leerling-

je niet gaat vertellen wat je eigenlijk als docent al weet.

Onderwijsraad:

volgsystemen en het goed scoren op de landelijk vastge-

Nog belangrijker: op welke manier wordt de leraar hier

De Onderwijsraad vindt een jaarlijkse ver-

stelde diagnostische toetsen. Dat kan een rem vormen

wijzer van? Krijgt hij echt meer informatie en kan hij

plichte toets niet nodig. In ons advies aan

op het eigen innovatief vermogen van scholen om hun

hiermee beter uitleggen? Je kunt je wel assessment-

de minister hebben wij aangegeven voor-

onderwijs te verbeteren. Dit soort maatregelen staat ook

achtige instrumenten voorstellen die hieraan een bijdra-

stander te zijn van periodiek en systema-

op gespannen voet met de bevindingen van McKinsey

ge zouden kunnen leveren, maar meestal sneuvelen die

tisch toetsen van leerlingen. Een wette-

De Diagnostische
Tussentijdse toets
(DTT)

(2010) dat bij het verbeteren van een stelsel dat al redelijk

vormen van toetsing onder druk van veiligheids- en

lijke verplichtstelling van een jaarlijkse

Een landelijke toets, af te nemen in

tot goed functioneert juist meer vrijheid voor de individu-

methodologische overwegingen. Het is ook de vraag of

tussentijdse toets vinden wij echter geen

vmbo 2, en havo/vwo 3, voor de vakken

ele school of leraar wenselijk is.’

je het vak wiskunde recht doet met dit soort digitale

noodzakelijke voorwaarde om de kwali-

Nederlands, Engels en Rekenen/Wis-

(Advies van de Raad van State, 14 september 2012)

toetsing. Het gaat er ook om dat de leerling ervaart dat in

teit en opbrengsten van het onderwijs te

kunde. De DTT maakt inzichtelijk waar

diverse omstandigheden (niet alleen maar in standaard

verbeteren. Het centrale en uniforme

de leerling staat in relatie tot het beoog-

toetssettings) kennis uit wiskunde/rekenen effectief kan

karakter van de toetsen, gevoegd bij de

de (eind)niveau en wat er nog nodig is

worden toegepast. Het politieke belang om goed te

jaarlijkse frequentie, legt een onevenredig

om dit niveau te bereiken (formatief). De

scoren (TIMSS, PISA, etc.) mag geen verschraling van

groot accent bij het stelselbelang van de

toets baseert zich op de doorlopende

het Nederlandse onderwijs gaan betekenen.’

minister. Het sluit bovendien niet aan op

leerlijnen, de referentieniveaus en de

de vrijheid die scholen nodig hebben om

tussendoelen, afgeleid van de examen-

het onderwijs in overeenstemming met

doelen. Het wordt een digitale toets met

hun eigen keuzes te verbeteren. Als de

een adaptief karakter: de toets legt

VO-raad:
‘Voor de VO-raad is het cruciaal dat de toets
alleen als hulpmiddel wordt ingezet en dat
scholen niet worden afgerekend op de resulta-
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minister een jaarlijkse toetsing wel ver-

vragen voor die passen bij het niveau

Besturenraad:

plicht gaat stellen, dan adviseren wij dat

van de leerling. Een vmbo-leerling kan

‘Het verplicht deelnemen aan internationale

scholen zelf moeten kunnen bepalen

dus ook vragen op havo-niveau voorge-

ten ervan. Scholen moeten zelf eigenaar

onderzoeken rechtvaardigt het kabinet met

welke toets zij afnemen. Een centrale,

legd krijgen als blijkt dat hij dat aankan.

blijven van de resultaten en van wat zij daarna

een verwijzing naar de ambitie van de rege-

uniforme toets wijzen wij af. De minister

Het staat scholen vrij om met de resul-

met de resultaten doen. Ook zijn we geen voor-

ring om tot de top 5-kenniseconomieën in

zou onder de verantwoordelijkheid van

taten te doen wat zij willen, maar de

stander van het gebruiken van de toets-

de wereld te behoren. De Besturenraad

het College van Examens toetsen kun-

Onderwijsinspectie zal hier wel naar

uitslagen op stelselniveau. We wijzen er uit-

neemt afstand van dit ranglijstdenken,

nen laten ontwikkelen die scholen des-

vragen. De uitvoering van de DTT ligt bij

drukkelijk op dat verkeerde conclusies kunnen

temeer daar de door de staatssecretaris

gewenst

het College voor Examens (CvE), de

worden getrokken uit zo’n landelijk cijfer. De

genoemde onderzoeken uitsluitend draaien

belangrijk dat scholen kunnen beschik-

toets is puur bedoeld om op schoolniveau te

om rekenen en taal en daarmee geen oog

ken over betrouwbare en valide toetsen.

bekijken welk niveau leerlingen hebben aan

hebben voor de veel bredere taak van het

Maar scholen dienen vrij te zijn om zelf

het einde van de onderbouw en op basis

onderwijs.’

een toets te (laten) ontwikkelen.’

hiervan de juiste vervolgacties te nemen.’

(Besturenraad, 27 juni 2013)

(Advies van de Onderwijsraad, 31 mei 2012)

kunnen

gebruiken.

Het

is

ontwikkeling bij Stichting Cito.
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MIJN KLAS VERDIENT

Willie de Wit

EEN GOEDE TOETS

wiskundedocent en rekencoördinator
Udens College

Mijn leerlingen werken hard, ze moeten wel. De een moet er wat meer
voor doen dan de ander, maar ze verdienen het allemaal om een goede
toets te krijgen. Zodat zij weten waar ze staan en ik weet wat ik moet
doen om het beste uit hen te halen. Met het online toetssyteem TOA
van Bureau ICE lukt me dat. Het systeem is betrouwbaar en werkt altijd.
Makkelijk te gebruiken, hoge kwaliteit toetsen en direct inzicht.
Want toetsen is leuk maar ontwikkelen is belangrijker.

Kijk voor alle mogelijkheden van de TOA op www.toets.nl/voorgezetonderwijs
of bel Jochum Winkelman of Stan Broos voor een afspraak: 0345 - 65 66 10

toetsvragen

vraag hetANIEK
Heeft u vragen over toetsen? Begrijpt u
bepaalde toetsresultaten niet? Bent u door uw
repertoire aan vraagvormen heen of heeft u
binnen uw sectie een geschil over
een beoordeling?

(Belle, docente biologie) Ik zag
laatst een toets van een collega. Die
bestond slechts uit stellingen over de lesstof. Ik vroeg me af of dat een goede vorm
van toetsen is. En wat kun je beter wel en
wat beter niet bevragen met behulp van
stellingen?
Aniek: Vaak zie je in toetsen waar/niet waarvragen of juist/onjuist-vragen, gebaseerd op
stellingen. Cruciaal bij dit soort vragen is, dat je
ervoor moet zorgen dat er maar één antwoord
écht goed is. Dat klinkt voor de hand liggend,
maar dat is het in de praktijk toch niet. Check
dus zelf uitvoerig of de gegeven stelling echt
altijd waar of altijd niet waar is. Realiseer je ook
dat bij dit soort vragen de kans groot is, dat een
leerling die het goede antwoord niet weet toch
het juiste antwoord kiest. Hoe minder
antwoordmogelijkheden, hoe groter de kans
om goed te gokken. Om die kans te verkleinen
zie je soms vragen waarbij twee stellingen
gegeven worden, waarbij leerlingen moeten
aangeven welke waar zijn (beide, geen van
beide, alleen stelling a, alleen stelling b). Dan
krijg je wél vier antwoordmogelijkheden en zorg
je voor een cognitief moeilijker denkproces. Dat
verkleint de gokkans, maar vergroot de kans
dat leerlingen struikelen over de gegeven
‘puzzel’ terwijl ze eigenlijk de antwoorden wel
weten. En dat soort instinkers moet je juist in
een goede toets vermijden.

Leg uw vraag voor aan
toetsexpert Aniek Geelen.
Zij beantwoordt ‘m graag.
toets@bureau-ice.nl
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(Willeke, docente wiskunde) Ik
vind het vaak lastig om te bepalen wanneer
een leerling over het geheel voldoende
scoort. Onderling zijn we het daarover als
collega’s ook lang niet altijd eens. Is er een
manier om te bepalen wanneer iets een
voldoende is?
Aniek: Wanneer je een toets hebt beoordeeld,
levert dat de leerling een bepaalde score op.
Een situatieschets: stel, de maximaal haalbare
score van je toets is 100 punten. Leerling A heeft

38 punten behaald, leerling B 56 en leerling C
91. Het is natuurlijk voor iedereen duidelijk dat
leerling C de toets het best gemaakt heeft,
gevolgd door leerling B, en dat leerling A het
minst gepresteerd heeft. Maar bij welke score
trek je de grens tussen onvoldoende en voldoende? Deze grens heet de cesuur. Er zijn
grofweg twee soorten cesuur:
Relatieve cesuur
De relatieve cesuur gaat uit van de resultaten
binnen een groep, in dit geval de leerlingen A, B
en C. De uitslag zegt in dat geval hoe de leerling
heeft gepresteerd ten opzichte van de groep. Dit
type cesuur kun je hanteren wanneer je leerlingen in moet delen in groepen. Heb je bijvoorbeeld twee plekken vrij in een huiswerkklas, dan
kies je voor de laagst scorende 67% van de
groep - in dit geval leerling A en B. Een relatieve
cesuur is dus afhankelijk van de groepsresultaten: in de ene groep kan die bijvoorbeeld 50 zijn
en in een andere groep 62.
Absolute cesuur
De absolute cesuur zegt iets over de vaardigheid van de leerling ten opzichte van de stof.
Met een absolute cesuur kun je niveauverschillen aanduiden, binnen óf tussen groepen. Een
absolute cesuur ligt ook vast: bij een score van X
haalt de leerling een voldoende. Maar hoe
bepaal je waar die X ligt? Is dat bij 55/100 punten? In dit geval haalt leerling B een voldoende,
terwijl hij maar 56% van de vakinhoud weet. In
sommige gevallen is dat verdedigbaar, in andere
gevallen wringt het; denk bijvoorbeeld aan een
toets over veiligheidseisen bij scheikunde. Is
56% kennis van de stof dan voldoende? Of zou
je liever 80% correct willen zien, of zelfs 95%?
Hoe je de cesuur bepaalt is dus afhankelijk van
het type toets en je toetsdoelen.

toetsen gaan vervangen. Zijn er stappenplannen voor het maken van een toets?
Aniek: Wanneer je een toets gaat ontwikkelen,
denk je “van achteren naar voren”. Je begint bij
het doel: wat wil je eigenlijk toetsen? Het doel
splits je uit naar meetbare toetsdoelen, die je uitwerkt in een toetsmatrijs: je maakt eigenlijk een
blauwdruk van je toets, waarin je aangeeft welke
toetsdoelen in welke verhouding bevraagd gaan
worden.
Toetsmatrijs Geschiedenis - leerjaar 2, periode 2
Hoofdstuk 4 - De Tweede Wereldoorlog
niveau

toetsdoel

% in toets

toetsvraag

reproductie

De leerling kan de jaartallen van
de gebeurtenissen op de tijdlijn
(p. 23) benoemen.
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1 en 3

… etc.

… etc.

… etc.

… etc.

Een andere belangrijke overweging is wat je
voor ogen hebt met de resultaten. Wil je een
uitgebreide diagnose van de leerling, of alleen
een beslissing in termen van “behaald” of
“niet behaald”? Deze overweging speelt een
belangrijke rol bij het vormgeven van je
beoordeling: hoe gedetailleerder die is, des te
uitgebreider de uitslag. De beoordeling bestaat
uit criteria met daaraan scores verbonden; een
minimale score, die correspondeert met de
grens tussen onvoldoende en voldoende (de
cesuur) en de beslissing: op basis waarvan geef
je welke uitslag?
Nadat je deze inhoudelijke knopen hebt
doorgehakt, kun je pas aan de slag met het
ontwikkelen van de werkelijke toets: de toetsvragen (de items) en de daarbij behorende
toetsinstructie, zodat een leerling precies weet
wat er van hem verwacht wordt. En tot slot het
bijbehorende antwoordmodel en de bijbehorende uitslag.

(Jeff, docent Engels) Ik ben een
jonge leraar en werk sinds kort op een
havo/vwo-afdeling. Ik werk met de toetsen
van mijn voorganger. Nu wil ik een aantal
Toets! 29

toetsvragen

Maartje Vos,
Mondial College

‘Ben ik
trots? Ja.
Ben ik
tevreden?
Nee.’
Nooit ophouden met
nadenken over toetsen

Maartje Vos, docent tekenen en coördinator Leerling-zaken, Mondial
College, Nijmegen, over toetsen.
Afgelopen schooljaar heb ik een nieuw
schoolexamen gemaakt voor het eindexamenvak Tekenen op ons vwo. Dit vak kent
een praktijk- en een theoriecomponent. Het
was een tijdrovende maar interessante
klus. En natuurlijk was het spannend hoe
de leerlingen die toets zouden maken na
alle voorbereidingen. Nou, al mijn vwoleerlingen zijn geslaagd. Ben ik trots? Nou
en of. Ze zijn allemaal geslaagd met een... 7.
Ben ik tevreden? Nee, eigenlijk niet. Een
7 staat voor een gemiddelde prestatie, terwijl in mijn klas hele goede en minder goede leerlingen zaten. Waarom is dit niet tot
uitdrukking gekomen in de cijfers?
Ik noem dit specifieke geval omdat het voor
mij illustreert hoe belangrijk het is, dat je dit
soort vragen voortdurend aan jezelf – en ook
aan elkaar – moet blijven stellen. Op het vwo
draait het naast kennis om inzicht, het interpreteren van bronnen en het plaatsen van
beelden in een bepaalde maatschappelijke
context. Hoe bereid ik mijn leerlingen daar
optimaal op voor? In de eindexamens vwoTekenen wordt naast kennis, inzicht en het
interpreteren van bronnen ook veel algemene ontwikkeling verondersteld. Hoe anticipeer ik hierop? Maar ook specifiek op het
gebied van toetsing. Waarop baseer ik het
aantal punten dat je per vraag kunt scoren in
een schoolexamentoets? ”Beloon” ik op het
vwo vragen over inzicht meer dan reproductievragen?
Ik stel de norm vooraf vast, maar wat als ik
dit achteraf doe en uitga van ‘het klassengemiddelde’? Het centraal examen kent
immers ook “bijtellingen”, maar werk je
hier geen nivellering mee in de hand?
In mijn vak is voldoende kennis van de
kunstgeschiedenis een voorwaarde, een
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middel om beelden goed te kunnen interpreteren. Het is geen doel op zich. Hoe vertaalt zich dit kwantitatief en kwalitatief in
de toets? Kortom: toets je toetsen, blijf
kritisch op wat je vraagt, hoe je vraagt en
hoe je beoordeelt. Dat staat voor mij voor
professionaliteit.
Het schooljaar is weer begonnen en in mijn
lessen leer ik de leerlingen kijken, interpreteren, formuleren en associëren. En ik
maak weer toetsen en ik train weer examens. En misschien slagen ze volgend jaar
wel weer allemaal met een 7, maar liever
nog: sommigen met een 9!

Aniek: Het is mooi om te zien dat docenten
kritisch zijn als het gaat om toetsconstructie zelfs wanneer de resultaten toch tot tevredenheid stemmen. De dilemma’s waar je als docent
voor komt te staan zijn terugkerende thema’s als
het over toetsing gaat en dat is herkenbaar voor
vele collega’s.
Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen
toetsconstructie is “van achteren naar voren
denken”. Wanneer je dat beheerst en toepast op
de ontwikkeling en uitvoering van je toetsen,
helpt het je knopen doorhakken in deze dilemma’s. Eigenlijk is toetsing zo eenvoudig (en tegelijkertijd zo complex!) als je doelen in kaart brengen. Wanneer je duidelijk voor ogen hebt wat de
toetsdoelen zijn, kun je die meetbaar maken in je
toetsen. Maar daarnaast, en dat is waar het
eigenlijk om draait, helpen toetsdoelen je bij het
vormgeven van je onderwijs: je weet wat van je
leerlingen wordt verwacht aan het eind van een
periode, leerjaar of schoolcarrière. Daar maak je
als docent natuurlijk handig gebruik van door die
doelen te behandelen in je onderwijs. Want

daarvoor ben je per slot van rekening docent
geworden: je wilt je leerlingen graag iets leren.
Het “van achteren naar voren denken” kun je dan
ook toepassen in de verschillende dilemma’s.
Benader je kennis van kunstgeschiedenis als een
hulpmiddel om te bereiken dat je beelden kunt
interpreteren, of zie je deze kennis als een verplichte component binnen de vaardigheid van het
interpreteren? Ga na wat er is omschreven in je
toetsdoelen, dus wat je eigenlijk wilt meten. Als
het doel namelijk het interpreteren van bronnen is,
maakt het in principe niet uit wat een leerling
daarvoor inzet: zijn kennis van kunstgeschiedenis, zijn intuïtie of zijn talent. Maar wil je weten of
een leerling de opgedane kennis over kunstgeschiedenis toepast in het interpreteren van
bronnen, dan is het een ander verhaal. In dit laatste geval wil je dat een leerling a. bewijst dat hij
die kennis in huis heeft en b. laat zien dat hij die
kennis inzet bij het interpreteren van bronnen.
De werkwijze “van achteren naar voren denken”
geldt niet alleen voor de inhoud van een toets,
maar is ook van toepassing op de beoordeling
ervan: bedenk vooraf goed welke informatie de
uitslag van een toets jou moet opleveren – soms
is het voldoende om een onderscheid tussen
behaald en niet-behaald aan te geven, soms wil
je een cijfer aan het resultaat verbinden, en soms
wil je een complete diagnose die inzicht geeft in
sterke en minder sterke punten van je leerlingen.
Soms wil je de resultaten afzetten tegen elkaar
als klas, soms tegen een vastgestelde norm.
Deze gewenste output levert essentiële informatie voor het vormgeven van het beoordelingsmodel: hoe gedetailleerd moet de uitslag, en
daarmee de beoordeling worden? Wil ik wat zeggen over hoe mijn leerlingen presteren ten opzichte van elkaar, of ten opzichte van de lesstof?
Het “van achteren naar voren denken” is een
waardevolle werkwijze in het ontwikkelen van
toetsen. Dus start bij de finish, dan finish je bij de
start.
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artikel

Door Emila Bijl

Grip krijgen op de schoolexamens

SE en CE,
hoe hou ik ze
bij elkaar?
Hoe krijg je grip op de resultaten die leerlingen behalen voor zowel het centraal eindexamen
als voor het schoolexamen? Dit onderwerp staat volop in de belangstelling sinds bij wet is
vastgelegd dat het verschil tussen de gemiddelde cijfers van het centraal examen (CE) en het
schriftelijk examen (SE) niet groter mag zijn dan 0,5 punt.

De centrale examens worden ontwikkeld en op voorgeschreven tijdstippen afgenomen. Daar heb je als school, als
docent, als leerling en ouder geen invloed op. Maar over de
vorm en afname van schoolexamens heeft de school wel
veel te zeggen. Docenten mogen de schoolexamens zelf
ontwikkelen en de school bepaalt het moment waarop ze
worden afgenomen. Deze vrijheid heeft tot gevolg dat er
veel besluiten genomen moeten worden en afspraken
gemaakt: hoeveel schoolexamens zijn er per vak? Hoe is de
te toetsen inhoud over de schoolexamens verdeeld? Hoe
wegen de verschillende schoolexamentoetsen ten opzichte
van elkaar? Aan welke voorwaarden moeten de toetsen
voldoen die gebruikt worden?
Met de eisen die worden gesteld aan de uiteindelijke resultaten van het SE in het achterhoofd, wil je als school goed
zicht hebben op de inhoud en het verloop van de hele
schoolexaminering. Het verschil tussen CE en SE is nu op
veel scholen een punt van aandacht of zelfs zorg en kan
een aanleiding zijn om de gang van zaken rond het schoolexamen eens goed onder de loep te nemen.
Jeroen van den Berg, directeur van het Grafisch Lyceum
Rotterdam (vmbo), vertelt dat zijn school twee jaar geleden zo’n operatie heeft uitgevoerd: ‘De directe aanleiding
om aan de slag te gaan met onze schoolexamens, was het
té grote verschil tussen de gemiddelde cijfers van CE en
SE. Dat wilden we oplossen. Bovendien wilden we met
betere afspraken meer uniformiteit in de toetsen krijgen.
En door een andere manier van registreren wilden we
ook beter zicht krijgen op de resultaten, zodat we ze beter
kunnen evalueren.’
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Het Grafisch Lyceum Rotterdam besloot de examencijfers
van CE als SE te laten analyseren om erachter te komen
wat dat te grote verschil in gemiddelden zou kunnen verklaren. Op school waren al wel redenen genoemd als: “We
hebben een te klein aantal leerlingen binnen de tl”, “Er is
een jaar veel slechter gepresteerd” en “Op het CE wordt
heel andere inhoud gevraagd dan op het SE”. Maar uit de
analyse van de cijfers en de daaropvolgende gesprekken
met de vaksecties bleek, dat het vooral zaak was om eens
te kijken naar wát er getoetst werd in het SE en op welke
manier.

SE-cijfer op deze manier in lijn komt te liggen met het cijfer
dat op het CE behaald wordt.
Op het Grafisch Lyceum Rotterdam besloot de directie in
overleg met de vakgroepvoorzitters en de examencommissieleden om het examenmodel te veranderen. Het
PTA werd aangepast door niet meer alle toetsen vanaf het
derde leerjaar mee te laten tellen, maar door specifieke
schoolexamentoetsen aan te wijzen die leerinhoud op het
niveau van het examen toetsen. Hiermee werd een duidelijke scheidslijn aangebracht tussen leren en examinering
in de twee laatste leerjaren.
‘Nadat we het PTA hadden aangepast, zijn we verdergegaan. Want ook met de kwaliteit van de toetsen zelf wilden we aan de slag’, aldus Van den Berg. ‘We hebben de
onderbouw ook in het traject betrokken. We hebben ons
verdiept in cognitieve niveaus van leren en toetsen.
Tijdens een studiedag hebben we een doorgaande lijn van
onderbouw naar bovenbouw proberen te realiseren. De
vakgroepen hebben de afspraken in het PTO (Programma
voor Toetsing in de Onderbouw) en PTA vastgelegd.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het maken van
toetsmatrijzen, die als uitgangspunt dienen voor het
ontwikkelen van de schoolexamens. Op den duur willen
we alle toetsen op deze manier in kaart brengen.’
Het maken en realiseren van een doorgaande leerlijn en
toetslijn die de leerling uiteindelijk leidt naar het examenniveau, is voor iedere vakgroep een uitdaging. Daarvoor is
samenwerking nodig tussen onderbouw en bovenbouw.
Het kost een hoop tijd en het is veel werk om met elkaar te
werken aan kwaliteitsverbetering van schoolexamens en
duidelijk zicht te krijgen op wat je wilt toetsen en hoe. Het
is een traject waar voldoende tijd voor uitgetrokken moet
worden en waarbij je volgens een duidelijk stappenplan
moet werken aan het realiseren van de doelen.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is nu ruim twee jaar bezig
met het op orde krijgen van de schoolexamens. Er is al een
hele slag gemaakt. Jeroen van den Berg: ‘Het eerste jaar
kostte dit traject alle docenten en vakgroepleiders veel tijd
en energie. Het maken van toetsmatrijzen, het ontwikkelen van schoolexamens, deze laten bekijken en weer
bijstellen bleek een flinke investering. Maar door dit goed
aan te pakken, hebben we nu veel meer uniformiteit in
onze schoolexamens. Nu de basis er ligt, kunnen we daarop verder bouwen. We hebben duidelijke afspraken
gemaakt en vastgelegd en daar houden we ons aan bij het
ontwikkelen van schoolexamentoetsen. Het samen
ontwikkelen en met elkaar meekijken heeft ook neveneffecten, merk ik. Er wordt meer gesproken over toetsing:
wat willen we toetsen en hoe doen we dat? En dat gebeurt

‘De directe aanleiding
om aan de slag te gaan
met onze schoolexamens,
was het té grote verschil
tussen de gemiddelde
cijfers van CE en SE.’
in het kader van de uiteindelijke SE-cijfers, het gaat verder.
Resultaten worden in Magister geregistreerd en steeds
vaker analyseren docenten deze cijfers om erachter te
komen of alles goed in de les wordt behandeld of dat het
onderwijs nog aangepast kan worden. Kortom: ook het
onderwijstraject, de weg naar de schoolexamens, wordt
bewuster bekeken en ingericht.’

Van den Berg: ‘Bij ons telden alle toetsen die een leerling
maakte vanaf de het derde leerjaar mee voor het SE-cijfer.
Dat was zo besloten omdat leerlingen dan alvast aan de
examenfase konden wennen. We beseften dat dus niet
alleen toetsen op examenniveau meetelden, maar ook
toetsen die diagnostisch werden ingezet en waar leerlingen nog hulp bij konden krijgen.’
Iedere school legt in het Programma voor Toetsing en
Afsluiting (PTA) vast hoe het toetsplan eruitziet in de
schoolexamenfase. In het PTA wordt per leerjaar voor elk
vak vermeld hoeveel schoolexamens er afgenomen
worden. Per schoolexamen worden zaken beschreven als
de inhoud van het examen, de toetsvorm en hoe zwaar de
toets meeweegt in het uiteindelijke SE-cijfer. Wanneer alle
toetsen - dus ook cijfers van huiswerkoverhoringen en
diagnostische toetsen - al vanaf het voorlaatste examenjaar meetellen voor het SE-cijfer, dan moet je je afvragen of
dit SE-cijfer wel representatief is voor wat een leerling op
examenniveau moet laten zien. Ook is het de vraag of het
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te gast bij:

uitgeverij Malmberg

Er zijn veel organisaties en instellingen die iets met toetsen en examineren van doen hebben. Scholen,
uitgevers, adviesorganisaties, overheid... Toets! bezoekt elke editie
een organisatie die zich op haar
specifieke manier bezighoudt met
toetsen en examineren. Wat is hun
relatie met toetsen en examineren?
Wat vinden ze belangrijk en waar
zijn ze op dit moment mee bezig?

‘Meer, betere en
vooral andere
toetsen’
Veel toetsen die horen bij methoden voor voortgezet onderwijs zijn beperkt of
eenzijdig. Het huidige onderwijs- en leerklimaat vraagt om meer. Dat tekenen we
op uit de mond van Hans Prins, uitgeefmanager voortgezet onderwijs bij Malmberg.
Deze grote educatieve uitgever is sinds een jaar bezig met een grote operatie waarbij
alle toetsen die bij hun methoden horen een grondige revisie ondergaan. Wat
beweegt de uitgever?

Het is de bedoeling dat
de docent straks rondom
bepaalde vaardigheden
toetsen kan samenstellen met
de toetsbouwstenen die wij
leveren.

Dit gesprek vindt plaats in de werkkamer van Hans Prins in Den Bosch.
Hans Prins: ‘Wij zijn een uitgever en maken methodes. We proberen het
hele onderwijsleerproces van een bepaald vak, van een bepaald jaar, van
een bepaalde stroom te voorzien van lesmateriaal. We baseren ons daarbij
op eindtermendocumenten, op leerlijnen zoals die door SLO worden opgesteld, op bestaand curriculum. Onze opdracht is om zulk lesmateriaal te
maken, dat we de docent en de leerling helpen om de einddoelen te behalen. Tot nu toe hoorde daar altijd maar één soort toets bij: een proefwerk
of een eindtoets die een bepaald hoofdstuk of leerstofeenheid afsloot.’
En daar willen jullie verandering in brengen?
‘Ja, want een leerling krijgt met zo’n toets eigenlijk een soort eindbeoordeling, terwijl hij nog midden in zijn leerproces zit. Dat willen we
inderdaad veranderen. We willen met onze methodetoetsen veel meer
feedback gaan geven zodat leerlingen weten wat al goed gaat en wat nog
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Hans Prins,
Malmberg
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doe de test

beter moet. En ook de docent krijgt zo beter inzicht in wat
leerlingen wel kunnen en nog moeilijk vinden. Toetsen
moeten waardevolle instrumenten worden voor het structureren van het leerproces . Dat vraagt tegelijkertijd ook om
toetsen die de totale leerlijn van start tot finish goed bewaken.’
Waar komt deze beweging vandaan?
‘In het onderwijs treden veranderingen op. Er is een roep
om meer verantwoording. Er is ook behoefte om beter
zicht te krijgen op de ontwikkeling die een leerling doormaakt in een bepaald vak over de jaren heen. De ontwikkeling van het Referentiekader voor Nederlands en
rekenen/wiskunde en het Europese raamwerk zijn mooie,
recente voorbeelden van het geven van meer houvast om
langere lijnen uit te zetten. Al deze ontwikkelingen
hebben een behoefte doen ontstaan aan meer, andere en
eigenlijk ook betere toetsen, dan de proefwerken zoals we
die tot nu toe hebben geleverd. Dus zijn we nu bezig om
ons aanbod van toetsen op verschillende manieren te
verbeteren.’
Meer, beter en anders. Het toetsverbeteringsproject van Malmberg gaat over alle
vakken. Dat is een behoorlijke operatie,
lijkt me?
‘Dat is een flinke operatie, ja. En in het ene vak werkt het
anders dan bij het andere. Bij de talen is een belangrijk deel
de opbouw in vaardigheden tot een bepaald eindniveau.
Bij een vak als geschiedenis werk je meer aan een
programma met inhoudelijke onderdelen die je een voor
een doorloopt. Hier geeft toetsing weer op een andere manier aan of je goed bent voorbereid op het eindexamen.
We werken ook met taxonomieën als RTTI of OBIT om leren en toetsen te structureren, de manier waarop verschilt

daarvan een advies geven over de leerroute die het beste
past die betreffende leerling. Met het vernieuwde toetsmateriaal heeft de docent meer handvatten om de leerling op
de juiste manier te helpen ontwikkelen.
Inmiddels zijn we er ook achter gekomen dat toetsen
maken echt een vak is. Onze auteursteams bestaan uit
docenten, vakspecialisten, en vakredacteuren. Die teams
zijn ook verantwoordelijk voor de toetsen. We hebben nu
experts ingeschakeld om het aanbod kwalitatief beter te
krijgen. Een onderdeel daarvan is dat de auteurs geschoold
worden in toetsconstructie.’
Leveren jullie weer kant-en-klare toetsen
of kunnen docenten er zelf mee aan de
slag?
‘Tot nu toe maakten we proefwerken of toetsen bij een
hoofdstuk en daarvan leverden we dan variant A en
variant B. Nu zijn we inderdaad bezig om méér toetsmateriaal te leveren en ook meer mogelijkheden voor docenten
om zelf hun toetsmateriaal te kiezen. Dat laatste omdat
docenten niet altijd alle onderdelen uit een lesmethode
aan iedereen voorleggen. Docenten maken zelf inhoudelijke uitstapjes buiten het boek en laten hun aanbod aansluiten bij de verschillen tussen leerlingen in hun klas.
Dan moet je ook keuzes kunnen maken in je toetsen.
Verder is het de bedoeling dat de docent straks rondom
bepaalde vaardigheden toetsen kan samenstellen met
toets-bouwstenen die wij leveren. We hebben dat bij
Nederlands en Engels al uitgeprobeerd.
Waar willen jullie staan over twee, drie
jaar?
‘Het is als gezegd een veelomvattende operatie waarvan de
opbrengsten vanaf nu beschikbaar komen. We zullen

'Met het vernieuwde toetsmateriaal heeft de docent meer handvatten
om de leerling op de juiste manier te helpen ontwikkelen.'
ook weer per vak. Maar we kiezen nadrukkelijk voor de
koppeling van taxonomieën omdat docenten daarmee
waardevolle informatie krijgen over de kennis- en vaardighedenontwikkeling van hun leerlingen.’
Wat is de essentie van de veranderingen
waar jullie aan werken?
‘Toetsen moeten leerlingen helpen om verder te kunnen
leren, om zich verder te kunnen ontwikkelen. Op de
manier die het beste bij zo’n leerling past. We hebben bijvoorbeeld behalve hoofdstuktoetsen digitale toetsen bij
methoden, die een tussentijdse meting geven en op basis

werkende weg nog wel op de hobbels stuiten, maar we zijn
er vast van overtuigd dat toetsen anders en beter kan en
moet. Die uitdaging zijn we aangegaan. We hopen daarmee een flinke stap voorwaarts te zetten. Met de verdere
digitalisering van lesmaterialen zien we tal van mogelijkheden om tot individuele leerarrangementen te komen. En
dan worden toetsen nog veel meer een middel om leertrajecten goed te structureren. We nemen nu vast een
voorschot op de toekomst met deze operatie.’

Wat weet u over
validiteit?
Test uw kennis in 10 vragen.
Validiteit is een kernbegrip bij toetsing. Doe de test, vergelijk uw antwoorden met die
van de toetsexpert en doe er uw voordeel mee!

1	Validiteit is dat je meet wat je wilt meten.

Waar

niet waar

2	Over een toets op zich kun je niet zeggen of hij wel of niet valide is.

Waar

niet waar

3	De mate van validiteit kun je uitdrukken in een getal.

Waar

niet waar

4	De Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) zonder schrijfvaardigheid
is niet valide.

Waar

niet waar

5	Een meerkeuzetoets als examen voor het behalen van je vaarbewijs
is niet valide.

Waar

niet waar

6	De validiteit van het centraal examen Engels neemt toe als er
ook spreekvaardigheid in wordt opgenomen.

Waar

niet waar

Waar

niet waar

8	Een toetsmatrijs is een handig hulpmiddel om validiteit aan te tonen.

Waar

niet waar

9	Er zijn meerdere soorten validiteit.

Waar

niet waar

10	Een valide toets is een goede toets.

Waar

niet waar

7

Het zwemdiploma is niet valide, want je kunt er eigenlijk niet
voor zakken.

Lees de antwoorden op pagina 38
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Antwoorden
1	Dit is inderdaad een veelgebruikte definitie van validiteit.
Hoewel de uitleg kort en simpel is, blijkt het in de praktijk
erg lastig om bij het maken van toetsvragen steeds goed te
blijven aansluiten op het doel van de toets en de te meten
leerdoelen. Zie ook vraag 4 t/m 7.
2	Dit is waar. Validiteit is geen eigen kenmerk van een toets.
Wat bepalend is voor de validiteit van een toets is het doel
dat je met de toetsing wilt bereiken. Dekt de toets het doel
af dat je voor ogen hebt? Een koortsthermometer is een
prima meetinstrument, maar of hij valide of niet-valide is,
hangt af van het doel waarvoor je hem wilt gebruiken. Wil
je je lichaamstemperatuur meten, dan is hij heel valide. Wil
je de temperatuur meten in de woestijn, dan niet.
3	Dit is niet waar. Er bestaat geen getal waarin je validiteit
kunt uitdrukken, maar de mate van validiteit is altijd iets
waarover je moet nadenken in relatie tot het doel dat je
nastreeft met je meting. En doordat validiteit een rekbaar
begrip is, zal dit onderwerp ook vaak leiden tot discussies.
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4	Dit is waar. En tegelijkertijd is het maar de mening van
een expert (zie ook 3, validiteit is een rekbaar begrip). Is de
DTT bedoeld om de taalvaardigheidsontwikkeling van
leerlingen in het voortgezet onderwijs goed te kunnen
monitoren, zodat je kunt bijsturen om te borgen dat iedere
leerling voldoende taalvaardig het onderwijs verlaat? Dan
is het moeilijk te beargumenteren waarom schrijfvaardigheid daar niet bij zou horen. Maar wanneer je de DTT
weer ‘verengt’ tot het inschatten van je kans op succes bij
het centraal examen, dan is het beter verdedigbaar. Vrije
schrijfvaardigheid komt daar immers niet in voor.
5	Waar én niet waar… Écht weten of iemand vaardig is in
het besturen van een boot, kun je alleen als je hem daadwerkelijk laat varen. Wat een meerkeuzetoets wel kan, is
vaststellen of iemand de regels kent zoals die op het water
gelden. En als je dat als een voldoende voorwaarde ziet
voor veiligheid op het water, dan kun je de toets als redelijk valide bestempelen. Gelukkig voor de veiligheid op de
weg hebben we bij het rijexamen gekozen voor een meer
valide examen, waarbij je wel degelijk moet aantonen dat
je voldoende rijvaardig bent.

Wat weet u over validiteit?
6	Dit is waar. Het kunnen spreken van Engels is van groot
belang voor je redzaamheid in het Engels. Dit zal niemand
ontkennen. Omdat het moeilijk is dit in een centraal
examen goed te borgen, kiezen we ervoor dit deel over te
laten aan het schoolexamen. We examineren het dus wel
(gelukkig voor de validiteit van het examen als geheel)
maar niet centraal.
7	Dit is niet waar. Hoeveel mensen slagen voor het examen
is geen goede indicator voor de validiteit van een examen.
Het zwemexamen is wel degelijk valide: je moet immers
laten zien dat je kunt zwemmen. We hebben de procedure
echter wel zo gemaakt, dat kleine kinderen niet snel de
nare ervaring van het zakken mee hoeven te maken. En
dat ze niet zullen verdrinken. We zorgen dan ook dat we
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
kinderen laten opgaan voor hun zwemdiploma door ze
veel te laten proefzwemmen. En daar is niks mis mee in
het kader van validiteit.

8	Dit is waar. Een toetsmatrijs is een handig overzicht van
wat de toets meet. Welke toetsdoelen worden gemeten,
met welke items, op welk niveau en hoeveel punten kun je
behalen per toetsdoel? Een goede toetsmatrijs biedt een
overzicht van wat er in de toets voorkomt en geeft een indicatie van de validiteit van een toets.
9	Dit is waar. Er zijn meerdere vormen van validiteit. De
meest bekende is ‘inhoudsvaliditeit’. Daarmee bedoelen
we of de toets dekkend is voor de inhoud die we willen
meten. Maar je hebt ook nog predictieve validiteit (geeft
de toets een goede voorspelling van wat we beogen te
meten?), begripsvaliditeit (sluit de toets aan bij wat we
eigenlijk beogen te meten?) en indruksvaliditeit (heb je het
idee dat de toets die je krijgt qua inhoud en vorm aansluit
op wat je zou verwachten als kandidaat?).
10	Een toets moet valide zijn. Dat is een voorwaarde. Daarmee is de stelling waar. Maar validiteit is niet het enige
criterium voor een goede toets. Daarover meer in de
volgende Toets!
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artikel

Door Rianet Knevel en Carla Desain

Ton Sprangers,
Cambreur College

De tussentijdse uitval in het havo is hoog, te hoog. Bovendien verlaat een groot deel van de
doorstromers naar het hbo in de loop van het eerste jaar de gekozen vervolgstudie. Hoe komt
dat nou en wat kunnen we eraan doen? Al in 2003 verenigden een aantal havoscholen zich
onder de naam Havisten Competent. Ze stelden zich tot doel het verwerven van kennis te
combineren met het ontwikkelen van noodzakelijke competenties. Het is nu najaar 2013 en
Toets! neemt voor u de stand van zaken op.

‘havisten
beter toegerust
naar het hbo’
HaCo aanpak werkt

Havisten worden nog te vaak gezien als mindere vwoleerlingen. Onzin. Havisten hebben eigen wensen en
behoeften. Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat
havoleerlingen – meer dan vwo-leerlingen – graag leren
door te doen, gericht zijn op resultaten op kortere termijn
en houden van afwisseling. Havisten Competent (verder:
HaCo), een samenwerkingsverband tussen oorspronkelijk
9 en inmiddels ruim 30 havoscholen, heeft dit vraagstuk
opgepakt. HaCo-scholen vinden dat het havo-onderwijs
toegespitst moet worden op kenmerken van de havist en
op de competenties die nodig zijn in het hoger beroepsonderwijs. Zo leren leerlingen gemotiveerder tijdens hun
havo-tijd en wordt het voor hen makkelijker om succesvol
het hbo te doorlopen.
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'Ik zou willen dat deze
kwaliteitsvoorsprong
erkend en beloond
wordt, en dat
onze leerlingen
bijvoorbeeld twee
studiepunten zouden
krijgen voor hun
vooropleiding'

en plannen, allemaal vaardigheden die relevant zijn voor
studiesucces.
Havo-leerlingen worden zo aantoonbaar beter voorbereid
op de aansluiting met het hbo. De wijze van begeleiden
komt ze in de propedeuse meteen al vertrouwd voor en
studenten afkomstig van HaCo-scholen vallen minder snel
uit tijdens het eerste hbo-jaar.

Havo-competenties
In 2006 voerde Bureau ICE een onderzoek uit naar de
competenties die het hbo vraagt van een student en naar
de manier waarop het havo leerlingen hierop kan voorbereiden.

Verbinding met gewone vakken
De eerste jaren werden HaCo-lessen aangeboden als apart
studieonderdeel van twee uur per week voor de leerlingen
vanaf klas 3. ‘Ideaal was dat natuurlijk niet’, vertelt Ton
Sprangers, teamleider van de havo-bovenbouw van het
Cambreur College in Dongen en HaCo-bestuurslid vanaf
het allereerste begin. ‘Maar we vonden het te risicovol om
meteen bij de start te gaan schuiven in de inhoud van de
afzonderlijke vakken, waarvoor de eindexameneisen
immers vastlagen. We wilden eerst ervaring opdoen met
het nieuwe HaCo-programma.

Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek
werd door de HaCo-scholen een profiel opgesteld met de
vijf hoofdcompetenties waarover een leerling moet beschikken aan het eind van havo-5. Vanuit dit competentieprofiel is (onder begeleiding van het CPS) de HaCo-leerlijn
ontwikkeld, waarin leerlingen leren nadenken over hun
eigen competenties en de sterke en zwakkere kanten daarin, leren reflecteren op hoe ze een opdracht uitgevoerd
hebben en leren feedback geven en ontvangen. Verder
doen ze veel ervaring op met samenwerken, organiseren

Ons streven is wel om de competenties uit de leerlijn uiteindelijk te integreren in de reguliere vakken. Zo’n apart
studieonderdeel legt namelijk nogal wat druk op de lessentabel. Bovendien is het voor leerlingen prettiger als ze
merken dat de HaCo-competenties ook praktisch nut hebben binnen de gewone vakken. Nu al proberen we om
waar mogelijk verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld bij de
sollicitatiebrief die vierdeklassers moeten schrijven naar
het bedrijf waar ze stage willen lopen. Bij ons op school
wordt die brief geschreven tijdens de Nederlandse les en
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‘Onze leerlingen hebben
een aantoonbare
voorsprong in het eerste
jaar van het hbo.’

telt dus mee in het rapportcijfer voor Nederlands. Presentaties binnen een vak worden zo mogelijk mede beoordeeld door een HaCo-docent. En het onderdeel research,
als voorbereiding voor het profielwerkstuk, koppelen we
bijvoorbeeld aan het vak scheikunde of geschiedenis.’
Doorlopende leerlijn
Bij het ontwikkelen van de HaCo-leerlijn is uitgegaan van
het competentieprofiel met de vijf hoofdcompetenties
waarover een leerling moet beschikken aan het eind van
havo-5.
Ton Sprangers: ‘Het verlangde eindniveau is: in groepen
van vier of vijf een “Profielwerkstuk-plus”’ maken, waarbij
de leerlingen zelf zorgen voor overleg, planning, reflectie,
feedback en presentatie. Hier naar toe werkend, ontwikkelden we een doorlopende leerlijn vanaf havo-3. Die
leerlijn bestaat uit digitaal verstrekte opdrachten met een
vast format (‘webquests’), die steeds hogere eisen stellen
aan de competenties van leerlingen. Zo worden de competenties stapsgewijs opgebouwd: steeds grotere groepjes,
steeds langer durende projecten en steeds minder handreikingen, dus grotere zelfstandigheid.
Een voorbeeld: Bij ons op school houden derdeklassers een
presentatie voor ouders over de 2e fase. Daarbij wordt van
hen verlangd dat ze verstaanbaar praten, een samenhangend verhaal kunnen vertellen en goed leesbare dia’s
gebruiken. Maar ze hoeven nog niet in te kunnen gaan op
non-verbale signalen en de eisen aan de vormgeving van
de dia’s zijn nog niet zo hoog – die eisen komen later.’
Toetsen & beoordelen
De HaCo-eisen zijn ook opgenomen in het programma van
toetsing en afsluiting. Leerlingen krijgen hier geen cijfer
voor op hun eindlijst, wel een apart HaCo-certificaat met
daarop de waardering voor de vijf competenties.
Het beoordelen van de competentieontwikkeling van een
leerling vraagt om een andere aanpak dan docenten
gewend zijn. Niet alleen het zichtbare eindproduct (de
presentatie, het werkstuk) is bij de beoordeling van belang,
maar ook het proces waarin het tot stand kwam. Ton
Sprangers legt uit hoe dat in z’n werk gaat: ‘Bij elke webquest horen beoordelingsformulieren. Zo staat er halverwege leerjaar 3 een webquest op het programma, waarbij
in groepen een culturele reis gepland moet worden, inclu42 Toets!

sief brochure en begroting (zie: http://havistencompetent.
nl/klas3vrij/cultuur_en_economie/index.html). Bij deze
opdracht wordt voor de competentie ‘samenwerken’ gelet
op de aspecten ‘afspraken nakomen’, ‘bijdragen aan het
resultaat (inzet)’ en ‘initiatief nemen/niet afwachten’. Bij
een dergelijke opdracht in de 4e wordt op meer aspecten
gelet, zoals bijvoorbeeld ‘het spelen van de voorzittersrol’.
Niet alleen de docent beoordeelt, leerlingen beoordelen
ook elkaar (peer-assessment). Verder maakt een zelfevaluatie en een verbeterplan, opgesteld door de leerling zelf,
onderdeel uit van de totale score.

de persoonlijke online wiskundetrainer

Hoewel er dus richtlijnen zijn voor de beoordeling, is het
(zeker voor een beginnende HaCo-docent) best lastig om
een referentiekader te ontwikkelen. Wat mag je verwachten van de mate van initiatief van een havo-leerling aan
het begin van klas 3, halverwege klas 4 of aan het eind van
de 5e? Docententraining is daarin erg belangrijk, op de
school zelf of binnen het HaCo-netwerk. We leren veel
van elkaar, HaCo-scholen vormen een lerend netwerk van
“critical friends”.’
Opdrachtenbank
Om de mogelijkheden voor scholen uit te breiden om HaCo
aan te bieden binnen de reguliere vakken in de lessentabel,
wordt nu gewerkt aan een opdrachtenbank. Ton Sprangers: ‘Een werkgroep verzamelt opdrachten vanuit de
reguliere vakken, legt daar de meetlat van de competenties
langs en maakt ze zo ‘HaCo-proof’. Een vakopdracht krijgt
dan een aanduiding mee op welke competentie die een
beroep doet. Dus bijvoorbeeld: “qua planning is deze opdracht over erfelijke ziektes geschikt voor begin havo-4,
maar de samenwerking (of de reflectie) waarop deze
opdracht een beroep doet, is moeilijker”. Dan weet je als
vakdocent dat je wellicht wat extra handreikingen moet
doen als je deze opdracht in wilt zetten. We willen komen
tot een uitgebreide opdrachtenbank, waaruit alle docenten
kunnen putten.’
Kwaliteitsvoorsprong
Nu de HaCo-leerlijn zijn voltooiing nadert, wil Ton Sprangers
zich nog meer richten op erkenning vanuit het hbo. ‘Deze
aanpak geeft resultaat: onze leerlingen hebben een aantoonbare voorsprong in het eerste jaar van het hbo ten opzichte
van andere havisten. Ze halen betere resultaten, zijn gemotiveerder en vallen minder snel uit. Geen wonder, want ze
hebben in de loop van hun havo-tijd zo’n 280 uur aan de
relevante competenties besteed. Ze hebben leren plannen en
samenwerken en ze hebben inzicht in hun eigen capaciteiten, in hun sterke en minder sterke kanten. Ik zou willen dat
deze kwaliteitsvoorsprong erkend en beloond wordt, en dat
onze leerlingen bijvoorbeeld twee studiepunten zouden
krijgen voor hun vooropleiding.’

Wilt u meer weten over
Havisten Competent, neem dan
eens een kijkje op de website
www.havistencompetent.nl.

Maakt na school wiskunde
bijspijkeren eenvoudig
Onbeperkt oefenen
met specifieke uitleg
Ondersteuning van onze
online wiskundecoaches

StudySteps is de persoonlijke online
wiskundetrainer voor thuis.
Doelgericht, flexibel en effectief.
StudySteps laat leerlingen na school
zelfstandig, gericht en stap voor stap
wiskunde onder de knie krijgen.
Ze kunnen hun studiedoelen invullen,
aangeven met welk wiskundeboek ze
op school werken en onbeperkt oefenen
met duizenden wiskundeopgaven en
gerichte uitleg.

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid
om bij vragen online contact op te
nemen met één van de beschikbare
wiskundecoaches als ze even vastzitten
of extra vragen hebben.
StudySteps geeft inzicht in
inspanningen, vooruitgang en resultaat,
aan de leerling én aan de ouders.
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artikel

door Jacques Dane

De
Examenidioot
In het brede onderwijsveld – van basisonderwijs tot en met
de universiteit – wordt doorlopend getoetst en getest om te
bepalen of iemand geschikt is voor een bepaald schooltype of
een specifieke (beroeps)opleiding. Jacques Dane, conservator
van het Onderwijsmuseum in Dordrecht, ging voor ons op
zoek naar de oorsprong van toetsen en testen.

Sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw houden psychologen zich bezig met het testen van individuen. In de beginjaren werd
psychologie ook wel zielkunde genoemd; met ziel werd de werking van
de menselijke geest bedoeld. De Nederlandse psychologen Benjamin J.
Kouwer (1921-1968) en Johannes Linschoten (1925-1964) gaven in hun
vaak herdrukte Inleiding tot de psychologie (1951) een duidelijke en nog
altijd geldende definitie van hun wetenschappelijke discipline: ‘De psychologie begint en eindigt bij mensenkennis, bij het begrijpen van onze
medemensen.’ Een goed psycholoog, zo benadrukten zij, is niet een
man of een vrouw die met lof een universitaire titel heeft behaald,
maar juist iemand die de ander doorziet. Met dit laatste bedoelden ze
dat een echte psycholoog ‘de intuïtieve gave heeft te ontdekken waar
de kracht en waar de zwakke plekken bij een ander zitten; die vooruitziet wat de ander zal doen en waarom, en die in de omgang juist de
goede manier van aanpakken weet te vinden’. Psychologie is praktische
mensenkennis.
Opleiders van onderwijzers zagen al vroeg in dat praktische mensenkennis goed van pas kon komen in het klaslokaal, waar leerlingen met uiteenlopende karakters – van zachtmoedig tot druk en soms zelfs agressief
– in het gareel gehouden moesten worden. De landelijk bekende pedagoog
en directeur van de Haarlemse kweekschool P.J. Prinsen (1777-1854) was met
zijn leerboek Beginselen voor zielkunde (1833) een voorloper, die in de negentiende en de twintigste eeuw veel
navolgers kreeg. Of de vele zielkundeleerboeken voor aankomende onderwijzers tijdens de opleiding behandeld
en in de schoolpraktijk toegepast werden, is een andere vraag. Feit is dat onderwijzers in opleiding kennis konden
nemen van het vak psychologie.
Theo Thijssen
Eén student van de Haarlemse kweekschool, de latere auteur en SDAP-politicus Theo Thijssen (1879-1943), tegenwoordig nog bekend van zijn
romans Kees de jongen (1923) en De
gelukkige klas (1926), gaf er blijk van
dat hij verstand had van psychologie.

Fok heeft moeite met lezen. Meester Staal (Thijssens alter ego) vindt het
soms zo pijnlijk hem een beurt te geven, dat hij Fok overslaat. Maar de
jongen moet oefenen en Staal geeft hem zonder genade een beurt: ‘Hij
breekt de zinnen in allerzonderlingste perioden; hij laat soms de voornaamste woorden helemaal weg; hij legt, áls hij een klemtoon legt, die
precies verkeerd; maar meestal waagt-ie zich daar niet aan en houdt
zich aan een soort van egale dreun. Het is een beetje rare beeldspraak,
maar hij bestuurt zijn stem niet. En na een paar minuten worstelen
wordt de stem schor.’
Fok is dyslectisch, zouden we tegenwoordig zeggen: hij heeft een stoornis in het vermogen om te lezen. Maar meester Staal noteert niet alleen
Foks handicap, hij laat ook zien dat de met taal worstelende leerling
handig en praktisch is, tot de beste rekenaars van de klas behoort en
“eenvoudig schitterend [is] wat de landkaart betreft”. Thijssen zegt
eigenlijk: als je maar goed kijkt, dan zie je dat Fok er later wel komt –
kijk ook goed naar wat hij wél kan.
De Examen-idioot
In Thijssens tijd werd een oplossing gezocht voor het “aansluitingsprobleem” tussen lager en voorgezet onderwijs: een onjuiste schoolkeuze
kostte de overheid veel geld en veroorzaakte dikwijls gezins- en opvoedingsproblemen, omdat kinderen
door hun sociale afkomst op een te
laag of juist te hoog niveau terechtkwamen; de domineeszoon werd
automatisch op het gymnasium geplaatst, terwijl de timmermanszoon
naar het technisch onderwijs ging. In
1928 werd het Kinderexamen ingesteld: lagere scholen mochten zelf opgaven maken waarmee bepaald werd
of een leerling wel of niet geschikt
was voor de hbs of het gymnasium.

In het Amerikaanse onderwijssysteem was de selectie van leerlingen

Veel onderwijzers en pedagogen
vonden dit een merkwaardige gang
van zaken. Voor De Bode, het
orgaan van de Bond van Nederlandse onderwijzers, onderzocht Thijssen de talloze, door leerkrachten zelf
gemaakte examenopgaven, die hij in
de brochure De examen-idioot (1928)
als “een monument van dwaasheid”
betitelde; producten van “pennewipperige schoolmeesters”.

vooral gebaseerd op giswerk. De onderwijs- en testpsychologie bracht hier
Thijssen was een eigenzinnige onderwijzer. Een oud-leerlinge herinnerde
verandering in. Illustratie uit: American School Journal (1922)
zich in 1988 nog goed dat de meester
Collectie ADNG, Groningen
met mooi weer met z’n klas ging
wandelen. Rond 1900, een periode
waarin tucht en orde heersten, was dit onalledaags: van lesroosters en
Na analyse van tientallen voorbeelden van onnodige geschiedenisonderwijsinspecteurs trok onderwijzer Thijssen zich niets aan.
weetjes, ingewikkelde rekenopgaven en onmogelijke dictees voor
twaalfjarige kinderen, verzuchtte Thijssen: ‘Welnu, de kinderexamens
In het vooruitstrevende onderwijzersblad De Nieuwe School. Tijdvan 1928 hebben de fout gehad, dat er na veel te veel, en steriele,
onnutte kennis is gevraagd; maar bovendien, en dat is de állergrootste
schrift voor Practische Paedagogiek ging Thijssen tekeer tegen regelfout geweest, de vorm der opgaven was in doorsnee zodanig, dat alleen
dwang, opgelegde pedagogische schema’s en onderwijsmoralisme. In
een imbeciel er zich niet voor schamen zou.’
1905 noteerde hij in De Nieuwe School: ‘De onderwijzer met sterke
individueele eigenaardigheden heeft [...] aan de normaal-psycholoThijssen legde vakkundig de psychologische en pedagogische meetlat
gische paedagogiek niets. De man moet werken bij intuïtie, dat wil
langs de opgaven van de examen-idioten. Hij voelde diep medelijden
zeggen het juiste weten te treffen, doordat hij de kinderen beoordeelt
met de schooljongens en -meisjes die een kinderexamen moesten
naar zn eigen individualiteit - en doordat de ervaring in de klasse hem
afleggen. Thijssen pleitte voor directe afschaffing van de kinderzegt, wanneer hij mistast.’
examens: er diende volgens hem een nieuwe selectiemethode te
worden ontwikkeld. Voor psychologen was er in 1928 nog veel werk
Observeren
te verzetten.
Thijssens devies aan zijn vakgenoten was: observeren. In zijn roman
De gelukkige klas geeft hij hier een treffend voorbeeld van. Leerling

44 Toets!

Toets! 45

[advertentie]

RTTI , OBIT, BLOOM...
Al die aandacht voor
taxonomie. Het lijkt
wel een hype.

Toets! service

®

Berend Bonen, docent biologie

Toets! is het eerste magazine over toetsen in het
voortgezet onderwijs. Toets! wordt uitgegeven
door Bureau ICE.

Colofon
Concept
Karen Heij
Renske Valk
Maartje Nix
Redactie
Maartje Nix
Renske Valk
(hoofdredactie)
toets@bureau-ice.nl

Toch zijn
taxonomieën een
goed hulpmiddel
om te kijken of je
toetst wat je wilt
toetsen.
Emila Bijl, ebijl@bureau-ice.nl

46 Toets!

Meer over taxonomieën leest u op pagina 10 in deze Toets!. Willen u en uw team meer weten over
taxonomieën en toetsing? Bel dan voor ons trainingsaanbod: 0345 – 65 66 10.
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