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‘Scholen hebben  
een grote eigen  
verantwoordelijkheid’
Hoofdinspecteur 
Monique Vogelzang 
oVer toetsing

Leraar en 
onderwijsdenker 
René Kneyber 
over cijfers geven 

Jaap dronkers:
‘En daarom 
hebben we 
standaardtoetsen.’

Feedback je wijzer!

Wat weet u van 
toetsing?
doe de test

‘Evalueren om 
te leren past goed 

bij onze school’
Het iJburg college werkt Hard aan duurzaaM toetsbeleid 

Ex
tr

a

toetsfeedbackwijzerwat is het?

DownloaD De verschillenDe wijzers en instructies op www.toetsmagazine.nl/eerDer-in-toets

hoe werkt De toetsfeeDbackwijzer?

toets.nl

©Bureau ICE

de toetsfeedbackWijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wilt meten. Je 

gebruikt de toetsfeedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel voor het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als 

hulpmiddel om de verhoudingen van een bestaande toets in kaart te brengen.

wat heb je dan? 
de basis voor een toets(matrijs)  en de basis voor het kunnen geven van gerichte feedback aan de leerling. 

dit laatste kan eenvoudig met de LeerlingWijzer. de LeerlingWijzer is een hulpmiddel om een toets gericht te 

bespreken met de leerlingen. de toetsmatrijs, LeerlingWijzer, toetsfeedbackWijzer, feedbackwijzer, Leerlingtips 

en de bijbehorende instructies kunt u downloaden op toetsmagazine.nl/eerder-in-toets

Zo krijg je een helder overzicht van de verhouding 

waarin de onderdelen weten, doen en snappen 

vertegenwoordigd zijn in de toets.

Hoe heb je gescoord op de verschillende onderwerpen in de toets?

vraagnummer

leerlingwijzerHoe heb je gescoord op 

WeTen, DOen en SnAPPen?weten

doen

snappen

te halen punten behaalde punten

naam

Klas

 Vak

Cijfer

©Bureau ICE

Deze leerlingWijzer is een bijlage bij Toets! nummer 3. Toets! is een uitgave van Bureau iCe. U kunt de leerlingWijzer ook downloaden op www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets

Het romeinse rijk

wat heb je goed gedaan in deze toets?

• weten | doen | snappen (omcirkel)

• onderwerpen: 

wat heb je niet goed gedaan in deze toets?

• weten | doen | snappen (omcirkel)

• onderwerpen: 

Hoe heb je voorbereid op de toets?

•  ik heb goed opgelet in de lessen.

•  ik heb in de lessen vragen gesteld  

als ik iets niet snapte.

•  ik heb mijn huiswerk gemaakt.

•  ik heb de leerstof uit mijn hoofd geleerd.

•  ik heb extra oefenopgaven gemaakt.

•  ik heb hulp gevraagd aan mijn ouders  

of iemand anders.
•  Anders:

Heb je genoeg tijd besteed aan het 

voorbereiden voor deze toets? 

ja nee

paste de toets bij wat je in de 

lessen hebt geleerd? 

ja nee
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toetsmatrijsVakOnderwijstype
Leerjaar

Naam toetstoetsvorm

Cesuur

Onderwerp/toetsdoel

Vraag

totaal

Weten

Doen

snappen

Het Romeinse Rijk

1 (1)

2 (2)

3 (15%)
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7, 8

1 (9)
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4 (20%)

9, 10
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2 (12)

3 (15%)

11, 12
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8 (40%)
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12

Romeinse keizersPax Romana

De stad Rome
Uitvindingen van de RomeinenRomeinse goden

totaal
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6

taxonomie
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leerlingtips
Kennen van het geleerde,

reproduceren

Toepassen van het geleerde,

met een geautomatiseerde strategie.

inzicht in het geleerde, 

door bestaande strategieën te combineren 

of gebruikt te maken van een eigen strategie

weten

doen

snappen

toets.nl
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Deze leerlingWijzer is een bijlage bij Toets! nummer 3. Toets! is een uitgave van Bureau iCe. U kunt de leerlingWijzer ook downloaden op www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets

tip 1 
Maak de oefenopgaven uit de les nog een 

keer als voorbereiding op de toets.

tip 1 Vraag je leerkracht of hij het eens 

op een andere manier uitlegt.

tip 2 
Vraag je leerkracht om extra oefenopgaven.

tip 2 ga op internet op zoek naar meer 

informatie over dit onderwerp.

tip 3 ...

tip 3 ...

tip 4 ...

tip 4 ...

tip 5 ...

tip 5 ...

tip 1 
Vraag eens aan je leerkracht wat een handige 

manier is om informatie uit je hoofd te leren.tip 2 
Vraag je ouders of iemand anders om je te 

overhoren als je geleerd hebt voor de toets.tip 3 ...

tip 4 ...

tip 5 ...

LeerlingWijzer

Leerlingtips

toetsmatrijs

b   -   nieuwe toets 

stap 1:   denk na over wat je wilt meten, de 

onderwerpen die je wilt toetsen. 

stap 2:   Wat moeten de leerlingen weten van  

de leerstof, wat moeten ze kunnen doen  

met de leerstof en wat moeten ze snappen?

stap 3:  bepaal het totale percentage per onderdeel 

(weten, doen en snappen).

stap 4:  bepaal het totaal aantal toetsvragen en  

de te behalen punten per onderdeel.

stap 5:  Verdeel het aantal vragen en punten per 

onderdeel op basis van de werkwoorden 

die je gebruikt in de vraagstelling  

(basis en plus). doe dit voor de verschillen- 

de onderdelen. 

stap 6:  Verdeel het aantal vragen en punten per 

onderdeel op basis van de werkwoorden 

die je gebruikt (basis en plus).  

doe dit voor de verschillende onderdelen.

a   -   bestaanDe toets 

stap 1:  Vul per onderdeel het aantal vragen en de 

bijbehorende punten in. baseer je hierbij 

op de werkwoorden die in de vraagstelling 

worden gebruikt.

stap 2:   bepaal het totaal aantal toetsvragen en  

de te behalen punten per onderdeel.

stap 3:   bepaal het totale percentage per 

onderdeel (weten, doen en snappen).

stap 4:   check of de totale verhouding is zoals 

gewenst.

Ga je een nieuwe toets ontwikkelen?  Maak dan 

gebruik van stappenplan b. >
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Het romeinse rijk

wat heb je goed gedaan in deze toets?• weten | doen | snappen (omcirkel)• onderwerpen: wat heb je niet goed gedaan in deze toets?• weten | doen | snappen (omcirkel)• onderwerpen: Hoe heb je voorbereid op de toets?•  ik heb goed opgelet in de lessen.•  ik heb in de lessen vragen gesteld  als ik iets niet snapte.•  ik heb mijn huiswerk gemaakt.•  ik heb de leerstof uit mijn hoofd geleerd.•  ik heb extra oefenopgaven gemaakt.•  ik heb hulp gevraagd aan mijn ouders  of iemand anders.•  Anders:Heb je genoeg tijd besteed aan het voorbereiden voor deze toets? ja neepaste de toets bij wat je in de lessen hebt geleerd? ja nee
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toetsmatrijsVakOnderwijstypeLeerjaar Naam toetstoetsvormCesuurOnderwerp/toetsdoel Vraag totaalWeten Doen snappenHet Romeinse Rijk 1 (1) 2 (2) 3 (15%)1, 2 1 (3) 2 (4) 3 (15%)3, 4 1 (5) 3 (6) 4 (20%)5, 6 1 (7) 2 (8) 3 (15%)7, 8 1 (9) 3 (10) 4 (20%)9, 10 1 (11) 2 (12) 3 (15%)11, 12 6 (30%) 8 (40%) 6 (30%) 2012
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leerlingtipsKennen van het geleerde,reproduceren Toepassen van het geleerde,met een geautomatiseerde strategie. inzicht in het geleerde, door bestaande strategieën te combineren of gebruikt te maken van een eigen strategie
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Deze leerlingWijzer is een bijlage bij Toets! nummer 3. Toets! is een uitgave van Bureau iCe. U kunt de leerlingWijzer ook downloaden op www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets

tip 1 Maak de oefenopgaven uit de les nog een keer als voorbereiding op de toets. tip 1 Vraag je leerkracht of hij het eens op een andere manier uitlegt.tip 2 Vraag je leerkracht om extra oefenopgaven. tip 2 ga op internet op zoek naar meer informatie over dit onderwerp.tip 3 ... tip 3 ...tip 4 ... tip 4 ...tip 5 ... tip 5 ...

tip 1 Vraag eens aan je leerkracht wat een handige manier is om informatie uit je hoofd te leren.tip 2 Vraag je ouders of iemand anders om je te overhoren als je geleerd hebt voor de toets.tip 3 ...tip 4 ...tip 5 ...LeerlingWijzer

Leerlingtips

toetsmatrijs

b   -   nieuwe toets stap 1:   denk na over wat je wilt meten, de 
onderwerpen die je wilt toetsen. 

stap 2:   Wat moeten de leerlingen weten van  
de leerstof, wat moeten ze kunnen doen  

met de leerstof en wat moeten ze snappen?

stap 3:  bepaal het totale percentage per onderdeel 

(weten, doen en snappen).
stap 4:  bepaal het totaal aantal toetsvragen en  

de te behalen punten per onderdeel.

stap 5:  Verdeel het aantal vragen en punten per 

onderdeel op basis van de werkwoorden 

die je gebruikt in de vraagstelling  
(basis en plus). doe dit voor de verschillen- 

de onderdelen. stap 6:  Verdeel het aantal vragen en punten per 

onderdeel op basis van de werkwoorden 

die je gebruikt (basis en plus).  doe dit voor de verschillende onderdelen.

a   -   bestaanDe toets stap 1:  Vul per onderdeel het aantal vragen en de 

bijbehorende punten in. baseer je hierbij 

op de werkwoorden die in de vraagstelling 

worden gebruikt.stap 2:   bepaal het totaal aantal toetsvragen en  

de te behalen punten per onderdeel.

stap 3:   bepaal het totale percentage per onderdeel (weten, doen en snappen).

stap 4:   check of de totale verhouding is zoals 
gewenst.

Ga je een nieuwe toets ontwikkelen?  Maak dan 

gebruik van stappenplan b. >
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Ik zou wel willen weten 
hoe het staat met de 
kwaliteit van de toetsen 
op onze school. 

laat een audit 
doen van uw 

toetsproducten:  
pta’s, pto’s, 

schoolexamens,
andere toetsen, 

beoordelings- 
formulieren…

Ynte Essers, yessers@bureau-ice.nl

Carla van Oploo, afdelingsleider

Volg met uw collega’s de studiemiddag Hoe staat Het met de kwaliteit van onze toetsen? 
download de studiegids op www.toets.nl/download-Vo-studiegids of Vraag de papieren Versie aan: 0345 - 65 66 10.
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onderwerpen die je wilt toetsen. 

stap 2:   Wat moeten de leerlingen weten van  
de leerstof, wat moeten ze kunnen doen  

met de leerstof en wat moeten ze snappen?

stap 3:  bepaal het totale percentage per onderdeel 

(weten, doen en snappen).
stap 4:  bepaal het totaal aantal toetsvragen en  

de te behalen punten per onderdeel.

stap 5:  Verdeel het aantal vragen en punten per 

onderdeel op basis van de werkwoorden 

die je gebruikt in de vraagstelling  
(basis en plus). doe dit voor de verschillen- 

de onderdelen. stap 6:  Verdeel het aantal vragen en punten per 

onderdeel op basis van de werkwoorden 

die je gebruikt (basis en plus).  doe dit voor de verschillende onderdelen.

a   -   bestaanDe toets stap 1:  Vul per onderdeel het aantal vragen en de 

bijbehorende punten in. baseer je hierbij 

op de werkwoorden die in de vraagstelling 

worden gebruikt.stap 2:   bepaal het totaal aantal toetsvragen en  

de te behalen punten per onderdeel.

stap 3:   bepaal het totale percentage per onderdeel (weten, doen en snappen).

stap 4:   check of de totale verhouding is zoals 
gewenst.

Ga je een nieuwe toets ontwikkelen?  Maak dan 

gebruik van stappenplan b. >
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[adVertentie]

Hoera! We zijn uit de dip. 

Volgens de economen is de crisis voorbij, volgens de huizenexperts trekt de huizenmarkt aan, de AEX 

staat weer boven de vierhonderd punten en het CBS ziet een voorzichtig herstel van de natuur. En 

volgens de redactie van Toets! laten we zo langzamerhand de donkere tijden achter ons waarin 

toetsing alleen nog maar in verband werd gebracht met ‘afrekenen’.

Na jaren van zwijgzaam verdragen en in stilte lijden onder een toenemende toets- en prestatiedruk 

kon een revolutie niet uitblijven. En zoals dat dan gaat met revoluties is het eerste dat sneuvelt het 

pièce de résistance, in dit geval: de toets. ‘Weg met al die toetsen!’ riepen de trendsetters. ‘Weg met het 

afrekenen, weg met de onderwijsinspectie en terug met de eigen regie: we zijn weer baas in eigen 

huis!’ Ja, het bed werd even heel stevig opgeschud.

Maar iedereen lijkt nu een beetje uitgeraasd en de pendel komt tot stilstand in een nieuw midden.  

We staan aan de start van een volgende periode, een nieuw elan, een tijd van opbouwen en niet meer 

afbreken. Dat geldt ook voor toetsen en examineren. Het is niet meer op voorhand de toets die we door 

de versnipperaar moeten duwen. Het kritische oog keert zich nu naar de kwaliteit van de toetsing en 

het juiste gebruik ervan. Geen toetsen in de ban, maar wel het misbruik uitroeien. Vakmanschap 

nastreven in de toetsconstructie, goed omgaan met de resultaten, tijd nemen voor en vaardig worden 

in het geven van feedback. Wat een uitdagende en waardevolle tijd gaan we  tegemoet.

De statistieken van Toets! onderstrepen deze ontwikkeling. We kunnen inmiddels 6934 abonnees op ons 

mooie magazine noteren. Daarnaast hebben daarbij nog eens ruim 2500 mensen Toets! 1 gedownload, en 

ruim 1100 mensen deden dat met Toets! 2. Kortom, leraren willen meer weten over toetsing.

In deze editie van Toets! onderstrepen we nogmaals vanuit verschillende invalshoeken hoe belangrijk 

het is om meer aandacht te hebben voor formatieve toetsing en voor juiste vormen van feedback. 

Martine Teertstra van het IJburg College, René Kneyber, docent wiskunde en Karen Heij, directeur 

van Bureau ICE leveren hieraan een gloedvolle bijdrage. Daarbij stellen we tegelijkertijd vast dat ook 

standaardisering een onmisbare functie heeft. Lees het interview met Monique Vogelzang, 

hoofdinspecteur van het vo, mbo en hoger onderwijs en het pleidooi van onderwijsonderzoeker  

Jaap Dronkers, over de voor- en nadelen van gestandaardiseerde toetsen. En in zijn de gastcolumn 

voegt Michel Rog hier nog een belangrijke gedachte aan toe: van wie zijn al die cijfers eigenlijk?

Fijn om weer samen door één deur te kunnen.

De redactie van Toets!

scherven brengen geluk
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‘We bemoeien 
ons niet met de 

kwaliteit van het 
instrumentarium. 

We vinden de 
vrijheid van de 

school heel 
belangrijk.’

7Toets!

het inzetten van andere vormen van toetsing – formatieve toetsing, toetsing om 
te leren – is een zaak van de school zelf. de inspectie van het onderwijs kijkt 
vooral naar de effectiviteit van werkprocessen op een school, naar de omgang 
met toetsresultaten en of er genormeerde toetsen worden gebruikt. op welke 
manier is ‘toetsing’ een onderdeel van het inspectietoezicht? toets! sprak met 
monique Vogelzang, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs 
en volwasseneneducatie en hoger onderwijs. 

‘De kwaliteit van 
het proefwerk  

is een zaak  
van de school’

KrIjgen alle leerlIngen onderwIjs van voldoende 
KwalIteIt, voldoen scholen aan wet- en regelgevIng 
en hebben ze hun fInancIën op orde? dat staat In de 
mIssIe van de InspectIe en dat zIjn de vragen waar-
mee de InspectIe op pad gaat. toetsIng Is natuurlIjK 
onlosmaKelIjK verbonden met onderwIjsKwalIteIt. 
Kun je vertellen op welKe manIer jullIe naar dIt 
onderdeel van het onderwIjsleerproces KIjKen?
‘Ja, toetsing is een belangrijk onderdeel. In het onderwijs zijn verschil-

lende soorten toetsing nodig. Summatieve toetsing dient ervoor om op 

bepaalde momenten vast te stellen of een doel is bereikt: behaalt de 

leerling het beoogde niveau? Daarnaast heb je allerlei andere vormen 

van toetsing op weg naar die verschillende ijkpunten. Bijvoorbeeld for-

matieve toetsing. De Inspectie kijkt vooral naar hoe een school het pro-

ces van leren en toetsen heeft ingericht en of de school genormeerde 

toetsen gebruikt. Verder kijken we of scholen de toetsresultaten ook 

daadwerkelijk gebruiken. Maakt de school analyses om vast te stellen 

waar ze als school staat? Gebruiken ze de gegevens uit deze analyses 

ook om op het niveau van de individuele leerling het onderwijs te ver-

beteren?’

interview Monique Vogelzang, 
onderwijsinspectie

de redactie

foto: rené Verleg
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en doen scholen dat?   
‘Opbrengstgericht werken, want daarover hebben we het, is al een tijd-

je een thema. Veel scholen zijn bezig om steeds meer opbrengstgericht 

te werken. We zien dat de focus daarbij nu nog erg ligt op het werken 

met gemiddelden van de school. Dat komt natuurlijk ook omdat wij, de 

Inspectie, naar schoolgemiddelden kijken. Maar je wilt ook dat scholen, 

en vooral leraren, dieper analyseren dan een paar gemiddelden. Dat ze 

echt tot op het niveau van de klas en de individuele leerling conclusies 

trekken. Die laatste stap hebben veel scholen nog niet genomen.’ 

hoe Komt dat, denK je?
‘Er zitten veel data in de verschillende volg- en toetssystemen. Het op 

de juiste manier boven water halen van de gegevens die je nodig hebt is 

best lastig voor een school. Daar moet je vaardig in worden. En je moet 

erin geloven: je moet het wíllen weten en er ook iets mee willen doen. 

Leraren kunnen hier veel aan hebben en zouden hierin ondersteund 

moeten worden. In Rotterdam werkt een aantal schoolbesturen bij-

voorbeeld met hetzelfde toetssysteem. Ze maken samen analyses en 

kijken wat dat oplevert op alle niveaus, van gemeentelijk niveau tot en 

met wat het betekent op leerlingniveau in de klas. Gezamenlijk analy-

ses maken blijkt heel aanstekelijk te werken. Het neemt ook de angst 

weg die toch wel bestaat onder leraren, namelijk dat ze niet in staat 

zouden zijn met dertig leerlingen in een klas maatwerk te leveren. De 

analyses helpen: ze laten zien op welke manier je een klas in groepjes 

kan verdelen, en ze helpen je om meer maatwerk te bieden en dus meer 

leereffect te sorteren, dan je nu doet. Van dit soort projecten word ik 

wel nieuwsgierig en blij, ja!’

we hebben het nu over gestandaardIseerde toets-
Instrumenten en over werKprocessen van de school. 
maar laten we eens Inzoomen op de IndIvIduele 
school. hoe stImuleren we de leraar om een ander 
soort proefwerKen te gaan maKen, om meer aan 
feedbacK te doen? om pta’s beter In te rIchten? 
toets! wIl toe naar een sItuatIe waarIn scholen 
meer aandacht hebben voor formatIeve toetsIng: 
dIe andere manIer van toetsen, dIe leerlIngen nIet 
zozeer afreKent maar ondersteunt In hun leer-
proces. scholen zouden daar KrItIscher en vaardIger 
In moeten worden. KIjKt de InspectIe ooK daarnaar? 
‘Niet echt. We kijken niet naar proefwerken en dergelijke. We bemoei-

en ons dus niet met de kwaliteit van het instrumentarium. Wat je als 

school doet naast een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, welke 

stappen je als school zet om uiteindelijk het eindexamenniveau te be-

halen, dat is aan de school zelf. We vinden die vrijheid heel belangrijk. 

Wel kijken we bijvoorbeeld naar het verschil tussen CE en SE. Dat zegt 

wat ons betreft ook iets over of de school zijn eigen toetsing op orde 

heeft. 

Wat we ook doen is samen met scholen onderzoeken en projecten uit-

voeren, zoals de pilot Leerwinst en toegevoegde waarde 1. Uit die expe-

rimenten leren we veel, ook over het hoe: wat werkt wel en wat werkt 

niet? We hopen dat scholen zelf die wetenschap weer binnen hun ei-

gen leergemeenschappen verspreiden.’ 

jullIe KIjKen dus nIet naar de KwalIteIt van school-
toetsen. KIjKen jullIe wel naar de KwalIteIt van de 
genormeerde toetsen, zoals jullIe dat noemen?
‘Op een indirecte manier. We spreken regelmatig met toetsontwikke-

laars. We vragen op welke manier ze te werk gaan en spiegelen dat aan 

onze eigen expertise op het gebied van toetsing. We vragen soms ook 

om bepaalde zaken anders te doen, of bepaalde gegevens wél beschik-

baar te stellen vanuit de ervaring die we hebben opgedaan in de prak-

tijk, bijvoorbeeld in de onderzoeksprojecten die ik noemde. 

Tot onze taken behoort ook het toezicht op het CvTE, het College voor 

Toetsen en Examens. Ook hier beperken we ons tot het proces: neemt 

iedereen de juiste stappen? Is er sprake van transparantie? Kunnen an-

deren voldoende volgen wat je doet? Als er vanuit de praktijk veel in-

houdelijke kritiek komt op de examens, of er onverwacht grote ver-

schillen optreden in resultaten, dan spreken we er wel samen over hoe 

we daarmee omgaan. Dus in die zin houden we wel toezicht op de kwa-

liteit van de toetsing. Maar de toetsinhoud en de toetsen zelf, dat is aan 

de toetsontwikkelaar.’

en als de toetsen van onvoldoende KwalIteIt zIjn? 
dan heb je toch een probleem?
‘Ja, dan heb je een probleem. Waar wij dan op wijzen is de kwaliteits-

zorg van de organisatie zelf. Een school of een toetsontwikkelaar. Heeft 

men zijn eigen kwaliteitsbewaking goed georganiseerd? Heeft men de 

checks and balances op orde?’ 

dIe andere manIer van toetsen, effectIef feedbacK 
geven, nIet meten om te weten maar meten om te 
leren… de InspectIe Is er dus zeKer voorstander 
van, maar KIjKt nIet naar de toetsen dIe scholen 
zelf ontwIKKelen en gebruIKen. de InspectIe KIjKt 
hoe de leraar prestatIes van leerlIngen analyseert 
en betreKt bIj de vormgevIng van het onderwIjs. 
het Is aan de school om zelf toetsen en het gebruIK 
daarvan vorm te geven. en dat Is maar goed ooK. 
want, zoals monIque vogelzang ooK aangaf, 
onderwIjsKwalIteIt begInt nIet bIj het toezIcht, 
maar bIj wat de school zelf doet. dat moeten we 
nIet omKeren.  

1   Lees meer over de pilot Leerwinst en toegevoegde waarde op:  

www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Voortgezet+onderwijs/leerwinst-en-toegevoegde-waarde

‘ Maar je wilt ook 
dat scholen, en 
vooral leraren, 
dieper analyseren 
dan een paar 
gemiddelden.’

[adVertentie]

Sparren met collega’s, inspiratie 
opdoen, zelf aan de slag en met iets 
concreets in handen weer naar huis. 
Zo ziet de ideale studiedag eruit.

De trainingen van Bureau ICE op het 
gebied van toetsing, evalueren om 
te leren, rekenen en taal  zijn een 
zinvolle invulling van uw studiedag.

Download de studiedagengids op 
toets.nl (zoek op ‘studiedag’). 
Of vraag de gids telefonisch aan: 
0345 - 65 66 10

Haal alles uit de

Studiedag!

Studiedag? Boek een training 
over toetsing, evalueren om te 
leren, rekenen of taal!
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het ijburg college in amsterdam is een school, maar noemt zich liever een leergemeenschap. het 
onderwijskundig concept van de school behelst zaken als ‘altijd interactie van hoge kwaliteit’, ‘echte 
opdrachten in de werkelijkheid’, ‘tonen van het leerproces’, ‘trots kunnen zijn’ en ‘leren door reflectie’. 
bij deze benadering van leren hoort ook kritisch omgaan met toetsing en toetsbeleid. martine teertstra, 
teamleider van de ijburg academie (leerjaren 4, 5 en 6 van havo en vwo) en docent geschiedenis op het 
ijburg college, vertelt er meer over.

 ‘Wat een stomme opdracht. Dit kan ik niet en ik ga er niet 

meer aan werken!’ riep een ‘kaderleerling’ gefrustreerd uit 

in 2007. Ik was op dat moment docent op het IJburg Col-

lege en werkte met een heterogene groep aan een schrijf-

opdracht. Onze missie luidde ‘alle leerlingen zoveel moge-

lijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen’ en 

dus stond ik voor de uitdaging om ook deze leerling zoveel 

mogelijk te laten leren van deze opdracht. Een pittige klus. 

Samen besloten we uit te zoeken wat er precies van haar 

werd verwacht. We dachten bijvoorbeeld na over hoe je 

een inleiding schrijft en een hoofdvraag bedenkt. Tot mijn 

verbazing ging ze aan het werk en lukte het haar om een 

voldoende te halen. Dit intrigeerde mij. Ondanks het feit 

dat de opdracht heel lastig was voor haar, lukte het toch 

om het tot een goed einde te brengen. Ik had haar blijkbaar 

gemotiveerd. Het was voor mij de directe aanleiding om 

onderwijskunde te gaan studeren; ik wilde meer weten 

over hoe je leerlingen kunt motiveren. 

Zo kwam ik in aanraking met Assessment for Learning of 

‘Evalueren om te leren’. Een benadering van toetsen en be-

oordelen waarbij het leren van leerlingen centraal staat, 

met aandacht voor zowel formatief als summatief beoor-

delen. Ik ben toen op verschillende manieren de effectivi-

teit van Evalueren om te leren in lessen gaan onderzoe-

ken. Het resultaat bleek positief; de meeste betrokken 

docenten en leerlingen gaven aan dat de gebruikte metho-

dieken hen meer inzicht gaven in waar een leerling stond 

en wat hij nog moest leren. Inmiddels zijn steeds meer col-

lega’s enthousiast en is Evalueren om te leren een onder-

deel van ons onderwijskundig concept geworden. 

evalueren om te leren
Bij Evalueren om te leren (in wetenschappelijke literatuur 

‘Assessment for Learning’ of ‘Formative Assessment’ ge-

noemd) gaat het erom dat leerlingen en docenten tijdens 

het leren samen bepalen waar een leerling staat in zijn le-

ren en wat hij vervolgens zou moeten doen om een stap 

verder te komen. Dit helpt een leerling om tijdens het leer-

proces inzicht te krijgen in zijn eigen leren. Beiden weten 

zodoende, voordat de toets gemaakt wordt, wat wel of niet 

goed zal gaan. 

In 1998 zijn Black en Wiliam begonnen met een onderzoek 

naar de effectiviteit van Evalueren om te leren in de klas. 

Sindsdien is er veel praktijkonderzoek gedaan naar de ef-

fectiviteit ervan.1 We weten nu steeds beter welke werk-

vormen en methoden doeltreffend zijn.

evalueren om te leren op het Ijburg 
college
Op het IJburg College vinden wij het belangrijk dat alle 

leerlingen zoveel mogelijk leren en maakt ‘leren door re-

flectie’ onderdeel uit van ons onderwijskundig concept. 

Niet alleen goed uitgewerkte doorlopende leerlijnen, toet-

sen op niveau en de eindexamens zijn belangrijk, maar ook 

zoveel mogelijk leren van elkaar en de wereld om ons 

heen. Wij staan voor duurzaam leren, gericht op de toe-

‘ Wij staan Voor 
duurzaam leren’

eVaLueren om te Leren op het ijburg coLLege

artikeldoor martine teertstra

  1 twee voorbeelden van 

onderzoeken naar  

de effectiviteit van  

assesment for Learning:  

weaeducation.typepad.co.uk/

files/blackbox-1.pdf 

(black & Wiliam, 2001) 

& 

nro.nl/wp-content/

uploads/2014/05/ 

toetsen-met-leerwaarde-

dominique-sluijsmans-ea.pdf 

(sluijsman, joosten-ten brinke  

& van der Vleuten, 2013).

Martine teertstra, ijburgcollege

‘Het was voor mij de 
directe aanleiding  
om onderwijskunde  
te gaan studeren; 
ik wilde meer weten 
over hoe je leerlingen 
kunt motiveren.’
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komst. Steeds weer vaststellen wat de leerling en de leraar 

moeten doen, om te komen waar ze willen komen. 

In 2013 ben ik begonnen met het geven van workshops 

over het thema aan ons bovenbouwteam. Vervolgens zijn 

we samen aan de slag gegaan met methodieken die, vol-

gens de literatuur, effectief kunnen zijn. Het gaat om:

1.  Leerdoelen en succescriteria

2.  Effectief vragen stellen

3.  Formatief inzetten van summatieve toetsen

4.  Het geven van feedback

5.  Zelfbeoordeling en elkaar beoordelen  

(self and peer assessment)

6.  Werken met beoordelingsrubrieken/matrices

Iedere collega bepaalde voor zichzelf in welke methodieken 

hij zich dat schooljaar wilde verdiepen en in welke hij in les-

sen wilde gebruiken. Tijdens teambijeenkomsten hebben 

we onze ervaringen gedeeld en gewerkt aan ‘weer een stap-

je beter’. We hebben zodoende veel ervaring opgedaan en 

van elkaar geleerd. Dit schooljaar gaan we hiermee verder, 

zodat onze leerlingen steeds vaker worden uitgedaagd om 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

Ook op schoolniveau staat Evalueren om te leren op de 

agenda. Tijdens studiedagen werkt een team van enthou-

siaste docenten aan het thema. We leren van elkaar en 

denken na over schoolbrede implementatie. Dat leidt tot 

inspirerende bijeenkomsten met collega’s die hier ieder op 

hun eigen manier vorm aan geven. 

resultaten en de toeKomst
‘Wij zagen overal lesdoelen op het bord. Leerlingen waren 

op deze zonnige vrijdagmiddag gericht aan het werk. Bij-

zonder om te zien.’ Aldus twee teamleiders van een andere 

school tijdens hun bezoek aan onze school. Feedback om 

trots op te zijn. Ook in gesprekken met leerlingen merk ik 

een veranderende houding. We gaan van opmerkingen als 

‘Het is gewoon een stom vak! Ik begrijp niets van de toet-

sen en ze lijken absoluut niet op de oefentoetsen!’ naar ‘Het 

is voor mij een lastig vak, omdat ik het moeilijk vind om 

verbanden te leggen.’

In anderhalf jaar tijd is Evalueren om te leren zichtbaar 

geworden in onze bovenbouw. Het valt bezoekers op dat 

leerdoelen en succescriteria centraal staan in de lessen en 

dat het verplichte onderdelen zijn van de studiewijzers. 

Evalueren om te leren is daarnaast een onderdeel van ons 

teamplan en staat centraal tijdens lesbezoeken. 

We hebben veel bereikt, maar zijn er nog niet. Leerlingen 

weten niet altijd wat er van hen verwacht wordt. Dit heeft 

onder andere te maken met gebrek aan kennis over Evalu-
eren om te leren onder docenten en handvatten om het in 

de lespraktijk vorm te geven. Het IJburg College groeit snel 

en onze ambitie is hoog. De uitdaging is om regelmatig met 

elkaar aan het thema te werken, zodat we van elkaar leren 

en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.

tIps voor ander scholen
Het implementeren van Evalueren om te leren kost tijd. Het 

gaat vaak om een totaal andere benadering van lessen en 

toetsen. Bovendien kan het niet los gezien worden van het 

kritisch kijken naar de kwaliteit van de gegeven summatie-

ve toetsen. Wanneer scholen echter tijd reserveren om sa-

men kritisch naar de eigen toetspraktijk te kijken en aan en-

thousiaste docenten de gelegenheid geven om zich in het 

thema te verdiepen, dan zullen leerlingen meer leren over 

zichzelf en de manier waarop zij leren. Waardevolle kennis 

waar een leerling zijn hele leven van profiteert!  

[adVertentie]

‘  nu ik de e-training 
toetsconstructie 
heb gevolgd  
weet ik precies  
hoe ik een toets  
moet maken!’

“Het was altijd een worsteling als ik een toets wilde maken. 

Natuurlijk wist ik wel wat ik mijn leerlingen ongeveer wilde 

vragen, en feitjes bevragen heb ik nooit lastig gevonden.  

Maar het maken van toepassingsvragen en inzichtvragen,  

vond ik ingewikkelder. 

Tijdens de pilot van de e-training Toetsconstructie heb ik veel 

geleerd. Ik weet nu bijvoorbeeld dat een toets valide en betrouw-

baar moet zijn en wat dat betekent… 

 

Ik kreeg vooral veel handvatten. Ik kan nu onder andere aan  

de hand van een taxonomie en een toetsmatrijs een goede toets 

maken. En ik vind het nu leuk om te doen!”

                                                                                         Gijs de Groot, docent geschiedenis

E-training: online leren 
in je eigen tempo, 
wanneer het jou uitkomt  

ook de e-training 
toetsconstructie volgen?
tijdens de training toetsconstructie leert u  
hoe u een goede toets kunt maken. 

de e-training is een combinatie van zelfstudie 
en interactieve opdrachten onder begeleiding 
van een e-trainer. de e-training heeft een 
doorlooptijd van zes weken en wordt 
afgesloten met een bewijs van deelname.  
u kunt deelnemen aan de training met een 
groep van maximaal 12 cursisten. 
de training kost € 495 per persoon.

de eerste groep gaat in november van start. 
u kunt zich aanmelden door een mail te  
sturen naar marnold@bureau-ice.nl.

meer informatie: 
www.toets.nl/vo/e-training



15Toets!

     

14 Toets!

belgIe overweegt 
landelIjKe eIndtoets
de Vlaamse regering wil dat alle 
leerlingen op het einde van de la-
gere school een algemene toets 
gaan afleggen. dat moet de scho-
len in staat stellen na te gaan hoe 
zij ervoor staan. de toets is een ge-
volg van klachten vanuit het voort-
gezet onderwijs over het kennisni-
veau van de leerlingen die van het 
basisonderwijs komen. tot nu toe 
gebruikten scholen hun eigen (vrij-
willige) eindtoetsen. in onderwijs-
kringen, zo schrijft de Belgische 
krant de standaard, leeft nu de 
angst dat deze algemene toets kan 
uitgroeien tot een soort centraal 
examen. en dat zou dan de deur 
openzetten naar een rangschikking 
van ‘goede’ en ‘slechte’ scholen en 
van het zogenaamde teaching to 
the test, het fenomeen dat scholen 
naar de test toewerken en andere 
dingen verwaarlozen. 

dIgItale leerlIngvolgsystemen Kunnen tot betere 
leerprestatIes leIden
digitale leerlingvolgsystemen laten leraren zien hoe hun leerlingen het doen en bieden daar-
mee mede inzicht in de resultaten van hun onderwijs. alleen als leraren dit inzicht kunnen 
terugvoeren naar hun instructie, kunnen hun leerlingen hogere leeropbrengsten behalen. 
dat concluderen marjan faber en adri Visscher van de universiteit twente in hun onder-
zoek naar het effect van digitale leerlingvolgsystemen (dlVs) op leerprestaties. Zij stellen 

vast dat een dlVs een toetsscore kan terugkoppelen, maar ook de vaardig-
heidsgroei van leerlingen of een overzicht van beheerste en nog niet be-

heerste onderdelen van de leerstof. dergelijke feedback kan vooral een 
positief effect op de leeropbrengsten hebben als deze informatie bevat 
over (1) het beginniveau van de leerling, bijvoorbeeld de score op de 
vorige meting, (2) de groei sinds de vorige toets en (3) de instructie die 
nodig is voor de verdere ontwikkeling van de leerling (Hattie & timper-

ley, 2007). Verder wijzen faber en Visscher op het belang van frequente 
terugkoppeling (systemen die leraren ten minste maandelijks een terugkop-

peling geven blijken effectiever te zijn dan systemen die dit minder frequent doen) 
en veelzeggende terugkoppeling (alleen dlVs’en die concreet advies geven over 
de wenselijke instructie leiden tot hogere leeropbrengsten).

‘testIng effect’ ooK vastgesteld In het voortgezet onderwIjs
onderzoek wijst uit dat studenten lesstof beter onthouden als zij erop worden getest. Hoe 
komt dat? wanneer  op de juiste manier wordt getoetst haalt de leerder kennis op uit zijn 
geheugen en bergt die weer op zodat de kennis sterker wordt ingebed in het geheugen. dit 
heet het testing effect of het retrieval practice effect. promovenda aan de open universiteit 
Kim dirkx heeft dit effect nu ook vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. dirkx toonde 
met oogbewegingregistratie aan dat leerlingen van duitse en nederlandse scholen extra 
aandacht besteden aan onderdelen van de leerstof waarvan uit een formatieve toets blijkt 
dat ze deze slecht beheersen. deze tussentijdse toetsen bevorderen dus dat leerlingen ge-
richter gaan studeren. met een betere eindbeoordeling als gevolg. 

dirkx concludeert dat tussentijds toetsen leidt tot het beter onthouden van feiten en tot het 
beter kunnen toepassen van kennis. Je moet dan wel meerdere keren toetsen. enkele richt-
lijnen op basis van haar onderzoek zijn (1) geef leerlingen de mogelijkheid om na een toets 
alles te herbestuderen, (2) toets herhaaldelijk, (3) tijdens de afsluitende toets moet dezelfde 
kennis worden getoetst met soortgelijke problemen als bij de tussentijdse toetsen en (4) 
maak leerlingen bewust van het belang van tussentijdse toetsen voor het leren. leerlingen 
zijn immers gewend vooral te leren als een toets ‘meetelt’.

zapsErVicE

jezelf beoordelen Kun je leren
leerlingen kunnen zichzelf beter beoordelen als ze hierbij geholpen worden door oefening en in-
structies. dit concludeert nwo-onderzoeker martine Baars (erasmus universiteit rotterdam) in 
haar promotieonderzoek. de onderzoeksresultaten laten zien dat toepassingsstrategieën en ant-
woordmodellen (feedback) leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs helpen bij het monitoren 
van hun eigen leerproces wanneer ze probleem-oplostaken leren.

om effectief zelf-gereguleerd te leren, moeten leerlingen in staat zijn om hun eigen leerproces te 
beoordelen. Baars: ‘oefenen aan de hand van instructies en antwoordmodellen helpt leerlingen 
om hun leerproces beter te monitoren. de overschatting in hun zelfbeoordeling is significant min-
der dan bij leerlingen die geen oefenproblemen kregen. in het voortgezet onderwijs bleek boven-
dien dat leerlingen hun verdere leerproces na oefenproblemen beter reguleren.’ tot slot onder-
zocht Baars het effect van zelfbeoordelingstraining en het gebruik van antwoordmodellen in het 
voortgezet onderwijs. ‘in tegenstelling tot eerder onderzoek beoordeelden leerlingen die de zelfbe-
oordelingstraining kregen hun eigen leerproces net zo (in)accuraat als de leerlingen die deze trai-
ning niet kregen. echter, het gebruik van een antwoordmodel bij het beoordelen van het eigen 
leerproces verbeterde de accuratesse van de zelfbeoordeling significant.’ 

slecht slapen Kost punten
Zeven uur slapen in plaats van zes in een examenperiode levert gemiddeld 
1,7 meer punten op een schaal van 20 op bij een examen. dat zeggen 
onderzoekers aan de ugent en Kuleuven.  
Zij concluderen dit uit de resultaten van een 
enquête over slaapkwaliteit onder ruim zes-
honderd eerstejaarsstudenten. in totaal kan 
ongeveer 30% van de bevraagde studenten 
bestempeld worden als slechte slaper. 

slaap is essentieel voor de algemene gemoedstoestand en motivatie. 
Bovendien optimaliseert een goede nachtrust de cognitieve prestaties  
op een directe manier: nieuwe kennis wordt tijdens de slaap 
geïntegreerd en verenigd met bestaande kennis.  
de bevinding dat vooral de slaapduur van belang lijkt kan 
verklaard worden doordat je, bij een normale slaapperiode 
van 7 tot 9 uur, tijdens de tweede helft van de slaapperiode 
langere perioden van rem-slaap beleeft. personen die 
minder slapen hebben daarom minder rem-slaap doorgemaakt. 
en daardoor kan weer minder nieuwe informatie verwerkt worden. 
 

wetenschap bezorgd over 
Invloed pIsa
wetenschappers zijn bezorgd over de 
invloed die het Program of international 
student assessment, beter bekend als 
het pisa, heeft op onderwijssystemen. 
een groep academici en onderwijsden-
kers uitten een aantal maanden gele-
den hun bezorgdheid in een open brief 
aan andreas schleicher, de directeur 
van het pisa. in dit programma wor-
den in tientallen landen vijftienjarigen 
getest op hun kennis en vaardigheid in 
wiskunde, lezen en science. Volgens 
de wetenschappers draagt pisa bij aan 
een bovenmatige gerichtheid op ge-
standaardiseerd toetsen en kwantita-
tief meten en stimuleert het program-
ma een kortetermijnvisie op onderwijs. 
Ze vinden dat pisa schade veroor-
zaakt bij leerlingen, te veel de aandacht 
verlegt naar meetbare opbrengsten ten 
koste van de niet-meetbare waarde 
van onderwijs en zo zorgt voor verar-
ming van het onderwijs. Verder ijveren 
de wetenschappers voor meer variatie 
aan de tafel; het mogen niet enkel eco-
nomen, psychometrici en statistici zijn 
die bepalen wat relevant is.

proactIeve houdIng stImuleert 
KennIsopname
een andere manier van lesgeven, trucs om de lesstof beter te 
leren… het heeft allemaal geen positieve invloed op de ver-
werking van informatie. wat wel helpt is een proactieve hou-
ding afdwingen door aan te geven dat studenten informatie  
in een later stadium moeten  kunnen toepassen. 

in een recent onderzoek aan de washington university in st. 
louis door J.f. nestojko (et al.) blijkt dat met vrij weinig stimu-
latie interessante resultaten te bereiken zijn. in een gecontro-
leerde studie bleek dat enkel door te vertellen dat studenten 
zelf een les zouden moeten geven over de aankomende stof, 
zij de stof beter en nauwkeuriger tot zich namen. 
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zapsErVicE

Is alles van waarde meetbaar?
in het (hoger) beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs neemt het 
gebruik van toetsen toe. tegelijkertijd verschijnen er kritische rapporten over toetsing en 
ontstaan collectieven om toetsen af te schaffen. Voor de onderwijspraktijk is het niet ge-
makkelijk om in te spelen op de wisselende accenten van de politiek. nu eens staan de ei-
gen identiteitsvorming en de zelfwerkzaamheid van jongeren centraal, dan weer de externe 
eisen waaraan zij moeten voldoen. Hoe ga je daarmee om als docent, als afdelingsleider of 
als examencommissie? is alles van waarde meetbaar? de auteurs Jacquelien Bulterman-
Bos en Bram de muynck willen met deze uitgave docenten, beleidsmakers en andere on-
derwijsbetrokkenen helpen bij het ontwikkelen van een toetspraktijk die verder kijkt dan de 
waan van de dag. een toetspraktijk die het belang van kennis erkent, maar ook het belang 
van persoonlijke vorming en creatief denken. Het boek bevat praktijkvoorbeelden, handige 
achtergrondinformatie en onderzoeksgegevens. 

KrIjgen alle aanbIeders van een alternatIeve eIndtoets een 
eerlIjKe Kans?
in april moeten basisscholen voor het eerst verplicht hun leerlingen een centrale eindtoets 
afnemen. staatssecretaris dekker wilde één uniforme centrale eindtoets invoeren, gemaakt 
door cito. onder druk van de Kamer moest hij ook alternatieve toetsen toestaan. op haar 
website vraagt Verus, de Vereniging voor christelijk onderwijs zich openlijk af of alle  
aanbieders van de eindtoets wel gelijke kansen hebben gehad om een alternatieve eind-
toets op de markt te brengen. Zij vrezen dat aanbieders van alternatieve eindtoetsen  
onvoldoende tijd hadden om hun product op de markt te brengen, zodat er voor scholen 
weinig te kiezen valt.

wat in de eindtoets getoetst moet worden, is vastgelegd in toetswijzers. deze toetswijzer 
kwam pas eind juni beschikbaar, terwijl de aanbieders van een alternatieve eindtoets hun 
verantwoording vóór 1 augustus bij het ministerie moesten inleveren. Voor rekenen moet de 

inhoud zelfs nog worden vastgesteld. Kamerlid 
paul van meenen (d66) heeft aan de staatssecre-
taris vragen gesteld over deze gang van zaken. 
Hoe kunnen aanbieders van toetsen die inhoud 
hebben verwerkt, als die pas zo laat definitief be-
schikbaar is gekomen? en uit hoeveel eindtoet-
sen die voldoen aan de wettelijke eisen zal een 
school dit jaar kunnen kiezen? de staatssecreta-
ris moet nog antwoorden.

toetsIng van je eIgen 
ontwIKKelIng
ipsatieve toetsing – ipsative assess-
ment – is volgens auteur gwyneth 
Hughes van de uitgave ipsative  
assessment – motivation through 
marking progress een krachtige 
maar onderbelichte benadering 
van toetsing en beoordeling. onze 
selectieve en competatieve toet-
sing laat veel leerders persoonlijk 
en academisch onbevredigd ach-
ter. Bij ipsatieve toetsing wordt niet 
zozeer een vergelijking gemaakt 
met anderen maar met jezelf. ipsa-
tieve toetsing brengt eigen groei in 
kaart. niet iedereen kan een topper 
zijn, maar iedereen kan groeien ten 
opzichte van zichzelf. in deze uit-
gave onderzoekt de auteur hoe  
ipsatieve toetsing en selectieve 
toetsing elkaar kunnen aanvullen. 

cijfers geven maakt niet 
dat leerlingen gaan leren. 
cijfers geven werkt een fixed 
mindset in de hand. dat is 
de overtuiging van rené 
kneyber, leraar wiskunde. 
Een overtuiging die hij deels 
heeft overgenomen van het 
gedachtegoed van dylan 
william, bij wie hij een aantal 
jaren geleden een masterclass 
volgde in Engeland. sindsdien 
heeft zich in zijn klassen een 
kleine revolutie voltrokken. 
toets! sprak met hem.

René Kneyber, niet alleen leraar wiskunde, maar ook au-

teur van onder andere Het Alternatief – weg met de afre-
kencultuur in het onderwijs, is zuinig op zijn cijfers. Wat 

hem betreft is één cijfer per rapportperiode wel voldoende. 

Dat wil niet zeggen dat hij niet meer toetst, integendeel, hij 

toetst zelfs vaker. Maar wel anders. 

‘Je kunt een toets gebruiken om het leren te beoordelen. 

Dan zeg je tegen een leerling: je hebt een 7. Of een 4. Zo 

kun je het doen. Maar van dat getal gaan leerlingen echt 

niet leren. Sterker, na het ontvangen van een cijfer houdt 

het leren voor de meeste leerlingen op. En na het uitdelen 

van een cijfer houdt het voor veel leraren ook op. Cijfers 

geven is een behoorlijk vruchteloos proces.’

René Kneyber vindt dat je toetsen zo moet inzetten dat zo-

wel de leerling als de leraar ervan leert. De leraar heeft 

goede informatie nodig om betere beslissingen te kunnen 

nemen. En de leerling heeft informatie nodig om het beter 

te gaan doen. Daarom is Kneyber het in zijn lessen anders 

gaan aanpakken. ‘Om te beginnen ben ik méér gaan toet-

sen. Ik wilde meer informatie verzamelen om mijn eigen 

beslissingen te verbeteren. Mijn stellige overtuiging is dat 

je het geven van een cijfer moet uitstellen tot je vindt dat 

het leren klaar is. Als je als leraar vindt dat je de leerstof-

eenheid echt hebt afgerond, ga je over tot het geven van 

een cijfer. Tot die tijd geef ik feedback.’

door de redactie artikel

rené Kneyber, 
leraar wisKunde

Het 
averechtse 

effect 
van een 

cijfer



feedbacK
De kunst van het geven van feedback heeft Kneyber 

steeds beter in de vingers gekregen, zeker na een master-

class van Dylan William in Engeland. Dylan William doet 

samen met Paul Black al jaren onderzoek naar formative 
assessment (toetsing die het leerproces verder vormgeeft) 

en de rol van feedback. Zij komen tot dezelfde conclusie als 

John Hattie (2009)1, namelijk dat formatieve toetsing en 

het geven van feedback een bijzonder sterk positief effect 

hebben op het leren. Maar je moet het wel goed doen. Een 

van hun vaststellingen is namelijk ook dat in 38% van de 

gevallen de gegeven feedback een negatief effect op het le-

ren heeft: de leraar had beter niets kunnen doen. Dan gaat 

het meestal om feedback in de vorm van een cijfer of zelfs 

een compliment. Wat werkt wel? Feedback geven en de 

leerling er vervolgens iets mee laten doen. René Kneyber: 

‘Stel, ik neem een kleine toets af (mijn toetsjes hebben 

meestal maar enkele vragen). De leerling maakt de vragen 

en ik geef hun werk vervolgens weer terug met een op-

merking als Hier had je naar boven moeten afronden of 

Hier had je een andere formule kunnen gebruiken. De leer-

ling zal knikken en het werk naast zich neerleggen. In het 

beste geval onthoudt hij iets. Veel beter is het om de leerling 

een volgende opdracht te geven waarin hij mijn feedback 

moet gaan gebruiken. Pas dan gaat het leren door.’

gouden regels
Deze andere manier van werken vraagt niet om meer tijd 

van de leraar. Wel om meer professionaliteit. Kneyber 

merkt dat hij allengs minder volgens de routes van de me-

thode lesgeeft. Hij ervaart die als minder efficiënt. ‘Bij mij is 

het leren en toetsen geïntegreerd geraakt. Ik creëer een situ-

atie waarin de leerling kan leren, met gerichte feedback als 

input en steeds nieuwe stof en opdrachten waarin hij die 

feedback kan verwerken. En op mijn beurt leer ik ook van 

de informatie uit het toetsen: ik scherp mijn instructie aan 

of ik ga op bepaalde onderdelen nog eens specifieker in.’ 

Er is een aantal gouden regels die Kneyber zelf hanteert. 

‘Op de eerste plaats moet de leraar minder tijd kwijt zijn 

aan het geven van feedback dan de leerling kwijt is met 

het verwerken ervan. Als het omgekeerde het geval is – jij 

hebt een heel verhaal geschreven en de leerling denkt 

‘Oké, getalletje veranderd. Klaar.’ – dan doe je echt iets fout. 

Op de tweede plaats moet je ervoor zorgen dat de leerling 

in een leerstand blijft en altijd iets met je feedback kan 

gaan doen. En een laatste aandachtspunt is dat je nooit met 

een totaaloplossing moet komen. Geef je leerlingen enkel 

een duwtje in de goede richting.’

Is het voor een cIjfer?
Nog even terugkomen op het effect van een cijfer. ‘Het ri-

sico van cijfers geven is dat het leerlingen in een fixed 
mindset brengt. In deze mindset gaat de leerling ervan uit 

dat het vaststaat dat je ergens goed of niet goed in bent. 

Dat ontneemt hen het gevoel dat ze kunnen groeien. Toch 

hebben we van ons onderwijs een cijferfabriek gemaakt.’

Vanaf het moment dat ze bij Kneyber in de klas komen, 

legt hij zijn manier van werken uit en de leerlingen reage-

ren daar prima op. ‘In de laatste vijf minuten van de les 

neem ik meestal zo’n kort testje af. Ik benadruk dat het 

testje op de eerste plaats bedoeld is voor mijzelf, om te kij-

ken of ik geslaagd ben in het overbrengen van de leerstof. 

Dat zet ‘toetsen’ al in een heel ander daglicht. En vervol-

gens leg ik uit dat het nu niet voor een cijfer is, maar om 

ervan te leren. Maar dat het uiteindelijk natuurlijk wel 

voor een cijfer wordt, als we aan het einde van de leerstof 

zijn aangekomen. En dat werkt. Als ik een tijdje geen testje 

geef, gaan ze erom vragen. Leerlingen willen niet zwem-

men, ze willen graag weten wanneer iets goed is of niet.’

prImaIr proces
Deze manier van werken maakt een betere leraar van je, 

wat Kneyber betreft. En het is geen kwestie van tijd maar 

prioriteit. We besteden te veel tijd aan de verkeerde din-

gen. Kneyber: ‘Op veel plekken klopt het primaire proces 

niet. Dat kost tijd. We steken al jaren tijd in het optrekken 

van allerlei lagen en systemen om dat primaire proces 

heen, maar uiteindelijk raakt dat allemaal niet de kwaliteit 

van het proces zelf. Ik ben op dat primaire proces gefocust: 

bijvoorbeeld op het organiseren van een rustige klas waar 

geleerd kan worden – noem het orde houden – en het laten 

leren door middel van feedback. Steek je hier tijd in, dan 

gaat het vanzelf beter met de leerlingen: met hun gedrag, 

met de resultaten. Bedenk dat leren een chaotisch proces 

is. Het ene moment kan je iets wel, en dan weer even niet. 

Dan leer je weer wat anders. En wat voor de ene klas 

werkt, werkt voor de andere weer niet. Veel leerlingvolg-

systemen leggen dit ondoorgrondelijke proces niet bloot, 

maar kosten wel tijd. Als de analyses ervan mij niets ver-

tellen – ik heb het een tijdje nauwkeurig bijgehouden – dan 

hoef ik zo’n systeem niet. Die schieten hun doel voorbij.’

We praten nog even over het thema onderwijsinspectie en 

ik vraag Kneyber welke vraag Toets! kan stellen in een ge-

sprek met Monique Vogelzang, de hoofdinspecteur van 

het vo, mbo en het hoger onderwijs. Kneyber: ‘De onder-

wijsinspectie is erg gericht op standaardisering van toet-

sing en borging. Dat moedigt scholen niet erg aan om te 

experimenteren met toetsing. Veel interessanter is de 

vraag wat er aan formatieve toetsing op een school plaats-

vindt. Dat zou ik graag terugzien in het beoordelingskader.’

In ons openingsinterview heeft u inmiddels kunnen lezen 

hoe de Inspectie van het Onderwijs kijkt naar het thema 

toetsing, als het gaat om toezicht op kwaliteit.  

rené kneyber en Jelmer evers zijn auteurs en 
samenstellers van het boek Het Alternatief - 
Weg met de afrekencultuur in het onderwijs. 
rené kneyber vertaalde ook het boek Embedded 
Formative Assessment van dylan wiliam uit 
2011, dat in nederland verkrijgbaar is onder de 
naam Cijfers geven werkt niet.

1  ref. john hattie (2009), Visible Learning - a synthesis of over 

800 meta-analyses relating to achievement, London, routledge

‘  Veel beter is om de 
leerling een volgende 
opdracht te geven waarin 
hij mijn feedback moet 
gaan gebruiken.’
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‘en daarom 
hebben we 

standaard-
toetsen’

Waarom worden in het onderwijs 
prestaties getest met behulp van 

standaardtoetsen? In een tijd waarin 
het fenomeen toetsen erg in de 

belangstelling staat, en waarin menig 
leraar en expert openlijk twijfelt aan 

het effect van gestandaardiseerd 
toetsen, is het goed nog eens 
de belangrijkste voordelen en 

beperkingen op een rijtje te zetten.

Er is een aantal belangrijke redenen om te werken met gestandaardi-

seerde toetsen, namelijk (1) kwaliteitshandhaving, (2) tegengaan van 

(onbewuste) discriminatie en druk van ouders en (3) bijsturing van on-

derwijs- en leerprocessen. Op de laatstgenoemde reden ga ik hier niet 

uitgebreid in, omdat hij vanzelfsprekend is en omdat elke professionele 

leraar dat zelf zou moeten afkunnen, zonder een landelijke centrale 

toets of afspraken.

KwalIteItshandhavIng
Uiteraard kunnen professionele leraren de kwaliteit van hun onderwijs 

zelf beoordelen. Ook kunnen zij bij hun collega’s te rade gaan om die 

kwaliteit in de gaten te houden. Maar het oordeel van de leraar en dat 

van hun collega’s is altijd contextgebonden; het is afhankelijk van het ni-

veau van hun leerlingen in hun klas of school en dat niveau kan nogal 

eens afwijken van het gemiddelde niveau van alle leerlingen in het land. 

Centrale eindexamens maar ook eindtoetsen van de basisschool helpen 

om dat oordeel over het eigen niveau wél te ijken aan het landelijke ni-

veau. Zonder een dergelijk ijkpunt zouden er erg grote verschillen in 

eindniveau kunnen ontstaan tussen scholen die geacht worden onge-

veer hetzelfde niveau te hebben. 

België is daarvan een goed voorbeeld, want middelbare scholen hebben 

daar alleen een schoolexamen en geen centraal examen. Tussen Vlaam-

se en Waalse scholen, maar ook tussen West-Vlaamse en Belgisch-Lim-

burgse scholen, bestaan grote kwaliteitsverschillen. Deze worden pas 

zichtbaar in de slagingskansen van startende studenten in het eerste 

jaar aan de universiteit. Overigens is een selectieve toelatingsregeling tot 

opleidingen van het volgende niveau, zoals in Finland, ook meteen een 

informele kwaliteitscontrole van scholen. Want het toelatingssucces van 

leerlingen geeft ouders en autoriteiten informatie over het niveau van 

een leerling en de kwaliteit van een school. Alleen kan dit geen instru-

ment zijn om kwaliteit op middelbare scholen te bewaken, omdat niet 

alle leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding.

tegengaan van dIscrImInatIe en druK van ouders
Standaardtoetsen gaan ook (onbewuste) discriminatie tegen. Het oor-

deel van leraren kan vertekend worden door bepaalde kenmerken van 

hun leerlingen: geslacht, ouderlijk milieu, migratiegeschiedenis, enzo-

voort. Dat is niet vreemd, want mensen gebruiken bewust en onbe-

wust allerlei signalen om al dan niet terecht tot een oordeel te komen. 

Deze leerlingkenmerken zullen dus wel degelijk de kans op later succes 

van leerlingen beïnvloeden, ook als zij gelijke schoolprestaties hebben. 

Leraren zullen dat meewegen in hun oordeel. Maar in onze moderne, 

meritocratische samenlevingen vinden wij dat fout: mensen moeten op 

hun huidige prestaties beoordeeld worden en niet op hun herkomst of 

op hun mogelijke toekomst. Standaardtoetsen zijn dus nodig om de so-

ciale vertekening in het lerarenoordeel te corrigeren.

De uitkomsten van standaardtoetsen zijn ook nodig om druk van ou-

ders te kunnen weerstaan. ‘Elk meent zijn uil een valk te zijn’ is een oud 

spreekwoord dat nu nog meer waar is dan ooit, want we krijgen minder 

kinderen en proberen het ouderschap zorgvuldig te plannen. Daar 

komt tegenwoordig bij dat een goede en zo hoog mogelijke schoolloop-

baan de belangrijkste erfenis van ouders voor hun kinderen is. Oplei-

dingsniveau is de ruggengraat geworden van de maatschappelijke on-

gelijkheid in moderne meritocratische samenlevingen: bij banen gaat 

het om vereiste kwalificaties, bij partners om een vergelijkbaar denkni-

veau, enzovoort. De druk van ouders op leerkrachten om een zo gun-

stig mogelijk oordeel over hun kind te geven wordt hoger. Dat verklaart 

waarom het basisschooladvies steeds hoger wordt zonder parallelle 

stijging van de resultaten op de eindtoets of van het ouderlijk milieu. 

Een duidelijk ijkpunt kan leerkrachten helpen die groeiende ouderlijke 

druk te weerstaan en inflatie in adviezen tegen te gaan. (Lees ook: 

http://stukroodvlees.nl/opleiding/zijn-schooladviezen-aan-inflatie-on-

derhevig/) 

nIet perfect
Standaardtoetsen zijn geen perfecte voorspellers van onderwijssucces. 

Geen enkele toets of geen enkel advies is dat, ook het advies van de basis-

school niet. Met alle kenmerken (ouderlijk milieu, IQ, advies, enzovoort) 

kan men in Nederland, nog meer dan in andere landen, maximaal 50% 

van alle verschillen in bereikt onderwijsniveau verklaren. Er is te veel 

onvoorspelbaarheid in elk mensenleven en er is te veel onbetrouwbaar-

heid in elke afzonderlijke meting. Dat is geen reden om geen standaard-

toetsen te gebruiken, maar men moet de uitslag van standaardtoetsen 

dus ook niet te absoluut nemen. Het hanteren van een vaste ondergrens 

voor toelating tot het gymnasium (of een ander schooltype) vind ik thuis-

horen in de categorie misbruik. Ook verschillende ondergrenzen in ver-

schillende gemeenten omdat vraag-en-aanbod van schooltypen in die 

gemeenten uiteenloopt, behoort tot dat misbruik. 

Ook de beperking tot taal en rekenen bij de meeste standaardtoetsen is 

een zwakte, want in het onderwijs wordt hopelijk meer geleerd. Over 

dat ‘meer’ bestaat echter zoveel ideologische en godsdienstige onenig-

heid dat zelfs de toets ‘wereldoriëntatie’ geen verplicht onderdeel is van 

de eindtoets. Toetstechnische belemmeringen zijn niet zo groot dat het 

parlement of het onderwijsveld geen toetsen voor die bredere en die-

pere kennis en vaardigheden – als zij dat zo belangrijk zeggen te vinden 

– zou kunnen invoeren. 

Het bijsturen van onderwijs- en leerprocessen met behulp van eigen 

instrumenten zou elke professionele leerkracht zelf moeten kunnen, 

zonder gebruik te maken van standaardtoetsen. Het feit dat toch zo-

veel standaardtoetsen gebruikt worden zegt dus meer over de kwaliteit 

van de huidige leerkrachten dan over de toetsen. 

Standaardtoetsen zijn in de Mammoetwet ook ingevoerd om klassen-

verschillen tussen scholen te verminderen. Voor die tijd bestonden er 

grote verschillen tussen scholen, die al dan niet opleiden voor het toe-

latingsexamen. De invoering van een verplichte toets en verplicht ad-

vies was bedoeld om deze verschillen weg te nemen. Standaardtoetsen 

zijn dus ook een indicatie van kwaliteitsverschillen tussen scholen, 

maar kwaliteit van scholen omvat meer dan alleen ruwe scores op toet-

sen. Een verstandige directie of inspectie kijkt ruimer dan die scores. 

Niet om te lage scores goed te praten, maar om beter te beslissen over 

kwaliteit en hoe die te verbeteren. 

Kortom, standaardtoetsen zijn als gezegd geen perfecte voorspellers, 

maar zijn wel het minst slechte van alle alternatieven. Toets dus ver-

standig en met mate.  

artikeldoor jaap dronkersprof. dr. jaap dronKers

prof. dr. Jaap dronkers, onderwijsonderzoeker, onderzoeker van sociale vraagstukken en emeritushoogleraar, heeft een indrukwekkende 
staat van dienst. in 2009 ontving hij de prof. dr. J.M.g. leune-penning voor zijn verdiensten op het gebied van onderwijsonderzoek. 
tegelijkertijd heeft hij ook velen doen fronsen als het gaat om ‘dronkers-lijsten’ van schoolprestaties, lijsten waarop middelbare scholen een 
cijfer op een schaal van 1 tot 10 kregen. de redactie van toets! liep Jaap dronkers onlangs tegen het lijf, een mooie gelegenheid om hem 
te vragen een bijdrage te leveren aan het gesprek over de wenselijkheid van landelijke toetsen. leest u zijn antwoord op de vraag: waarom 
werken met standaardtoetsen? 
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dIagnostIsche 
tussentIjdse toets 

wat is er sinds maart 2014 besloten met betrekking tot 
de diagnostische tussentijdse toets (dtt), een landelijke 
toets af te nemen in vmbo 2 en havo/vwo 3, voor de 
vakken nederlands, engels en rekenen/wiskunde? de 
dtt zou inzichtelijk maken waar de leerling staat ten 
opzichte van het beoogde eindniveau, en kon 
tegelijkertijd fungeren als thermometer in het gehele 
landelijke onderwijsstelsel. in maart liet de onderwijsraad 
weten een landelijke verplichting niet nodig te vinden, de 
raad van state wees op het risico van een te eenzijdige 
gerichtheid op toetsing ten koste van het innovatief 
vermogen van scholen, de Vo-raad wilde zeker weten 
dat leraren en scholen eigenaar van de toets zouden zijn 
en daadwerkelijk ook iets aan de resultaten zouden 
hebben en de Vereniging levende talen vond de 
landelijke verplichting een bedreiging voor de kwaliteit 
van het taalonderwijs. 

de staatssecretaris heeft goed geluisterd naar dit 
gevraagd en ongevraagd advies en heeft vlak voor de 
zomer besloten het wetsontwerp in de la te laten liggen 
en zo het landelijk verplichtend karakter van de toets 
weg te nemen. Verdwijnt de dtt hiermee uit beeld? 
zeker niet. de ontwikkeling van de toets door cito gaat 
verder in opdracht van het college voor toetsen en 
examens, het cvte. Het cvte licht toe: ‘Het cvte is 
door het ministerie van ocw gevraagd een meerjarige 
pilot op te zetten, waarbij scholen en docenten mee 
kunnen werken aan de ontwikkeling van de toets en 
ervaring op kunnen doen met diagnostische toetsing. 
begin september gaat deze meerjarige pilot van start. 
de eerste fase van de pilot is het werven van 150 scholen 
om mee te doen aan de pretest in februari. de dtt wordt 
halverwege het laatste jaar in de onderbouw afge-
nomen: in de tweede klas van het vmbo en de derde klas 
van het havo en het vwo. de afname is digitaal, het 
nakijken dus ook en de toets heeft een adaptief karakter. 
dat wil zeggen dat de toets wordt afgestemd op iedere 
individuele leerling. tijdens de toetsafname wordt elk 
antwoord meteen geanalyseerd. die analyse bepaalt de 
vervolgvraag. Vanaf de afname in februari 2016 levert de 
dtt een rapportage op leerlingniveau. dan zal globaal 
gerapporteerd worden over schrijfvaardigheid nederlands 
en engels en belangrijke onderdelen van wiskunde. 
Vanaf de afname in februari 2017 is er voorzien in een 
verfijnde diagnose die rapporteert op de onderliggende 
vaardigheden.’

er is dan wel geen wettelijke verplichting, het cvte is 
enthousiast over de toets: ‘door de adaptiviteit krijgt 
elke leerling een uitdagende toets op maat. dat maakt 
de dtt tot een waardevol instrument bij gepersonaliseerd 
leren.’ ook de Vo-raad heeft beloofd in het onlangs 
gesloten sectorakkoord het gebruik van de dtt door vo-
scholen te stimuleren.

tot zover de dtt.
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Sturing plegen op onderwijs kan met vele middelen en een 

van die middelen is het invoeren van landelijke toetsen. 

Scholen verplichten aan het einde van het onderwijstraject 

een toets af te nemen en aan de resultaten ervan conse-

quenties verbinden, grijpt direct in op de inhoud van het 

onderwijs. Is het een krachtig middel? Dat lijkt het wel te 

zijn. Is het een wenselijk middel? Die vraag is moeilijker te 

beantwoorden. Je kunt vaststellen dat het een effectief 

middel is om een bepaald niveau of een bepaalde kwaliteit 

van onderwijs op scholen af te dwingen. Scholen zullen 

hun onderwijs immers richten naar de toets, want nie-

mand wil de eigen leerlingen laten falen en evenmin wil 

een school de indruk wekken hun onderwijs op dit domein 

niet op orde te hebben. Met evenveel reden kun je je zorg 

uitspreken over het fenomeen ‘teaching to the test’, waarbij 

er ongewild steeds meer tijd vloeit naar datgene waarop 

een school of een leerling wordt beoordeeld – sommigen 

zeggen ‘afgerekend’– ten koste van de bandbreedte van het 

curriculum. De Onderwijsraad benoemt dit risico in twee 

achtereenvolgende adviezen, Een smalle kijk op onderwijs-
kwaliteit (2013) en Een Eigentijds Curriculum (2014). Deze 

lastige dans tussen overheid en het onderwijsveld hoort bij 

het zoeken naar balans in enerzijds wederzijds vertrouwen 

en anderzijds veiligstellen van onderwijskwaliteit. Voorlo-

pig lijkt toetsing bij OCW nog altijd een favoriet beleidsin-

strument. 

door de redactieartikel

in deze kabinetsperiode werd het voortgezet onderwijs geconfronteerd met 
een aantal nieuwe landelijk gestandaardiseerde toetsinstrumenten die  

– als het aan de bewindslieden ligt – een verplichtend karakter moesten 
krijgen. in toets! 1 hebben wij u geïnformeerd over de diagnostische 
tussentijdse toets en in toets! 2 is de rekentoets voor het voortgezet 
onderwijs besproken. het is oktober 2014 en tijd om u bij te praten.  

we gaan niet in op mogelijke controverses rondom de instrumenten, 
maar beperken ons in dit artikel tot de beleidsvoortgang.

Hoe het verderging 
met de diagnostische 
tussentijdse toets en 

de rekentoets
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ik ben een voorstander van toetsen. Het is goed om aan het 
einde van het onderwijs te kijken in hoeverre de leerling en de 
school de beoogde doelen hebben bereikt. ik vind een toets 
ook een prima tweede ijkpunt, naast het oordeel van de leraar 
dat altijd een zekere subjectiviteit in zich heeft. ik ben een 
warm pleitbezorger van formatieve toetsen, toetsen die zowel 
de leraar als de leerling helpen om de leerroute verder vorm te 
geven. Kortom, in het toetsdebat zult u mij nooit horen ageren 
tegen toetsing vanwege het verschijnsel zelf.

maar toetsen moeten wel op de juiste manier gebruikt wor-
den. toetsing die bedoeld is om individuele leerprestaties van 
leerlingen in kaart te brengen, moeten dáárvoor gebruikt wor-
den en moeten geen instrument worden om scholen met el-
kaar te vergelijken. of fungeren als landelijke thermometer ten 
behoeve van het gehele onderwijsstelsel. en de overheid 
heeft daar op dit moment wel een handje van.

laten we ophouden om scholen allerlei landelijke toetsen op 
te leggen. mijn motie tegen de landelijk genormeerde kleuter-
toets is destijds aangenomen, waardoor kleuters in neder-
land gewoon kunnen doorgaan met kleuteren. ik heb de mo-
tie gesteund die vroeg om de cito-score niet te gebruiken als 
kwaliteitsindicator voor basisscholen. en ik ben erg betrokken 
bij de debatten rondom toetsing in het voortgezet onderwijs 
op dit moment, zoals de diagnostische tussentijdse toets en 
de rekentoets. 

wat betreft de rekentoets constateer ik, mét de steunpun-
ten, mét de commissie Bosker, dat het rekenonderwijs nog 
niet op orde is en dat ook de cesuur nog te vaak onderwerp 
van discussie is. Voor mij betekent dat, dat we tijd moeten 
nemen om dit soort ingrijpende maatregelen zorgvuldig uit te 
voeren. ik wil voorkomen dat de rekentoets op dit moment 
onderdeel wordt van de examenregeling. 

ik ben blij dat de landelijke verplichting afgehaald is van de di-
agnostische tussentijdse toets. ik vind dat een eerste stap 
naar wederzijds vertrouwen en dat is ook hetgeen waarvoor ik 
hier wil pleiten. Je maakt onderwijs niet beter door allerlei in-
strumenten het stelsel in te fietsen. nee, overheid en scholen 
moeten, veel meer dan nu nog gebeurt, elkaar de hand reiken 
en stilstaan bij de vraag hoe we het onderwijs op middellange 
en lange termijn beter maken. dat doe je samen, in een sfeer 
van vertrouwen. dat was ook precies de reden dat ik in 2012 
pleitte voor een nationaal onderwijsakkoord. ik vind het nog 
steeds een gemiste kans dat dit akkoord vooral in verband 
wordt gebracht met arbeidsvoorwaardelijke regelingen. mij 
ging het om het partnerschap tussen overheid en scholen. 

laat ik het scherper stellen. wat mij betreft zijn toetsresultaten 
iets voor de school, de leerling en hun ouders. ik begrijp ei-
genlijk niet waarom die gegevens publiek gemaakt worden, 
scholen worden vergeleken en op de resultaten afgerekend. 
wat mij betreft krijgt de inspectie inzage in de resultaten van 
eindtoetsen, maar stoppen we met het publiek maken van 
die resultaten, daar is een eindtoets ook nooit voor bedoeld!
ik pleit ervoor te blijven zoeken naar dat partnerschap, naar 
die cultuur van vertrouwen. natuurlijk, grijp onverkort in daar 
waar het mis dreigt te gaan, omwille van de leerling, maar 
treedt vooral terug bij scholen die bezield werken aan hun 
professionalisering. Beloon scholen die werken met leer-
KracHt, scholen die samen lessen maken, die zich ontwik-
kelen op gebied van feedback en evaluatie, die hun eigen 
kwaliteitszorg goed oppakken. geef deze scholen ‘inspectie-
vakantie’. stimuleer dat scholen bij elkaar meekijken en be-
denk samen hoe je zaken beter kan maken. 

dit is waar ik in wil investeren. Zo zal ik de debatten rondom 
toetsing ingaan, want zo wil ik werken aan herstel van weder-
zijds vertrouwen.

gastcolumnmicheL rog, cda

Herstel(d) VERTROUWEN

tot slot
Ten tijde van het produceren van deze Toets! is het voortgezet onderwijs dus wel 

twee gestandaardiseerde instrumenten rijker geworden, waarvan voorlopig op 

slechts één wettelijke verplichting ligt. En op het moment dat u dit leest, kan het zijn 

dat in de Tweede Kamer uitgebreid wordt gediscussieerd over toetsing in het onder-

wijs in het algemeen; een debat dat is aangevraagd door Jesse Klaver (Groen Links) 

en dat nog niet is geagendeerd. Wel is daartoe door de staatssecretaris een kamer-

brief geschreven, waarvan je niet anders kunt zeggen dan dat hij in ieder geval erg 

informatief is. Verplichte kost voor iedereen die toetsing in het onderwijs na aan het 

hart ligt. Toets! zal het debat voor u blijven volgen.  

de rekentoets voor het voortgezet onderwijs heeft sinds maart 2014 een 
andere weg afgelegd. in toets! 2 hebben we beschreven welke spanning 
er rondom de invoering van de rekentoets bestond: over de wenselijkheid 
van het instrument in het algemeen, opvattingen over de inhoud en de 
kwaliteit van de opgaven, het moment van afname, het meetellen in de 
slaag-/zakbeslissing, het gebruik van de rekenmachine… en natuurlijk 
over de zorgwekkende resultaten van leerlingen in de pilotafnames. 

na een hoorzitting in december 2013 besloot de staatssecretaris om de 
commissie bosker in te stellen die moest onderzoeken of de rekentoets 
vo (en mbo) een goede uitwerking was van de referentieniveaus rekenen. 
in juni 2014 bood de commissie haar aanbevelingen aan de minister 
aan. de commissie bleek veel bedenkingen te hebben bij zowel de 
toetsen zelf, als bij de afnamecondities. 

de aanbevelingen kwamen in het kort neer op het volgende:
1.  Verbeter de kwaliteit van de toetsen en de opgaven  

(toetslengte, complexiteit van de opgaven, kunnen bladeren in de 
toets, aard van de contexten, verschillen tussen vo en mbo).

2.  Verbeter de transparantie en de openbaarheid van de toetsen  
(meer voorbeeldrekentoetsen, meer rekenopgaven openbaar  
maken, geef inzage in gemaakt werk).

3.  onderzoek de mogelijkheden van een andere toetsvorm en andere 
mogelijkheden (ook schriftelijk, belonen van tussenstappen  
– partial credit, eenzelfde context bij meerdere toetsopgaven).

4.  leg de referentiecesuur voorlopig niet vast  
(evalueer de cesuur regelmatig, laat het niveau langzaam naar  
het wenselijke niveau toe groeien).

5.  bied leerlingen meer mogelijkheden om te slagen voor een referentie-
niveau en voor een hoger referentieniveau (meer herkansingen).

de link naar het integrale rapport vindt u aan het einde van dit artikel.

tijdens een algemeen overleg in juni met de onderwijswoordvoerders in 
de tweede kamer, kwamen vooral Michel rog (cda), paul van Meenen 
(d66), tanja Jadnanansing (pvda), roelof bisschop (sgp) en Jasper 
van dijk (sp) tot de conclusie dat er toch nog heel veel werk verzet 
moest worden om te voorkomen dat leerlingen de dupe zouden worden 
van rekenonderwijs dat nog onvoldoende op orde is en van een toets 
waar nog te veel haken en ogen aan zitten. zij vroegen om vertraging 
van het invoeringsproces. (onder de huidige wetgeving zijn de 
rekentoetsen sinds het schooljaar 2013-2014 verplicht, maar tellen 
nog niet mee in de slaag-/zakbeslissing. dat zal wel het geval zijn vanaf 
schooljaar 2015-2016.)

Maar de bezwaren van de verschillende partijen hebben niet geleid tot 
uitstel van de invoering, de staatssecretaris heeft enkel aangegeven de 
aanbevelingen van de commissie bosker ‘onverkort en integraal uit te 
voeren’. wat precies ‘onverkort uitvoeren’ zal inhouden moeten we 
afwachten, maar laten we twee aanbevelingen er eens uitnemen. de 
kwaliteit van de toets en het voorlopig flexibel houden van de cesuur. op 
welke manier kunnen we straks vaststellen of de toets ‘beter’ is? we vragen 
het aan roel bosker zelf. roel bosker: ‘de toets is beter als de complexiteit 
en de lengte van individuele opgaven en de toets als geheel zodanig is, dat 
leerlingen redelijkerwijs alle opgaven binnen de daarvoor gestelde tijdslimiet 
kunnen maken. de toets is ook beter als bij minder opgaven de reken-
machine mag worden gebruikt. de grafische vormgeving en de opbouw 
van de opgaven moeten zo helder en eenduidig zijn, dat leerlingen niet het 
risico lopen over iets onnozels te struikelen en daarmee direct de hele 
opgave te verprutsen. qua vormgeving zit de toets zo in elkaar dat een 
leerling, zoals gebruikelijk, rustig vooruit en achteruit kan bladeren en op 
die manier moeilijke opgaven even kan laten liggen tot het eind.’

en wat betekent precies het ‘nog niet in beton gieten van de cesuur’? roel 
bosker: ‘de cesuur bepaalt eenduidig hoeveel opgaven van het totaal een 
leerling goed moet maken om een voldoende voor de toets te behalen. Het 
is een goed gebruik zo’n cesuur te laten bepalen door een grote groep van 
experts (onder andere leraren, vakdeskundigen, toetsdeskundigen). Met 
een handleiding en veel voorbeeldmateriaal en binnen een zorgvuldige 
procedure geven zij aan waar de grens tussen voldoende en onvoldoende 
uiteindelijk komt te liggen. Maar ook een groep van deskundigen produceert 
uiteindelijk mensenwerk. dat moet men zich te allen tijde blijven realiseren. 
wanneer de resultaten ernstig tegenvallen, is het redelijk om te kijken naar 
de kwaliteit van het verzorgde onderwijs en van de toets, maar ook naar die 
cesuur zelf. Voortschrijdend inzicht versus een onwrikbaar geloof in de 
juistheid van de eenmaal gestelde cesuur. als ik het zo formuleer, mag wel 
duidelijk zijn waarom we hebben gesteld dat men de cesuur “niet als in 
beton gegoten” zou moeten zien.’ 

werk je met een zich vrij bewegende cesuur niet onduidelijkheid over de 
inhoud en beheersing van een rekenniveau in de hand? roel bosker: ‘de 
cesuur staat los van de inhoud van de toets. die inhoud ligt vast, en is voor 
iedereen na te gaan door de voorbeeldtoetsen te bestuderen. de cesuur 
behoeft nu en dan een kleine bijstelling, met de nadruk op het woord klein. 
is de cesuur bij een voorbeeldtoets bijvoorbeeld ‘minimaal 35 van de 50 
goed is voldoende’ dan kunnen de leraren daar rustig op koersen. als dan 
zo dadelijk in de examenpraktijk die voldoende al bij 33 van de 50 blijkt te 
zijn behaald, dan valt het voor iedereen mee. Hoger zal de cesuur in elk 
geval niet komen te liggen.’

de reKentoets

meer lezen op de volgende sites: 

•	 	onderwijsraad.nl/publicaties/2013/een-smalle-kijk-op-

onderwijskwaliteit/item7042

•	 	onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-

curriculum/item7127

•	 	rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/

rapporten/2014/05/26/advies-over-uitwerking-

referentieniveaus-rekenen-in-toetsen-en-examens.html

•	 	rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/

kamerstukken/2014/06/13/kamerbrief-over-nut-en-

waarde-van-toetsing-in-het-funderend-onderwijs.html



[adVertentie]

Voor TalentStad is de TOA een belangrijk instrument om 
maatwerk te kunnen bieden. Met de toetsen uit de TOA 
bepalen we het niveau van onze leerlingen. Op basis van de 
resultaten kunnen we gericht aan het werk. De rapportages en 
toetsuitslagen geven inzicht in wat leerlingen moeilijk vinden, 
maar vooral ook waar ze goed in zijn en hoe de voortgang 
verloopt. De TOA past dan ook heel goed binnen  
ons onderwijsprogramma.

Wilt u de tOa proberen? Ga naar proef-toets.nl, 
maak zelf een toets en bekijk onze visie op toetsen, leren en ontwikkelen.

De TOA is een product van Bureau ICE. 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

de tOa-tOetSen 
laten zien wat 
leerlingen 
moeilijk vinden 

Vakgroep Nederlands van TalentStad
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we toetsen, geven cijfers en gaan dan over tot de orde van de dag, want nieuwe leerstof wacht. 
de cijfers verdwijnen in een leerlingvolgssysteem waar rapporten uit rollen en waarmee 

verantwoordingen gemaakt worden voor management en inspectie. En zo zijn we langzaamaan 
terechtgekomen in een afrekencultuur waarin het verzamelen van cijfers en verantwoording 

afleggen centraler staat dan de leerling en zijn behoefte om te groeien. dat kan anders.

Het volgende tafereel speelt zich af, een week of twee na 

de proefwerkweek. 

de docent haalt een stapel proefwerken uit zijn tas en legt 
deze voor zich op tafel. Vervolgens leest hij een voor een 
de namen van de leerlingen op met hun cijfer voor het 
proefwerk. de leerlingen wachten gespannen tot hun 
naam voorbij komt. dan volgt opluchting, teleurstelling of 
(schijnbare) onverschilligheid. soms deelt de docent de 
proefwerken uit. meestal is er dan al een hoop rumoer 
ontstaan – leerlingen praten door elkaar of lachen elkaar 
uit om behaalde cijfers – en gaat het bespreken van de 
toets niet veel verder dan het oplezen van de goede ant-
woorden. Bij het inkijken van de toetsen ontspint zich het 
spel om zoveel mogelijk punten erbij te sprokkelen: de 
leerling vindt écht dat hij drie punten verdiend heeft en de 
leraar legt uit waarom hij er toch maar twee geeft. uitein-
delijk leggen de leerlingen zich neer bij hun score en reke-
nen ze uit welk cijfer ze de volgende keer moeten halen 
om nog een voldoende te staan op het aankomende  
rapport.

Dit schouwspel zal u niet onbekend voorkomen. Hoe leer-

zaam is dit lesuur nu geweest? Hebben leerlingen voldoen-

de kunnen leren van de fouten die ze in hun werk hadden 

gemaakt? Hebben leerlingen die veel fouten hadden nu 

voldoende handvatten gekregen om de stof nog een keer 

door te nemen? En is daar eigenlijk wel tijd voor? Als ge-

zegd, Magister en de leerlingvolgsystemen zijn bediend, 

maar geldt dat ook voor het leerproces?

terug naar het begIn: waarom toetsen we?
Voordat we beginnen met het construeren van een toets 

moeten we eerst de volgende vijf vragen beantwoorden. 

Wat wil ik gaan toetsen? Waarom wil ik toetsen? Hoe wil 

ik toetsen? Wanneer ga ik toetsen en wie gaat de toetsen 

afnemen en beoordelen? De antwoorden op deze vragen 

bepalen hoe de toets eruit gaat zien. De vraag ‘Waarom wil 

ik toetsen?’ is direct gekoppeld aan het doel van de toet-

sing. Want wat is de reden dat je wilt toetsen? Wat ga je 

doen met de opbrengsten? Toetsing is nooit een doel op 

zich, maar altijd een middel om iets te achterhalen en daar 

vervolgens wat mee te doen. Bij examens willen we weten 

of, en in hoeverre, leerlingen de beoogde einddoelen heb-

ben gehaald en wordt hun score gekoppeld aan een zak-

slaagbeslissing. Maar gedurende de leerweg kunnen toet-

sen ook een heel ander doel hebben. Dan gaat het niet om 

zakken of slagen, maar om de stappen in het leerproces die 

uiteindelijk tot het einddoel leiden. Om dit proces voor de 

leerling behapbaar te maken, hakken we een leerweg in 

stukjes: afgebakende leerstofeenheden die op elkaar gesta-

peld worden en uiteindelijk naar einddoelen leiden.

Met tussentijdse toetsen moeten we er vooral voor zorgen 

dat de verschillende leerstofeenheden voldoende beheerst 

worden, zodat er een groeiend solide fundament ontstaat 

voor het verwerven van kennis, vaardigheden en gedrag. 

Uiteindelijk zal dat ervoor zorgen dat een leerling aan het 

einde van de leerweg goed voorbereid, liefst zorgeloos, aan 

het examen kan beginnen. Bij tussentijds toetsen gaat het 

dus niet om zakken of slagen (afrekenen), maar juist om 

alle tussenstappen die bijdragen aan groei naar het eind-

doel. Om een dergelijke groei te kunnen borgen is dan ook 

een heel ander soort toetsing nodig.

hoe maKen we een leerlIng competent?
Jezelf verder ontwikkelen vraagt om inspanning. Die is 

makkelijker op te brengen als je denkt dat je zult slagen. 

Andersom gezegd: sterke twijfel of iets je gaat lukken cre-

karen heij, bureau ice artikel

‘ Hebben leerlingen 
die veel fouten 
hadden nu voldoende 
handvatten gekregen 
om de stof nog een 
keer door te nemen?’

Feedback je 
wijzer!

‘ toetsen  
om te  
leren  
kan  
niet  
zonder...’
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eert onverschilligheid en beïnvloedt de motivatie op een 

negatieve manier. Hoe meer vertrouwen leerlingen heb-

ben in hun eigen bekwaamheid, hoe groter de kans dat ze 

successen behalen. Dit wordt zelfeffectiviteit genoemd, 

niet te verwarren met zelfvertrouwen. Zelfeffectiviteit is 

namelijk altijd gekoppeld aan een situatie van presteren. 

Het is het vertrouwen dat je met succes invloed uitoefent 

op je omgeving, in dit geval op je leren. Het is geen per-

soonseigenschap en het is contextafhankelijk: een leerling 

kan bij het ene vak een hoge zelfeffectiviteit hebben en bij 

het andere vak een lage. Je kunt als docent de zelfeffectivi-

teit van leerlingen op verschillende manieren positief be-

invloeden: 

1  Zorg ervoor dat leerlingen weten wat zij moeten doen en 

hoe ze het moeten aanpakken. Geef hen gevarieerde uit-

leg of instructie of laat hen kijken naar anderen die doen 

wat zij moeten leren. Laat de leerlingen zichzelf terugzien 

op video en vaststellen wat ze goed doen en wat nog beter 

kan. Neem de leerlingen niet voortdurend aan de hand, 

maar geef hen voldoende ruimte om zelf (en samen) te 

ontdekken en te oefenen. Zelfontdekkend leren heeft een 

positieve invloed op de zelfeffectiviteit van leerlingen.

2  Stel haalbare doelen. De leerling heeft baat bij doelen die 

binnen zijn bereik liggen en voldoende concreet zijn. 

Hierdoor groeit zijn zelfeffectiviteit. Zelfeffectiviteit 

groeit nog het meest van doelen die leerlingen zichzelf 

stellen. Dat geeft het noodzakelijke commitment.

3  Geef goede feedback. Feedback die bijdraagt aan de groei 

van zelfeffectiviteit is specifiek en geloofwaardig en 

sluit aan bij wat leerlingen al weten. Daarbij is het van 

belang dat leerlingen ook de gelegenheid krijgen direct 

de gegeven feedback toe te passen (Lees ook wat René 

Kneyber hierover zegt op pagina 17). Boeiend in dit ka-

der is, dat enkel het teruggeven van de score op een toets 

(summatieve feedback) een negatief effect heeft op de 

zelfeffectiviteit. Summatieve feedback, waarbij de leer-

ling ook nog eens wordt afgezet tegen zijn klasgenoten, 

werkt nog negatiever in op de zelfeffectiviteit. 

een cyclIsch proces
Toetsconstructie is een cyclisch proces. En evaluatie van 

toets, afname en resultaten is daar een integraal onderdeel 

van. Toetsing is niet zozeer de laatste stap in het proces 

van leren, maar vooral de basis voor een volgende stap. De 

uitkomst van de toetsing is een nieuw startpunt voor het 

leren. Met de digitale mogelijkheden van nu kan dit steeds 

makkelijker gerealiseerd worden. 

de rol van een taxonomIe bIj feedbacK
Toetsen kunnen een belangrijke positieve invloed hebben 

op de zelfeffectiviteit van leerlingen als je op de juiste ma-

nier omgaat met de resultaten. Hierbij is het werken met 

een taxonomie nuttig, zowel voor de constructie van toet-

sen als voor de bespreking van de resultaten. Een taxono-

mie is een manier om leerstof en toetsen te classificeren1. 

Met behulp van een taxonomie kun je leerstof of toetsvra-

gen een label of taxonomiecode meegeven. Je kunt zo bij-

voorbeeld aangeven of het de bedoeling is dat je leerstof 

uit je hoofd leert of dat je het geleerde juist moet kunnen 

toepassen in een nieuwe context. Zo kun je ook bij toets-

vragen onderscheid maken tussen vragen die vooral be-

1  Er zijn verschillende taxonomieën. Een artikel over dit onderwerp is verschenen in 

Toets! 1: ‘Taxonomieën zijn hot en handig’. Een uitgebreide versie van dit artikel 

kunt u downloaden op www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets.
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doeld zijn om te achterhalen of de leerling een bepaald feit 

kan reproduceren of dat hij weet welke formule hij in een 

bepaalde situatie moet toepassen. Een taxonomie is daar-

mee een handig hulpmiddel om te controleren of je onder-

wijst wat je daadwerkelijk wilt dat je leerlingen leren en of 

je, in geval van toetsing, toetst wat je moet en wilt toetsen.

Maar ook een taxonomie is geen doel op zich. Je bent niet 

klaar als je overal een taxonomiecode op geplakt hebt. Een 

taxonomie is vooral nuttig als je hem gebruikt bij de feed-

back naar jezelf en de leerlingen. Het is belangrijk voor 

leerlingen om te weten welke soort opgaven ze goed ma-

ken en bij welke soort vragen ze punten laten liggen. Ook 

voor de docent is het nuttige feedback om te weten of de 

leerlingen in zijn klas vooral goed scoren op wat ze uit het 

boek konden leren of dat ze ook baat hebben gehad bij de 

instructie die ze kregen. 

Taxonomieën kunnen dus heel nuttig zijn om feedback 

specifieker te maken. Een leerling kan op die manier zien 

dat hij vooral punten haalt op kennisvragen en achterblijft 

op toepassing. Dat betekent dat hij de volgende keer een 

andere voorbereiding nodig heeft dan een leerling die juist 

voor kennisvragen weinig punten haalt. Als je dit soort 

feedback ook nog legt naast informatie van de leerling zelf 

over hoe hij het leren heeft aangepakt, ontstaat er een nog 

concreter beeld van de inspanning die de leerling geleverd 

heeft en het resultaat dat hij heeft behaald. 

Wanneer je toetst met als doel de ontwikkeling van leer-

lingen te ondersteunen, betekent dit dat je een belangrijke 

plek moet inruimen voor goede en gerichte feedback. 

Want daarmee kunnen we het beste uit de leerlingen ha-

len, zodat zij op het echte ‘afrekenmoment’, het examen 

aan het einde van het onderwijs, met rust en zelfvertrou-

wen hun vaardigheden kunnen tonen.  

Naast de ToetsfeedbackWijzer is er een LeerlingWijzer. 

De LeerlingWijzer is een hulpmiddel om een toets gericht 

te bespreken met de leerlingen in de klas. Door de 

LeerlingWijzer te gebruiken krijgen de leerlingen inzicht 

in hun eigen voorbereiding en hun score op de 

verschillende onderwerpen in de toets. Zo weten zij 

precies wat zij goed hebben gedaan en waaraan ze nog 

moeten werken. De feedback helpt de leerling verder in 

Hoe heb je gescoord op de verschillende onderwerpen in de toets? vraagnummer

leerlingwijzer
Hoe heb je gescoord op 
WeTen, DOen en SnAPPen?

weten
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snappen
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punten
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©Bureau ICE

wat heb je goed gedaan in deze toets?
• weten | doen | snappen (omcirkel)
• onderwerpen: 

wat heb je niet goed gedaan in deze toets?
• weten | doen | snappen (omcirkel)
• onderwerpen: 

Hoe heb je voorbereid op de toets?
•  ik heb goed opgelet in de lessen.
•  ik heb in de lessen vragen gesteld  

als ik iets niet snapte.
•  ik heb mijn huiswerk gemaakt.
•  ik heb de leerstof uit mijn hoofd geleerd.
•  ik heb extra oefenopgaven gemaakt.
•  ik heb hulp gevraagd aan mijn ouders  

of iemand anders.
•  anders:

Heb je genoeg tijd besteed aan het 
voorbereiden voor deze toets? ja nee

paste de toets bij wat je in de 
lessen hebt geleerd? ja nee

1
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TOETSFEEDBACKWIJZER

Kennen van het geleerde,
reproduceren.

Toepassen van het geleerde,
met een geautomatiseerde strategie.

Inzicht in het geleerde, 
door bestaande strategieën te combineren 
of gebruik te maken van een eigen strategie.

WETEN DOEN SNAPPEN

toets.nl

©Bureau ICE

Deze ToetsfeedbackWijzer is een bijlage bij Toets! nummer 3. Toets! is een uitgave van Bureau ICE. U kunt de ToetsfeedbackWijzer ook downloaden op www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets
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de toets-
feedbackwijzer
bij dit nummer van toets! is een kaart toegevoegd, de toetsfeedbackwijzer. de toetsfeedback-
wijzer is een handig instrument voor docenten om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat 
je wilt meten, maar ook een hulpmiddel om de verhoudingen van de onderdelen weten, doen en 
snappen van een bestaande toets in kaart te brengen. deze toetsfeedbackwijzer, die bedoeld is 
voor de zaakvakken, kunt u ook downloaden vanaf onze website (www.toetsmagazine.nl/eerder-
in-toets). hier vindt u ook verschillende varianten die aansluiten op de exacte vakken en de talen.

maaK Kans op een gratIs e-traInIng toetsconstructIe
bureau ice is benieuwd naar ervaringen met het gebruik van de verschillende wijzers.
Mail uw ervaring naar nbonouvrie@bureau-ice.nl en maak kans op een gratis e-training toetsconstructie! 
we geven er 10 weg.

zijn persoonlijke leerproces; voor het vak zelf, maar ook in 

het algemeen. 

Op de achterkant van de ToetsfeedbackWijzer kunt u lezen 

hoe u met deze wijzer kunt werken. De Toetsfeedback-

Wijzers, de LeerlingWijzer en bijbehorende instructie kunt 

u downloaden op www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets.

TOETSFEEDBACKWIJZER
WAT IS HET?

DOWNLOAD DE VERSCHILLENDE WIJZERS EN INSTRUCTIES OP WWW.TOETSMAGAZINE.NL/EERDER-IN-TOETS

HOE WERKT DE TOETSFEEDBACKWIJZER?

toets.nl

©Bureau ICE

De ToetsfeedbackWijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wilt meten. Je 
gebruikt de ToetsfeedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel voor het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als 
hulpmiddel om de verhoudingen van een bestaande toets in kaart te brengen.

Wat heb je dan? 
De basis voor een toets(matrijs) en de basis voor het kunnen geven van gerichte feedback aan de leerling. 
Dit laatste kan eenvoudig met de LeerlingWijzer. De LeerlingWijzer is een hulpmiddel om een toets gericht te 
bespreken met de leerlingen. De ToetsfeedbackWijzer, FeedbackWijzer, LeerlingWijzer, LeerlingTips, toetsmatrijs en 
de bijbehorende instructies zijn te downloaden op toetsmagazine.nl/eerder-in-toets.

Zo krijg je een helder overzicht van de verhouding 
waarin de niveaus weten, doen en snappen 
vertegenwoordigd zijn in de toets.

Hoe heb je gescoord op de verschillende onderwerpen in de toets? vraagnummer

leerlingwijzer
Hoe heb je gescoord op 
WeTen, DOen en SnAPPen?

weten

doen

snappen

te halen 
punten

behaalde 
punten

naam

Klas

 Vak

Cijfer

©Bureau ICE

wat heb je goed gedaan in deze toets?
• weten | doen | snappen (omcirkel)
• onderwerpen: 

wat heb je niet goed gedaan in deze toets?
• weten | doen | snappen (omcirkel)
• onderwerpen: 

Hoe heb je voorbereid op de toets?
•  ik heb goed opgelet in de lessen.
•  ik heb in de lessen vragen gesteld  

als ik iets niet snapte.
•  ik heb mijn huiswerk gemaakt.
•  ik heb de leerstof uit mijn hoofd geleerd.
•  ik heb extra oefenopgaven gemaakt.
•  ik heb hulp gevraagd aan mijn ouders  

of iemand anders.
•  anders:

Heb je genoeg tijd besteed aan het 
voorbereiden voor deze toets? ja nee

paste de toets bij wat je in de 
lessen hebt geleerd? ja nee
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Onderwerp/toetsdoel Vraag TotaalWeten Doen Snappen

toetsmatrijs
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leerlingtips

Kennen van het geleerde,
reproduceren.

Toepassen van het geleerde,
met een geautomatiseerde strategie.

inzicht in het geleerde, 
door bestaande strategieën te combineren 

of gebruikt te maken van een eigen strategie.

weten doen snappen

toets.nl

©Bureau ICE

tip 1 
Maak de oefenopgaven uit de les nog een 

keer als voorbereiding op de toets.

tip 1 
Vraag je leerkracht of hij het eens 

op een andere manier uitlegt.

tip 2 
Vraag je leerkracht om extra oefenopgaven.

tip 2 
ga op internet op zoek naar meer 

informatie over dit onderwerp.

tip 3 tip 3 

tip 4 tip 4 

tip 5 tip 5 

tip 1 
Vraag eens aan je leerkracht wat een handige 
manier is om informatie uit je hoofd te leren.

tip 2 
Vraag je ouders of iemand anders om je te 

overhoren als je geleerd hebt voor de toets.

tip 3 

tip 4 

tip 5 

LeerlingWijzer LeerlingTips Toetsmatrijs

B   -   NIEUWE TOETS 

Stap 1:   Bepaal welke onderwerpen je wilt meten 
en op welk niveau (weten, doen en 
snappen) je deze onderwerpen wilt meten.

Stap 2:  Bepaal de verhouding tussen de verschil-
lende niveaus en noteer het percentage 
per niveau.

Stap 3:   Noteer het totaal aantal te behalen punten 
per niveau.

Stap 4:   Verdeel het totaal aantal punten per 
niveau over de handelingswerkwoorden 
onder de categorieën basis en plus. 

Stap 5:   Vul het aantal vragen per handelings-
werkwoord in.

Stap 6:   Construeer de toetsvragen. Baseer je 
hierbij op de handelingswerkwoorden 
onder de categorieën basis en plus.

A   -   BESTAANDE TOETS 

Stap 1:  Vul voor elk handelingswerkwoord onder 
de categorieën basis en plus het aantal 
vragen en de bijbehorende punten in. 
Baseer je hierbij op de werkwoorden die in 
de toetsvragen worden gebruikt.

Stap 2:   Noteer het totaal aantal te behalen punten 
per niveau (weten, doen en snappen).

Stap 3:   Bepaal de verhouding tussen de verschil-
lende niveaus en noteer het percentage 
per niveau.

Stap 4:   Check of de totale verhouding tussen de 
niveaus is zoals gewenst.

Ga je een nieuwe toets ontwikkelen? Maak dan 
gebruik van stappenplan B. 
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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?  

Leg uw vraag voor aan 
toetsexpert Aniek Geelen. 
Zij beantwoordt ‘m graag. 

redactie@toetsmagazine.nl

Vraag HetANIEK

toetsvragen

SandoR van LEEuWEn, 
docEnt nEdERLandS En Lid ExamEncommiSSiE
‘vorige week hebben wij in het docententeam nagedacht over toetsing. 
Sommige collega’s van de beroepsgerichte vakken, zoals voertuig-
techniek en Zorg & Welzijn, betwijfelden of zij ook op inzicht moesten 
toetsen bij repetities en tentamens. Zij zeiden: ‘Wij vragen tijdens de 
praktijklessen om inzicht.’ maar dat betekent toch niet dat toetsen 
alleen uit reproductievragen moeten bestaan?’

aniek: Bij toetsen denken nog veel mensen aan het klassieke beeld van 
leerlingen in een klas, pennen op tafel en papier dat wordt uitgedeeld. maar 
toetsen is een ruim begrip en kan bestaan uit verschillende onderdelen. Hoe 
kan een leerling laten zien dat hij een achterlicht kan vervangen of iemand 
kan helpen met eten? Hij kan wel toelichten op welke manier hij dat zou 
doen, maar je kunt zijn handelen niet voorspellen als hij bijvoorbeeld niet het 
juiste materiaal heeft, of als een cliënt boos wordt. en ook dat telt mee als het 
om praktische vaardigheden gaat. niet alles is te meten met schriftelijke 
toetsen. Het kan dus een keuze zijn om de kennis van de leerlingen te 
toetsen tijdens een schriftelijke toets (Hoeveel ampère heb je nodig? wat 
voor hulpmiddelen gebruik je?). daarnaast kun je de praktische vaardigheden 
toetsen in de praktijklessen. Je beoordeelt de leerlingen dan op wat ze laten 
zien: hoe zorgvuldig vervangt de leerling de lamp? Hoe benadert hij de 
cliënt? Vanzelfsprekend is het van belang om een duidelijke scheiding aan te 
brengen in de leer- en de toetssituatie. in het laatste geval zullen leerlingen 
echt moeten laten zien wat ze kunnen en worden zij daarop beoordeeld. 

om te bepalen hoe de verschillende resultaten op de schriftelijke toetsen en 
van praktijktoetsing, meewegen in een eindoordeel is afstemming uiteraard 
noodzakelijk.

maRja, docEnt gESchiEdEniS
‘Een collega van me zei laatst dat hij de tweede 
correctie van de centrale examens deed terwijl hij het 
oordeel van de eerste corrector erbij hield. Wat is 
eerlijker? Een tweede beoordeling die onafhankelijk 
van de eerste wordt uitgevoerd of een beoordeling 
zoals mijn collega voorstaat?’

aniek: eén van de voornaamste aspecten van een 
betrouwbare beoordeling is de onafhankelijkheid van de 
beoordelaar. Je bent meer onafhankelijk als beoordelaar 
wanneer je je laat leiden door het beoordelingsvoorschrift 
en niet door andere factoren, zoals bijvoorbeeld het 
handschrift, de vorige kandidaat die je beoordeeld hebt, of 
de mening van een andere beoordelaar. mensen hebben nu 
eenmaal de neiging zich te conformeren – en dat heeft ook 
zijn weerslag op het beoordelen. als beoordelaar voel je je 
gesterkt in je oordeel wanneer dat door een ander 
ondersteund wordt. 

om je niet te laten leiden door het oordeel van een ander is 
het beter om de tweede correctie onafhankelijk van de 
eerste uit te voeren. twee onafhankelijke oordelen vormen 
immers samen een beter onafhankelijk resultaat. 
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toetsvragen

dEnniS, docEnt havo/vWo
‘ik las laatst naast de begrippen ‘formatief toetsen’ en ‘summatief 
toetsen’ ook de term ‘ipsatief toetsen’. Wat houdt dat in?’

aniek: de term ‘ipsatief beoordelen’ vindt op dit moment in toenemende 
mate weerklank in het onderwijs. dat heeft te maken met een verschuivende 
focus: minder ‘afrekenen’, meer aandacht voor ontwikkeling. 

de twee bekendste doelen van beoordelen zijn summatief en formatief 
beoordelen. de eerste is het beoordelen van het niveau om een beslissing 
te kunnen nemen, de tweede is het verzamelen van informatie tijdens het 
ontwikkelingsproces van de leerling: waar staat hij en waar is nog (bij)
sturing nodig? Beide doelen zijn gesteld vanuit het perspectief van de 
docent en gaan in op het vergelijken van de leerling met een bepaalde 
norm die gesteld is. ipsatief beoordelen gebeurt juist vanuit het perspectief 
van de leerling: hoe kunnen zij hun ontwikkelproces zelf reguleren? een 
hulpmiddel hierbij is een ipsatief beoordelingsmodel: de resultaten van de 
leerling worden vergeleken met de resultaten van de leerling! door zijn 
eigen resultaten van verschillende tijdstippen met elkaar te vergelijken 
maakt de leerling zijn ontwikkeling zichtbaar voor zichzelf. als u hier meer 
over wilt weten, lees dan ook eens de publicaties van dominique sluijsmans, 
bijvoorbeeld op open.ou.nl/dbr/Velon_sluijsmansetal.pdf. lees ook meer 
in de Zapservice over het boek ipsative assessment van gwyneth Hughes.

jESSica, docEnt WiSKundE
‘dit is misschien een gekke vraag, maar ik merk dat ik er 
altijd weer mee stoei. Wat is de minimale lengte van een 
toets? En wat de maximale? ik ben benieuwd naar je 
antwoord.’

aniek: Heel graag zou ik hierop willen antwoorden: ‘een toets 
moet minimaal vijftien en mag maximaal dertig vragen bevatten.’ 
Helaas is de praktijk weerbarstiger. Hoe lang een toets mag (of 
kan) zijn, hangt af van verschillende factoren. 

eén van die factoren is de betrouwbaarheid: hoe meer vragen, 
des te meer meetpunten. Je kunt daardoor een meer betrouw-
bare uitspraak doen over de toetsresultaten. ter illustratie: je 
toetst het onderwerp ‘romeinse keizers’ bij geschiedenis. als 
een leerling één vraag kan beantwoorden over Julius caesar op 
basis van zijn kennis van asterix en obelix, dan zegt dat nog 
niet zoveel over zijn kennis van de romeinse keizers. Hoe meer 
vragen hij erover moet beantwoorden, des te kleiner wordt de 
kans op een toevalstreffer – en des te groter wordt de kans dat 
je zijn kennis over het onderwerp meet. dat zou dus pleiten voor 
een zo lang mogelijke toets. maar er is ook een tegenkracht: 
leerlingen kunnen zich niet eindeloos blijven concentreren, hun 
aandachtsspanne is beperkt. daarnaast heb je meestal maar 
één lesuur voor een proefwerk, om nog maar niet te spreken 
van de hoeveelheid correctiewerk van al die enorme proef-
werken. 

wellicht is het antwoord dus wat onbevredigend, maar: ‘een 
toets moet lang genoeg zijn om betrouwbaar te worden, en 
tegelijkertijd kort genoeg om bruikbaar te blijven.’

vincEnt gRit,
aLmERE coLLEgE
‘Beste redactie, allereerst bedankt 
voor het uitgeven van het magazine 
toets!. ik heb hier als docent en  
als sectievoorzitter veel aan gehad. 
We gaan één van de artikelen 
gebruiken als leidraad voor ons 
volgend mvt-overleg. ik heb daar-
naast een vraag: hoe kan ik 
toetsresultaten op een leerzame 
wijze met mijn klas bespreken? ik 
heb in het verleden de toets wel 
met mijn leerlingen doorgenomen 
(d.w.z. de antwoorden gegeven en 
laten zien waarom iets goed of fout 
is), maar het leerrendement daar-
van is mini-maal. ik zou graag mijn 
leerlingen willen motiveren iets te 
leren van hun fouten.’ 

aniek: u beschrijft een heel herken-
bare situatie: we horen regelmatig dat 
leerlingen weinig interesse tonen in 
het nabespreken van de toets. Het  
cijfer is immers toch al bekend. om de 
interesse van leerlingen te wekken, is 
het belangrijk dat ze beseffen dat het 
inzicht in resultaten relevant is voor 
een volgende toets of zelfs hun exa-
men. door de leerlingen zelf actief aan 
het werk te zetten tijdens het nabe-
spreken maak je ze eigenaar van hun 
eigen leerproces, waardoor de moti-
vatie vergroot. op pagina 28, in het 
artikel over feedback, kunt u lezen op 
welke manier leerlingen zelf kunnen 
achterhalen op welk cognitief niveau 
het mis (of juist goed!) gaat: kennis/
weten (de leerling heeft bijvoorbeeld te 
weinig of op de verkeerde manier ge-
leerd), toepassen/doen (de leerling 
heeft wellicht te weinig geoefend) of 
inzicht/snappen (de leerling heeft de 
uitleg niet begrepen en zich de stof 
niet eigen gemaakt). u treft daar ook 
een hulpmiddel aan waarmee u toet-
sen kunt bespreken. niet alleen op de 
inhoud, maar ook een stap verder. 
deze methode zegt namelijk meer 
over wie de leerling is en wat hij kan. 

ERic W, docEnt FRanS
‘in meerkeuzetoetsen houd je rekening met 
een gokkans. maar in toetsen met open vragen 
doe je dat niet, terwijl een leerling daar ook een 
antwoord per ongeluk goed kan gokken. is dat 
eigenlijk niet oneerlijk?’

aniek: dat is afhankelijk van hoe open de vragen 
zijn. open vragen zijn er in vele soorten en maten: 
‘Hoe oud is Vincent van gogh geworden?’, ‘geef 
een voorbeeld uit je eigen omgeving van een 
sociaal persoon en licht dat voorbeeld toe.’, ‘wat 
betekent het woord chanson in het nederlands?’, 
‘welke drie argumenten ondersteunen dit 
standpunt?’, ga zo maar door. Zo kan de vertaling 
van het woord chanson ongeveer alle willekeurige 
woorden opleveren, en is daarmee een ‘zuivere’ 
open vraag. andere vragen zijn niet zó open dat 
alles mogelijk is: dan worden de antwoord-
mogelijkheden wat meer gelimiteerd. neem het 
voorbeeld van Vincent van gogh: leerlingen die het 
antwoord niet weten zullen geen willekeurig getal 
gaan noemen als -25 of 1.000. enigszins berede-
neerd zullen ze ergens uitkomen tussen de twintig 
en de tachtig – en zelfs wat jonger als ze de periode 
waarin hij leefde meenemen in hun beredenering. 

Je kunt je dus voorstellen dat je bij bepaalde open 
vragen de gokkans wilt verrekenen. toch blijft in dit 
laatste voorbeeld de kans dat iemand bij toeval het 
juiste antwoord geeft zo klein, dat het weinig zin 
heeft om deze te verrekenen met de cesuur van je 
toets. maak je een open vraag waarbij de gokkans 
veel groter is (welke hand moet je in india gebruiken 
om mee te eten?) dan kun je je afvragen of je wel 
een goede open toetsvraag hebt gemaakt.

EEn docEnt
‘We zijn met onze sectie aan het puzzelen op een aantal toetsmatrijzen. 
daarbij werken we met de taxonomie van Bloom. mijn vraag is de 
volgende. Een hoger niveau van Bloom impliceert dat een leerling de 
lagere niveaus ook beheerst. als er in een toetsmatrijs bij een toetsdoel 10 
punten staan bij evalueren, mag je dat dan in het proefwerk ook vertalen 
door vragen te stellen op de lagere niveaus?’

aniek: Het klopt dat je eerst kennis moet bezitten voordat je deze kunt gaan 
toepassen: je zult eerst moeten weten hoe de stelling van pythagoras luidt, 
voordat je er berekeningen mee kunt uitvoeren. dit betekent echter niet dat je 
een kennisvraag in je toets mag plaatsen die volgens de toetsmatrijs onder 
‘toepassen’ zou moeten vallen. Het doel van het indelen van vragen in een 
toetsmatrijs is juist om een overzicht te geven van welke vragen op welk niveau 
voorkomen. dit overzicht zou weinig meer waard zijn als de onderdelen niet 
meer te herleiden zijn naar het taxonomieniveau. 

dit wil overigens niet zeggen dat één onderwerp slechts op één niveau getoetst 
kan worden: het kan zijn dat je wilt meten of leerlingen de stelling van pythagoras 
zowel kénnen als toepassen. Het onderwerp valt in dat geval dus uiteen in twee 
toetsdoelen. let hierbij echter wel goed op de onafhankelijkheid binnen je toets: 
wanneer leerlingen a2 + B2 = c2 niet kunnen reproduceren, is het voor hen 
vrijwel onmogelijk deze stelling ook toe te passen en behalen ze daar bij voorbaat 
al geen punten voor. 



in 2003 verschenen de resultaten van het eerste pisa-onderzoek naar de kennis en 
vaardigheden van vijftienjarigen uit 32 ontwikkelde landen. sinds die tijd nam de 
belangstelling voor het Finse onderwijssysteem exponentieel toe. want met minder 
lesuren, geen huiswerk en het ontbreken van een onderwijsinspectie presteerde dit 
land het keer op keer om de pisa-lijsten aan te voeren. talloze onderwijskundige 
delegaties trokken richting het noorden om het fenomeen te aanschouwen en 
vooral, het geheim te kraken: wat doen de Finnen dat wij nalaten?

Er is veel over het onderwijs in Finland geschreven, vaak naar aanlei-
ding van de bestseller Finnish Lessons – Wat Nederland kan leren 
van het Finse onderwijs. Er ontstond al snel een publieke dialoog met 
reizend auteur Pasi Sahlberg, directeur van het Centre for Internatio-
nal Mobility and Cooperation en een tijdlang minstens zo fascinerend 
als het noorderlicht.

Een aantal Finse opmerkelijkheden – ‘lessen’ zo u wilt – heeft te ma-
ken met de brede ontwikkeling van het kind: meer aandacht voor 
spelen in de vroege kinderjaren, een brede school tot en met 16 jaar, 
veel ruimte om een eigen leerroute te vinden en te volgen, en een 
hoge autonomie van leraren om het leren van hun leerlingen vorm te 
geven. En dat alles in een omgeving waar een onderwijsinspectie en 
een centraal toetsinstituut ontbreken en waarin veel vertrouwen is 
in het vakmanschap van de school. 

Over de Finse lessen is al veel geschreven en Toets! gaat dat niet op-
nieuw doen. Liever verwijzen we naar een aantal goede publicaties. 
(Op toetsmagazine.nl bij Eerder in Toets! vindt u een aantal links.) Wel 
was een van onze redacteuren onlangs in Finland in gesprek met een 
aantal educatieve uitgevers, namelijk met Santtu Toivonen, Mari 
Kyyhkynen en Kirsi Vuorinen. Een mooie gelegenheid om het beeld 
dat ‘Finland niet toetst’ wat bij te stellen. 

‘ Wat in Finland wel anders is, 
is dat de resultaten echt  
uitsluitend bedoeld zijn voor 
de docent om bij te sturen.’

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.

te gast in:finLand

‘ook in Finland 
wordt getoetst’
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In nederland heerst een beeld dat er In 
fInland nauwelIjKs wordt getoetst. waar 
Komt dIt Idee vandaan?
‘Wij nemen in Finland inderdaad maar één landelijke toets af, 

namelijk aan het eind van het voortgezet onderwijs. De leer-

lingen zijn dan tussen 16 en 18 à 19 jaar. Ze doen examen in 

het Fins of Zweeds (moedertaal), een vreemde taal (meestal 

Engels), wiskunde en sciences of nog een andere taal. Verder 

moeten ze zelf nog minimaal vier vakken kiezen. Maar in-

derdaad, eerder dan op dit moment wordt er niet formeel ge-

toetst. Ook niet bij de afronding van het basisonderwijs. Het 

basisonderwijs geeft wel een profiel van de leerling mee aan 

het vervolgonderwijs, maar dat profiel is uitsluitend geba-

seerd op de inzichten van de leerkracht.’

er wordt dus nauwelIjKs getoetst?
‘Nee nee, dat is een misverstand. Gedurende het gehele on-

derwijs geven docenten heel veel toetsen. Formatieve toet-

sen, dus toetsen die het leerproces als het ware verder vorm-

geven. En summatieve toetsen, eindtoetsen met een cijfer. 

Wanneer en wat er getoetst wordt, dat bepaalt de docent. Zo 

gaat dat vanaf dag één. In dat opzicht is het niet zo verschil-

lend met de situatie in Nederland. Wat in Finland wel anders 

is, is dat de resultaten echt uitsluitend bedoeld zijn voor de 

docent om bij te sturen. Het is zelfs verboden om resultaten 

met anderen te delen. Dat mag pas met de resultaten van de 

landelijke toets en op de leeftijd van 16 jaar.’

jullIe zIjn uItgever van lesmaterIalen 
voor scholen. leveren jullIe daar ooK 
toetsen bIj?
‘Ja, zeker. Bij iedere methode zitten oefeningen en toetsen. 

Vaak vragen docenten ons om nog meer toetsmateriaal. De 

scores op al die toetsen zijn voor ons niet toegankelijk: die blij-

ven in het bezit van de docent.’

 

In fInland Is het voortgezet onderwIjs 
nIet zo explIcIet onderverdeeld In 
schoolnIveaus als In nederland. jullIe 
hebben één mIddelbare school voor alle 
leerlIngen. hoe spelen jullIe als 
uItgevers In op verschIllen?
‘Wij zijn ons ervan bewust dat zo’n manier van organiseren 

vraagt om flinke differentiatie binnen je groep. Voor een do-

cent is dat niet gemakkelijk. In de methodes die we maken 

proberen we de docent zoveel mogelijk te ondersteunen. De 

klassen bestaan uit 20 tot 26 leerlingen, en die leerlingen 

worden zoveel mogelijk begeleid op het niveau waarop ze zit-

ten. In de methodes werken we daarom met verschillende 

niveaus en bijbehorende materialen. Ook in de toetsen die we 

meeleveren onderscheiden we verschillende niveaus. We le-

veren items en complete toetsen op drie niveaus. Docenten 

stellen zelf hun toetsen samen en maken vaak verschillende 

toetsen voor verschillende groepen leerlingen. Ze ontwerpen 

dat toetsplan op basis van het studieplan van een leerling. Dit 

is vooral het geval bij de formatieve toetsen. 

Bij summatieve toetsen ligt dat iets anders. Er zijn summa-

tieve toetsen voor alle leerlingen, ongeacht het niveau, maar 

er zijn ook summatieve toetsen op maat van de leerling. En 

soms werken we helemaal niet met een summatieve toets, 

maar met een individueel portfolio. Met al dat volgen van 

leerlingen op maat, is blijven zitten hoogst uitzonderlijk. Je 

gaat gewoon verder binnen jouw studieplan. Heel soms denk 

je wel eens dat leerlingen beter af zouden zijn als ze het jaar 

nog een keer zouden kunnen overdoen, maar het gebeurt 

vrijwel niet.’

op welKe manIer stromen leerlIngen na 
hun mIddelbare school dan door naar 
vervolgonderwIjs? Is dat drempelloos?
‘Nee, je moet op de eerste plaats de eindtoets voor het voort-

gezet onderwijs hebben gemaakt. Vervolgens wacht de aan-

komend student een toelatingsexamen bij de onderwijsinstel-

ling waar hij of zij naar toe wil. Alleen bij het beroepsonderwijs 

telt het advies van de toeleidende school, daar is geen toela-

tingstoets. Maar iedere universiteit heeft zijn eigen toela-

tingsexamen. En sommige van die toelatingsexamens zijn zo 

moeilijk dat er weer dure cursussen en programma’s zijn ont-

wikkeld die leerlingen voorbereiden op dit examen. De uni-

versiteit van Helsinki is het meest populair; het is moeilijker 

om aan die universiteit te worden toegelaten. Maar de ver-

schillen zijn niet zo groot als bijvoorbeeld in de Verenigde 

Staten.’

fInland heeft lang de InternatIonale 
ranglIjsten aangevoerd, samen met een 
aantal azIatIsche landen. waar heeft dat 
volgens jullIe mee te maKen? 
‘We denken dat dat komt omdat de docenten in Finland hun 

werk goed doen. Leraar zijn is een gewild beroep, ze zijn al-

lemaal universitair geschoold en het is moeilijk de opleiding 

binnen te komen. Alleen de besten worden toegelaten en dat 

komt neer op ongeveer een op de tien kandidaten. 

Onze docenten hebben de grote verantwoordelijkheid om er-

voor te zorgen dat aan het einde van de rit het beste uit de 

leerling zichtbaar is geworden. Docenten toetsen veel en 

vaak, maar niet met gestandaardiseerde toetsen maar met ei-

gen materiaal. En ze gebruiken de resultaten om hun leerlin-

gen  verder te helpen. Inmiddels staan we voor een nieuwe 

uitdaging. We stellen een zorgwekkende toename vast van 

gebrek aan motivatie onder veel leerlingen. Veel tijd en ener-

gie gaat op dit moment in het aantrekkelijk maken van het 

onderwijs. Ook dat leggen we op het bordje van de docenten. 

Alles staat of valt met het vertrouwen dat er is in de kwaliteit 

van de docenten. En dat is heel groot bij ons in Finland.’

Bij het laatste PISA-onderzoek is Finland uit de top 10 gebui-

teld. De reden is wellicht een combinatie van wat overmoe-

digheid, sterke ontwikkelingen in andere landen, en toch ook 

de beperktheid van de PISA-peiling zelf. Finland moet weer 

aan het werk. Inmiddels heeft de onderwijskundige kara-

vaan het kompas gekeerd van het noorderlicht naar de Indi-

an summer in Canada. Succes daar wordt onder andere ver-

klaard door de manier waarop overheid en onderwijs als 

partners en in vertrouwen werken aan beter onderwijs. We 

houden deze ontwikkeling natuurlijk voor u in de gaten.  

KLAAR VOOR TOETSING???

• Anti spiekschermen
• Concentratieschermen
• Tijdelijk & permanent
• Maatwerk N YINK

www.nyink.nl

Weten welk referentieniveau uw leerlingen beheersen is van groot belang. Misschien nog 
wel interessanter is, hoe u uw leerlingen naar het gewenste niveau brengt en daarop houdt.

Met SCORE Taal en Rekenen van de Basisacademie kunt u uw leerlingen periodiek screenen 
en laten oefenen op een van de zes (!) niveaus in SCORE.

SCORE is een webbased e-learning omgeving voor Rekenen en Taal (taalverzorging en begrijpend lezen). 
SCORE biedt oefenmateriaal voor alle niveaus van het referentiekader plus een extra niveau 0F 
(niveau eind groep 6 van het basisonderwijs).
SCORE biedt oefenmateriaal én begin- en eindtoetsen voor deze niveaus.
SCORE is adaptief en kan worden ingezet in reguliere trajecten in vo en mbo, RT-trajecten én 
als examenvoorbereiding.
SCORE heeft een overzichtelijk leerlingvolgsysteem dat 
gedetailleerde stuurinformatie biedt op voortgang, resultaten 
en foutcategorie; zowel op individu als op groepsniveau.

Meer weten over SCORE en de mogeljikheden van 
een gratis pilot op uw school?
Stuur een mail naar: info@basisacademie.nl 
of bel: 06 51366709

Taal & Rekenen

•
•

•
•

•

Mijn leerlingen zijn getoetst en wat nu?

[adVertentie]

‘  wanneer en wat er getoetst 
wordt, dat bepaalt de docent. 
Zo gaat dat vanaf dag één.’



wat weet u Van
TOETsINg?
doe de test!

40 Toets! 41Toets!

doe de test

bent u thuis in toetsing? wat weet u al, wat doet u ook 
en wat snapt u echt? Valt uw kennis tegen? 

gebruik dan de leerlingwijzer op pagina 42 bij deze test!*

1.  Wat is een voorbeeld van het meten van het 
toetsdoel ‘classificatie’? 

  a.  een praktijkopdracht bij techniek over het naleven 
van veiligheidsregels 

  b.  een proefwerk voor verzorging dat meetelt voor een 
rapportcijfer

  c.  een so die inzicht geeft in de beheersing van de 
stof van hoofdstuk 2

  d.  een toets aan het eind van de brugklas die 
doorverwijst naar havo of vwo

2.  hoe noem je het vertrouwen dat leerlingen hebben in 
het uitoefenen van invloed op hun eigen prestaties? 

  a. zelfeffectiviteit

  b. zelfkennis

  c. zelfregulering 

  d. zelfvertrouwen

3.  je geeft een So op voor de volgende les om te 
beoordelen of de leerlingen hun huiswerk maken. 
Welk toetsdoel past hier het beste bij? 

  a. afrekenen

  b. controleren

  c. diagnosticeren

  d. motiveren

 

7.  Bij welk cognitief niveau 
hoort het beargumenteren 
van een standpunt? 

  a. weten

  b. doen

  c. snappen

8.  Wat kan je helpen om 
feedback op toetsresultaten 
concreter te maken? 

  a. een correctievoorschrift

  b. een modelbeoordeling

  c. een taxonomie-indeling

  d. een tweede beoordelaar

9.  Eén van je leerlingen leert 
altijd heel veel voor de 
toetsen, maar scoort telkens 
laag op het niveau ‘doen’. 
Welk advies geef je deze 
leerling?

  a.  “Maak de extra 
oefenopgaven achterin 
het boek.”

  b.  “Vat het hoofdstuk 
samen in je eigen 
woorden.”

  c.  “Vraag aan je ouders of 
zij je willen overhoren.”

  d.  “zoek eens informatie op 
internet over de stof.”

10.  Eén van je leerlingen toont 
veel inzicht in de stof, maar is 
niet goed in het geven van 
definities. Welk advies geef je 
deze leerling?

  a.   “bedenk zelf welke 
vragen jij zou stellen 
tijdens een toets.” 

  b.  “Je zou eens wat beter 
moeten opletten tijdens 
de les.”

  c.  “probeer de stof eens 
aan je klasgenoot uit te 
leggen.”

  d.  “schrijf de belangrijke 
begrippen en hun 
betekenis op.”

 
4.  Een 5-havoklas maakt het centrale examen 

geschiedenis.  
hoe noem je deze manier van toetsen? 

  a. formatief toetsen

  b. ipsatief toetsen

  c. summatief toetsen

5.  je wilt dat je leerlingen actief hun eigen 
ontwikkeling sturen.  
Wie kan hen dan het beste beoordelen?

  a. hun docent

  b. hun medeleerlingen

  c. zijzelf

6.  Sander wil toetsen om zijn leerlingen cijfers 
te geven, Eva wil toetsen om haar leerlingen 
te laten groeien. hoe gaan beide docenten te 
werk? 

  a.  sander beoordeelt alle leerlingen met 
hetzelfde correctiemodel, eva beoordeelt 
haar leerlingen op basis van haar inzicht 
in de individuele leerling. 

  b.  sander laat zijn leerlingen zien wat ze 
(niet) goed hebben gedaan, eva laat het 
aan haar leerlingen over om hun fouten 
op te zoeken en te corrigeren. 

  c.  sander vergelijkt (de resultaten van) zijn 
leerlingen met een bepaalde norm, eva 
vergelijkt (de resultaten van) haar leerlingen 
met hun ontwikkeling. Het waarom Van toetsen

Het wat Van toetsen

Het hoe Van toetsen
vraag antwoord score
1. d 1 punt 
2. a 1 punt
3. b 1 punt 
4. c 1 punt 
5. c 1 punt 
6. c 1 punt 
7. c 1 punt 
8. c 1 punt 
9. a 1 punt 
10. d 1 punt

weten

doen

snappen
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Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw prestaties op de 

test? Analyseer dan uw eigen antwoorden met de Leer-

lingWijzer. De LeerlingWijzer is een hulpmiddel om een 

toets gericht te bespreken met de leerlingen in de klas. 

Hiermee krijgen leerlingen inzicht in wat zij goed hebben 

gedaan en waaraan ze nog moeten werken. Nu is het uw 

beurt. Wat voor type leerling bent u eigenlijk zelf? Hoe 

doe de test

scoort u op weten, doen en snappen? Over welk onder-

werp van toetsing – het waarom, het hoe of het wat – weet 

u het meest? In welk onderwerp kunt u zich nog meer ver-

diepen? 

Hoe krijg ik 
meer zicHt op de 

taalontwikkeling van 
mijn leerlingen?

met het 
taalportfolio 
werkt u samen 

met uw leerlingen 
aan de groei van 
taalvaardigheid.

Volg met uw collega’s de studiemiddag aan de slag met Het taalPortfolio en Hoe volg en stuur ik 
de taalontwikkeling van mijn leerlingen. download de studiegids op www.toets.nl/download-Vo-studiegids. 

of Vraag de papieren Versie aan: 0345 - 65 66 10

Marijke Peters, docent nederlands

Marjan Bokhoven, mbokhoven@bureau-ice.nl

[adVertentie]

*  op www.toetsmagazine.nl kunt u de leerlingwijzer ook downloaden. 
 op de achterkant vindt u tips die de leerling vooruithelpen in het leerproces. 

wat WEET u al Van toetsen, wat dOET u met 
toetsen en wat bEgRIjpT u Van toetsen? 



Een 
5 voor 

vlijt

door jacques daneartikel
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Onlangs vertelde een leraar tijdens een vergadering van een vakver-

eniging het verhaal dat cijfers ooit in het leven zijn geroepen om ou-

ders die niet konden lezen, tegemoet te komen: met een cijfer zouden 

ze een goed beeld kunnen krijgen van de prestaties van hun kroost. 

Of het waar is? 

De vanzelfsprekendheid van cijfers, schoolrapporten en diploma’s 

met cijferlijsten in het hedendaagse schoolsysteem betekent niet dat 

onderwijshistorici precies weten hoe de regels en gebruiken rondom 

het beoordelen van prestaties van leerlingen zijn ontstaan. Bij de af-

deling Collectie & Onderzoek van het Onderwijsmuseum krijgen we 

regelmatig de vraag voorgelegd: waar komt het cijfersysteem in het 

onderwijs vandaan? Antwoord: dat weten we niet precies. Maar dit 

betekent níet dat we er niets over kunnen zeggen.

schoolrapporten
In 2007 ontving ik een mail van de biograaf van een kinderboeken-

schrijfster die in de eerste helft van de twintigste eeuw haar oeuvre 

schreef. In het persoonsarchief trof de biograaf de schoolrapporten 

aan van de HBS die de schrijfster aan het begin van de twintigste 

eeuw had bezocht. Voor een biograaf zijn schoolrapporten interes-

sante documenten, omdat deze iets vertellen over de inzet en de 

schoolprestaties van een leerling. Maar de biograaf schreef me dat 

deze bron problematisch was: ‘Ik heb de rapportcijfers, maar vind het 

moeilijk die te interpreteren, vooral in het licht van haar latere plan-

nen. De rapportcijfers zijn elk jaar zo slecht (veel drieën en vieren, 

JD), dat ik niet begrijpen kan dat zij überhaupt overging. Zou ik daar-

over met iemand van de afdeling Onderzoek kunnen praten?’

In het Nederlandse onderwijssysteem werden tamelijk lang cijfers 

van 1 tot 5 en later van 1 tot 10 gegeven. In de negentiende en een deel 

van de twintigste eeuw was er zelfs geen uniform systeem in de cij-

ferschaal van schoolrapporten. In de collectie van het Onderwijsmu-

seum zijn schoolrapporten aanwezig met de cijfersystemen 1-5 en 

1-10 (en er is zelfs een school in Zwolle waar een cijferschaal van 1 tot 

12 wordt gehanteerd). Bij het systeem 1-5 kon het beste cijfer, afhan-

kelijk van de school een 1 of een 5 zijn. Dit laatste was het meest waar-

schijnlijke antwoord op de vraag van de biograaf. Maar de vraag naar 

de oorsprong van het Nederlandse cijfersysteem was hiermee nog 

niet beantwoord.

In de collectie van het Onderwijsmuseum zijn naast (vooral) twintig-

ste-eeuwse schoolrapporten ook zogenaamde ‘getuigschriften’ opge-

nomen: documenten waarin aantekeningen over onder andere ge-

drag, vlijt en soms ook vorderingen van leerlingen genoteerd staan. 

Kunnen getuigschriften beschouwd worden als de voorlopers van het 

hedendaagse schoolrapport?

 

getuIgschrIften
Over de status van negentiende-eeuwse getuigschriften weten we 

het een en ander door de pedagoog en hoofdonderwijzer Jan Geluk 

(1835-1919). In 1882 publiceerde Geluk zijn Woordenboek voor opvoe-
ding en onderwijs, een doorwrocht standaardwerk waarin de theorie 

en praktijk van het onderwijsveld in binnen- en buitenland uit- 

gebreid aan de orde komen. Als getuigschriften wekelijks worden af-

gegeven, aldus Geluk, ‘dan worden zij zoowel door de kinderen als 

door de ouders licht met onverschilligheid ontvangen, en missen 

zoodoende geheel hun doel’. Eenmaal per jaar een getuigschrift afge-

ven was in Geluks ogen ook niet ideaal, omdat hierdoor het contact het beeldmateriaal is afkomstig uit de collectie van het nationaal onderwijsmuseum te dordrecht.

met de ouders onvoldoende was. (In zijn Woordenboek pleitte de 

vooruitstrevende pedagoog Geluk voor regelmatig contact tussen ou-

ders en onderwijzers – de opvoedende taak van school en huisgezin 

liggen in elkaars verlengde.) Geluk adviseerde het getuigschrift per 

kwartaal of per halfjaar te geven.

Geluk vroeg zich ook af of het getuigschrift woorden of juist cijfers 

zou moeten bevatten over de vorderingen van de leerlingen. Zelf gaf 

hij de voorkeur aan woorden, ‘omdat zij sprekender zijn. Bij het ge-

bruik van getallen worden deze toch door woorden, die lof of blaam 

te kennen geven, vertaald’. Zoals bij het hedendaagse schoolrapport 

was ook het getuigschrift bestemd voor leerlingen en ouders. Geluk: 

‘De eersten hooren zich weliswaar dagelijks door hun onderwijzer [...] 

beoordeelen, doch een alles omvattend, met zorg overwogen en 

nauwkeurig bepaald oordeel, loopend over een tamelijk lang tijdperk, 

zal zeker een veel dieperen indruk maken dan de ras vervliegende 

goed- of afkeurende woorden, die den leerling dagelijks worden toe-

gevoegd.’ ‘Voor de ouders’, zo schreef Geluk, ‘kan het getuigschrift lei-

den tot een niet gering te schatten heilzame medewerking aan de op-

voeding en de ontwikkeling, die de school bedoelt’.

 

woorden of cIjfers
Gesteld kan worden dat het negentiende-eeuwse getuigschrift de 

voorloper is van het schoolrapport. Het is overigens opmerkelijk dat 

Geluk in 1882 een pleidooi hield voor woorden in plaats van cijfers, 

omdat deze door leerlingen en ouders toch in woorden vertaald zou-

den worden. Wanneer de cijfers precies zijn gaan domineren, is (nog) 

niet geheel duidelijk. Feit is wel dat de Amsterdamse hoogleraar  

psychologie en methodologie Adriaan de Groot (1914-2006) in zijn 

veelbesproken publicatie Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: 
het selectieproces in het onderwijs uit 1966 de toen inmiddels domi-

nante cijfercultuur in het Nederlandse onderwijssysteem bekritiseer-

de, omdat cijfers ten onrechte waren ‘gepromoveerd tot volstrekt  

onaantastbare, naar eer en geweten gegeven beoordelingen in een 

absolute schaal, beoordelingen die niet anders hadden kúnnen zijn’. 

Aan dit willekeurige, ondemocratische en inefficiënte systeem zou 

iets gedaan moeten worden, aldus de strenge Amsterdamse professor.

De Groots middelbare school, het Kennemer Lyceum in Bloemendaal, 

hanteerde in de jaren twintig overigens nog de cijferschaal 1-5. Maar 

sindsdien, schreef De Groot, is het cijfersysteem ‘gelijkgeschakeld’. In 

Vijven en zessen wordt de geschiedenis van het cijfersysteem helaas 

ook niet uit de doeken gedaan.

Waar komt de traditie van het geven van schoolcijfers en -rapporten 

vandaan? Bij de afdeling Collectie & Onderzoek van het Onderwijs-

museum gaat de zoektocht gewoon door. 

in het hedendaagse nederlandse onderwijssysteem is het vanzelfsprekend dat leerlingen  
in het primair en voortgezet onderwijs cijfers krijgen voor rekenen en taal,  

schriftelijke en mondelinge overhoringen, proefwerken, werkstukken, tentamens en 
uiteindelijk de examens waarmee een opleiding wordt afgesloten. gedurende een  

schooljaar krijgen leerlingen in de regel een najaars-, voorjaars- en overgangsrapport en  
worden er ouderavonden georganiseerd waar de schoolvorderingen van zoon- of dochterlief 

met de leerkracht worden besproken. En met een goed schoolrapport leuren leerlingen  
langs grootouders, tantes en ooms. waarom? omdat je daar geld voor krijgt.  
Vlijt, ijver en doorzettingsvermogen worden met klinkende munt beloond. 

waar komt de traditie van het geven van schoolcijfers en -rapporten vandaan? 
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mijn leerlingen 
raken soms 

gedemotiveerd van 
al die toetsen.

hoe u toetst en 
beoordeelt, heeft 

invloed op de motivatie 
van uw leerlingen. 

interessant om eens 
naar te kijken!

Volg met uw collega’s de studiemiddag Beoordelen en evalueren in een motiverend leerklimaat. 
download de studiegids op www.toets.nl/download-Vo-studiegids of Vraag de papieren Versie aan: 0345 – 65 66 10.

Lisa Peeters, docente nederlands

Marjan Bokhoven, mbokhoven@bureau-ice.nl

[adVertentie]
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Bureau ICE is expert in het ontwikkelen van toetsen en examens. De TOA is het leerlingvolgsysteem en digitaal 

toetssysteem van Bureau ICE met zo’n 500 methode-onafhankelijke, door de Inspectie van het Onderwijs 

goedgekeurde toetsen voor onder andere rekenen, Nederlands, Engels en Duits. Al ruim 22 jaar werken we in 

opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal 

en sinds 2006 maken we het inburgeringsexamen in opdracht van het Ministerie van SZW.

meer weten over het leerlIngvolgsysteem toa?
De TOA is een leerlingvolgsysteem en webbased toetssysteem met ruim 500 toetsen voor de kernvakken. 

Bijna 700.000 leerlingen en ruim 14.000 docenten nemen toetsen af uit de TOA. Dat zijn jaarlijks meer dan 

een miljoen toetsen. Met de TOA wordt getoetst in het voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en 

bedrijfsleven. 

Wilt u meer weten over de TOA of bekijken of de TOA ook voor uw school een geschikt toets- en

leerlingvolgsysteem is? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvende presentatie: 0345 - 65 66 10, 

info@bureau-ice.nl. U kunt ook een proeftoets doen op proef-toets.nl

meer weten over toetsIng In het voortgezet onderwIjs?
Met vragen over toetsing kunt u terecht bij de consultants van Bureau ICE. Bijvoorbeeld met vragen als:  

Hoe kunnen we op onze school het verschil verkleinen tussen schoolexamencijfers en de resultaten van het 

centraal schriftelijk examen? Hoe maak ik een toets waarin niet alleen op het niveau van kennisreproductie 

wordt getoetst maar ook op het niveau van inzicht en toepassing? Hoe kan ik de voortgang van mijn 

leerlingen op het gebied van taal en rekenen volgen en bepalen wat zij nodig hebben om hun resultaten te 

verbeteren? En hoe kan ik toetsresultaten gebruiken om taal- en rekenbeleid vorm te geven?

In een gesprek met de consultant kunt u de vragen bespreken die op uw school spelen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0345 - 65 66 10, info@bureau-ice.nl

servIce

service

Toets!

colofon
concept

Karen Heij
renske Valk
maartje nix

Redactie
maartje nix

renske Valk
(hoofdredactie)

redactie@toetsmagazine.nl

correctie
annelies schoonewelle

lotte van den ouden

ontwerp
pimz

Fotografie
Jord Visser 

(tenzij anders vermeld)

Beeld
pimz, redactie, 

onderwijsmuseum, stock

marketing
maartje nix

drukker
wilco

adverteren?
info@toetsmagazine.nl

0345 - 65 66 10

aan deze toets! 
werkten mee

monique Vogelzang
martine teertstra

edvard Houtkoop
Jaap dronkers
rené Kneyber
mirjam Kapelle

roel Bosker
michel rog
Karen Heij

aniek geelen
Karen van den aarssen

santtu toivonen
mari Kyyhkynen

Kirsi Vuorinen
Jacques dane

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

door Bureau ICE.

Bureau ice
postbus 189
4100 ad  culemborg
0345 – 65 66 10
info@bureau-ice.nl Bezoek ook onze websites toets.nl en toetsmagazine.nl



De volgende  
verschijnt in het 
voorjaar van 2015.

Ook een gratis abonnement?
Kijk op toetsmagazine.nl


