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Het niveau
van de
schoolexamens
moet omhoog.
Maar waar
moeten we
beginnen?

Willemien Seegers, docent wiskunde
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De eerste editie van Toets! verscheen in oktober 2013. In de2 editorial van dat nummer voelden wij
de behoefte om uit te leggen waarom wij juist nu kwamen met een magazine over toetsen en
examineren. Wie had toen kunnen bedenken dat het blad zo massaal zou worden aangevraagd en
dat we na een aantal weken al ‘nee’ moesten verkopen, omdat de oplage volstrekt ontoereikend was
gebleken. Ook al uw complimenteuze reacties verrasten ons. Wel, we zijn er hartstikke blij mee en
gaan vol vuur verder, want er is werk aan de winkel.
In de vorige Toets! schreef Jacques Dane van het Onderwijsmuseum dat het gekibbel over toetsing
van alle tijden is. Dat is ook zo, ook al lijkt het thema op dit moment nog meer aandacht te krijgen dan
gebruikelijk.
Het zal een samenloop van omstandigheden zijn. Velen van ons breken het hoofd over de modernisering van ons onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingen die zaken leren die ze later nodig

Begin bij
het eind:
breng eerst je
examendoelen
in kaart.

Carina Jansen, cjansen@bureau-ice.nl

hebben, ook al weten we nog niet precies wat dat is? Hoe laten we ons onderwijs gelijke tred houden
met de veranderende wereld? Hoe maken we onderwijs effectief voor iedereen? Heeft onderwijs in
fabrieksverpakking z’n langste tijd gehad?
Nadenken over onderwijs is ook nadenken over toetsing. Je kunt natuurlijk niet je onderwijs
vernieuwen en tegelijkertijd tot in de oneindigheid in de weer blijven met meerkeuzetoetsjes.
Modern onderwijs vraagt om moderne toetsing. Maar ja, hoe ziet dat er dan uit? Geen toetsing,
minder toetsing, meer toetsing, andere toetsing?
Het toenemen van de focus op presteren én de onstuitbare behoefte om prestaties in cijfers uit te
drukken, legt ook een grote verantwoordelijkheid neer bij het toetsen: doen we het goed? Doen we
het verantwoord? Meer dan ooit is het organiseren van je eigen tegenspraak noodzakelijk.
Laatst stelde iemand mij de vraag: van wie is het onderwijs? In het verlengde daarvan ligt de vraag:

van wie is de toets? En: van wie zijn de resultaten? Ook eigenaarschap is een delicate kwestie.
Kortom, de hoeveelheid aan toetsen, de kwaliteit van de toetsen, de vorm van de toetsen, de regie
over de toetsen... Er zijn nogal wat schuiven op het mengpaneel die moeten gaan zorgen voor mooie
toetsmuziek. Tot die tijd helpt Toets! bij het ontwikkelen van meer toetsexpertise en een kritische blik,
want die is nodig in alle gesprekken: bij de koffieautomaat of in de krant, in het kielzog van de PISAtanker, of vanwege weer één van de vuurpijlen van het Ministerie van OCW.

De redactie van Toets!
Bureau ICE verbetert graag samen met u uw schoolexamens, zodat die in lijn komen met de centrale examens.
Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0345 - 65 66 10.
4 Toets!
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‘Onderwijs
ontwerpen
begint aan
het einde
- waar wil
je komen? en werk dan
terug naar
het begin.’

Geert van Lonkhuyzen
directeur van het bureau van het CvE

interview

‘Een examen
moet kunnen
rekenen
op een breed
draagvlak’
Nog een paar weken en de gymzalen zullen zich weer vullen met opgewonden
leerlingen, gewapend met rekenmachine, pen, binas, appels en flesjes water: de start
van de centrale examens 2014. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van die examens
is het College voor Examens, een belangrijke organisatie die enigszins in de coulissen
van het onderwijstoneel opereert. Toets! sprak met Geert van Lonkhuyzen, directeur
van het bureau van het CvE.

Hoe is het om verantwoordelijk te zijn voor de
eindexamens in een tijd waarin toetsing en examinering
meer dan ooit onderwerp van publiek debat zijn?
‘Spannend,’ zegt Geert van Lonkhuyzen, ‘maar niet nieuw. Door de jaren heen
is de kwaliteit van de examens altijd een onderwerp van maatschappelijke discussie. Dat is ook goed, want een belangrijk aspect van de kwaliteit van een
examen is draagvlak; een examen moet kunnen rekenen op een breed draagvlak in het onderwijs en in de samenleving. Leerlingen moeten met het behalen van hun diploma daadwerkelijk het gevoel hebben iets op zak te hebben.
De samenleving moet het waarderen. Missen de examens draagvlak, dan doet
dat afbreuk aan het civiel effect van het diploma.’
Laten we even beginnen bij het begin. Hoe moeten we het
CvE zien in de verhoudingen met bijvoorbeeld Cito en OCW?
‘Het CvE is een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan náást het ministerie van
OCW. Dat betekent dat we weliswaar in nauw overleg met het ministerie ons
werk uitvoeren, maar zeker geen uitvoeringsorganisatie van de overheid zijn.
Het CvE is verantwoordelijk voor een aantal landelijke examens: het centraal
examen van het voortgezet onderwijs, de staatsexamens van het voortgezet
onderwijs, de staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) en de centraal
ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen (en in de toekomst ook
Engels) van het mbo. Aan die verantwoordelijkheid worden toegevoegd: de
centrale eindtoets primair onderwijs, beter bekend als Citotoets, de rekentoets
voortgezet onderwijs en de diagnostische tussentijdse toets. De laatste twee
6 Toets!
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toetsen bevinden zich nog ergens in het politieke besluitvormingsproces.
Het CvE zal vanaf dat moment CvTE gaan heten: College voor Toetsen
en Examens. De constructie van de centrale toetsen en examens wordt
in opdracht van ons door Cito uitgevoerd. Bij de staatsexamens NT2
gebeurt dat zowel door Bureau ICE als door Cito.’
Dat zijn een hoop examens en toetsen in het hart van
ons onderwijsstelsel. Daarvoor verantwoordelijk
zijn is geen sinecure. Hoe organiseren jullie dat?
‘Wat in de centrale examens vo is opgenomen stelt de minister op
hoofdlijnen vast in examenprogramma’s. Dat is onze vertrekbasis. We
werken deze hoofdlijnen uit voor het centraal examengedeelte in syllabi
per vak en per schooltype. Daarmee hebben de scholen een goed beeld
van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden.
We geven opdracht tot het ontwikkelen van de centrale examens en we
stellen ten slotte de normering vast. Er zijn verschillende commissies
die deze verschillende taken onder hun regie hebben. Voor de syllabi
zijn er syllabuscommissies. De vaststellingscommissies stellen het
bijbehorende examen vast en na afname adviseren zij het management
van het CvE over de normering.’
Deze commissies spelen dus een sleutelrol in
jullie opdracht. Dat is een flinke gedelegeerde
verantwoordelijkheid?
‘Een flinke gedelegeerde verantwoordelijkheid, neergelegd bij ongeveer
70 commissies die voor het CvE actief zijn. Dat betekent dat wij er in de
eerste plaats voor moeten zorgen dat er heel goede mensen in die
commissies plaatsnemen. Ik kan zeggen dat ik onder de indruk ben van
de kwaliteit, iedere keer als ik weer in een commissie aanwezig ben. Ik

ontmoet daar echte vakmensen, docenten met examenklassen vanuit
de verschillende vakverenigingen en vanuit de bonden. In elke
commissie nemen ook inhoudelijk voortrekkers plaats; specialisten die
binnen hun vak echt iets betekenen. Elke commissie wordt voorgezeten
door iemand van de ‘ontvangende’ instelling. Bijvoorbeeld: de
vaststellingscommissie voor Nederlands havo/vwo wordt voorgezeten
door een hoogleraar.’
Nu u toch het vak Nederlands noemt... Daarover
ontstond vorig jaar behoorlijke commotie, onder
aanvoering van hoogleraren. Het examen zou niet het
Nederlands toetsen zoals zij dat bedoelen, maar
meer een trukendoos zijn geworden. Hoe kan dat met
al die kwaliteit in de commissies dan toch gebeuren?
‘In dit geval was er onvrede vanuit een deel van de vakexperts en dat
had ook een beetje te maken met de verschillende denkrichtingen
binnen het vak. Dat gaat wel voor meer vakken op. Belangrijker is dat
wij goed luisteren en in gesprek gaan – daar zijn we nu ook mee bezig
– met de mensen die zwaarwegende bezwaren hebben tegen bepaalde
exameninhouden of werkwijzen.’
Ik vond het CvE ten tijde van de commotie anders
nogal stil?
‘Ik geloof niet dat dat zo is. We volgen dit soort geluiden goed, maar we
kiezen er niet voor om discussies als deze via de media te voeren.’
Wat moet iemand doen die ernstige bedenkingen
heeft bij onderdelen van het examen?
‘We hebben twee cycli waarin we zorgen voor de verwerking van
feedback. Tot de ‘kleine’ cyclus behoren de opmerkingen die ons via de

N-termen
Een leerling kan in 2013 een iets lastiger examen economie, Duits of natuurkunde treffen dan in 2012. Het
is namelijk vrijwel onmogelijk om
twee examens exact even moeilijk
te maken. Is het examen natuurkunde havo in een jaar aan de moeilijke
kant, dan zijn minder scorepunten
nodig voor een 5,5. Pakt een examen een keer wat makkelijker uit,
dan zijn er meer scorepunten nodig
voor diezelfde 5,5.
De normeringsterm (N-term) is bepalend voor de omrekening van
scores in cijfers. De N-term wordt
zó bepaald dat voor het cijfer 5,5
hetzelfde vaardigheidsniveau nodig
is als in andere jaren. Zo wordt van
alle centrale examens het niveau
over de jaren heen gehandhaafd.
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Hoe weet het CvE of de kandidaten
van 2013 wel of niet vaardiger zijn
geworden dan in eerdere examenjaren? Als het examen Engels dit
jaar beter is gemaakt dan vorig jaar,
kunnen er twee dingen spelen: het
examen kan makkelijker zijn of de
leerlingen zijn harder gaan werken.
Of allebei. Om een faire vergelijking
te maken kunnen óf de groepen
worden vergeleken waarna conclusies kunnen worden getrokken
over de examens, of de examens
kunnen worden vergeleken waarna
conclusies kunnen worden getrokken over de groepen. Het CvE
doet, samen met Cito, het laatste.
Zo heeft het CvE kunnen constateren dat de kandidaten van 2012 en
2013 vaardiger waren dan de po-

pulaties van vóór de invoering van
de nieuwe uitslagregels.
Als het CvE de N-termen zo zou kiezen dat de gemiddelde CE-cijfers
constant blijven, zou geen recht
worden gedaan aan de betere prestaties van de leerlingen die in 2012
en 2013 eindexamen deden.
Zo werkt het CvE dan ook niet. De
N-term wordt zo bepaald dat de
prestatie-eisen om een voldoende
te halen, constant blijven. Hierdoor
hebben de betere leerlingprestaties
in 2012 en 2013 zich vertaald in
hogere gemiddelde cijfers.
Zie het document ‘Normering in een
notendop’ op examenblad.nl voor
meer informatie over de manier
waarop examens worden geijkt.

‘Wij gaan over de
centrale examens.
Toetsbeleid is een
binnenschoolse
aangelegenheid.’
examenlijn, via LAKS en via de vakverenigingen bereiken. Die feedback
verwerken we vóór we de normering van een examen vaststellen,
want we willen nooit dat leerlingen benadeeld worden. De ‘grotere’
cyclus heeft effect op de syllabus en eventueel ook op het
examenprogramma zelf. Dat betreft reacties die leiden tot structurele
veranderingen in de komende examens. In het geval van het examen
Nederlands blijkt dat het ongenoegen niet specifiek op het examen
2013 betrekking heeft, maar zich uitstrekt over de jaren ervoor. Heel
belangrijk om het daarover te hebben en daar iets mee te doen. Nu is de
doorlooptijd van een examen twee jaar, dus het duurt altijd even
voordat dit soort aanpassingen zichtbaar worden.’
Op dit moment wordt er veel gezegd over toetsen.
Het zijn er te veel, het zijn de verkeerde toetsen
en ze zijn niet altijd in de handen van de school.
Hoe luistert het CvE naar dit toetsdebat?
‘Laat ik even voor mijzelf spreken. Ik ben jaren schoolleider geweest en
heb gevochten tegen de toetsweken, waarvan we er destijds wel zes per
jaar hadden. Dan lag de hele school lam. Dus ik vind het heel zinvol dat
we het hierover hebben. Ik zeg daar tegelijkertijd bij dat ik erg veel heb
geleerd van het gericht werken met lesdoelen en toetsen. Onderwijs
ontwerpen begint aan het einde – waar wil je komen? – en werkt dan
terug naar het begin. Voor mij is het CE de stip op de horizon van de
school. Wij gaan over de centrale examens, toetsbeleid is verder een
binnenschoolse aangelegenheid. Ja, nu komen er van overheidswege
misschien een aantal centrale toetsen bij halverwege de loopbaan van
de leerlingen in het vo. Dat is het besluit van de bewindvoerder, en niet
van het CvE. Maar ik zie het als een goede kans én een goed moment
om leerlingen een gericht advies te geven over verbetermogelijkheden.
Maar het is uiteindelijk de Kamer die daarover beslist.’
Ik sprak onlangs iemand die de laatste hand legt aan
een artikel waarin hij ijvert voor afschaffing van
het SE. Nu de wetgeving het SE aan de leiband van het
CE heeft gelegd, voegt het immers weinig meer toe?
‘Dat ben ik niet met je eens. Wij hebben door de jaren heen een
evenwichtig systeem ontwikkeld van centraal examen en
schoolexamen. Het SE geeft iedere school ruimte voor eigen keuzes.
Het CE zorgt voor uniformiteit. Dat is juist een goede balans. We

waarderen daarmee zowel de landelijke eisen aan kennis en vaardigheden als de schoolspecifieke inbreng. Het is voor de verschillende
vakken een belangrijke erkenning van hun bestaan en leerlingen
vinden het fijn om in hun eigen omgeving dat schoolspecifieke deel af
te leggen. Het buitenland is jaloers op dit afgewogen examensysteem.’
De minister heeft de exameneisen vorig jaar
aangescherpt. OCW rapporteert: ‘Het percentage
geslaagden steeg met 1,6%. Op het havo en vwo is het
gemiddelde cijfer ten opzichte van vorig jaar
toegenomen; het vmbo heeft de verbetering van vorig
jaar weten vast te houden.’ Daarover ontstond enige
verbazing en zelfs wat ongeloof. Hebben jullie soms
een stilzwijgende opdracht van de minister gehad?
‘Nee, zeker niet. Laat ik daar heel helder over zijn. Wij hanteren een
buitengewoon verfijnde manier van het vaststellen van normen en
zorgen er zo voor dat de vaardigheidseisen in het CE van jaar tot jaar
even hoog zijn. Een zes in het ene jaar is ook een zes in het andere jaar.
Daar komt geen bewindvoerder aan te pas.’
Kunnen jullie ons enig inzicht geven in het berekenen
van die normeringen? N-term is daarbij, meen ik, een
basisbegrip?
‘Ja, dat doen we graag. We hebben daarover op diverse manieren
gepubliceerd.’ (zie kader)
Nog een laatste vraag. Wat is een fundamentele
aanpassing of wijziging in ons examenbestel die het
CvE graag nog een keer zou willen realiseren?
‘Ons examensysteem is erg complex. Dat is het gevolg van de
complexiteit van ons stelsel met vijf onderwijsniveaus, van
basisberoepsgerichte leerweg tot en met gymnasium. Per schooltype
zijn er bovendien erg veel vakken die centraal worden geëxamineerd.
Dat heeft tot gevolg dat er jaarlijks zo’n 400 verschillende CE’s
worden afgenomen en dat sommige CE’s maar door enkele tientallen
leerlingen worden afgelegd. Een afslanking zou niet misstaan en
hoeft de hoge kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland
niet aan te tasten. De verantwoordelijkheid voor stelselwijzigingen
ligt overigens niet bij het CvE.’ 
Toets! 9
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Hilje Jordens

Docent wiskunde en Nederlands en taalcoördinator
Heldring VMBO Den Haag

DE TOA geeft
mij inzicht
Met een TOA-toets weet ik of een leerling een referentieniveau
beheerst en kan ik hem volgen vanaf het moment dat hij instroomt.
De leerling weet waar hij staat en zelf zie ik wat de eventuele
problemen zijn, zodat we die gericht kunnen aanpakken. Zo kan
ik me ook naar ouders toe goed verantwoorden. De TOA is dus
eigenlijk een toets- én een leerlingvolgsysteem.”

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

artikel

‘Het denken in de
systematiek van
een taxonomie
geeft zoveel
aanknopingspunten
om je onderwijs te
verbeteren.’

Het Valuascollege en het Greijdanus College:

‘DE taxonomie Is onze
gezamenlijke taal’
In Toets! 1 hebben we in vogelvlucht een aantal taxonomieën besproken. In dit artikel besteden
we aandacht aan de impact van het werken met een taxonomie op je school. Het Valuascollege in
Venlo en het Greijdanus College in Zwolle gunden ons een kijkje in de keuken waar gewerkt wordt
aan duurzame schoolontwikkeling.

‘Het werken met een taxonomie brengt het leren op alle
niveaus terug in de school.’ Marij Dings, schoolleider van
het Valuascollege in Venlo, over RTTI®. ‘Dit vat voor mij
erg goed samen wat een taxonomie teweegbrengt in je
school. Het gaat weer om het leren van leerlingen, van leraren, van mij als schoolleider en van de gehele school als
lerende organisatie.’ Datzelfde ervaart het Greijdanus
College in Zwolle. Deze school koos jaren geleden voor
OBIT. Henk Veenstra, schoolleider: ‘We voeren weer het
gesprek over leren en over toetsen. We hebben daar nu
ook een gezamenlijke taal voor.’
Gezamenlijke taal
Ruim vier jaar geleden maakten twee leraren van het
Valuascollege kennis met RTTI® tijdens een studiedag. Ze
zagen onmiddellijk meerwaarde voor hun school. Er volgde een verdere oriëntatie en de school besloot deze werkwijze te omarmen. Marij Dings: ‘Het werken met een taxonomie kwam op het moment dat we volop bezig waren met
het aanbrengen van meer structuur en samenhang in onze
organisatie en in ons onderwijs. We hadden achterblijvende
resultaten en die dienden te verbeteren. Als school gaan wij
immers een verplichting aan: een leerling die voor ons kiest,
beloven wij op de best mogelijke manier van A naar B te
brengen. Dat is onze opdracht en daartoe moeten we alles in
het werk stellen. RTTI® gaf ons onverwacht een kader en
taal om daarover met elkaar in gesprek te gaan en bleek een
zeer effectief veranderinstrument te zijn.’

Marij Dings,
Valuascollege
12 Toets!

Eisen stellen
Een van de eerste acties op het Valuascollege was het bekijken van de doorlopende leerlijnen met de taxonomie in
de hand. De indeling in denkhandelingen en cognitieve
complexiteit hielp de school enorm in het vaststellen van
vloeiende lijnen en het signaleren van rare sprongen.

Marij Dings: ‘Zo leerden we gaandeweg te communiceren
in de terminologie van RTTI®. Het denken in de systematiek van een taxonomie geeft zoveel aanknopingspunten
om je onderwijs te verbeteren. Al snel zijn we verdergegaan met onze toetsen: wat toetsen we? Hoe doen we dat?
Passen de toetsen bij de lessen die we geven? We besloten
voorschrijvend te werk te gaan: iedere docent moest, en
moet nog steeds, drie toetsen per jaar aanleveren, die volgens de systematiek van RTTI® zijn ‘gemarkeerd’. Voor die
verplichting heb ik mensen ook tijd gegeven; als ik iets van
hen vraag, dan moet ik hen daarin ook faciliteren. Ook zijn
we opnieuw gaan kijken naar onze determinatie. Met
RTTI® zijn we in staat om beter te determineren. We kunnen het ontwikkelingsproces van de leerling en de hieruit
voortvloeiende gevolgen en beslissingen ook beter aan elkaar uitleggen, aan de leerling en aan zijn of haar ouders.’
Het werken met RTTI® heeft brede impact, volgens Marij
Dings. ‘RTTI® is ingezet als middel, maar uiteindelijk ondersteunt dit systeem het zelfinzicht en leren van de leerling, de bewustwording en het leren van de leraar, maar
ook het overleg en de samenwerking binnen de vakgroepen en teams. We zijn nu zover dat we de dialoog opstarten over waarom we toetsen en wat we doen met de
uitkomsten: dat brengt ons nu écht bij de kern van het pedagogisch en didactisch handelen van de docent. We zijn
nu zover dat docenten met elkaar praten over onderwijs:
hoe weten we wat de leerling moet leren? Wat willen we
dat onze leerlingen kennen en kunnen? Hoe zorgen we dat
we weten of ze het geleerd hebben? Wat gaan we doen als
ze het niet geleerd hebben? Hoe verrijken we de leerlingen
die het al geleerd hebben?
Ook gebruiken we RTTI® in de ontwikkelgesprekken met
docenten. Bij de ene docent vallen er bijvoorbeeld meer
Toets! 13

‘Het gaat erom
dat je naar je
eigen handelen
durft te kijken,
nadenkt over
wat je doet.’

leerlingen uit op I (integreren) dan bij de andere. Daarover
hebben we het dan. Niet om af te rekenen, maar om vooruit te kijken en beter te worden.’
Zoeken naar het zinvolle gesprek
Op het Greijdanus College in Zwolle was er in 2008 een onderwijsinhoudelijk gesprek gaande tussen bovenbouw en
onderbouw. Henk Veenstra, adjunct-directeur onderwijsbeleid, en Gerrit van der Meulen, docent geschiedenis en
beleidsmedewerker onderwijs, nemen ons even mee terug.
‘De bovenbouw havo/vwo had kritiek op onze determinatie
en eigenlijk vond men dat de onderbouw te veel met ‘spielerei’ (‘leuke werkstukken’) bezig was en te weinig met het
aanbrengen van kennis. Ze misten de aansluiting met de bovenbouw. Maar die zogenaamde ‘spielerei’ was voor de onderbouw juist een bewuste keuze: van het maken van die
zogenaamde leuke werkstukken leren leerlingen van alles…
Maar hoe maak je dat zichtbaar? We zijn toen begonnen
met het zelf ontwikkelen van rubrics waarmee we konden
laten zien hoe we vaardigheden aanleren. Rubrics zijn feitelijk aspecten van een beoordelingsmodel. Deze dwingen je
om expliciet te maken op welke manier je kijkt naar prestaties van leerlingen. Waar let je op als je ergens een cijfer aan
toekent, en weten we van elkaar wat we belangrijk vinden?
Door eerst zelf rubrics te maken voel je waar je mee bezig
bent. Later zijn we rubrics gaan gebruiken die al lang ontwikkeld waren. Er is veel goed materiaal voorhanden in dat
opzicht, bijvoorbeeld bij SLO.’
‘Om inzichtelijk te maken hoe we met het aanleren van
kennis omgingen zijn we aan de slag gegaan met OBIT.
Omdat je met dit soort operaties altijd bezig bent met de
essentie van je onderwijsinhoud, kom je al snel uit bij toetsing: wat toets je en was dat ook je bedoeling? Hoe is de
verhouding tussen onthouden (O) en integreren (I) in je
toets? En zodra je met je toetsen aan de slag gaat, kijk je ook
direct weer naar het onderwijstraject dat daaraan voorafgaat; als je bijvoorbeeld veel I(ntegreren) in je toets hebt, zit
dat dan wel op de juiste manier in je onderwijs?’
Het Greijdanus College merkte al snel dat het gaan hanteren van nieuwe kaders neerkomt op echte onderwijsvernieuwing, en dat kraakt altijd een beetje in de organisatie.
‘De rubrics, tja, we hadden ze misschien graag verplicht
gesteld als kader bij elk vakgebied. En met OBIT kwam een
vreemd repertoire aan begrippen mee. Dat maakte dat docenten gingen zeggen dat dat bij hun vak niet zomaar toegepast kon worden. Als zaken lijken te schuren, stuit je natuurlijk op weerstand. En veel docenten zijn niet van het...
eh, menstype, dat zich afvinklijstjes of protocollen laat opleggen. We geven docenten liever heel goed inzicht in de
achtergronden van nieuwe ontwikkelingen of concepten.
En laat de docent er dan zelf maar mee aan de slag gaan,
daarvoor is hij voldoende professioneel. Als wij nu, in
2014, door de school lopen, zijn we verrast hoeveel van rubrics en OBIT er zit in het spreken over onderwijs, en hoe
het in het handelen in de klas is doorgedrongen.’

Henk Veenstra en
Gerrit van der Meulen,
Greijdanus College
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De ontwikkelingen gaan verder. Het invoeren van OBIT in
de onderbouw heeft de inktvlekwerking waar de school op
hoopte. ‘Nu de onderbouw zo succesvol met OBIT aan de
slag was gegaan, ontstond bij hen de behoefte om aan de

ontwerpen, markeren, invoeren,
analyseren, feedback
In de gang op het Valuascollege komen we Teun van de Pol tegen,
docent biologie. Mogen we hem eens vragen waar hij nu mee bezig
is, als het gaat om RTTI®? Zeker, hij is enthousiast over de nieuwe
fase RTTI®: de toetsing online. Hij is razend benieuwd naar de
resultaten van die ene klas en ziet ernaar uit om op basis van de
gemarkeerde toetsen goede feedback te geven aan zijn leerlingen,
maar ook om de leerling zélf te laten reflecteren.
‘Ik start weer met het ontwerpen van toetsvragen, deze deel ik in,
in de juiste categorie binnen RTTI®. Ik ontwerp de toets en houd
daarbij rekening met de RTTI®-verhouding zoals we deze per jaarlaag binnen de vakgroep hebben afgesproken. De ontworpen toets
wordt binnen de vakgroep bekeken en eventueel aangepast.
Bij het markeren van een vraag houd ik met een aantal zaken rekening. Staat wat wordt gevraagd letterlijk in het boek of in de aantekeningen? Dan is het reproductie en dus een R-vraag. Gaat het om
begrippen? Wat zijn antagonisten? of Wat is accommoderen? zijn
R-vragen.
Als er een toepassing gevraagd wordt op eenzelfde manier als in het
werkboek - Geef zo precies mogelijk de antagonist van de biceps
aan - dan is het een T1-vraag; de toepassing is dan voor de leerling
herkenbaar. Belangrijk is wel dat niet precies deze vraag in de les
behandeld is, anders zou dit een R-vraag zijn.

bovenbouw te laten zien wat zij deden. We hebben toen een
heel succesvolle gezamenlijke dag georganiseerd, deels begeleid door eigen coaches (docenten die volledig zijn ingewerkt op OBIT). Dat heeft een aantal documenten opgeleverd waarin verschillende secties op sectieniveau hebben
vastgelegd hoe de verhoudingen in de verschillende toetsen
moeten zijn (met het oog op de examens); in de onderbouw
en in de bovenbouw. Voor alle duidelijkheid, de vakgroep
bepaalt de wenselijke verhouding en stelt dat zo nodig bij.
De vakgroep geschiedenis bepaalt dat er in havo 4 bijvoorbeeld nog 40% O(nthouden) en 25% B(egrijpen) mag zitten,
en dat in de hogere jaarlagen die verhouding moet veranderen ten gunste van I(ntegreren) en T(oepassen).’
Het werken aan ontwikkeling via toetsen is tastbaar en
praktisch. ‘Iedereen gebruikt toetsen. Sleutelen daaraan
heeft directe betekenis voor de onderwijspraktijk. Je kunt
je onderwijs dus vernieuwen door je toetsen te vernieuwen. We hebben mensen verplicht om – heel concreet –
nieuwe toetsen aan te leveren. Deze werden door een expert bekeken. Sommigen doken weg, anderen waren heel
enthousiast: ‘O, wat heerlijk dat een deskundige eens
meekijkt naar wat je hebt gemaakt.’
De school ziet ook wel in dat dit maar één systematiek is.
‘In het verleden hebben we het met APS veel gehad over
Leren 1 en Leren 2. Dit is een variant. Het gaat erom dat je
naar je eigen handelen durft te kijken, nadenkt over wat
je doet, dat je met elkaar het goede gesprek voert en dat je
kwaliteit levert. Het is niet altijd makkelijk om het eens te

Vraag ik om een toepassing in een voor de leerling nieuwe situatie, dan
markeer ik de vraag als
een T2-vraag. Bij een
plaatje van het skelet van
een hond kun je vragen
om bepaalde botten te
benoemen. De leerling
moet dan een vertaalslag
maken vanuit de voor hem bekende situatie (de mens) naar een
nieuwe situatie (de hond). Vraag ik om het leggen van nieuwe
verbanden of om logisch redeneren, dan markeer ik de vraag als
I-vraag: inzicht. Een voorbeeld van zo’n vraag kan zijn Geef een
reden waardoor de opening bij het bekken van een vrouw groter is
dan bij de man.
Vanuit die ‘diagnose’ kan ik genuanceerder feedback geven
aan leerlingen, en reflecteren. Leerlingen die slecht scoren op de
R-vragen kunnen bijvoorbeeld als feedback krijgen dat ze een
begrippenlijst moeten maken van het hoofdstuk, die ze voor de
toets moeten laten controleren en leren. Maar voor een leerling
die moeite heeft met T2-vragen - hij ziet bepaalde verbanden
niet - is het maken van een mindmap heel nuttig. En in de praktijk
blijkt dat leerlingen heel goed met RTTI® uit de voeten kunnen.’

worden over de toekenning van een I of een O. Maar de
parel is meer de discussie die je hierover voert dan de werkelijke uitkomst.’
Verder met reflecteren en feedback
Beide scholen staan voor een volgende fase en hebben
daarin vergelijkbare aandachtspunten. Het Greijdanus
College leidt op dit moment OBIT-coaches op voor het
vmbo en bouwt aan professionele leergemeenschappen.
‘We zijn nu bezig om een cultuur van intervisie en samen
leren te stimuleren. Belangrijk onderwerp op dit moment
is het geven van goede feedback: hoe geef je feedback aan
de leerling, in de les en naar aanleiding van je toetsen? En:
hoe geef je als leraren feedback aan elkaar? Op den duur
moeten leerlingen ook begrijpen waar OBIT voor staat en
waarom een 8 voor dat ene proefwerk iets anders betekent
dan de 8 voor het andere proefwerk.’
Ook het Valuascollege is bezig met de thema’s Reflecteren
en Feedback geven. Marij Dings: ‘Reflecteren is een weerbarstig thema hier op school. We schrijven een behaalde
onvoldoende al snel toe aan de leerling; we zijn goed in externaliseren. Ik wil dat niet meer. Het moet vanzelfsprekend worden om op het handelen van iedereen te reflecteren, ook dat van de docent. Dat is wat ik bedoel met ‘het
leren komt op alle niveaus terug’. De scholen ervaren dat je
een lange adem nodig hebt om dergelijke cultuurveranderingen tot stand te brengen. Marij Dings: ‘Ik heb Michael
Fullan ooit horen zeggen: acht tot tien jaar voor je een punt
bereikt waarop je niet meer terugkantelt.’
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‘Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen haken
nu vaak snel af. Daarbij zijn de vraagstellingen vaak
vreemd, totaal anders dan de leerlingen gewend zijn in de
methoden. Ik zou dus kiezen voor andere soorten vragen.
Ook de lay-out moet overzichtelijker. Vaak weet een leerling niet eens welke vraag hoort bij welke leestekst. Verder

meer zekerheid op een juiste plaatsing van de leerlingen in
het vo op de lange termijn. De huidige NIO-test voldoet als
intelligentiemeting goed, is onze eigen ervaring.’
Peter Schaap, schoolleider van het Canisius College in Nijmegen, zoekt ook naar het bredere beeld van de leerling.

De Wet eindtoetsing primair onderwijs is een feit

Nieuwe eindtoets,
nieuwe kansen
De kogel is door de kerk: vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen
van groep 8 van de basisschool verplicht een eindtoets voor taal en rekenen.
De overheid stelt een centrale eindtoets beschikbaar, maar basisscholen
hebben ook de mogelijkheid om voor een andere goedgekeurde eindtoets te
kiezen. We zetten voor u de feiten op een rijtje.

Voor de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs
vormt de eindtoets het tweede, onafhankelijke gegeven
naast het schooladvies van de basisschool. Vanaf volgend
jaar zullen de leerlingen de eindtoets maken tussen 15 april
en 15 mei, dus na de aanmeldingsperiode voor de nieuwe
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit zou moeten
bewerkstelligen dat het schooladvies van de basisschool
leidend wordt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Het schooladvies, dat de school baseert op de leerprestaties
van een leerling over de afgelopen acht jaar, zou hierdoor
veel meer waarde krijgen. Het valt uiteraard te bezien of
scholen zich daadwerkelijk gaan gedragen op de manier
die het ministerie voorstaat.
Keuzevrijheid
Het wetsvoorstel, dat door de Eerste en Tweede Kamer is
goedgekeurd, bevat onder andere de regels voor eindtoetsen basisonderwijs, de verplichting van een leerling- en
onderwijsvolgsysteem en de regels voor de toelating van
leerlingen tot het voortgezet onderwijs. In de brief bij het
ontwerp van het ‘Toetsbesluit Primair Onderwijs’ schrijft
staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat hij naast de
centrale eindtoets ook andere aanbieders de mogelijkheid
wil geven een eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden
aan scholen. Met de komst van deze wet krijgen scholen
en besturen op termijn meer keuzevrijheid om een eind16 Toets!

toets te kiezen die mogelijk beter aansluit bij de onderwijsvisie van de basisschool.
De eindtoetsen die straks op de markt komen moeten voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten bijvoorbeeld onafhankelijk zijn en minimaal de onderdelen Nederlandse
taal en rekenen bevatten. De uitslag van de door de leerling gemaakte toets moet ingaan op het resultaat van de
toets, op het niveau waarop de toets is afgelegd, op een advies omtrent het vervolgonderwijs en op het eindniveau
van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast moet de toets een
deugdelijke normering hebben, betrouwbaar zijn en inhoudelijk valide zijn. Ook moet de toets geschikt zijn voor
alle kinderen in het basisonderwijs.
Wensenlijstjes
De komst van deze nieuwe wetgeving vormt een goed
moment om stil te staan bij de bestaande situatie. Is de
informatie die de basisschool nu gebruikt om het schooladvies te bepalen ook die informatie die het voortgezet onderwijs nodig heeft? Toets! belde met een aantal scholen
om te horen of er wensenlijstjes zijn.
Ingeborg Jansen is interim directeur op een basisschool. Ze
heeft moeite met de taligheid van de huidige eindtoets.

Peter Schaap, schoolleider van het Canisius College:

‘De grenzeloze behoefte aan landelijk
genormeerde toetsen beperkt de rijkdom aan informatie
die we zouden kúnnen verzamelen.’
zou ik graag de vele andere kwaliteiten die een kind heeft
communiceren naar het vo.’
Leon Hurkmans, locatiedirecteur onderbouw van het Ludger College, zou blij zijn met die andere informatie.
‘Natuurlijk is het goed om alle, laat ik zeggen, “harde” gegevens te verzamelen, zoals de leerresultaten op het gebied
van taal en rekenen. Maar naast deze gegevens hebben wij
als vo-school behoefte aan informatie over meer kindspecifieke kenmerken. Ik denk aan motivatie en doorzettingsvermogen. Natuurlijk krijgen wij deze informatie van de
leerkracht van de basisschool, maar het zou mooi zijn als
hierover ook een meer onafhankelijke uitspraak wordt gedaan. Voor ons zijn dit soort gegevens van belang voor de
plaatsing.’
Carlo Pedroli is schoolleider van het Openbaar Lyceum
Zeist. Hij heeft graag meer zicht op het potentieel van de
leerling. ‘Niet een verslag van de feitelijke schoolprestaties
is voor mij relevant – die komen wel in een goed LVS naar
voren – maar de mogelijkheden die de leerling heeft. Of een
leerling een onder- of overpresteerder is (of kan worden) is
uit de huidige Citotoetsing niet op te maken en vaak evenmin uit de documentatie van de basisschool. De Citotoets is
een momentopname van wat de leerling feitelijk heeft geleerd. Volgens mij geeft een test van de intelligentie en de
mogelijkheden van het kind op de verschillende gebieden

‘Via de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie kun je
vrijwel alles toetsen wat basisscholen aanleren. De grenzeloze behoefte aan landelijk genormeerde en snel af te
wikkelen toetsen beperkt ook de rijkdom aan informatie
die we zouden kúnnen verzamelen. Wereldoriëntatie
doet er toe, maar telt niet mee. Dat vind ik jammer.
De meerkeuzevorm laat belangrijke talenten onbelicht:
creativiteit, studievaardigheden als plannen en samenwerken, samenvatten, presenteren, sociale competenties
die zo belangrijk zijn voor burgerschap… De eindtoets
raakt dit allemaal niet. Ik ben bang dat de eindtoets straks
slechts een stok wordt om de basisscholen mee te slaan
als het tegenzit of, als het meezit, een interessant gegeven
voor po-besturen. Ik vertrouw liever op het onderbouwde advies van bekwame en betrokken leerkrachten. Bij
ons speelt de Citotoets nu al een ondergeschikte rol, en
dat zal zo blijven.’
Tot slot: denk mee op de site
Het is interessant om over dit onderwerp met elkaar van
gedachten te wisselen en het is belangrijk om de adviezen
van scholen in acht te nemen. Wie anders dan de scholen
zelf hebben inzicht in het soort informatie dat in de overgang van po naar vo relevant is? Heeft u zelf nog ideeën of
aanvullingen? Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en uw opvattingen met anderen te delen op het forum
van Toets! op www.toetsmagazine.nl/forum.
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Verplichte eindtoets voor het basisonderwijs
Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten basisscholen verplicht een eindtoets afnemen bij
de leerlingen van groep 8. Deze zal pas in april worden afgenomen. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Toetsbesluit Primair Onderwijs’ dat in december 2013 is goedgekeurd door de
Eerste Kamer. De staatssecretaris wil hiermee bewerkstelligen dat het schooladvies van
de basisschool leidend wordt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het resultaat
en advies van de gemaakte eindtoets moet meer worden ingezet als een ‘second
opinion’. In Trouw, zaterdag 8 februari, wordt stevig getwijfeld aan het effect van deze
wetswijziging. Men is unaniem blij met meer lestijd, maar verwacht ook dat de score op
de eindtoets aanleiding zal blijven vormen om met terugwerkende kracht het schooladvies aan te passen.
Eindtoetsing wordt dus verplicht, en naast de centrale eindtoets zullen er ook andere
eindtoetsen op de markt komen. Scholen krijgen de vrijheid om zelf een eindtoets te
kiezen, mits deze de goedkeuring van het CvE heeft.

zapservice
‘CEFR kan wel een oppepper gebruiken’
Het Europees raamwerk met niveaubeschrijvingen van de
beheersing van de ‘vreemde’ taal, ofwel het CEFR, kan
wel een ‘boost’ gebruiken. Alleen zo kan het zijn slagkracht behouden. Dat stellen onderzoekers in de studie
The implementation of the common European framework
for languages in European education systems. De onderzoekers pleiten er onder meer voor ook minder gangbare
talen in het Europees talenonderwijs toe te laten. Ook
wordt er gepleit voor het stimuleren van ‘peer learning’ onder beleidsmakers. Het uitwisselen van ideeën en kennis
rondom Europese lesprogramma’s voor vreemde talen
kan de aantrekkelijkheid van talenonderwijs vergroten, is
daarbij de gedachte.

Vraagtekens bij vele toetsen
Ouders zetten vraagtekens bij de vele toetsen die hun
kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 moeten maken. ‘Van toets naar toets werken is niet goed, zeker
niet als het gepaard gaat met een soort van examenstress waardoor het kind angst krijgt’, reageert Werner
van Katwijk, directeur van oudervereniging Ouders &
COO in hun verenigingsblad. ‘Het idee achter toetsen is
om het leerproces van het kind te ondersteunen. Daarbij geldt dat de uitslagen bedoeld zijn om de prestaties
te verbeteren, niet om het kind te beoordelen.’ Volgens
hem leggen ook leerkrachten en ouders een te grote
nadruk op toetsresultaten.
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Predicaat
excellente school
28 basisscholen, 36 middelbare scholen en 12 scholen
voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal
onderwijs en praktijkonderwijs hebben het predicaat
Excellente School 2013 gekregen. Welke scholen zich
excellent mogen noemen is
bepaald door een jury onder
voorzitterschap van Fons
van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad.
De inspectie heeft de jury
hierbij geholpen door informatie uit de eigen toezichtgeschiedenis aan te leveren.
De lijst met onderscheiden
scholen vindt u op
www.excellentescholen.nl.
(bron: Onderwijsinspectie)

Protocol Dyslexie
geactualiseerd
Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is
geactualiseerd en heeft een nieuwe, meer praktische opzet. Het protocol biedt handreikingen
voor het opzetten van dyslexiebeleid op school.
Het bevat een keur aan tips voor de ondersteuning en begeleiding van dyslectische leerlingen
binnen en buiten de les. De hoofdstukken besteden onder meer aandacht aan signalering en
doorverwijzing voor onderzoek, begeleiding in
de klas en daarbuiten, de inzet van ondersteunende technologie, wet- en regelgeving onder
andere rondom toetsing en examinering en de
samenwerking met ouders. Elk hoofdstuk sluit
af met een overzicht van taken voor directie,
middenmanagement en docenten.
Het boek is te bestellen via
webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl.

PISA 2012
Nederland eindigt dit jaar gemiddeld als dertiende
op de PISA 2012 ranglijst, het driejaarlijkse, wereldwijde onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren. De top drie wordt ingenomen door Aziatische landen, en Finland geldt
sinds het eerste PISA-onderzoek van 2000 als onbetwist Europees onderwijskampioen. In de afgelopen edities vertoonden de prestaties van Nederlandse leerlingen een consequent dalende lijn,
maar in 2012 is Nederland in wiskunde een plek
op de ranglijst gestegen, van 11 naar 10. Op het
gebied van leesvaardigheid daalt Nederland op de
lijst, maar het puntenaantal is hoger dan in 2009.
Het PISA-onderzoek, waaraan dit jaar 65 landen
hebben deelgenomen, geldt internationaal als
meest gezaghebbende maatstaf voor onderwijskwaliteit. Dit jaar keken de PISA-onderzoekers ook naar
het aantal excellente leerlingen per land. Nederland heeft minder excellente leerlingen dan de meeste
landen op vergelijkbare hoogte in de lijst, maar ook minder zeer zwakke leerlingen. Dit bevestigt het
beeld dat het Nederlandse onderwijs vooral goed is in het opleiden van de middenmoot, wat blijkt uit
verschillende onderzoeken van de Onderwijsinspectie.

Geen sturing op hogere
Cito-scores
Staatssecretaris Sander Dekker
van Onderwijs mag niet mikken
op een hogere Citoscore voor basisschoolleerlingen. In zijn begroting had Dekker geschreven dat
de gemiddelde score van de Citoeindtoets van 535,5 naar 537
moet stijgen, maar de Tweede
Kamer besloot dat deel van de
tekst te schrappen. PvdA-Kamerlid Loes Ypma vindt dat ‘sturing
op de gemiddelde Citoscore geen
recht doet aan verschillen tussen
leerlingen en aan de stimulerende
rol van het basisonderwijs om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen.’ D66-Kamerlid Paul van
Meenen vreest dat dit soort afspraken leidt tot meer citotrainingen voor leerlingen en selectie
aan de poort bij scholen. De motie van GroenLinks, CDA, SP,
ChristenUnie en SGP om van de
verhoogde Citoscore af te zien
haalde het. Zij vinden, net als de
PvdA en D66, dat de Citotoets is
bedoeld als tweede oordeel over
een kind, naast het schooladvies
van een docent. De Citotoets is
volgens de partijen niet gemaakt
om de kwaliteit van het onderwijs
te meten. De Kamer dwingt hem
dus om deze doelstelling te
schrappen.

‘Extra betalen voor bonuspunten niet wenselijk’
Het college van bestuur van de Universiteit Twente (UT) vindt het ‘niet
wenselijk’ dat studenten moeten betalen om toetsen te kunnen maken
waarmee ze bonuspunten kunnen verdienen. Volgens rector Ed
Brinksma is er juridisch gesproken niets aan de hand, omdat de betreffende toetsen niet per se gemaakt hoeven te worden. Brinksma
benadrukt dat studenten niet gedwongen mogen worden extra kosten
te maken om de opleiding met goed gevolg af te kunnen leggen. ‘Deze
toetsen liggen op de legale grens. Je hoeft ze niet te maken, maar ze
kunnen je helpen, bijvoorbeeld om bonuspunten te halen.’ Maar
Brinksma is niet blij met de situatie. ‘We streven naar een situatie
waarin extra betalen voor toetsen niet voorkomt en ik denk ook niet
dat het hoeft. We kijken nu of we een campuslicentie voor de toetsen
kunnen krijgen.’
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Computer als schrijfgerei bij centrale
examens
De computer is als schrijfgerei toegestaan bij alle centrale
examens, voor alle kandidaten. In het bijzonder is gebruik
van de computer als schrijfgerei zinvol voor kandidaten met
een motorische beperking. Ook kandidaten met een leesbeperking (dyslexie) kunnen baat hebben bij het schrijven
op de computer. De computer mag gebruikt worden bij
Nederlands (alle schooltypen) en bij Engels (momenteel alleen gl en tl).

Cijfer rekentoets op
bijlage cijferlijst
Zolang het cijfer voor de rekentoets
geen deel uitmaakt van de slaag-/zakregeling, komt het niet op de cijferlijst
te staan, maar op een bijlage bij die
lijst. Dat heeft staatssecretaris Dekker
in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Veldraadpleging conceptsyllabi nieuwe profielen
beroepsgerichte programma’s (pilot 2015)
Het CvE raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabi voor de centrale examens
nieuwe profielen beroepsgerichte programma’s pilot 2015. In juni 2013 zijn zes conceptexamenprogramma’s vastgesteld voor de profielen:
• Bouwen, Wonen en Interieur
• Produceren Installeren en Energie
• Mobiliteit en Transport
• Zorg en Welzijn
• Economie en Ondernemen
• Horeca, Bakkerij en Recreatie
Deze zes conceptexamenprogramma’s worden beproefd in een pilot waaraan in totaal
ongeveer 40 pilotscholen meedoen. Onder regie van het CvE zijn conceptsyllabi voor
het pilot-examenjaar 2015 tot stand gebracht. Een syllabus is een beschrijving van de
centraal te examineren examenstof en heeft als doel houvast te bieden bij het voorbereiden van de examenkandidaten op de centrale examens. Om te kunnen beoordelen of
deze conceptsyllabi aan dit doel voldoen is het veld digitaal geraadpleegd.

zapservice
‘Fraude bij examens moeilijk uit te bannen’
Fraude tijdens examens of tentamens is nauwelijks uit te bannen. Dat betoogt Vicki Abeles, regisseur van de
documentaire ‘Race to Nowhere’, waarin de makers laten zien waartoe prestatiedruk onder jongeren kan
leiden. Abeles wijt het fraudeprobleem onder meer aan prestatiedrang, opgelegd door ouders en scholen.
Maar al te vaak krijgen leerlingen ingeprent dat ze alleen succesvol kunnen zijn in de maatschappij als ze op
school goed presteren, stelt zij. En een school waar leerlingen worden gepusht om alleen voor de buitenwereld hoge cijfers te halen legt een enorme druk op leerlingen, weet Abeles. Zij pleit ervoor minder nadruk te
leggen op ‘kale’ testresultaten en meer te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Krijgt
Nederland een
landelijke
rekentoets…
of niet?
Rekenen en taal zijn terug als prominent onderdeel
van het eindexamen voortgezet onderwijs.
Tenminste, dat is het streven van de staatssecretaris
en is al in de voorgaande kabinetsperiode ingezet,
maar de missie gaat niet over rozen. Er is veel kritiek
en weerstand en de discussie wordt gevoerd op
zowel het inhoudelijke als op het beleidsmatige en
politieke speelveld. Op dit moment richten de meeste
pijlen zich op rekenen en de rekentoets.
Wilt u, wiskundedocent of niet, de discussie hierover
volgen? Toets! schetst de belangrijkste contouren
van het debat en maakt de stand van zaken op.

Volgens Abeles komen de goede schoolresultaten min of meer vanzelf als leerlingen alle ruimte krijgen voor
hun persoonlijke ontwikkeling. Blijven we enkel kijken naar uitkomsten van toetsen, dan worden leerlingen
nooit uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en zal fraude altijd blijven bestaan. (Washington Post)
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Toewijzing van referentieniveaus door de overheid aan de verschillende sectoren van het onderwijs.

In 2010 wordt de wet Referentieniveaus van kracht. Hiermee legt de
overheid landelijke niveaus vast voor taal en rekenen. Voor elk rekenen taalniveau zijn vaardigheden beschreven en uitgewerkt in voorbeelden. De niveaus worden soms ook de Meijerink-niveaus genoemd,
omdat een commissie onder voorzitterschap van Heim Meijerink aan
de wieg heeft gestaan van dit referentiekader. Het hebben van deze
niveaus stelt de overheid in staat om voor de verschillende onderwijssoorten uitstroomniveaus vast te stellen en dat doet men dan ook. Het
schema is inmiddels algemeen bekend1, evenals de site met veel meer
informatie hierover: www.taalenrekenen.nl.
Beleid in vogelvlucht
Al in de vorige kabinetsperiode kwamen de beleidsmakers overeen dat
taal en rekenen niet alleen op verschillende niveaus beschreven moeten worden en dat er streefniveaus vastgesteld moeten worden, maar
ook dat er centrale toetsing van taal en rekenen in het voortgezet onderwijs dient te komen. Het CvE krijgt de verantwoordelijkheid voor
deze nieuwe centrale toetsing (en gaat heten: College voor Toetsen en
Examens, CvTE). Op hun beurt geven zij aan Cito de opdracht tot de
constructie van de rekentoets. Er volgt een periode van pilot-afnames
in het hele land. Het voornemen is om vanaf schooljaar 2015-2016 de
uitslag van de toets mee te tellen in de zak-/slaagbeslissing, zodat het
uitstroomniveau rekenvaardigheid gewaarborgd wordt.
Komt er ook een taaltoets vo? Nee. Voorlopig vindt de vaststelling van
het gewenste uitstroomniveau Nederlands plaats door de bestaande
eindexamens Nederlands, maar daarover in een volgende Toets! zeker
meer.
Problematische operatie
Een rimpelloze beleidsoperatie? Bepaald niet. De NRC rapporteert in
2012 over de pilots van de rekentoets:
• Van de havo-leerlingen haalde 72 procent een onvoldoende voor de
rekentoets.
• Op het vwo haalde 32 procent een onvoldoende.
• Op het laagste vmbo-niveau scoorde 84 procent een onvoldoende.
Op het hoogste niveau, dat van de oude mavo, was dit 28 procent.
De verschillende sector- en bestuursorganisaties zijn niet blij, niet met
de uitkomsten van deze pilots en niet met de rekentoets zelf. Adviesorganen waarschuwen voor de ongewenste effecten van de zoveelste
centrale toetsen en rekenexperts liggen flink met de beleidsmakers –
22 Toets!

maar ook met elkaar – overhoop over de inhoud van de toets. De laatste
stand van zaken is dat het besluit over de invoering van de rekentoets
op dit moment nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd en dat
Cito afgelopen december tekst en uitleg heeft gegeven aan de onderwijscommissie.
Een rekentoets: ja of nee?
Hoe gaan we om met deze vraag? Een vraag stellen is drie nieuwe
vragen oproepen.
Laten we beginnen met ons af te vragen of het Nederlandse onderwijs
een rekentoets nodig heeft. De maatregel is in het leven geroepen om
iets te doen aan opvatting dat de rekenvaardigheid van leerlingen onder de maat is als ze van school komen en doorstromen naar vervolgonderwijs of een beroep gaan uitoefenen. Bovendien waren er tekenen
dat Nederland ging zakken op internationale ranglijsten2. Redenen om
in te zetten op beter rekenonderwijs. Een populair instrument om onderwijskwaliteit te verhogen is het inzetten van een toets die output
meet. De website van de Rijksoverheid schrijft: ‘Het achterliggende
doel van de rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. De bijbehorende lessen bereiden de leerlingen voor op de toets.
Voor het bepalen van de rekenvaardigheid van leerlingen zijn richtlijnen vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus taal en
rekenen.’
Verbeter je het rekenonderwijs door een landelijke rekentoets in te
voeren? Leerlingen leren goed rekenen door goed rekenonderwijs, niet
door de invoering van een toets. Dat leidt alleen maar tot ‘teaching to
the test’, zeggen tegenstanders. Maar anderen wijzen erop dat scholen
pas in actie komen als ze worden gedwongen door zoiets als een landelijke toets.
Een variant op deze vraag is: is het eindexamen een plek en een moment om een rekentoets af te nemen? Ook daarover geen handen op
elkaar. De rekenvaardigheden die worden getoetst worden nauwelijks
meer onderwezen in het voortgezet onderwijs, want daar wordt de

1 De huidige situatie is op een aantal punten genuanceerd: vmbo moet
uitstromen op 2F, dat geldt ook voor mbo 1/2/3 maar voor hen ziet
uitstroomniveau 2F er anders uit. Verder, bij gebrek aan een uitstroomniveau
4F voor rekenen, is als uitstroomniveau voor vwo 3F aangewezen.
2 Nederland neemt in de PISA Ranking 2012 overigens weer een verdienstelijke
10e plaats in, maar ook hier is geen overeenstemming over de oorzaken.

overstap van rekenen naar wiskunde gemaakt. Er is dus geen reden om
aan te nemen dat leerlingen beter worden in het soort rekenen dat in
de rekentoets wordt getoetst naarmate zij langer voortgezet onderwijs
volgen, integendeel. Het dwingt scholen dus tot het structureel onderhouden van deze rekenvaardigheden. Liever zien sommigen dan ook
dat het probleem van haperende rekenvaardigheden gewoon wordt
opgelost in de onderbouw met een aantal kleinere toetsen onder regie
van de school. Anderen vragen zich af waarom voldoende rekenvaardig zijn niet gewoon ‘afgetoetst’ kan worden in het wiskunde-examen.
Dat heeft onder andere te maken met het toestaan van het gebruik van
de rekenmachine. Marja van Bijsterveld sprak destijds de historische
woorden ‘met het koppie’, waarmee ze bedoelde dat de rekensommen
uit het hoofd gemaakt dienden te worden. Omdat bij het wiskundeexamen een rekenmachine is toegestaan werd de rekentoets ‘afgezonderd’. De huidige versie van de rekentoets staat de rekenmachine grotendeels (80% van de opgaven in het vo) echter wel weer toe en zo
komen we aan bij het heetste hangijzer op dit moment: de inhoud.
Déze rekentoets: Ja of nee?
Een veel groter probleem dan de principiële vraag of er een rekentoets
moet komen, lijkt de inhoud van de rekentoets zelf te worden. De referentieniveaus zijn meer gericht op functioneel rekenen en minder op
‘kale sommen’. Is dat de juiste manier om niveaus in rekenvaardigheid
in kaart te brengen? Is de rekentoets wel een juiste vertegenwoordiging
van die niveaus? Leden van de werkgroep rekenen van de commissie
Meijerink, die de referentieniveaus mede hebben ontwikkeld, gaven
aan dat de referentieniveaus nooit bedoeld waren voor deze vorm van
toetsing. Het accent zou niet moeten liggen op het afrekenen van leerlingen, maar op talentontwikkeling en het stimuleren van leerlingen
om een niveau hoger te halen (http://www.vo-raad.nl/dossiers/taal-enrekenen/kritiek-op-invoering-rekentoets). Daarentegen had de commissie tot doel een basisniveau te beschrijven. Dat zou voor het grootste deel van de leerlingen toch niet zo’n probleem moeten zijn. Maar de
pilottoetsen leidden tot nu toe tot magere uitslagen.
Er is flinke kritiek op de realiteitswaarde van de gekozen contexten en
op de hoeveelheid en complexiteit van de gebruikte taal in de toetsopdrachten. Is het niet meer een taaltoets dan een rekentoets? En valt er
wel effectief te trainen op contextsommen? En als je toch een rekenmachine mag gebruiken, is het dan niet meer een rekenmachinetoets dan
een rekentoets? Ook wordt gesuggereerd dat de rekentoets veel meer
een intelligentietoets is dan een rekenvaardigheidstoets vanwege de

verschillende resultaten op de verschillende onderwijsniveaus, terwijl
de getoetste rekenvaardigheden niet zoveel verschil tussen deze groepen zouden moeten laten zien. Anderen merken op dat het examen
niet zo talig is als men veronderstelt. Het rekenexamen bevat bijvoorbeeld minder woorden dan het centraal examen wiskunde.
Fundamenteel probleem
De discussie maakt ook een fundamenteel probleem in ons rekenonderwijs zichtbaar. Experts zijn het niet eens over wat de juiste rekendidactiek is. In het ene kamp bevinden zich de voorstanders van het
‘klassieke’ rekenen, waarin rekenoperaties vrij geïsoleerd worden aangeboden met de staartdeling als vlaggenschip. In het andere kamp bevinden zich de aanhangers van het nieuwe rekenen, realistisch rekenen, waarbij leerlingen nieuwe werkwijzen geleerd krijgen om
rekenkundige problemen op te lossen en waarbij leerlingen contexten
aangeleverd krijgen waaruit zij rekenoperaties moeten destilleren. Het
Freudenthal Instituut propageert dit laatste gedachtegoed. De problematiek is fundamenteler dan we hier in alle eenvoud beschrijven. Op
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/34063/ruzie_over_rekenmethode_basisschool wordt een en ander nog eens geïllustreerd.
Hoe maak je een centrale rekentoets als de wereld verdeeld is in kampen? En hoe ziet zo’n rekentoets eruit? In de mondelinge briefing aan
de Vaste Kamercommissie geeft Cito aan dat een commissie van experts verantwoordelijk is voor de samenstelling van de toets. De gekozen inhoud en vorm van de rekentoets hangen dus af van wie er in de
commissie zat. Ja, de rekentoets had er ook anders uit kunnen zien. Dat
was een niet erg bevredigend antwoord, vond ook de Kamercommissie.
Door het kiezen van een bepaald soort toetsinhoud schrijf je feitelijk
een bepaalde rekendidactiek voor en dat is tegen het adagium dat de
overheid gaat over het wat maar niet over het hoe.
En een niet onbelangrijke vraag die hiermee verband houdt: zolang er
geen overeenstemming is over het wat en het hoe, blijft ook de vraag wie
goed in staat is om onze leerlingen op beoogd rekenniveau te brengen
onbeantwoord. Is dat de wiskundedocent of de docent Economie? Of
vraagt de inhoud uiteindelijk om een speciaal hiertoe opgeleide docent?
Wat gaat er nu gebeuren met de rekentoets? Voorlopig is het laatste
woord er nog niet over gezegd. We citeren hier een aantal betrokken
organisaties en mensen, en na het voorgaande zijn hun standpunten
voor u – ook als niet-wiskundedocent – wellicht ook beter te plaatsen.
We raden u aan om de ontwikkelingen te blijven volgen.
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Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme), Vincent Jonker
‘De rekentoets vo wordt momenteel ingevoerd. Toetsing van rekenvaardigheden is een wezenlijk onderdeel van vrijwel
elk nationaal onderwijssysteem. In internationaal verband wordt overigens over het algemeen geen onderscheid gemaakt tussen rekenen en wiskunde: dat geeft in Nederland bijzondere dimensies aan de discussie (naast wiskundige
vaardigheden ook nog eens rekenvaardigheden meten, e.d.). De huidige rekentoets vo (en het examen rekenen mbo)
wordt met inadequate software ingezet. Gelukkig wordt gewerkt aan de volgende generatie toetsprogrammatuur. Ook
de inhoudelijke kwaliteit van de items kan verbeterd worden, maar daar wordt aan gewerkt. En laten we nu ook veel tijd
steken in de professionaliteit van de docent, want laten we niet vergeten dat de docent uiteindelijk het verschil maakt.’

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der
Natuur-wetenschappen, Wiskunde en Informatica,
Korteweg-De Vries Instituut, Jan van de Craats
Kort nadat hij de Kamercommissie mocht toespreken, sprak Van de Craats
zich uit op Radio 1: ‘De rekentoets zou moeten toetsen of leerlingen kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Laat leerlingen inhoudsmaten of valuta omrekenen, eenvoudige korte opdrachten die je met
pen en papier kunt maken. Verder bevat de huidige toets erg veel vragen
waar gecompliceerde en vaak ondoordachte verhalen omheen zijn verzonnen. Opdrachten die weer uit veel verschillende deelvragen bestaan, maar
toch maar voor één punt tellen. De toets is onnodig ingewikkeld en lang en
de tijd kort. Dat kinderen niet goed rekenen is een probleem waar vervolgopleidingen uiteindelijk last van hebben. Maar pak het anders aan.
Controleer aan het begin van het voortgezet onderwijs of de kinderen
kunnen rekenen. Is dat niet op orde, dan moet je het in de brugklas of in de
tweede bij wiskunde bijspijkeren. Je toetst dat eenvoudig af met korte
toetsjes. Los het probleem op in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een rekentoets invoeren als onderdeel van het eindexamen is absurd.’
Op de site http://staff.science.uva.nl/~craats/#rekentoetsen treft u meer
waardevolle documenten aan, waaronder alle teksten van experts die
tijdens de betreffende hoorzitting gesproken hebben.

Karin den Heijer, docente wiskunde
‘Door de naam rekentoets denkt iedereen dat er wat gedaan
wordt aan de rekenvaardigheden van de leerlingen, maar het is
helemaal geen rekentoets. Er worden vrijwel geen rekenvaardigheden getoetst. 70% rekenmachine, geen systematische rekenvaardigheden. Is dit nu wat we willen dat leerlingen kunnen in het
vervolgonderwijs? De toets lijkt in niets op de toelatingstoetsen
rekenen en wiskunde van het hoger onderwijs die ik heb gezien.
Die moeten allemaal zonder reken-machine worden gemaakt.
Rekenen hoort bij wiskunde. De geluiden om rekenen bij alle
vakken onder te brengen zijn verontrustend. Dat wordt een bende.
Laten we weer rekenen op de basisschool en in het voortgezet
onderwijs bij wiskunde in de onderbouw. Wanneer de rekentoets
trainbaar wordt kunnen wiskunde-leraren of andere exact opgeleide
leraren hun leerlingen gewoon voorbereiden met rekenlessen. Als je
de rol van de rekenmachine bij wiskunde vermindert betekent dat
vanzelf dat daar ook weer wordt gerekend. Als er al een rekentoets
op het vo moet komen zou dit als diagnos-tische toets in de onderbouw moeten, zodat leerlingen niet opeens op één toets voor hun
hele opleiding kunnen zakken.’
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Nederlandse Vereniging
van Wiskunde-leraren,
voorzitter
Marian Kollenveld
Kollenveld spreekt in de Haagse hoorzitting van 4 december de Kamercommissie toe: ‘We hebben een lange
periode achter de rug waarin rekenen
relatief minder belangrijk werd gevonden. Op de pabo, in het basisonderwijs en ook in het voortgezet onderwijs zagen we een terugtrekkende
beweging: vakken waarin traditiegetrouw veel werd gerekend, zoals
economie en natuurkunde, gingen dat
steeds minder vragen. Logisch dat
leerlingen dus minder vaardig zijn
geworden, en ook terecht dat we nu
proberen dat weer op peil te brengen.
Maar als de oorzaak in het systeem
ligt, moet de oplossing daar volgens
ons ook worden gezocht. Dat is ook
onze duurzame oplossing die we al
eerder in een brief aan de staatssecretaris hebben voorgesteld: versterk
het systeem, zodat we weer op een
ouderwets peil uitkomen. Zo’n toets
aan het eind, met ernstige consequenties, zonder dat het voorafgaand
onderwijs op orde is, voelt onrechtvaardig. We vinden principieel dat de
leerling niet verantwoordelijk kan
worden gesteld voor de kwaliteit van
het genoten onderwijs.’
Op https://www.nvvw.nl/16979 vindt
u de tekst van haar volledige betoog,
evenals het artikel ‘Weten wiskundedocenten voldoende van rekendidactiek?’.

VO-raad
Samen met de andere raden schrijft de VO-raad in een brief op 4 oktober 2013
aan de Vaste Kamercommissie van OCW: ‘Wij staan achter de ambitie om de
taal- en rekenvaardigheden van alle leerlingen en studenten te vergroten, omdat
we ervan overtuigd zijn dat hiermee hun kansen op succes in onze samenleving
worden vergroot. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de voortgang van de
invoering. Ondanks de voortvarende aanpak van alle betrokken partijen laten de
beschikbare resultaten zien dat er nog steeds stappen moeten worden gezet.
Daarom vragen we u met ons ervoor te pleiten dat de resterende tijd, voordat de
referentieniveaus een diplomawaarde worden, te benutten om de haalbaarheid
van de referentieniveaus te onderzoeken. Daarnaast bepleiten wij om vooralsnog
terughoudend te zijn met het nemen van maatregelen waardoor de vergelijkbaarheid van verschillende groepen wordt bemoeilijkt.’
Op de http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Taal&Rekenen/Brief-sectorradenimplementatietraject-referentiekader-4-okt-2013.pdf treft u de brief in z’n geheel aan.

Cito
‘Zolang er discussie bestaat over wat rekenen precies
is, zal er ook discussie zijn over de inhoud van de
toets. Cito ontwikkelt de rekentoets in opdracht van
het College voor Examens, passend binnen de
kaders van rekentoetswijzers. Rekendeskundigen beschrijven in deze documenten hoe de toets er precies
uit moet zien. In de huidige rekentoetswijzers is gekozen voor een combinatie van opgaven met en zonder
context. Daarnaast wordt in de rekentoetswijzers
vastgelegd dat bij opgaven met context een rekenmachine mag worden gebruikt. Omdat de toets erop
gericht is een maatschappelijk basisniveau van rekenen te toetsen ligt het zwaartepunt nu op opgaven in
reële maatschappelijke situaties. Het is mogelijk om
de gemaakte keuzes in de rekentoetswijzer ter discussie te stellen en andere randvoorwaarden te formuleren. Cito zou dan andere opgaven maken en de
rekentoets zou er anders uit komen te zien. Gezien
de huidige verdeeldheid in het veld is het echter de
vraag of een andere invulling van de toets minder discussie zou oproepen.’

Ben Wilbrink,
(voormalig) onderwijsonderzoeker aan
de Universiteit van
Amsterdam
‘Deze rekentoetsen gaan met
hun gezochte contexten
evident buiten de behandelde
stof. Sterker: dat is ook de
edoeling van het ‘functioneel
rekenen’, zoals dat in het
procedurele traject van deze
rekentoetsen is uitgewerkt:
‘rekenen voor iedereen, te
gebruiken in alledaagse situaties’. Dat maakt bijna per definitie een psychologische test
van de rekentoets. Rekenen
is geen raketwetenschap, het
moet een fluitje van een cent
zijn om alle leerlingen op niveau
te brengen. Dat het laatste niet
lijkt te lukken ligt er misschien
aan dat de laatste decennia
van het rekenen raketwetenschap is gemaakt: het doel is
‘wiskundig leren denken’ geworden. Wat prachtig zou het
zijn als dat doel ook bereikbaar
blijkt, wat niet het geval is. De
vraag aan Cito, als expertisecentrum toetsen, is simpel en
direct: maak nu eens duidelijk
dat deze rekentoetsen geen
beroerde intelligentietests zijn,
maar dat ze rekenvaardigheid
toetsen.’

Bureau ICE, Karen Heij
‘Referentieniveaus zijn een mooi richtpunt voor het onderwijs in onze optiek, maar belangrijk is wel dat we helder en transparant zijn
als het gaat om de inhoud van de examens die aan die niveaus gekoppeld zijn en om de zak-/slaagbeslissing. Wij vergelijken al een
aantal jaren de resultaten op onze eigen toetsen (TOA) met de resultaten op de centrale rekentoets. We stellen vast dat leerlingen
steeds sneller slagen voor de centrale rekentoets, terwijl ze in onze toetsen op gelijk niveau blijven. Inmiddels bestaat 30% van de
rekentoets vo uit (kale) 1F/1S-sommen (voor het mbo is dat 20%). Met een cesuur van 55% vragen wij ons af of het dan nog wel een
‘echte’ niveaumeting 2F of 3F is. Ook zien we dat 2F vmbo inhoudelijk en qua moeilijkheidsgraad niet vergelijkbaar is met 2F mbo en
voor vmbo gt, kb en bb wordt een andere norm gesteld. Als we vinden dat er te veel leerlingen zakken, zeg dan dat leerlingen in het
vmbo minimaal 1F moeten halen in plaats van 2F, maar goochel niet met cesuren en toetsinhouden. Nog beter is het om geduld te
hebben. Het kost nu eenmaal tijd om met gezamenlijke inspanning van alle vormen van onderwijs de taal- en rekenvaardigheid van
leerlingen te verhogen. Ons eigen onderzoek laat zien dat drie jaar meten en intensief taal- en rekenbeleid zijn vruchten begint af te
werpen: leerlingen gaan, met name in het vmbo, langzaam vooruit. U kunt het onderzoek Bouwstenen voor succesvol taal- en
rekenonderwijs downloaden op www.toets.nl.’
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door Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid en woordvoerder voortgezet en beroepsonderwijs voor de PvdA

Mijn leerlingen
willen graag
gelijk weten hoe
ze hun toets
hebben gemaakt.
Petra van Meern, docent Engels

Wachten is
niet nodig.
Met digitale
toetsen heeft
u de uitslag
meteen!
Jochum Winkelman, jwinkelman@bureau-ice.nl

gastcolumn

Graag een rekentoets,
maar liever niet deze
Toetsing is geen doel op zich. Het gaat binnen het onderwijs
om overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden op jonge
mensen en toetsing maakt hooguit zichtbaar in hoeverre men
daarin is geslaagd. Zo is ook de rekentoets die wordt ingevoerd in het voortgezet onderwijs en mbo geen doel op zich.
Beoogd wordt ermee vast te stellen of de rekenvaardigheid
wel voldoende op peil is en blijft. Een voldoende rekenvaardigheid is iets dat mensen nu eenmaal nodig hebben om volwaardig te functioneren in onze maatschappij.
Ik ben dan ook niet tegen een rekentoets, maar heb twijfels bij
déze rekentoets. Omdat duidelijk werd dat de rekenvaardigheid van veel jonge mensen tekortschoot heeft de politiek besloten dat er een rekentoets moest komen. Niet omdat de
politiek zo’n rekentoets ambieert als doel op zich, maar om te
waarborgen dat de rekenvaardigheid van de jongeren op peil
zou komen. Het is ook nooit de bedoeling geweest om jongeren die de rekentoets niet haalden een kwalificatie te ontnemen, maar we willen hen in staat stellen om beter te leren
rekenen. Vanuit die invalshoek heb ik steeds gekeken naar de
rekentoets. Het was ook die invalshoek die bepaalde dat ik
nogal kritisch heb moeten zijn over de manier waarop de
staatssecretaris de rekentoets aanpakte. Een rekentoets die
een doel op zich lijkt of enkel dient als selectie-instrument
schiet zijn doel voorbij.

Natuurlijk moet er op de scholen ook méér gebeuren dan alleen
het afnemen van de toets. Leerlingen die de rekentoets niet halen moeten hulp krijgen, zodat zij hun rekenvaardigheid kunnen
bijspijkeren. Dit betekent dat er in het voortgezet onderwijs en
mbo docenten nodig zijn die deze hulp ook kunnen bieden. Dat
is moeilijk genoeg, zeker gezien het ingewikkelde debat over wat
een goede rekendidactiek is. De staatssecretaris geeft aan dat
het aan de scholen zelf is hoe ze dat willen organiseren. Maar
tegelijkertijd grijpt hij daar rechtstreeks op in door te kiezen voor
de rekentoets in de vorm zoals deze er nu ligt.
De kritiek die gegeven is op deze rekentoets is niet mals: hij is
te omvangrijk, toetst niet wat hij moet toetsen en doet geen
recht aan het verschil tussen een leerling die een berekening
niet helemaal correct heeft uitgevoerd en een leerling die een
berekening volkomen fout heeft uitgevoerd. Het College voor
Examens kan met nog zulke mooie blauwe ogen beweren dat
er niets aan de hand is; we zitten met een rekentoets die
massaal niet wordt gehaald.
Het is niet goed als er straks op de diploma’s een rekencijfer
staat dat niet betekent wat het zou moeten suggereren: een
uitspraak over de al dan niet toereikende rekenvaardigheid van
een leerling. Daarom is het goed dat de rekentoets voorlopig
niet meeweegt bij de zak-/slaagregeling. En daarom is het ook
prima dat het cijfer voorlopig niet op het diploma komt te staan.

TOA is hét digitaal leerlingvolgsysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels en Duits. Toetsen worden
automatisch en direct beoordeeld. Wilt u een gratis rondleiding door de TOA? Bel 0345 - 65 66 10 voor een afspraak.
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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?

Per Blekkink, docent geschiedenis
Soms wil ik in korte tijd veel weetjes toetsen. Ik gebruik dan stellingen. Is dat
verantwoord? En wat mag wel en wat mag niet bij het maken ervan?
Aniek: Het gebruik van stellingen in een toets is een geschikte manier om kennis bij
leerlingen te toetsen. Het ontwikkelen van goede stellingen is echter niet eenvoudig.
Het belangrijkste aspect klinkt ook het meest voor de hand liggend: zorg dat juiste
stellingen 100% juist zijn, en onjuiste stellingen 100% onjuist. Geef collega’s de kans
om er gaten in te schieten. Waar ook rekening mee moet worden gehouden is de
cesuur. Omdat je bij een stelling slechts twee antwoordmogelijkheden hebt, is de gokkans groot, namelijk 50%. Zonder kennis en enkel door gokken zou je de helft van de
toets goed kunnen maken. Wil je met zo groot mogelijke zekerheid vaststellen of iemand voldoende weet, dan moet je de cesuur scherp stellen. Natuurlijk kunnen stellingen een prima middel zijn om te checken wat leerlingen beheersen of weten. Het
gaat dan niet om de score, maar om het snel in kaart brengen van kennishiaten.

Marco Maassen, docent Duits
De toetsen in de methode die ik gebruik zitten vaak vol
met multiplechoicevragen. Is de gokkans bij een multiplechoicevraag niet veel te groot? Moet je dit soort
vragen wel gebruiken?

Leg uw vraag voor aan
toetsexpert Aniek Geelen.
Zij beantwoordt ‘m graag.
redactie@toetsmagazine.nl
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Meerkeuzevragen zijn een handig vraagtype om in je toets
te gebruiken: ze kosten relatief weinig toetstijd en zijn gemakkelijk en snel te beoordelen. Vooral de objectiviteit van
de beoordeling is wat beter te garanderen. Hierdoor neemt
de betrouwbaarheid van de toets toe. Maar het maken van
goede meerkeuzevragen is niet eenvoudig. Over het algemeen verlies je de tijd die je wint bij de beoordeling aan de
constructie. Of meerkeuzevragen daadwerkelijk geschikt
zijn voor de stof hangt af van wat je er precies mee wilt meten. Het is heel lastig om schrijfvaardigheid Duits te meten
aan de hand van een meerkeuzetoets, maar je kunt meerkeuzevragen prima inzetten om lees- en luistervaardigheid
te meten. Inderdaad is het zo dat er bij meerkeuzevragen
een gokkans bestaat. Deze gokkans kun je ‘verrekenen’ in
de cesuur. Ter illustratie: bij een toets van 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven kunnen leerlingen enkel
door te gokken een vierde, oftewel 10 van de 40 vragen,
goed beantwoorden. De cesuur die je hanteert bereken je
over het ‘restant’ van 30 vragen: hoeveel procent van de
vragen moeten leerlingen minimaal juist beantwoorden voor
een voldoende? Ga je uit van 60%, dan komt dat neer op
24 vragen. Tel daar de 25%-gokkans van 10 vragen bij op
en de cesuur komt uit bij 34: de leerling moet 34 van de
40 vragen juist beantwoorden om een voldoende te halen.
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toetsvragen

Jessica van Henegouwen,
docent NLT en scheikunde
Ik gebruik nogal eens gesloten vragen om de nakijklast
te beperken. Ik zoek naar een balans: wanneer kun je
open vragen stellen en wanneer beter gesloten
vragen?

Itske Wiegertsma,
docent Nederlands
Op onze school is voorgesteld om wat
vaker elkaars leerlingen te beoordelen. Ik
vind dat wel lastig, want een collega weet
minder van mijn leerlingen dan ikzelf. En
ook minder over hoe de lessen verlopen
zijn. Wat is verstandig?
Hoe betrouwbaarder een toets is, des te beter
is de kwaliteit. Dat geldt niet alleen voor de
toetsvragen, maar ook voor de afname en beoordeling ervan. Betrouwbaarheid wordt in
hoge mate bepaald door de objectiviteit. Wanneer je betrokken bent bij de leerlingen, kan je
oordeel daardoor beïnvloed worden. Bijvoorbeeld doordat een leerling de ‘gunfactor’ heeft
of zich sterk heeft ontwikkeld. De neiging om
de leerling te belonen (of af te straffen) op basis
van andere zaken is lastig te onderdrukken (zie
ook de test op blz. 40). Let wel, dit gegeven
geldt voor toetsing in de klassieke zin van het
woord: beoordelen wat je leerlingen presteren
op een bepaald moment. Wil je kijken naar de
voortgang van leerlingen, dan is het juist beter
om je eigen leerlingen te beoordelen, omdat je
ze immers beter kent dan je collega.

Welk vraagtype je kiest is afhankelijk van het toetsdoel.
Toetsdoelen definieer je vaak in termen van taxonomieën1.
Meerkeuzevragen zijn prima in te zetten voor het bevragen
van korte, feitelijke informatie, maar als het gaat om vaardigheden, zoals toepassen of analyseren – ‘hoger’ in de taxonomie – kan het zinvol zijn om ook het proces van redenering mee te nemen in de beoordeling, en niet alleen het
‘eindresultaat’. Open vragen zijn in zo’n geval geschikter
dan meerkeuzevragen. Een belangrijk aandachtspunt bij
open vragen is de beoordeling. Bij open vragen is de grens
tussen goed en fout niet altijd even duidelijk: antwoorden
kunnen meer of minder ‘goed’ zijn. Het is erg belangrijk een
helder antwoordmodel met normering te hanteren om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op dezelfde manier beoordeeld worden, ongeacht wie de toets nakijkt.
1 Toets! 1 geeft een uitgebreid overzicht van taxonomieën in het artikel
Taxonomieën zijn hot en handig. Een uitgebreide versie hiervan kunt u
downloaden op www.toetsmagazine.nl bij Eerder in Toets! of op
www.toets.nl (zoek op taxonomieën).

Een docent Frans
Mijn zoon zit in 2-havo en heeft op dit moment nog maar twee cijfers voor het vak Engels.
Ik ben zelf een talendocent en heb op dit moment al 7 cijfers uit so’s en aparte vaardigheidstoetsen. Staat ergens vast hoeveel toetsen een leerling per periode minimaal moet
krijgen? Of is een docent daarin vrij?
Landelijk is niet vastgelegd hoeveel toetsen een leerling per periode of leerjaar minimaal of maximaal zou moeten krijgen. Het aantal toetsen hangt ook af van de leerstof die moet worden getoetst. Hét antwoord is dus niet voorhanden, maar de gulden middenweg lijkt verstandig. Het is
goed om de toetslast voor leerlingen (en docenten) te beperken. Maar alle lesstof vatten in slechts
één of twee toetsmomenten geeft wel een heel zwaar gewicht aan de toets en een onvoldoende
heeft dan grote gevolgen. De combinatie van veel, kleinere ‘vinger-aan-de-pols toetsjes’ met een
relatief laag gewicht en goede feedback in combinatie met grotere, zwaarder wegende toetsen
hoger in de taxonomie (zoals vaardigheidstoetsen) lijkt een goede keuze.
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Docent wiskunde
Waarom is het beter dat een PTA uit minder toetsen bestaat? Ik krijg mijn
leerlingen namelijk alleen echt gemotiveerd door te toetsen. Dus elke handeling die ik belangrijk vind, toets ik en laat ik dus ook deel uitmaken van het
eindcijfer.
Wanneer het PTA uiteenvalt in veel kleine toetsen is de toetslast voor de leerlingen
hoger: op veel verschillende momenten heerst de ‘examensfeer’, wat logischerwijs
stress met zich mee kan brengen. Daarnaast heeft het vele toetsen gevolgen voor
de beschikbare tijd van docenten: je moet de toetsen immers ontwikkelen, afnemen,
beoordelen en evalueren. Vervolgens moeten de resultaten geregistreerd en gecommuniceerd worden. De laatste tijd hoor je steeds vaker ontevreden geluiden over
scholen als ‘toetsfabrieken’. Tijd die besteed wordt aan toetsing zou ten koste gaan
van onderwijstijd die leerlingen juist nodig hebben. Toetsen volgens het examenmodel (lees: toetsen om leerlingen ‘af te rekenen’ op hun prestaties) is niet de enige
manier. Eigenlijk toets je je leerlingen voortdurend: bij het controleren van huiswerk,
het stellen van vragen aan de klas of het geven van een opdracht, allemaal momenten waarop je de kennis en de vaardigheden van de leerlingen op de proef stelt. De
kunst is om je leerlingen constructieve feedback te geven, aan te sluiten bij de leerbehoefte en de doelen inzichtelijk te maken. Een krachtige leeromgeving waarin
leerlingen gemotiveerd aan het werk gaan ontstaat door drie pijlers: een rijke context, een interactieve setting en ondersteuning wanneer dat nodig is.

Karin-Ruth Verschuren, docent Nederlands
Wanneer ik een correctiemodel maak, twijfel ik vaak of ik punten moet
toekennen of fouten moet rekenen. Aniek, hoe kijk jij aan tegen beide
mogelijkheden?
Het beoordelen en corrigeren van taalvaardigheid is niet eenvoudig en het
dilemma dat je beschrijft is voor velen herkenbaar. Fouten tellen heeft als
groot voordeel dat het de beoordeling eenvoudig maakt: bij een x aantal fouten hoort een x oordeel. Hierdoor wordt de correctie objectiever dan wanneer je het ‘goede’ van de taalproductie beoordeelt. Zeker ook omdat bij taal
een hele range van goede uitwerkingen bestaat: van belabberd tot nét niet
goed genoeg, van acceptabel tot excellent. Het nadeel van het tellen van
fouten is dat de lengte en complexiteit van de taalproductie van grote invloed zijn op het aantal fouten. De leerling die een opstel van een half A4’tje
schrijft in eenvoudig taalgebruik heeft hierdoor statistisch gezien minder
kans op fouten dan de leerling die drie A4’tjes vol typt in complexe volzinnen. De kans is groot dat de laatste meer fouten maakt dan de eerstgenoemde, terwijl het taalniveau van zijn opstel misschien vele malen hoger is.
En een verkeerde spelling van het woord ‘ring’ is toch iets anders dan een
verkeerde spelling van ‘accessoire’. En zo is er allerlei variatie in de complexiteit van aspecten als opbouw, samenhang, stijl of grammaticale correctheid.
Corrigeer je in het kader van de taalniveaus, dan is het het eerlijkst om te
beoordelen wat de leerling wél heeft laten zien, dus om punten toe te kennen in plaats van fouten te tellen. Wanneer je besluit toch fouten te tellen,
houdt dan rekening met de complexiteit van die fouten en de lengte van de
taalproductie.
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Artikel

Door Aniek Geelen en Karen Heij

‘Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet?’

Het belang van
een goed
beoordelingsmodel
Een beoordeling is goed als deze objectief is. Dat betekent dat de beoordeling van een product niet afhangt van het humeur van de beoordelaar
en dat de beoordeling van de inspanningen van Michiel volgens dezelfde
inzichten tot stand komt als de beoordeling van Fleur. Hoe pak je dit aan?

Je bent je het er niet altijd van bewust, maar als docent ben
je eigenlijk voortdurend bezig met toetsen en beoordelen: je
peilt met een aantal vragen of de leerling heeft begrepen
wat je uitlegt, je controleert huiswerk, je kijkt proefwerken
na en je corrigeert schoolexamens… Het zijn allemaal vormen van toetsing. En steeds doe je, impliciet of expliciet, een
uitspraak over iemands vaardigheid. Je beoordeelt. Dat kan
tot discussie leiden. Waarom heb ik een 5,4 en hij een 6,8?
Waarom krijg ik een onvoldoende? Het zijn vragen waarop
je antwoord moet kunnen geven; je zult moeten uitleggen
hoe je beoordeling tot stand gekomen is.
Een goede beoordeling
Een beoordeling wordt objectiever naarmate je meer beoordeelt aan de hand van vaste richtlijnen, een beoordelingsmodel. Een beoordelingsmodel zorgt voor een grotere
vergelijkbaarheid, en daarmee voor een meer inzichtelijke
beoordeling van en voor je leerlingen.
Beoordelen kan heel makkelijk zijn. De uitkomst van een som
kan goed of fout zijn. Het wordt al lastiger als de bewerking
die leidt tot de uitkomst, ook meetelt in de beoordeling. Een
goede bewerking met een slechte uitkomst; welke waarde
kennen we hieraan toe? En het wordt nog moeilijker als je
een product moet beoordelen waaraan verschillende
kenmerken zitten. Een werkstuk voor CKV? Een technisch
project bij Bouwtechniek? Nog ingewikkelder wordt het als je
een vaardigheid moet beoordelen die veel aspecten heeft en
als er veel variatie is in het proces op weg naar een eindproduct. Dat leidt al snel tot niet-consistente oordelen. Taalvaardigheid is zo’n vaardigheid waarin docenten zich erg
wisselend kunnen gedragen als het aankomt op beoordelen.
Taal beoordelen: drie feiten die het lastig
maken
Het beoordelen van taalvaardigheid is al lang een punt van
aandacht. Hoe beoordeel je of iemand de taal goed beheerst?
Welke taaltaken onderscheid je? Wat is belangrijk? Welke
rol speelt grammatica, en is dat belangrijker dan uitspraak?
Om taal te beoordelen heb je meerdere handvatten die allemaal op een of andere manier met elkaar samenhangen.

Je hebt te maken met de voorschriften uit de methode en
met taaleisen uit de examensyllabus. Daarnaast wordt
sinds enige tijd gewerkt met taalniveaus, zoals de Referentieniveaus voor Nederlands of de CEF- of ERK-niveaus
voor moderne vreemde talen. Die niveaus bevatten ‘pakketjes’ aandachtspunten en taaleisen die mede de beoordeling bepalen wanneer je een uitspraak wil doen over het
specifieke taalniveau van iemand. Best lastig om al die
bronnen samen te brengen.
Een tweede uitdaging is dat je taalproductie niet eenvoudig
kunt classificeren als goed of fout. Je hebt te maken met een
continuüm: van uitermate gebrekkig naar uitmuntend en
alles wat daar tussenin zit. Iedere docent kan beamen dat
een taalproduct, zoals een opstel, debat of presentatie, in
meer of mindere mate ‘goed’ kan zijn. Daarbij leiden meerdere wegen naar Rome: verschillende taalproducten kunnen uiteindelijk gewaardeerd worden met hetzelfde cijfer.
Helaas bestaat er niet één ultiem beoordelingsmodel dat je
in elke beoordelingssituatie uit de kast kunt trekken. Het
beoordelen van taal kun je op verschillende manieren benaderen en de keuze voor een passend beoordelingsmodel
vraagt het nodige denkwerk.
Variabelen in een beoordelingsmodel
Beoordelen blijft mensenwerk, hoeveel je ook vastlegt in
beoordelingsmodellen – die zijn immers ook door mensen
ontwikkeld. Maar zoals gezegd, een goed beoordelingsmodel helpt de beoordeling objectiever te maken. In een goed
beoordelingsmodel voor taal wordt een aantal variabelen
onderscheiden. Ook deze variabelen zou je kunnen zien
als (kleine) continuüms: het is geen kwestie van ‘wel’ of
‘niet’ maar van ‘in meerdere mate’ of ‘in mindere mate’.
Laten we deze variabelen toelichten aan de hand van een
voorbeeld: de inhoudelijke eisen aan een schrijfopdracht
Nederlands op niveau 2F zijn beschreven in het Referentiekader. Je kunt deze eisen terugvinden als de ‘kenmerken van de taakuitvoering’.

Kenmerk van de taakuitvoering

Beschrijving op niveau 2F

Samenhang

Gebruikt veelvoorkomende verbindingswoorden (als, hoewel) correct.
De tekst bevat een volgorde; inleiding, kern en slot.
Kan alinea’s maken en inhoudelijke verbanden expliciet aangeven.
Maakt soms nog onduidelijke verwijzingen en fouten in de structuur van de tekst.

Afstemming op doel

Kan in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het schrijfproduct.

Afstemming op publiek

Past het woordgebruik en toon aan het publiek aan.

Woordgebruik en woordenschat

Varieert het woordgebruik, fouten met idiomatische uitdrukkingen komen nog voor.

Spelling, interpunctie en grammatica

Zie niveaubeschrijving Taalverzorging.
Vertoont een redelijke grammaticale beheersing.

Leesbaarheid

Gebruikt titel en tekstkopjes.
Heeft bij langere teksten (meer dan twee A4) ondersteuning nodig bij aanbrengen van de lay-out.

Figuur 1. Bron: Referentiekader Taal en Rekenen
32 Toets!

Toets! 33

‘Waarom
heb ik een
5,4 en hij
een 6,8?’
Variabele 1 - Benadering taalproduct: van holistisch
tot analytisch
De benadering van het taalproduct gaat over de manier
waarop je naar dat product kijkt. Je kunt besluiten om het
schrijfproduct als geheel te beschouwen als wel of geen
niveau 2F-product: een holistische benadering. Aan de
andere kant van het continuüm bevindt zich de analytische benadering. Hierbij ga je uit van de verschillende
elementen binnen het taalniveau. Niveau 2F wordt gedefinieerd door allerlei elementen, zoals samenhang, grammaticale correctheid, leestekengebruik, enzovoort. De
kenmerken van de taakuitvoering uit het Referentiekader zijn hier voorbeelden van. Bij een analytische benadering maak je als het ware een optelsom van al die afzonderlijke elementen: je beoordeelt per element of dat
voldoet aan de eisen voor 2F. De optelsom van al die afzonderlijke beoordelingen bepaalt uiteindelijk het eindoordeel.
Variabele 2 - Schaalgrootte: van dichotoom tot
polytoon
Soms wil je een schrijfproduct afzetten tegen een ‘meetlat’ die verschillende niveaus van schrijfvaardigheid beschrijft. De beschrijvingen uit het Referentiekader vormen zo’n meetlat voor taalniveaus. In het Referentiekader
is er bijvoorbeeld een beschrijving van samenhang op niveau 1F tot en met niveau 4F (zie figuur 2). Nu kun je
twee dingen doen. Je kunt al deze beschrijvingen opnemen in het beoordelingsmodel en de beoordelaar laten
aangeven welke omschrijving het beste past bij het taalproduct van de leerling. Je hanteert dan een polytone
schaal: een schaal met meerdere keuzemogelijkheden.
Tegenover deze polytone schaal staat een dichotome
schaal. Daarbij geef je slechts één niveau of omschrijving
als voorbeeld, waarvan de beoordelaar moet aangeven of
het taalproduct wel of niet aan die uitwerking voldoet.
Als je bijvoorbeeld niveau 2F wilt meten geef je dus alleen de beschrijving van dat niveau.

34 Toets!

Variabele 3 - Informatie voor de beoordelaar: van
weinig tot veel sturing
Een andere variabele is de mate van sturing van de beoordelaar: krijgt hij veel richtlijnen waarmee hij de beoordeling moet uitvoeren en waaraan het taalproduct moet voldoen? De mate van sturing wordt bepaald door twee
elementen: ten eerste de expertise van een beoordelaar.
Een ervaren beoordelaar met veel kennis van taalniveaus
heeft minder sturing nodig dan een onervaren beoordelaar. Die onervaren beoordelaar kan vanzelfsprekend
minder putten uit zijn ervaring. Het tweede element is wat
ongrijpbaarder dan expertise: persoonlijke voorkeur. Sommigen van ons vinden het nu eenmaal fijn om houvast te
hebben aan keuzemogelijkheden en voorbeelden, terwijl
anderen het spaans benauwd krijgen van zo’n ‘dichtgetimmerd’ model waarin alle stappen zijn voorgestructureerd.
Variabele 4 - Tijdsinvestering van de beoordeling:
van minimaal tot groot
De laatste variabele is het aspect tijd: hoeveel tijd kan en
mag de beoordelaar eraan besteden? De keuze die je hierin
maakt is in principe afhankelijk van de drie aspecten die
hiervoor genoemd zijn: hoe gedetailleerder de beoordeling,
des te meer tijd deze kost. Over het algemeen doe je langer
over een analytische beoordeling dan over een holistische,
is scoren met een dichotome schaal sneller dan met een polytone schaal en levert minder sturing meer tijdwinst op.
‘Hoe sneller hoe beter’ gaat helaas niet in elk geval op: als
je meer tijd in details moet steken, levert dat ook meer gedetailleerde informatie op. Vanzelfsprekend geldt ook het
omgekeerde: wanneer je drie klassen met elk dertig leerlingen moet beoordelen, moet je soms wat pragmatischer
te werk gaan.
In het ontwerpen van een beoordelingsmodel spelen de
variabelen benadering, schaalgrootte, sturing en tijd dus
een belangrijke rol.

Niveau 1F

Niveau 2F

Niveau 3F

Niveau 4F

De informatie is zodanig geordend, dat de lezer de gedachtegang gemakkelijk kan
volgen en het schrijfdoel bereikt wordt. De meest bekende voegwoorden (en, maar,
want, omdat) zijn correct gebruikt, met andere voegwoorden komen nog fouten voor.

Gebruikt veel voorkomende
verbindingswoorden (als,
hoewel) correct.

De gedachtelijn is in grote lijnen logisch en consequent
met hier en daar een niet hinderlijk zijspoor.

Geeft een complete gedachtegang goed en helder weer.

Fouten met verwijswoorden
komen voor.

Maakt soms nog onduidelijke
verwijzingen en fouten in de
structuur van de tekst.

Kenmerken van de taakuitvoering

Samenhang

De tekst bevat een volgorde:
inleiding, kern en slot.
Kan alinea’s maken en inhoudelijke verbanden expliciet
aangeven.

Samenhang in de tekst en
binnen samengestelde zinnen
is niet altijd duidelijk.

Relaties als oorzaak en gevolg, voor- en nadelen, overeenkomst en vergelijking zijn
duidelijk aangegeven.
Verband tussen zinnen en
zinsdelen in samengestelde
zinnen is over het algemeen
goed aangegeven door het
gebruik van juiste verwijs- en
verbindingswoorden.

Geeft duidelijk aan wat de
hoofdzaken zijn en wat ondersteunend is in het betoog.
Geeft relevante argumenten
voor het betoog inzichtelijk
weer.
Verwijzingen in de tekst zijn
correct.
Lange, meervoudig samengestelde zinnen zijn goed te begrijpen.

Alinea’s zijn verbonden tot
een coherent betoog.

Figuur 2. Bron: Referentiekader Taal en Rekenen

Kiezen voor aspecten van beoordeling
Welke keuzes maak je bij het ontwerpen van een beoordelingsmodel? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van
het doel waarmee je toetst en dus beoordeelt. Je kunt leerlingen beoordelen om verschillende redenen: om hun taalontwikkeling in kaart te brengen (diagnose), om te controleren of ze de lesstof begrepen hebben, om onafhankelijk
van de methode het taalniveau vast te stellen, om uiteindelijk te kunnen beoordelen hoe groot de kans is dat een
leerling slaagt voor het schoolexamen. Kortom: om keuzes
te maken in het ontwerp van je beoordelingsmodel moet je
eerst bepalen wat je wilt zeggen over het taalniveau 2F
van de leerling.
Voorbeelden
Voor verschillende toetssituaties – primair gericht op het
meten van taalniveau 2F – zijn verschillende beoordelingsmodellen geschikt. Op www.toetsmagazine.nl (bij Eerder in
Toets!) hebben we een aantal modellen geplaatst die van
aard verschillen. Zo krijg je een idee op welke manieren je
naar taal kunt kijken en wat dat oplevert aan gegevens. Op

de website staan de volgende modellen om schrijfvaardigheid te beoordelen: het beoordelingsmodel van een taalportfolio, twee typen beoordelingsmodellen (globaal en
meer diagnostisch) uit de TOA (online toetsenbank en leerlingvolgsysteem) en een beoordelingsmodel om schoolexamens mee te beoordelen. Vier modellen waarmee je een
oordeel kunt geven over taalvaardigheid in relatie tot taalniveau 2F, ieder op een andere manier.
Tot slot: het beoordelingsmodel en de
beoordelaar
Bij het beoordelen van taal is het belangrijk om een passend beoordelingsmodel te hanteren. Maar daarmee alleen is een objectieve beoordeling nog niet gegarandeerd. Zoals eerder al gezegd is beoordelen nu eenmaal
mensenwerk en de beoordelaar moet het model op juiste
wijze hanteren. Bent u een objectieve beoordelaar? Doe
de test op pagina 40. Ook kunt u daar lezen welke effecten kunnen optreden tijdens het beoordelen en wat u
kunt doen om deze, meestal ongewenste, effecten te
voorkomen.
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te gast bij:

regio haaglanden

Er zijn veel organisaties, instellingen en
projecten waar toetsing een speciale plek
inneemt. In elke editie van Toets! zijn we te
gast bij iemand die daar meer over vertelt.

Netwerk ‘Reken op taal’

Samen werken aan
een soepele overgang
naar het mbo
De overgang van vmbo naar mbo is voor veel leerlingen lastig en veroorzaakt
heel wat schooluitval. Vooral het beheersingsniveau van rekenen en taal
blijkt een struikelblok. Toets! bezoekt dit keer de regio Haaglanden, waar een
samenwerkingsverband tussen vmbo- en mbo-scholen de doorstroom van vmbo
naar mbo (en naar de arbeidsmarkt) bevordert en zo voortijdige schooluitval wil
terugdringen. Dit samenwerkingsverband wordt - met gemeentelijke subsidie ondersteund door de organisatie Spirit4you.

De deelnemende
scholen inspireren
elkaar in driemaandelijkse
netwerkbijeenkomsten
met voorbeelden en
good practices.
36 Toets!

Om goed te kunnen functioneren op het mbo moeten leerlingen met niveau 2F voor rekenen en voor taal van het vmbo komen. Dat wordt vanaf
2016 dan ook een exameneis. In de regio Haaglanden halen de meeste vmbo-leerlingen dat niveau niet en zetten scholen alle zeilen bij om daar verandering in te brengen. Zo vertelt Peter Lomans, die als directielid van
Heldring VMBO verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit en die de
commissie taal en rekenen op zijn school begeleidt: ‘Bij ons is het opkrikken van het taal- en rekenniveau al vijftien jaar een speerpunt. Onze leerlingen komen met grote achterstanden binnen; niveau 2F werd nauwelijks bereikt, 80% van alle leerlingen haalde niet eens 1F. We begonnen
met het posterproject woordenschatvergroting in de eerste klas. Dat was
zo’n succes dat we dit in alle klassen zijn gaan doen. Iedere week hangen
we posters in de lokalen met tien nieuwe woorden, die in alle lessen behandeld worden. Elke docent is bij ons een taaldocent; ook bij biologie of
wiskunde wordt aandacht aan taal besteed.’
Netwerk
Als uitvloeisel van de structurele contacten tussen de coördinatoren taalen rekenbeleid over warme overdracht en het streven naar doorlopende
leerlijnen tussen vmbo en mbo, verenigden zo’n 40 vmbo-scholen (en één
roc) in deze regio zich in 2008 in het netwerk ‘Reken op taal’. Dit netwerk
steekt veel energie in de vraag ‘Hoe krijgen we onze leerlingen van niveau
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1F naar 2F, zodat de doorstroom naar het mbo soepeler kan
verlopen?’. De organisatie van de netwerkbijeenkomsten ligt
om beurten bij een van de scholen, de inhoudelijke invulling
wordt verzorgd door de Haagse organisatie Spirit4you. Stimulans en financiële steun komt vooral van de gemeente
Den Haag, contactgemeente van de regio Haaglanden.
Margret Blokdijk, projectleider rekenen en taal bij Spirit4you:
‘Natuurlijk zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit
van hun reken- en taalonderwijs, maar ze kunnen wel (tijdelijk) ondersteuning gebruiken in het naar een hoger plan tillen
van dat onderwijs. Het netwerk speelt daar een belangrijke rol
in. Netwerkbijeenkomsten zijn altijd een combinatie van kennisoverdracht en transfer van antwoorden op vragen als: ‘Hoe
zit het?’, ‘Hoe pas je dat toe?’ en ‘Hoe pas je dat toe in je eigen
context?’. Deze combinatie levert het meeste rendement op.
Deelnemers worden wat wijzer, doen inspiratie op en kunnen
er meteen de volgende les mee aan de slag. We zorgen steeds
voor een actueel thema dat leeft binnen de scholen. Zo kwam
een aantal keren iemand van het Steunpunt Taal en Rekenen
vertellen hoe de regels precies zijn, hoe het zit met de Referentieniveaus en exameneisen en aan welke verplichtingen scho-
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scoorden die allemaal op niveau 2F, sommigen zelfs op 3F.
Bij de vmbo-basis klassen zijn de resultaten minder goed, met
name bij rekenen. Dat blijkt op de meeste scholen te spelen.
De eerste landelijke rekentoetsen, zoals die verplicht worden
in 2016, waren erg talig opgesteld. Ik heb begrepen dat eraan
gewerkt wordt om dat te veranderen. Intussen zetten wij alle
zeilen bij. Ons beleid is dat elke docent en elke vaksectie (ook
gym en biologie) aandacht besteedt aan taal. Bovendien komen moeilijk gebleken termen of uitdrukkingen (bijvoorbeeld ‘de spot drijven met’) op de woordenschatposters. Dit
alles bleek niet voldoende. Daarom hebben we extra uren taal
en rekenen op het rooster gezet, onder andere in plaats van
de studielessen.’

Precies waar je op rekent!

Docent is bepalend voor goed onderwijs
Ook op andere scholen komen extra taal- en rekenlessen op
de roosters te staan, maar niet alle docenten zijn in staat om
deze lessen te geven. Margret Blokdijk: ‘Docenten zijn de belangrijkste factor in goed onderwijs. Doel van Spirit4you is
dat leerlingen goed kunnen doorstromen naar het mbo. Onze
insteek is om docenten te ondersteunen en te voeden, zodat
zij hun leerlingen op het juiste taal- en rekenniveau kunnen

‘In deze aanloopfase met hogere exameneisen voor taal en
rekenen hebben de meeste scholen wel ondersteuning nodig.’

Waarom kiest ú voor de
nieuwe Rekenblokken?
• Gemakkelijk differentiëren,
leerlingen leren wat nodig is

len moeten voldoen. Er was een bijeenkomst met als thema
‘Toetsen, en dan?’ over hoe je leerlingen helpt om geconstateerde hiaten weg te werken. Dit voorjaar gaat het over digitale
oefenmogelijkheden onder de titel ‘Oeps en apps’. De bijeenkomsten worden goed bezocht door docenten, taal- en rekencoördinatoren, teamleiders en schoolleiders. Ik vind het mooi
om te zien hoe mensen elkaar stimuleren en leren van elkaars
good practices; de energie en inspiratie is altijd voelbaar.’
Toets als diagnostisch middel
Vmbo-scholen uit de regio kunnen via Spirit4you toetsen uit
de TOA afnemen bij hun leerlingen. Margret Blokdijk: ‘Deze
toetsen kunnen worden ingezet om vast te stellen op welke
punten leerlingen goed op niveau zijn en aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden. Ze geven inzicht in hun taalen rekenniveau. Welke verbeteracties er vervolgens worden
ondernomen verschilt van school tot school. De ene school
richt zich voornamelijk op differentiëren in de klas zelf, de
andere gaat niveaugroepen draaien of zet steunlessen op
voor de zwakste leerlingen. Desgewenst biedt Spirit4you
daarbij ondersteuning. Bij het opnieuw afnemen van een
TOA-toets blijken de remediërende maatregelen voor het
overgrote deel van de leerlingen inderdaad effect te hebben,
dat is heel motiverend.’
Peter Lomans: ‘Op Heldring VMBO toetsen we alle leerlingen
twee keer per jaar. De uitslagen van die toetsen worden geanalyseerd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Voor iedere
leerling stellen we een remediërend programma op. Daarbij
zetten we bijvoorbeeld Muiswerk of Rekenblokken in. We
constateren goede vooruitgang sinds we deze aanpak hanteren, vooral bij de tl-leerlingen. Bij het eindexamen vorig jaar

krijgen. Naast de netwerkbijeenkomsten bieden wij desgewenst, in samenwerking met Hogeschool InHolland, scholing aan voor het hele team. Verder twijfelen sommige docenten of hun kennis en vaardigheden op het gebied van taal
en rekenen voldoende zijn om daar les in te geven. Wij bieden zulke docenten de mogelijkheid om zelf een taal- of rekentoets in de TOA te maken, zodat ze helder zicht krijgen op
hun eigen capaciteiten en lacunes. Als duidelijk is waar de
hiaten zitten kan zo’n docent daarin geschoold worden of zelf
aan de slag gaan met oefeningen.
Het is niet onze bedoeling om de verantwoordelijkheid voor
goed onderwijs en goed geschoolde docenten over te nemen,
die ligt uiteraard bij de scholen zelf. Maar in deze aanloopfase
met hogere exameneisen voor taal en rekenen hebben de
meeste scholen wel ondersteuning nodig.’
Standpunt van de Inspectie
Peter Lomans ondervindt – zoals gezegd – op zijn school de
moeilijkheid om niet alleen de tl-leerlingen maar ook de vmbo-basis leerlingen op niveau 2F te krijgen. ‘Ik hoor van collega’s wel de roep om te differentiëren in de eisen voor de
verschillende leerwegen, maar de Inspectie wil daar niet in
mee. Ik heb daar vroeger anders over gedacht, maar inmiddels ga ik mee in de redenering van de Inspectie. Om het NOS
journaal te kunnen volgen – toch essentieel om volwaardig
burger te zijn – moet iemand het Nederlands beheersen op
niveau 2F. Daar wil ik wel alle onderwijszeilen voor blijven
bijzetten. Ik ben dan ook blij met de stimulans, de inspiratie
en de goede voorbeelden die we opdoen in ons Spirit4younetwerk’.

• Helder inzicht en overzicht in
voortgang en resultaten
• Motiverend en uitdagend lesmateriaal
voor de leerling
• Ondersteuning voor de docent:
uitgewerkte lesplannen, tips en feedback
• Lesgeven op uw manier, volop keuze
in digitale werkvormen ondersteund
door leerwerkboeken

Meer weten?
Bel 073 628 87 66 of mail naar
sales.vo@malmberg.nl
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1	Bij het beoordelen wordt mijn oordeel ook beïnvloed door
zaken als ‘Ik wil als een strenge docent te boek staan’,
‘Het is belangrijk dat mijn klas goed uit de toets komt’,
‘Binnen mijn sectie wil ik graag de hoogste scores’,
‘Het gemiddelde van de klas mag niet boven de zes
uitkomen’.
2	Voordat ik begin met beoordelen bekijk ik van wie het werk
is dat ik voor me heb, zodat ik weet over wiens product ik
me buig.

Bent u een
objectieve
beoordelaar?

3	Ik word minder streng als ik merk dat alle leerlingen moeite
hebben met een bepaalde vraag/opdracht. Ik ga ze dan
toch maar punten geven, omdat ik denk dat het anders wel
heel vervelend kan gaan uitpakken.
4	Ik geef meer punten voor een redelijk beantwoorde vraag
als dezelfde leerling de vragen ervoor heel slecht heeft
gemaakt en weinig punten heeft vergaard.
5	Ik kijk eerst van alle leerlingen vraag 1 na, dan vraag 2 etc.
en heb dan de neiging om na vijf slechte antwoorden de
zesde die enigszins in de goede richting gaat met veel
punten te belonen.
6	Ik kijk positiever naar een te beoordelen product dat er
netjes uitziet, bijvoorbeeld geschreven in een fijn/leesbaar
handschrift, zonder geknoei, keurig geordend, en met
weinig spel- en grammaticafouten.

Objectief beoordelen is moeilijk. Het is niet verwonderlijk dat we in de
testwereld vaak onze toevlucht nemen tot meerkeuzevragen met de
computer als beoordelaar. Daarmee kan de betrouwbaarheid van toetsen
indrukwekkend opgekrikt worden. Maar met meerkeuzevragen kun je
lang niet alle leerdoelen valide meten.
En dan hebben we menselijke beoordelaars nodig aan wie niks menselijks vreemd is. Hoe meer
beoordelaars een gemaakte opdracht beoordelen, hoe betrouwbaarder het oordeel. Bij het beoordelen van de examens is er niet voor niets
een tweede correctieronde, waarbij uiteenlopen-

de oordelen vaak stof tot discussie zijn. Bewustwording van de valkuilen bij het beoordelen helpt
om een betrouwbaardere beoordelaar te worden.
Doe de test (eerlijk) en doe er je voordeel mee!

7	Ik pas de score aan omdat ik weet dat een leerling het
eigenlijk beter kan. De getoonde inzet van de leerling weeg
ik dan ook mee bij mijn scoretoekenning.
8	Ik kijk kritischer naar het product van een leerling waarvan
ik weet dat hij er met de pet naar gooit of een leerling die
tot nu toe alleen maar slechte cijfers heeft behaald.
9	Bij het beoordelen van opdrachten of werkstukken volg ik
vooral mijn onderbuikgevoel en vertrouw ik op mijn ervaring
en expertise.
10 Ik kies vaker voor schaalpunt 2 of 3 dan voor 1 of 4.
Tel de punten bij elkaar op en bekijk de uitslag op de volgende pagina.
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Uitslag

doe de test

bent u een objectieve beoordelaar?
10-24 punten	Hoera! U bent heel menselijk (maar dus niet zo objectief…). Word u bewust van de valkuilen en doe uw
voordeel met de tips.
25-34 punten	U ziet de rode draad van het objectief en betrouwbaar beoordelen, maar trapt zo nu en dan toch in een
valkuil. Neem kennis van de beoordelaarseffecten en neem de tips die op u van toepassing zijn ter
harte.
35-40 punten	U beheerst de kunst van het betrouwbaar en objectief beoordelen. Ga zo door en deel uw kennis met
collega’s. Zo kunt u bijdragen aan een objectieve en betrouwbare beoordeling, ook buiten uw eigen
klas.

Beoordelaarseffecten
Hieronder leest u over een aantal veelvoorkomende valkuilen of beoordelaarseffecten. Hoewel het moeilijk is om de
effecten altijd uit te sluiten geven we een aantal tips waarmee u aan de slag kunt om uw beoordelingen zo valide en betrouwbaar mogelijk te houden.

Contaminatie-effect

Halo-effect

Sequentie-effect
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Tips voor objectief beoordelen
1.	Ga uitgerust aan de slag en ga niet te lang achter elkaar
door. Pauzeer als u voelt dat u moe wordt.
2.	Doe eerst een aantal beoordelingen en leg deze naast die
van een collega. Stem met elkaar af en ga met een gevoel
van consensus verder met de rest. Dit lijkt misschien
kostbare tijd te kosten, maar deze tijd verdient u terug
omdat u met meer zekerheid en rust aan de rest werkt.
3.	Beoordeel toetsen zonder te kijken van wie het werk is.
4.	Zodra u irritatie voelt bij een product, achterhaal dan eerst

De beoordelaar laat zich naast het beoordelingsmodel leiden door andere effecten die
de beoordeling heeft. Voorbeelden zijn het in de pas willen lopen met andere docenten
uit het team of zich daar juist van willen onderscheiden. Ook beoordelaars die hun beoordelingsgedrag aanpassen aan de geleverde prestaties van de leerlingen hebben last
van dit effect. Ze zijn bijvoorbeeld minder streng als ze zien dat iedereen een bepaalde
vraag fout beantwoordt. Of juist strenger, omdat ze zien dat de vragen te makkelijk lijken
te zijn voor de leerlingen.
(stellingen 1 en 3)
Van dit effect is sprake als niet alleen de te beoordelen criteria, maar ook andere kenmerken van de leerling een rol gaan spelen bij het geven van een oordeel. Bijvoorbeeld
eerdere prestaties van de leerling, het handschrift, de netheid van het geleverde werk of
het beeld van de leerling in de ogen van de docent.
(stellingen 2, 6 en 8)
Als een beoordelaar merkt dat een leerling achter elkaar de mist in gaat bij het beantwoorden van vragen kan deze erg blij zijn met een antwoord dat enigszins in de goede
richting gaat. Dit kan leiden tot spontaan meer punten toekennen dan feitelijk gerechtvaardigd is. Hetzelfde effect doet zich voor als de beoordelaar toetsvragen op volgorde
nakijkt (eerst vraag 1 van de hele klas, dan vraag 2, enzovoort). Na drie foute antwoorden kan hij of zij geneigd zijn een goed antwoord heel genereus te belonen.
(stellingen 4 en 5)

Signifisch effect

Dit effect kan optreden als meerdere beoordelaars hetzelfde product beoordelen en dat
heel anders doen, omdat blijkt dat ze verschillende criteria hanteren of de te hanteren
criteria verschillend opvatten of anders wegen in hun totaaloordeel.
(stellingen 7 en 9)

Restriction-of-range

Als u bij het hanteren van schaalbeoordelingen merkt dat u naar het midden neigt en uw
collega gebruikt de hele schaal, ontstaan er verschillen omdat u beiden anders reageert
op de opdracht.
(stelling 10)

waar die vandaan komt en parkeer vervolgens de bron van
irritatie. Laat het geen invloed hebben op uw beoordeling.
5.	Houd u aan de criteria voor de beoordeling. Leg ze
voortdurend naast het werk en wees kritisch op uw
puntentoekenning. Wees extra alert als u overweegt het
minimum of maximum aantal punten toe te kennen.
6.	Neem u voor dat alleen het te beoordelen werk en de
criteria die u moet toepassen belangrijk zijn: niet uw eigen
positie of uw gevoel.
7.	Beschouw overleg bij twijfel als kracht en niet als zwakte.
8.	Wissel toetsen uit met een collega: beoordeel elkaars
(onbekende) leerlingen.
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artikel

door Jacques Dane
schreef Kouwer zeer terecht, ‘is de leer van het menselijk gelaat een
gebied dat veel mensen aanspreekt en ook in het dagelijkse leven, buiten elke wetenschap om, een grote rol speelt’.

Beoordelen van
mensen is alledaagse
psychologie
Beoordelen is menselijk. Elke dag taxeren we bewust of onbewust onze medemens.
Wil ik naast deze man of vrouw in de trein zitten? Koop ik een daklozenkrant van deze
zwerver? ’s Avonds laat in een onbekende stad nemen we in een split second de
beslissing of we die forse jongeman met capuchon over het hoofd en een wat ongure
uitstraling wel of niet om de weg vragen. Beter van niet.

Praktische mensenkennis: we schatten in wie we voor ons hebben en
nemen dan een beslissing. In de negentiende eeuw werd de vorm van
het gelaat het uitgangspunt voor het op wetenschappelijke wijze beoordelen van mensen. Dit werd fysiognomie (gelaatkunde) genoemd.
Het was de Zwitserse predikant J.C. Lavater (1741-1801) die van de
gelaatkunde een serieuze wetenschap maakte: nauwgezet verwoordde hij de overeenkomsten tussen enerzijds uiterlijke kenmerken en
anderzijds geestelijke en intellectuele eigenschappen. Lavaters theorie werd uiterst populair. Zijn vierdelige studie over gelaatkunde
werd ook in het Nederlands vertaald.
Ondanks de populariteit van de fysiognomie klonken er na verloop
van tijd ook kritische stemmen, die er bijvoorbeeld voor waarschuwden dat kinderen met bepaalde, in Lavaters leer, negatieve uiterlijke
kenmerken opgehangen zouden kunnen worden, nog voordat ze hun
misdaden hadden begaan. De wereldberoemde geleerde Charles Darwin (1809-1882) was bijna afgewezen door de vorm van z’n neus, zo
schreef hij in z’n autobiografie: ‘I heard that I had run a very narrow
risk of being rejected, on account of the shape of my nose! He (Robert
Fitzroy, de gezaghebber van de Beagle) was an ardent disciple of Lavater, and was convinced that he could judge a man’s character by the
outline of his features; and he doubted whether anyone with my nose
could possess sufficient energy and determination for the voyage. But
I think he was afterwards well-satisfied that my nose had spoken falsely.’ Darwins evolutietheorie was bijna gestrand door de merkwaardige vorm van zijn neus; althans, in de ogen van de kapitein van de
Beagle.
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Bij de oude fysiognomie speelde de statische vorm en structuur van
het gelaat een belangrijke rol. De kritiek hierop was dat enkel en alleen op basis van botstructuur, weefsel, huidskleur, haar- en wenkbrauwinplant – statische zaken die iemands gelaat bepalen – er waarschijnlijk niets zinnigs kon worden gezegd over de relatie tussen
gezicht en karakter.
Kouwer wees daarom in zijn Tests in de psychologische praktijk op de
mimiek van het gezicht: ‘Emoties als angst, blijdschap, afkeer en verdriet vinden een uitdrukking in het gelaat.’ De mimiek (gezichtsuitdrukking) zou zelfs gebruikt kunnen worden voor een diagnostische
interpretatie. Deze verklaring van gezichtsuitdrukkingen zou dan gericht moeten zijn ‘op de psychische dynamiek, de emotionaliteit en de
affectiviteit, de verhouding tot de omgeving en andere mensen’. Met
andere woorden, het gaat om de sociale betekenis van het gelaat: ‘In
bijna elk contact met andere mensen vormt het gelaat het meest persoonlijke medium; anderen herkennen wij vooral aan het gelaat en in
de beoordeling van anderen is het gelaat een essentiële factor’, aldus
Kouwer.
Mensenkennis en ervaring
Darwin schreef dat gelaatsuitdrukkingen aangeboren zijn en dat het
beoordelen ervan evolutionair gezien een belangrijke functie heeft:
als iemands gelaat je angst inboezemt, loop je maar beter snel weg,
omdat deze persoon gevaarlijk zou kunnen zijn (zoals bij grommende
honden die hun blikkerende tanden laten zien). Bij beoordelen gaat
het om (praktische) mensenkennis en (aangeboren) ervaring. Op basis
van je ervaringen en wat je ziet beoordeel je je medemens. De gelaats-

‘Op basis van
je ervaringen
en wat je ziet
beoordeel je
je medemens.’
uitdrukking heeft vooral een sociale betekenis. Zoals Kouwer in 1952
opmerkte: ‘De aard van ons gelaat en de beoordeling van dit gelaat
door anderen is van bijzonder groot belang in de structurering van
onze verhouding tot de omgeving’.
Anders gezegd: voor een eng uitziende man met een capuchon over
z’n hoofd loop je een straatje om, terwijl je van een dakloze waarbij je
denkt te zien dat hij oprecht zielig kijkt een straatkrant koopt. Kouwer
zei het al: de leer van het gelaat speelt in het dagelijkse leven, buiten
elke wetenschap om, een grote rol. Al eeuwenlang beoordelen wij
onze medemens op basis van zijn gelaatsuitdrukking.
Alledaagse psychologie, beoordelen van mensen. Daar komt geen
psycholoog aan te pas.

Gelaat en karakter
Lavaters theorie werkte tamelijk lang door. Het in 1909 naar het Nederlands vertaalde populaire boekje van de Amerikaanse karakterdeskundige Louis A. Vaught, Gelaatskennis: Handleiding voor de beoordeling van karakter en eigenschappen, zoowel bij zichzelf als bij
anderen, toont onder meer twee markante afbeeldingen die iets over
de overeenkomst tussen gelaat en karakter zouden zeggen: het zijaanzicht van respectievelijk een slechte en een goede echtgenoot. Bij het
kiezen van een geschikte huwelijkspartner werd jonge meisjes aangeraden deze profielen goed in het geheugen te prenten: bij de man met
het profiel van de slechte echtgenoot zou echtelijke trouw en kinderliefde ‘zeer zwak ontwikkeld zijn, tegenover een zeer sterke ontwikkeling van de eigenschap Geslachtelijke Neiging’ (zie afbeelding).
Charlatanerie
In 1952 noteerde de Nederlandse psycholoog dr. Benjamin J. Kouwer
(1921-1968) in zijn overzichtwerk Tests in de psychologische praktijk
dat in Amerika de fysiognomie ‘samen met astrologie en handlijnkunde, met koffiedik en kristallen bol, en soms met grafologie (handschriftkunde)’ als charlatanerie beschouwd werd. Vaughts achterhaalde en in onze hedendaagse ogen lachwekkende boekje over gelaat
en karakter was mede de oorzaak van deze afwijzing.
Kouwer beaamde dat veel literatuur over gelaatkunde inderdaad wetenschappelijk onverantwoord was: haar geschiedenis was al oud en
het werk van bijvoorbeeld Lavater voldeed op geen enkele wijze meer
aan de wetenschappelijke exactheid en controle. ‘Desalniettemin’,
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