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[advertentie]

waar leg ik de
juiste cesuur in
mijn toetsen?
Joris van der Schaaf, docent Nederlands

Bepaal eerst wat
uw leerlingen
minimaal moeten
kennen en kunnen,
bereken de gokkans
en stel aan de
hand daarvan de
cesuur vast.
Marit Peters, mpeters@bureau-ice.nl

Volg de training Hoe maak ik een goede toets en leer alles over valide toetsing, toetsmatrijzen en cesuren.
Voor meer informatie, kijk op www.toets.nl/trainingenvo of bel 0345 - 65 66 81.
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Tijden veranderen, de calculerende burger van een aantal jaren
geleden maakt plaats voor de
3 | 2015

participerende burger die we nu moeten zijn.
Maar niet op de scholen. Daar rekent de calculerende leerling nog onverzettelijk door. Ingelogd in
Magister met het pta in de hand worden cijfers opgeteld, gemiddeld en afgerond. Zorgvuldig wordt
afgewogen welke vakken herkanst worden, op basis van tienden van punten. Het is erop of eronder.
Trouwens, leraren doen hetzelfde. Ook zij meten, tellen, rekenen en wegen tot ze een acceptabele
cocktail op de lessenaar hebben staan die smaakt naar beheersing van het vak. Met andere woorden,
het maakt uit: een 4,4 of een 4,6 voor wiskunde. Een 5,1 of een 5,5 voor Nederlands.
Ergens onderweg is het erin geslopen: het becijferen van groei en ontwikkeling om er vat op te krijgen.
We beseffen heus wel dat cijfers ook niet alles zeggen. Leren vindt plaats in hoofd, hart en handen en
daar kunnen we maar gedeeltelijk bij. En we weten ook wel dat er van alles zit tussen een cijfer en de
werkelijkheid. Dat de ontwikkeling die de leerlingen op uw school hebben doorgemaakt, veel
verrassender, rijker en breder is en dat de cijferlijst van straks daar maar bleekjes bij afsteekt.
Maar goed, we geven cijfers, we laten er veel van afhangen en daarmee laden we de verantwoordelijkheid op ons om het zo goed mogelijk te doen. Een leerling met een 4,4 voor Engels moet echt verschillen
van de leerling met een 4,7 voor Engels. Toch?
Deze Toets! gaat over cesuren, de grenzen tussen voldoende en onvoldoende, tussen geslaagd en niet
geslaagd. Misschien niet het meest kleurrijke item in het spectrum van onderwijsthema’s, maar eentje
die telt, en bovendien een onderwerp dat vatbaar is voor dwalingen. Op de lerarenopleiding,
bijvoorbeeld, wordt immers maar weinig onderwezen over cesuren en aanverwante zaken.
In welke situaties is een cesuur zinvol? Wanneer komt het erop aan en wordt de rijkdom van uw vak
samengeperst in dat ene cijfer dat ertoe doet? En kunt u dan staan voor al die tienden van punten
die u uitdeelt? We hopen u op de volgende pagina’s een stuk wijzer te maken op dit gebied. Niet alleen
met het oog op uw eigen toetsen en technieken om te becijferen. Ook om u wat munitie te geven
zodat u als kritisch leraar kunt luisteren naar wat er zo links en rechts over cesuren wordt beweerd.
Ook op de pagina’s van dit nummer zult u lezen dat de experts het niet altijd met elkaar eens zijn.
En dat is op z’n minst aardig om vast te stellen.
We hopen u met Toets! 4 weer een aanprekende editie in handen te geven en wensen u veel
leesplezier.
De redactie van Toets!
Toets! 5

‘Het is goed
voor het
onderwijs
als we met
elkaar
praten.’
6 Toets!

renske valk

Sander Dekker

interview

Een gesprek met staatssecretaris Sander Dekker

‘Het valt in
Nederland erg
mee met
centrale toetsing’
Toets! had deze maand het voorrecht om staatssecretaris Sander Dekker
te mogen spreken. Een half uurtje, niet langer. De staatssecretaris wil vooral
enthousiast vertellen over #Onderwijs2032. En de redactie zit met een
paar knellende toetsvragen. Maar daar komen we wel uit.

Hij noemt het zelf een bron die op spanning stond. Boor je zo’n bron
aan, dan vloeit de grondstof met kracht naar buiten. Dat is wat er gebeurde toen Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de campagne #onderwijs2032 lanceerde, een oproep aan
iedereen om te bedenken hoe ons onderwijs een renovatie kan ondergaan met het oog op de toekomst. De stroom aan ideeën en bijdragen
kwam snel en massief op gang. Het in februari ingestelde Platform Onderwijs 2032 zal de discussie voortzetten en dit najaar1 uiteindelijk samenpakken tot een advies. Dekker, die ons te woord staat in de Hoftoren in Den Haag, is er blij mee en vond het trouwens ook hoog tijd
worden dat we eindelijk eens de inhoud van ons onderwijs (‘Ik vermijd
liever het woord curriculum’) in onderlinge samenhang bespreken. ‘In
andere landen is het heel normaal om dat gesprek op gezette tijden en
op nationaal niveau te voeren. Eigenlijk heel gek dat dat hier niet gebeurt. Er zijn genoeg kwesties die onze aandacht vragen. Neem nu het
thema burgerschap. Is dat voldoende aan de orde in ons onderwijs? Internationale onderzoeken laten zien dat Nederlandse kinderen daarin
achterlopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in andere landen.
Een ander onderwerp dat ook in de landen om ons heen volop wordt
opgepakt: techniek en ict. Vermag dit geen prominentere plek in het
onderwijs? Met andere woorden, doen we nog de goede dingen met het
oog op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen?’ Zo’n campagne
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Zie ook: Zapservice
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‘Ik vind het een groot goed dat
het niet uitmaakt of je hier in
Den Haag, Zandvoort of Paterswolde
je diploma hebt gehaald.’

heeft nog een andere waarde, vindt de staatssecretaris.
‘Het is goed voor het onderwijs als we met elkaar praten.
Wat is nu eigenlijk goed onderwijs, wat verwachten we
van goed onderwijs? Op kleine schaal worden deze gesprekken al gevoerd, maar ik juich het toe als aan de koffieautomaat minder gesproken wordt over de voetbalwedstrijd van gisterenavond, of de geboekte vakantie, en meer
over het eigen vak en het onderwijzen zelf.’
flexibele leerroutes
We slaan het bruggetje naar flexibilisering van de leerroutes. Ontschotting, die term werd vorig jaar een aantal keren gebezigd. Er leek iets aan te komen op dit gebied, uit de
Haagse beleidsordner. Dekker noemt dit nu een ‘secundaire vraag’, die zeker aan de orde zal komen in het verlengde
van de #onderwijs2032-discussie. Of vmbo, havo en vwo
straks nog bestaan? ‘Laat ik het zo zeggen. We moeten waken voor elk systeem dat rigide wordt. Laten we de wanden tussen de verschillende routes niet in beton gieten. Ik
ben niet uit op een grote stelselwijziging, ik geef de voorkeur aan een verandering die vanuit de praktijk kan worden opgebouwd. Het is heel voorstelbaar dat leerlingen op
meerdere niveaus onderwijs gaan volgen. Denk aan een
vmbo-leerling die wel meer dan gemiddeld goed is in de
exacte vakken. Waarom zouden we hem niet de kans geven om die vakken op een hoger niveau te volgen? Dat
geeft toch veel meer uitdaging en plezier en levert ook nog
wat op?’ Dat dit veel betekent voor de organisatie van de
school en voor de examinering is de staatssecretaris zich
wel bewust. Maar inmiddels zijn er meerdere scholen in
het land die experimenteren en daarvoor ook ruimte krijgen van de inspectie, vermeldt Dekker.
Dekker toont zich dus voorstander van het goede gesprek
over onderwijs, is bereid de inhoud ervan op de schop te
nemen en kan zich zelfs een ontwikkeling voorstellen
naar een ander systeem, waarin de leerling niet meer zo
goed is als zijn slechtste vak. Toch wordt onder zijn bewind
de positie van landelijk en gestandaardiseerd toetsen versterkt. Past dat in het plaatje? ‘Eerlijk gezegd vind ik het in
Nederland wel meevallen, met landelijk toetsen. Er zijn eigenlijk maar twee momenten dat er centraal getoetst
wordt, namelijk aan het einde van de basisschool en aan
het einde van de middelbare school. Ik vind het goed om op
die afrondende momenten een foto te maken. Ik vind het
ook goed dat nu alle leerlingen hieraan mee moeten doen
en dat we iets gedaan hebben aan de staande praktijk dat
bepaalde leerlingen niet hoefden mee te doen, omdat die
toch al een of andere verwijzing hadden. Ik vind het ook
goed dat de eindtoets, die een toelatingstoets dreigde te
8 Toets!

worden, nu weer de functie heeft die hij behoort te hebben: een ondersteunde onafhankelijke meting, naast het
schooladvies.’ Wat is volgens Dekker de waarde van gestandaardiseerd toetsen? ‘Ik denk dat we dan naar twee
functies van toetsing moeten kijken. Ik vind dat het onderwijs in de breedte echt meer aandacht zou moeten hebben
voor formatieve toetsing. Vooral in het voortgezet onderwijs wordt toetsing vooral gebruikt om cijfers te kunnen
geven. Dat kan anders, je laat dan veel liggen. Formatieve
toetsing helpt de leraar om te kijken naar waar zijn klas
staat, waar individuele leerlingen staan en hoe hij zijn lessen met die informatie zou kunnen aanpassen. Dit gebeurt
nog veel te weinig en gestandaardiseerde, methodeonafhankelijke toetsen kunnen in dit proces een nuttige
functie hebben.’ Is de kennis over toetsing bij de leraar wel
voldoende aanwezig? ‘Nee, deze kennis is onvoldoende
aanwezig.’ Het beroepsonderwijs heeft de afgelopen jaren
een enorme impuls gehad om de kennis van docenten op
het gebied van toetsing te vergroten. Wat gaat er in het
voortgezet onderwijs gebeuren om dat tekort aan kennis
weg te werken? Dekker: ‘Ik ben erg enthousiast over de
mogelijkheden van de diagnostische tussentijdse toets. Die
geeft veel inzicht in waar leerlingen halverwege de middelbare school staan met betrekking tot wiskunde, Nederlands en Engels. Er loopt momenteel een pilot waar scholen aan mee kunnen doen. Verder kunnen scholen in het
vo per gemaakt centraal examen van het CvTE feedback
krijgen in de vorm van groepsrapporten. De resultaten
van leerlingen worden dan vergeleken met die van vergelijkbare leerlingen elders.’
Verder is Dekker van mening dat het goed is om het voortgezet onderwijs af te ronden met landelijke examens. ‘Niet
alleen om dat papiertje te kunnen uitdelen, maar ook om
aan het vervolgonderwijs te kunnen aangeven waar onze
leerlingen staan. We hebben 40 jaar ervaring met eindexamens. We zijn internationaal vermaard, juist vanwege
het feit dat onze eindexamens zo vreselijk goed zijn. Ik
vind het een groot goed dat het niet uitmaakt of je hier in
Den Haag, Zandvoort of Paterswolde je diploma hebt gehaald. Het hbo weet wat het kan verwachten van een leerling met een havo-diploma, waar hij ook op school heeft
gezeten. Het civiel effect van onze eindexamens is gewaarborgd.’
Rekentoets
En dan komen we bij de rekentoets. Waarom wil de staatssecretaris deze toch zo graag? Dekker: ‘Ook die rekentoets
is wat mij betreft een onderdeel van het eindexamen. Je
kijkt aan het einde of de leerling de basisbeginselen be-

heerst die je op dat niveau van iedere leerling mag verwachten.’ Ja, dat is een mooie zin. Toch worden invoering, afname, en instrument zelf heftig en niet aflatend bekritiseerd.
We gaan dat op deze plek niet herhalen. In grote lijnen komt
het erop neer dat natuurlijk iedereen voorstander is van
deugdelijk rekenonderwijs, maar dat vanuit alle gremia gezegd wordt: ‘rekentoets? Niet op deze manier en niet met
deze toets.’ Toch zet Dekker door. Is het beleid dan helemaal
niet beïnvloed door de vele discussies? ‘Zeker wel. Als we
niet hadden geluisterd, dan hadden we nu een rekentoets
gehad die had meegeteld voor het examen. Het moment van
invoering is uitgesteld. En ook de toets zelf is in de loop van
de tijd gewijzigd, onder invloed van de discussie. Zo zijn vragen waar veel onduidelijkheid over was aangepast, is de
verhouding tussen ‘kale’ sommen en sommen in context
meer in balans, zijn de inzagemogelijkheden verbeterd en is
er een aangepaste toets ontwikkeld voor leerlingen met rekenproblemen. Ik vind dat goed. Dat laat zien dat we niet
met oogkleppen ons beleid doorzetten.’ Verder zou Dekker
de 4,5 die je nu mag halen voor de rekentoets niet ‘een voldoende’ willen noemen. ‘Je zakt er alleen niet op’, aldus de
staatssecretaris.
Tot slot, we hadden het net over het gesprek aan de koffieautomaat en dat dat vaker over het vak zou moeten gaan.
Wel, de redactie van de WiskundE-brief, een digitale
nieuwsbrief voor wiskundeleraren met ruim 4000 abonnees, heeft dat koffieautomatengesprek wat breder uitgerold en onder hun abonnees een peiling gehouden naar
het draagvlak van de rekentoets. De uitkomst is dat bijna
60% volmondig ‘nee’ zegt tegen de rekentoets, en ongeveer
30% de rekentoets enkel kan verteren ‘als deze ingrijpend
gewijzigd wordt’. Hoe kijkt Dekker naar deze uitkomsten?
‘Ik vind de steekproef mager - feitelijk 200 reacties - maar
voor wat ‘ie waard is: er zijn wiskundedocenten die vinden
dat er te veel contextsommen in de toets zitten, anderen
vinden het juist te weinig. Een deel vindt dat rekenen bij
wiskunde zou moeten zitten, anderen vinden pertinent
van niet. Er zijn scholen waar alle leerlingen slagen voor
de toets, terwijl ze op andere scholen nog in groten getale
zakken. Tot voor kort vond de vereniging van wiskundedocenten dat rekenen juist moest worden ondergebracht
in een apart vak. We zullen wel nooit iedereen tevreden
kunnen stellen. Ik denk dat we de rekentoets op een verantwoorde wijze aan het invoeren zijn. Als ik dacht dat we
het rekenniveau zonder toets op orde zouden kunnen krijgen, zou ik hem morgen afschaffen.’ 

1
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‘Vooral in het
voortgezet onderwijs
wordt toetsing vooral
gebruikt om cijfers te
kunnen geven.’
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gastcolumn

Hans Adriaansens

Niet selecteren,
maar laten excelleren
We tobben met ons onderwijsniveau. In ieder geval aan de
maatschappelijke stamtafel. Het niveau van taal en rekenen
moet omhoog gehouden worden door batterijen toetsen die
de scholen in worden gefietst. Havo en vwo zijn ook niet meer
wat ze geweest zijn. Hbo en universiteit ontwerpen massaal
excellentietrajecten en university colleges om de zaak nog
enigszins op passende hoogte te houden.
Wordt het tijd voor selectie aan de poort? Kunnen de hogere
opleidingen enkel een uitstekend uitstroomniveau van hun
studenten garanderen, als zij hen eerst de maat hebben genomen bij de instroom? Moeten de opleidingen hun aankomende studenten maar eens gaan screenen en selecteren
op aanwezige kennis, potentie en motivatie?
Over selectie aan de poort kan van alles worden beweerd dat
tegelijk waar en onwaar is. Zolang niet duidelijk is wat de context van die selectie is, is elk verhaal een slag in de lucht. In de
VS wordt aan de goede universiteiten flink aan de poort
geselecteerd, maar daar is het secundair onderwijs alles
behalve selectief. Het niveau van de high school in de
Verenigde Staten is gemiddeld vergelijkbaar met een havoniveau, maar kan evenwel variëren tussen vmbo-t en vwo.
In Nederland is dat anders: nergens vind je een zo selectief
voortgezet onderwijs als in ons land. Dat maakt selectie aan
de poort dubbelop. Daarbij hebben we afgesproken dat het
eindexamenniveau een startbewijs is voor de vervolgopleidingen die hierop aansluiten in ons onderwijsgebouw.
Laat ik mij beperken tot de universiteit, mijn eigen omgeving.
Mijn stelling is altijd geweest dat iedereen met een vwodiploma goed genoeg is om de sterren van de universitaire
hemel te studeren. Dat heel wat studenten dat desondanks
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niet doen, heeft meer van doen met de tekortschietende
kwaliteit van de context waarin studenten en docenten
moeten werken, dan met hun individuele kwaliteiten. Toch
ontkwamen de university colleges niet aan selectie aan
de poort, simpelweg omdat er te veel klanten zijn voor te
weinig plekken. Maar die vorm van selectie is, gegeven het
kwalificerende vo-diploma, meer gericht op de fit met het
in de university colleges vigerende onderwijsstelsel: willen
kandidaten in de drie jaar van hun bacheloropleiding
inderdaad het onderste uit de kan halen?
Ik weet dat universiteitsbestuurders daar anders over
denken. Die praten steeds over ‘excellente’ studenten in
plaats van over een organisatiecontext die studenten laat
excelleren. Ik snap dat wel, want anders moeten ze de hand
in eigen boezem steken, verantwoordelijk als ze zijn voor een
onderwijscultuur die te wensen over laat. Daarbij vragen de
besturen ook nog eens meer collegegeld voor excellentietrajecten, waarmee zij graag de boodschap communiceren:
als ons reguliere onderwijs tekortschiet, dan komt dat door
gebrek aan geld. En ook dat is natuurlijk niet waar.
Het is vreemd dat ‘selectie aan de poort’ geplaatst wordt in
het kader van ‘het behoud van het universitaire niveau’. Ik
mag hopen dat een serieuzere organisatie van de onderwijscontext op de universiteit leidt tot een aanmerkelijke en noodzakelijke verhoging van het universitaire niveau. Dat is wel het
minste dat de universiteit aan de student en de samenleving
verplicht is.

Professor Hans Adriaansens is de founding Dean van de Roosevelt
Academy, en het University College Utrecht. Ook is hij voorzitter van
de Leading Experts van het Sirius Programma.

Wat is een
voortgangstoets?

doe de test

In deze Toets! vindt u twee keer hetzelfde testje over cesuren,
namelijk op pagina 11 en op pagina 43. Het gaat hier om een voortgangstoets.
Maar wat is eigenlijk een voortgangstoets?

Een voortgangstoets bevat vragen over het gehele domein van kennis dat een leerling aan het
eind van een bepaalde periode, zoals zijn opleiding, zou moeten kennen. Een voortgangstoets is
als het ware een eindexamen, alleen neem je dit
examen niet alleen aan het einde van een traject
af. Je zet de toets in aan het begin, tijdens én als
afsluiting van onderwijs. De voortgangstoets
heeft als voordeel dat leerlingen inzicht krijgen in
welke onderdelen zij al wel beheersen en welke
nog niet, waardoor zij hun eigen leerproces kunnen bijsturen. Ook docenten kunnen op groepsniveau zien of leerlingen de onderwerpen die al aan
bod zijn geweest voldoende beheersen. Zo kunnen zij vervolgens bepalen voor wie het accent
tijdens het leren waar moet liggen.
Hoe werkt een voortgangstoets?
De vragen in de toets zijn typisch gezien gesloten
vragen, meestal stellingen, die de leerlingen als
waar of onwaar (juist of onjuist) moeten beoordelen. Leerlingen mogen ook vraagtekens zetten bij
vragen als zij het antwoord niet weten, bijvoorbeeld omdat de stof nog niet aan bod is gekomen.
De score wordt vervolgens weergegeven als het
aantal vragen dat de leerling goed heeft beantwoord min het aantal vragen dat hij of zij fout
heeft beantwoord. Vraagtekens worden buiten
beschouwing gelaten bij het berekenen van de
score, terwijl een fout antwoord dus extra wordt
bestraft. Hierdoor worden leerlingen aangemoedigd om niet te gaan gokken als zij het antwoord
niet weten. Zo verklein je de gokkans en worden
de resultaten van leerlingen betrouwbaarder.
Wanneer neem je een
voortgangstoets af?
Het bijzondere van de voortgangstoets is dat deze
bij alle leerlingen wordt afgenomen, ongeacht of zij
in hun eerste of hun laatste jaar zitten. Per leerjaar
wisselt de cesuur: beginnende leerlingen hoeven
een minder hoge score te behalen om voor de toets

te slagen dan leerlingen in jaar drie of jaar vijf. De
precieze vragen van de toets wisselen elke keer,
maar er wordt wel telkens een aantal vaste vragen
opgenomen per domein dat leerlingen moeten beheersen. Dit maakt dat de toets vergelijkbaar is en
dat docenten de voortgang van verschillende jaargroepen met elkaar kunnen vergelijken.
Welke voor- en nadelen zitten er
aan een voortgangstoets?
Deze manier van toetsing gaat het wegzakken
van kennis tegen. Onderwerpen worden niet afgesloten met een toets om daarna vergeten te
kunnen worden. In plaats daarvan moeten leerlingen bezig blijven met de kennis die zij in een
eerder blok hebben opgedaan. Ook aan het einde
van hun opleiding zullen zij immers nog vragen
krijgen over de onderwerpen die zij in het begin
hebben behandeld. Nadeel van de voortgangstoets is dat hij voornamelijk geschikt is om pure
kennisvragen (weten) mee te meten. Het toepassen van geleerde kennis (doen/snappen) is namelijk minder makkelijk te vatten in dit soort meerkeuzevragen. Verder kan het voor leerlingen
demotiverend werken dat zij in het begin nog zo
weinig vragen kunnen beantwoorden. Daar staat
tegenover dat het leerlingen ook inzicht geeft in
wat zij uiteindelijk geacht worden te kennen,
waardoor zij een duidelijker beeld hebben van
waar zij aandacht aan moeten besteden.
Waar wordt de voortgangstoets
veel gebruikt?
De voortgangstoets is vooral bekend in het hoger
onderwijs, en dan met name bij de opleiding
(dier)geneeskunde. Deze toetsvorm zou echter
ook heel goed bij zaakvakken in het voortgezet
onderwijs ingezet kunnen worden. Met name
voor geschiedenis, waar het nieuwe eindexamen
de nadruk legt op het bezitten van kennis over
alle tijdvakken, is een voortgangstoets wellicht
een optie.
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doe de test

Doe de test

Wat weet
u over
cesuren?
Doe nu de
voortgangstoets!
Deze voortgangstoets gaat over
cesuren. Door deze toets te maken,
kunt u vaststellen wat u al wel
weet over dit onderwerp en
wat u nog kunt leren. U krijgt
bij de antwoorden namelijk
direct informatie over waar u de
betreffende kennis kunt opdoen.
Na het lezen van de artikelen
in dit magazine kunt u de
voortgangstoets nogmaals maken
(pagina 43) en zien of uw kennis
over dit onderwerp gegroeid is.
U heeft drie antwoordmogelijkheden: waar,
niet waar of een vraagteken. Kies voor het
laatste wanneer u het antwoord echt niet
weet. Aan het eind geeft u zichzelf een punt
voor elk goed antwoord en telt u de punten bij
elkaar op. U doet hetzelfde voor elk fout antwoord en trekt vervolgens deze punten van
uw eerste score af. De vraagtekens laat u buiten beschouwing.

12 Toets!

1.	Een proefwerk met een hoge cesuur is
moeilijker dan een proefwerk met een
lage cesuur.
waar

niet waar

niet waar

niet waar

?

4.	Een relatieve cesuur stel je pas vast
nadat je de toets hebt afgenomen.
waar

niet waar

?

5.	De gokkans verreken je bij de bepaling
van de cesuur.
niet waar

waar

?

6.	Je kunt het beste voor elk vak dezelfde
cesuur hanteren.
niet waar

?

7.	De gokkans bij een meerkeuzetoets met
vier antwoordmogelijkheden is 25%.
waar

niet waar

niet waar

?

waar

niet waar

?

12.	De referentieniveaus voor rekenen
geven ook een cesuur aan voor toetsen
bij die niveaus.
niet waar

?

13.	Bij de nieuwe rekentoets ligt de grens
tussen voldoende en onvoldoende
op 4,5.
niet waar

?

14.	Om goed opbrengstgericht te werken
kun je volstaan met gestandaardiseerde
toetsen die leerlingen vergelijken met
landelijke gemiddelden.
waar

niet waar

?

?

8.	Een cesuurbepaling bij formatieve
toetsen is niet nodig.
waar

niet waar

11.	Een voortgangstoets is een toets die
bedoeld is om halverwege het leerjaar
af te nemen.

waar

waar

?

10.	Bij de Angoff-methode voor cesuurbepaling maak je gebruik van data.

waar

waar

niet waar

?

3.	Op het conservatorium in Den Haag
hebben ze een examen als intake.
waar

waar

?

2.	Een score van 55% goed moet
gekoppeld worden aan het cijfer 5,5.
waar

9.	Zonder inhoudelijke beschrijving kun je
geen examen maken.

?

15.	Bij de eindtoets voor het basisonderwijs op Curaçao wordt gewerkt
met een relatieve cesuur.
waar

niet waar

?

Hoe bereken ik mijn score?
U vindt de goede antwoorden op de volgende pagina. Tel uw goede
antwoorden bij elkaar op. Trek uw foute antwoorden er vanaf. Laat de
antwoorden met een vraagteken buiten beschouwing.
Kijk bij de foute antwoorden en de vraagtekens waar u verder kunt lezen/leren
om uw kennis op het gebied van cesuren verder te vergroten. Na het lezen van de
betreffende artikelen kunt u de voortgangstoets opnieuw maken.

Toets! 13

doe de test

Uitslag

Wat weet
u over cesuren?
De goede antwoorden
1. niet waar

6. niet waar

11. niet waar

2. niet waar

7. waar

12. niet waar

3. waar

8. waar

13. waar

4. waar

9. waar

14. niet waar

5. waar

10. niet waar

15. waar

leessuggesties
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Heeft u vraag 1, 2, 5 of 7 verkeerd
beantwoord, of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Wanneer geef ik een 5,5?’
op pagina 16.

Heeft u vraag 3 verkeerd beantwoord
of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Staat hier iemand die zindert van de liefde
voor muziek?’ op pagina 34.

Heeft u vraag 4, 6, 8, 9, 10, 12 of 14
verkeerd beantwoord, of wist u het
antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Waar ligt de cesuur? Een masterclass’
op pagina 24.

Heeft u vraag 13 verkeerd beantwoord
of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Het valt in Nederland erg mee met
centrale toetsing’ op pagina 6.

Heeft u vraag 15 verkeerd beantwoord
of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Een felbegeerde plek’
op pagina 40.

[advertentie]

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

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

“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 betrouwbaar 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

Ook een e-training Toetsconstructie volgen?
Kijk op www.toets.nl/vo/e-training of neem contact op met
Bureau ICE via telefoonnummer 0345 - 65 66 85.

Kijk na het lezen ook even op
de site toetsmagazine.nl voor
de lange versie van dit artikel
met concrete uitwerkingen.

‘Er is niet
één manier,
er is niet
één cesuur
die altijd past.
16 Toets!

door Tjeerd Haitjema psychometrisch expert & Yvonne van der Hoop toetsexpert

artikel

‘Wanneer geef
ik een 5,5? ’
Wie heeft een voldoende en wie heeft een onvoldoende? Hoe bepaalt u dit bij de toetsen die u
ontwikkelt? Er is niet één manier, er is niet één cesuur die altijd past. Bij elke toets moet daar
opnieuw over worden nagedacht. In dit artikel nemen Tjeerd Haitjema en Yvonne van der Hoop
u stap voor stap mee in het proces van cesuurbepaling.

Zondagavond. ‘Het is weer gelukt: het proefwerk over de
laatste drie hoofdstukken zit in elkaar. Een mooie combinatie van een aantal open vragen en meerkeuzevragen. In
totaal zijn er 100 punten te verdienen – 10 als basis en 90
te scoren. Ik heb al een puntenverdeling per vraag gemaakt. Makkelijk rekenen met deze puntentelling, namelijk 55% correct, dus 55 punten = een 5,5. Zo. Naar bed en
morgen afnemen.’
Twee weken later. ‘Ai. De resultaten van de toets laten behoorlijk te wensen over; meer dan de helft van de leerlingen heeft een onvoldoende. Terwijl vorig jaar drie kwart
van de klas een voldoende voor deze hoofdstukken had.
Dit zullen ze niet leuk vinden. De collega’s in de sectie zullen ook wel denken. Of de directie... Misschien moet ik
toch de cesuur maar verlagen. Dan heeft ‘gewoon’ drie
kwart van de leerlingen de toets gehaald…’
Herkenbaar? Hoe bepaalt u zelf wanneer een leerling een
voldoende krijgt? Hoe stelt u een cesuur vast voor een
toets of schoolexamen? Heeft u daar afspraken over in uw
sectie of op uw school? Om te komen tot een goede manier
van cesuurbepaling zijn een paar stappen nodig.
Wat voor type cesuur kies ik?
Belangrijk is dat u eerst bedenkt welk type cesuur het beste past bij de toets die u heeft ontwikkeld. Die keuze hangt
namelijk samen met het doel van de toets, dat u heel helder
voor ogen moet hebben.
Grofweg kan een cesuur op twee manieren worden gesteld: absoluut of relatief. Een relatieve cesuur is een cesuur die pas achteraf wordt vastgesteld aan de hand van

toetsresultaten. Een relatieve cesuur wordt gebruikt in situaties waar bijvoorbeeld sprake is van veel aanmeldingen
en een beperkt aantal plaatsen. Dan kan van tevoren worden afgesproken dat de beste 25% doorgaat naar de volgende ronde. Bij deze methode van cesuurbepaling wordt
dus niet gewerkt met een vaste beheersingsgraad, maar
met rangordening. Van een relatieve cesuur is ook sprake
als we leerlingen vergelijken met andere leerlingen van
dezelfde populatie, zoals bijvoorbeeld bij het leerlingvolgsysteem van Cito in het basisonderwijs. Scoort een leerling
boven of onder het gemiddelde van de gehele groep leerlingen in groep 6?
Bij een absolute cesuur worden leerlingen vergeleken met
een norm die van tevoren wordt vastgesteld. Dit is goed te
vergelijken met een lat waar mensen overheen moeten
springen. Van tevoren ligt vast welke inhoud gemeten
gaat worden en wat leerlingen van die inhoud minimaal
moeten beheersen. Dat heet het vaststellen van de beheersingsgraad. Je stelt van tevoren vast hoeveel vragen en
welke specifieke vragen de leerlingen voldoende moeten
maken om te slagen voor de toets. Dit doe je vóór het afnemen van de toets, of in ieder geval vóór inzage van de
toetsresultaten.
Voor het toepassen van een relatieve cesuur hebben we
data nodig, vaak veel data. Dit kan alleen als u voldoende
data verzamelt van toetsen om daarmee achteraf beslissingen te kunnen nemen. Bij het zelf ontwikkelen van
toetsen en schoolexamens in het voortgezet onderwijs is
dit vaak niet mogelijk en hebben we veel vaker te maken
met het fenomeen ‘absolute cesuur’. We gaan hier wat
verder op in.
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Cesuurbepaling: hoe pak je dat praktisch aan?
Wanneer een leerling 55 van de 100 punten behaalt, wordt het cijfer
een 5,5. Toch? Nee, dit hoeft niet zo te zijn. Meestal is het zo dat een 5,5
de laagste voldoende is. Maar dat betekent niet automatisch dat een 5,5
gelijk is aan 55% van de te behalen punten. Integendeel. We hopen allemaal dat de arts die ons moet opereren een hoger percentage goede
antwoorden had om een voldoende voor zijn examen te krijgen.
Om een cesuur te kunnen bepalen moet u een aantal factoren afwegen
die per toets kunnen verschillen. Wat is bijvoorbeeld het belang van het
onderwerp dat u toetst in relatie tot het vervolg van het curriculum? Met
andere woorden, hoe erg is het als een leerling sommige dingen niet
weet? Dit bepaalt de relevantie van specifieke vragen. En bij een toets
met meerkeuzevragen is er natuurlijk sprake van een gokkans. Dus moet
u kijken naar het aantal antwoordmogelijkheden en de gokkans meewegen (zie kader).
Maar uiteindelijk staat of valt alles met de kwaliteit van de toets zelf.
Uitgebreid nadenken over de cesuur van een toets die heel veel gebreken heeft, is niet zo zinvol. De meting die de toets doet is dan toch al
minder betrouwbaar. Daarom hoort een inhoudelijke en toetstechnische controle van de toets onlosmakelijk bij het traject van het bepalen
van een cesuur.
1. Wat wilt u meten?
Bedenk van tevoren vooral goed wat u wilt meten met de toets. Welke
inhoud neemt u wel en niet op? Is wat u toetst dekkend voor de stof die
echt belangrijk is om te beheersen? Werken met een toetsmatrijs helpt
om dit goed voor uzelf op een rijtje te zetten. Het gebruik van een taxonomie helpt ook. Daarmee kunt u nog eens extra nagaan of u meet op
het beoogde cognitieve niveau: moeten leerlingen weten wat er in de
stof staat en moeten ze dit kunnen reproduceren? Of wilt u dat ze de
stof kunnen toepassen, of nog verder: het zodanig snappen dat ze er
ook in nieuwe contexten mee uit de voeten kunnen? 1 Zorg dat uw toets
meet wat u wilt meten. Borg dus allereerst de validiteit van uw toets.
2. Dekken de vragen wat u wilt meten?
Uw toetsvragen moeten goed aansluiten op wat u wilt meten. Controleer, nadat u de toets heeft gemaakt, nog eens kritisch of de vragen de
kennis van de lesstof echt goed meten en niet met bijvoorbeeld gokken of
algemene (toets)kennis te beantwoorden zijn. Het is lastig om dit als maker van de toets zelf te beoordelen. Toetsen maken is dan ook bij uitstek
iets dat je samen doet. Laat vooral collega’s beoordelen of uw toetsopgaven een goede uitwerking zijn van wat u met de toetsmatrijs beoogt. De
toets moet onderscheid kunnen maken tussen de leerlingen die de stof
beheersen en degenen die dat niet (voldoende) doen. Een toets met opgaven die variëren in moeilijkheidsgraad is dan ook wenselijk.
3. Hoe belangrijk is de inhoud van de toets en de toets zelf?
Neem goed in overweging hoe belangrijk de beheersing van de te toetsen leerdoelen en leerstof is. Wat zijn de gevolgen als een leerling bepaalde leerdoelen of leerstof niet beheerst? Denk aan een afsluitend
examen voor een arts of een piloot. U bekijkt kritisch wat in de toets
aan bod komt. Hoe belangrijk is die stof in het licht van wat er nog gaat
komen in de volgende jaren? Welke onderdelen zijn cruciaal omdat
leerlingen daarmee verder zullen gaan in volgende periodes? Komt de
stof terug in volgende blokken? En hoeveel ruimte is er dan voor herstel of verdieping?
4. Norm voor voldoende vaststellen
Nadat u deze vragen voor uzelf beantwoord heeft, kunt u concreet met
de cesuur aan de slag. Nu neemt u de toets, en dan in het bijzonder de
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opgaven zelf, onder de loep. Doe dit bij voorkeur samen met collega’s uit
uw sectie.
Hoe gaat u te werk? U en uw collega’s bekijken alle opdrachten afzonderlijk. U houdt hierbij leerlingen in gedachten die u als ‘net voldoende’
inschat. Het kan hierbij gaan om leerlingen in de klas van nu, maar als
u al langer lesgeeft kunt u ook terugdenken aan de ‘net voldoende’-leerlingen uit voorgaande jaren. Per opdracht schat iedere collega de kans

‘Laat vooral
collega’s
beoordelen of
uw toetsopgaven
een goede
uitwerking zijn
van wat u met
de toetsmatrijs
beoogt.’

in dat deze grensleerlingen de opdracht goed zullen maken. Vervolgens
bespreekt u met elkaar de ingeschatte grensscores en komt u gezamenlijk per opdracht tot één grensscore. Ga hierbij vooral in gesprek met
elkaar. Zo komt u tot meer overeenstemming over het te geven onderwijs. Tenslotte telt u alle grensscores bij elkaar op. Deze optelsom vormt
de cesuur: de grens tussen voldoende en onvoldoende. Uitgangspunt is
dat de cesuur een 5,5 oplevert. Een score op of onder de gokkans resulteert in een 1, en alles goed beantwoorden levert het cijfer 10 op. Vervolgens bepaalt u de cijfers bij de andere scores. Om u daarbij te helpen
bestaat sinds kort de Cijferwijzer. Deze app ondersteunt docenten bij
het berekenen van de cijfers behorende bij hun cesuurbepaling. Zie
voor meer informatie de Zapservice (pag 22).
Komt u heel laag uit met uw cesuur, kijk dan nog eens heel kritisch naar
uw vragen. Zijn uw vragen niet te moeilijk en te veel afgestemd op de
heel goede leerling? Komt u daarentegen te hoog uit, dan biedt uw toets
misschien wel heel weinig gelegenheid aan de goede leerling om te laten zien dat hij meer kan met de stof dan u minimaal verwacht. Of
denk nog eens kritisch na over wat u in de lessen doet. Het kan zijn dat
de stof heel belangrijk is, en dat u ook vindt dat leerlingen de opgaven
voldoende moeten maken, maar dat u inschat dat dat best veel ge-

vraagd is. Dan ligt daar wellicht ook een uitdaging voor uw onderwijs.
Een reden te meer om toetsen niet pas aan het eind van een lessencyclus samen te stellen, maar aan het begin, het liefst voordat u begint
aan de leerstofeenheid.
5. Na de toetsafname
Wanneer u een toets heeft afgenomen, kunt u de resultaten op verschillende manieren analyseren. U kunt per vraag kijken wat de moei-

Blijkt dat de leerlingen slechter scoren dan gedacht, maar komt dit
doordat ze de noodzakelijke stof onvoldoende beheersen? Dan ligt het
meer voor de hand de toets over te laten doen of de bijgespijkerde kennis en vaardigheden in een volgende toets te laten terugkomen, nadat
u een andere of extra instructie heeft gegeven. Het aanpassen van de
cesuur in een dergelijke situatie is niet wenselijk, omdat leerlingen met
onvoldoende beheersing van de noodzakelijke basiskennis wel met die
stof verder moeten.

Let op: houd rekening met
de gokkans
Een belangrijke factor in de cesuurbepaling bij meerkeuzetoetsen is de
gokkans. Een leerling kan bij dit soort
toetsen namelijk de strategie toepassen om antwoorden te gaan
gokken. Bij een toets met tweekeuzevragen is de gokkans bijvoorbeeld 50%. Wanneer dan gekozen
wordt voor een cesuur van 50%
kunnen leerlingen die de stof niet
beheersen - als de gokkans niet
verrekend wordt - een voldoende
halen, enkel door te gokken. Dat doet
geen recht aan een eerlijke meting.
Daarom moet bij meerkeuzetoetsen,
na het bepalen van de cesuur, de
gokkans verrekend worden. Meer
informatie daarover en concrete
rekenvoorbeelden vindt u op
www.toetsmagazine.nl vermelden.

lijkheidsgraad van de vraag was. Met andere woorden, hoeveel leerlingen hadden de vraag goed? U kunt elke vraag vervolgens leggen naast
de toegekende taxonomie. Hebben de leerlingen beter gescoord op de
‘weet’-vragen, of juist op de ‘snap’- vragen2? U kunt uw leerlingen ook
ordenen op basis van score: de hoogste scoorder bovenaan de lijst en de
laagste scoorder onderaan de lijst. Bepaal vervolgens of dat ook klopt
met het beeld dat u van uw leerlingen heeft. Dit kunt u eventueel ook
per vraag doen. Het zou immers gek zijn als alle goed scorende leerlingen een bepaalde vraag fout hebben, terwijl de zwakke scoorders die
vraag juist goed beantwoorden. Kijk dan nog eens kritisch naar die
vraag in de toets.
Blijkt achteraf dat de toets moeilijker is dan ingeschat doordat bepaalde
vragen niet goed waren en eigenlijk aangepast zouden moeten worden,
dan kunt u de cesuur nog bijstellen. U kunt ook besluiten die vragen
niet mee te tellen bij de cesuur- en cijferbepaling. Bevatte de toets echt
te veel vragen die niet goed waren, dan kunt u de leerlingen beter een
herkansing aanbieden. Als u gewerkt heeft met een toetsmatrijs, kunt
u diezelfde toetsmatrijs gebruiken als basis voor de herkansing. Zo
zorgt u ervoor dat de oorspronkelijke toets en de herkansing vergelijkbaar zijn.

Samengevat
Een kant-en-klaar ‘recept voor de ideale cesuur’ bestaat dus helaas
niet. Bij iedere toets moet u de nodige denkstappen zetten om een cesuur vast te stellen. Een cesuur recht doet aan de inhoud die u aan het
toetsen bent en die passend is bij het doel waarmee u toetst. Als u zo
te werk gaat, krijgt de leerling het eerlijkste oordeel over zijn prestaties en krijgt u tegelijkertijd bruikbare feedback over de leerling én
over uw onderwijs.
Ga naar www.toetsmagazine.nl en download de langere versie van
dit artikel, inclusief rekenvoorbeelden.

Lees ook het artikel ‘Feedback je wijzer’ in Toets! 3
(www.toetsmagazine.nl/eerderintoets)

1 en 2 

￼
Meisjes scoren beter op rekentoetsen
…behalve als onderwijzers hun namen kunnen zien. Een nieuwe studie
van The National Bureau of Economic Research laat zien dat onderwijzers
op de basisschool een grote rol spelen in de beeldvorming dat meisjes niet
zouden kunnen rekenen. In het onderzoek werden verschillende soorten
toetsen afgenomen en vervolgens nagekeken door gewone onderwijzers
van de basisschool. Bij de rekentoetsen bleek dat, als zij de toetsen anoniem voorgelegd kregen, de meisjes beter scoorden dan de jongens.
Stonden de namen van de kinderen erbij, dan scoorden de jongens beter
dan de meisjes. Gingen de toetsen over andere onderwerpen, bijvoorbeeld
Engels, dan was er geen verschil tussen beide categorieën. De onderzoekers concluderen dat de onderwijzers de rekenkundige kwaliteiten van de
jongens overschatten en die van de meisjes onderschatten. En dat dit een
langetermijneffect zou kunnen hebben op de houding van de kinderen
tegenover het vak.

zapservice
Mijneindexamen.nl
Graag wil het College voor Toetsen en Examens (CvTE)
u attenderen op de nieuwe website mijneindexamen.nl.
Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met
de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips
zijn op deze site te vinden.

Meer doen met je toetsgegevens
De DATATEAM® methode is een aanpak voor onderwijsverbetering. Scholen
kunnen veel meer halen uit de gegevens die ze met toetsen verzamelen. Nu
blijft het vaak bij een cijfer toekennen. ‘Een onvoldoende of voldoende, het
maakt vaak niet uit want het volgende hoofdstuk wacht al. Dat is jammer,’ vindt
onderzoeker Kim Schildkamp, universitair hoofddocent bij lerarenopleiding
ELAN. Via de DATATEAM® methode wordt geprobeerd meer uit de beschikbare data te halen. Volgens Schildkamp is data-analyse niet altijd ingewikkeld.
‘Soms een kwestie van tellen. En dat kan op heel kleine schaal. Een aardrijkskunde docent uit een van onze teams had veel onvoldoendes na een toets. Na
een analyse per vraag concludeerde hij dat zijn leerlingen bij twee vragen voor
een groot deel slecht scoorden. De leerkracht paste er zijn lesprogramma op
aan en besloot meer aandacht te schenken aan die onderwerpen.’ De methode
lijkt te werken. ‘Wij willen meten of er op termijn echt een attitudeverandering
plaatsvindt. Nemen de kennis en vaardigheden voor data-analyse en -gebruik
in de school toe? Passen docenten de methode toe in de les? En het belangrijkste: worden de leerlingen er beter van?’ De eerste indicaties zien er volgens
Schildkamp goed uit. ‘Ik ben voorzichtig positief.’
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Middelbare school omzeilt schooladvies
Alleen een schooladvies van de leerkracht in groep 8 zou met
ingang van dit jaar voldoende moeten zijn om een kind tot een
middelbare school toe te laten. Maar middelbare scholen
zoeken meer houvast, aldus de Landelijke Ouderraad en de
koepel van basisscholen PO-Raad in Trouw. Middelbare
scholen en basisscholen in een regio maken afspraken over
het afnemen van intelligentietoetsen in groep 8. Ook klagen
ouders over middelbare scholen die voor toelating behalve
het advies, ook de toetsscores van de afgelopen drie jaar willen inzien. Zo wordt bijvoorbeeld vaak om het resultaat van de
Entreetoets uit groep 7 gevraagd. Evenmin is het de bedoeling dat middelbare scholen met basisscholen afspreken dat
het advies na overleg nog kan worden aangepast: de basisschool is immers de baas over het advies. Sommige middelbare scholen vragen ook om een zo simpel mogelijk schooladvies: alleen ‘vmbo-t’, en niet ‘vmbo/havo’. De PO-Raad
waarschuwt dat deze enkelvoudige adviezen niet altijd in het
belang van de leerling zijn. Als een basisschool meer opties
wil openhouden, moet een middelbare school dat accepteren. De Landelijke Ouderraad meldt dat ongeveer 15 procent
van de vragen van ouders gaat over het schooladvies. Voor 1
maart moeten alle basisscholen zo’n 190.000 kinderen een
schooladvies hebben gegeven.
￼

Later opstaan, betere cijfers?
In Hardenberg hebben Amy Pieper (19) en Anne Siersema (18) de slaapritmes en schoolresultaten
van ruim 700 medeleerlingen onderzocht onder begeleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Conclusie: pubers worden pas veel later op de dag actief en presteren ’s ochtends slecht. Veel tieners lijden aan een permanent slaaptekort. Hun bioritme sluit niet aan bij het schoolrooster. De Nieuwe Veste past daarom het rooster aan. Vanaf september beginnen bovenbouwleerlingen om negen
uur, in plaats van om tien over 8. Eerste- en tweedeklassers starten om half 9. Pas na half 11 moeten
ze echt opletten en proefwerken vinden alleen nog ’s middags plaats. ‘Want in de ochtend halen
leerlingen slechtere cijfers,’ zegt locatiedirecteur Tom Versteeg. Helpt dat half uurtje extra? ‘Jazeker,’
zegt onderzoeker Thomas Kantermann van de RUG. ‘Hoe langer tieners ’s ochtends kunnen slapen,
hoe beter dat is voor hun gezondheid. Veertien-plussers zou je niet voor 9 uur ‘s ochtends moeten
laten beginnen. 10 uur zou nog beter zijn.’

‘Geluk kun je gewoon meten’
Het meten van economische groei is niet de enige
maatstaf voor vooruitgang. De Happy Planet Index
rangschikt landen op geluk: waar leven mensen het
langst, het gelukkigst en het meest duurzaam? De
index werd in 2006 voor het eerst gepubliceerd door
de New Economics Foundation, een Britse denktank die zich richt op sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid. Om de drie jaar meten zij
van 151 landen de Happy Planet Index. Dit doen ze
door te kijken naar levensverwachting, geluk en de
ecologische voetafdruk van een land. ‘Ik denk dat
we als samenleving moeten kijken naar wat we echt
belangrijk vinden en wat we als vooruitgang zien.
Volgens ons zijn dat kwaliteit en kwantiteit van leven.
Dan heb je het dus over geluk en over levensverwachting. Maar je wilt ook dat toekomstige generaties langer en gelukkiger leven. Daarom wordt de
ecologische voetafdruk gemeten, aldus Koen Vredebregt en Patricia van Polanen Petel van het Happy Planet Platform in Nederland. ‘Geluk zou serieuzer genomen moeten worden. Het gaat over hoe
tevreden je bent met je leven als geheel. Daar is weinig zweverigs aan. Er wordt al een tijd lang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geluk. Steeds
meer blijkt dat je geluk wel gewoon kunt meten.’
Hoe doet Nederland het eigenlijk op de Happy Planet Index? ‘Wij staan op de 67e plek, een matige
middenmoter dus’, vertelt Vredebregt. ‘Het is vooral
onze ecologische voetafdruk die de Happy Planet
Index flink omlaag haalt. Op nummer één staat Costa Rica. Zij doen het qua geluk, levensverwachting
en duurzaamheid relatief gezien het beste.’

Wiskunde E-brief peilt draagvlak rekentoets
Tijdens en rond de vergadering van de commissie van OC&W van de
Tweede Kamer werd er gesuggereerd dat het aantal voorstanders wel
eens aanzienlijk zou kunnen zijn, maar dat de tegenstanders nu eenmaal
een betere toegang tot de media zouden hebben. De redactie van WiskundE-brief onderzocht dit draagvlak en peilde de steun voor de rekentoets onder haar 4300 abonnees. De redactie vroeg: (1) Bent u als wiskundedocent werkzaam in het voortgezet onderwijs? (Nee; Ja, maar
naast een andere baan; Ja, als enige baan), en (2) Staat u achter het
voornemen om het slagen voor het eindexamen afhankelijk te maken
van het slagen voor de rekentoets? (Nee; Alleen als de rekentoets ingrijpend wordt aangepast; Ja) Uit een a-selecte steekproef van bijna 600
adressen kwamen ruim 200 reacties binnen. Bijna 60% van de respondenten beantwoordt de eerste vraag met ‘Nee’. Ruim 30% gaat alleen
akkoord na een ingrijpende wijziging van de rekentoets en slechts ongeveer één op de acht mensen uit ‘het veld’ staat achter de rekentoets
zoals deze nu is georganiseerd. Zie ook: http://www.wiskundebrief.nl/

Big Data vereist
nieuwe professionals
De impact van Big Data op wetenschap
en samenleving wordt zo groot, dat er
nieuwe beroepen en kennisgebieden
door ontstaan, schrijft Science Guide,
het online magazine voor de kennissector. Anwar Osseyran (SURFsara) en Wilco Hazeleger (eScience Center) zien
daarbij geen grens aan de raadsels die
de mensheid wil oplossen. ‘We kunnen
nu toegang bieden tot rekenkracht – zoals die bij SURFsara – die buiten het bereik lag van haast iedereen. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid data.’ Die
mogelijkheden vereisen ook een andere manier van onderzoek doen en nieuwe beroepen. Osseyran spreekt van een ‘devop’; iemand die de kwaliteiten van een ontwikkelaar
en een beheerder met elkaar combineert. Deze zou onderzoekers moeten bijstaan in
hun projecten. ‘De uitdagingen van Big Data eisen van mijn team digitale wetenschappers dat ze in meerdere disciplines tegelijk aan de slag gaan,’ legt Hazeleger uit. Echt
interdisciplinair denken lijkt dus een vereiste te worden. Dat betekent wel dat Nederland
mee zal moeten in deze ontwikkelingen. ‘Grote internationale bedrijven worden naar
Nederland gelokt om er een postbus te huren, maar niet om er baanbrekend onderzoek
te doen. Ik maak me daar zorgen over. Als er in dit land geen substantiële hightechindustrie is, hoe lang zullen we dan nog bij kunnen blijven in de wetenschap?’
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Nieuwe cesuur app: Cijferwijzer
Toetsen nakijken en cijfers berekenen vraagt om tijd en aandacht. Het berekenen van de cesuur
kan daarbij best lastig zijn. Bij hoeveel punten ligt de zak-/slaaggrens? En hoe bereken je dan het
cijfer voor de rest van de mogelijk behaalde punten? Om deze vragen te beantwoorden brengt
Bureau ICE een app op de markt waar elke leraar mogelijk profijt van kan hebben.
Stel, er zijn 23 punten te behalen op een toets. Bij 15 punten krijgt een leerling een 5,5. Welk
cijfer heeft een leerling dan als hij 20 punten heeft gescoord? Met de ICE Cijferwijzer is het niet
nodig om zelf ingewikkelde berekeningen te doen; de app rekent het namelijk al voor u uit.
Hoe werkt de app? U voert in hoeveel punten er maximaal te behalen zijn op de toets, bij hoeveel
punten de zak-/slaaggrens ligt en welk cijfer hier aan vastzit (bijv. een 5 of een 5,5). Vervolgens
kunt u de behaalde punten van uw leerlingen invoeren en de app geeft u de cijfers terug. U kunt
de app downloaden in de Appstore en in de Playstore. Of kijk op www.toets.nl/cijferwijzer.

zapservice
Het prachtige risico van onderwijs
Moeten scholen wel gezien worden als instituten die op de meest effectieve manier human
capital genereren voor de mondiale arbeidsmarkt? Door middel van instrumenten als de rekentoets en opbrengstgericht werken lijkt de Nederlandse overheid te kiezen voor een ‘ja’ op
deze vraag. In het boek Het prachtige risico van onderwijs formuleert de internationaal vermaarde onderwijspedagoog en geassocieerd lid van de Onderwijsraad Gert Biesta (1957)
echter een helder en sterk onderbouwd ‘nee’. Biesta constateert een sterke beweging naar
evidence-based en opbrengstgericht onderwijs, een vernauwing naar meetbare doelstellingen en een algehele economisering van onderwijs. ‘De Angelsaksische manier van denken
begint in Nederland een stevige invloed te krijgen. Daardoor’, merkt hij op, ‘wordt het steeds
moeilijker voor leraren om na te denken waartoe onderwijs dient.’ Met zijn boek probeert Biesta de discussie over het doel en functioneren van onderwijs tot op het hoogste niveau brengen. Hij verkent thema’s als democratie, emancipatie en communicatie en brengt de grootste
denkers, zoals Hannah Arendt en Michael Foucault bij elkaar om duidelijk te maken dat ‘goed
onderwijs’ altijd een risico behelst; het kan door niemand worden afgedwongen. ‘Met het
boek wil ik duidelijk maken dat alle neigingen om onderwijs tot een risicoloze onderneming
willen maken iets nastreven wat geen onderwijs genoemd mag worden.’

Platform #Onderwijs2032
Op donderdag 12 februari lanceerden staatssecretaris Sander Dekker en Paul Schnabel het
Platform #Onderwijs2032. Medio november gaf Dekker het startschot voor een discussie
over de onderwijsinhoud in het primair en voortgezet onderwijs. De oproep van de staatssecretaris leverde ruim 17.000 suggesties en tips op. Met een feestelijke opening heeft de
staatssecretaris deze opbrengsten overhandigd aan het platform. Schnabel heeft inmiddels
de groep waarmee hij gaat werken aan een advies over de toekomst van ons onderwijs
compleet. De acht leden van het platform #onderwijs2032 zijn: Renée van Eijk, lerares op
Combinatie 70 in Rotterdam; Jan Verweij, leraar filosofie op het St. Odulphuslyceum in Tilburg; Martine Visser, rector Christelijke Scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam en Barendrecht; Theo Douma, voorzitter College van Bestuur van O2G2 in Groningen; Geert ten
Dam, hoogleraar onderwijskunde aan de UvA; Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland
en Farid Tabarki, trendwatcher.
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artikel

Karen Heij

Vier deskundigen nemen de cesuur onder de loep

Waar ligt de cesuur?
een masterclass
Een 5,5 is een voldoende. In het onderwijs hanteren we al sinds jaar en dag deze grens tussen
onvoldoende en voldoende, in vaktermen: de cesuur. Is dat gewoon een kwestie van afspraak of
zit er een logica achter dit getal? Het voelt vreemd om een rekentoets te krijgen waarbij een 4,5
al voldoende is. Komt dat omdat we gewoontedieren zijn of is er meer aan de hand? Hoe komen
cijferbepalingen tot stand en wat zijn de overwegingen?

Theo Eggen is hoogleraar aan de Universiteit Twente,
verbonden aan Cito en het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC). Bernard Veldkamp is
hoogleraar aan de Universiteit Twente en tevens verbonden aan RCEC. John de Jong is hoogleraar Taaltoetsing aan
de VU. Tjeerd Haitjema is psychometrisch expert bij
Bureau ICE. Met deze experts heeft Toets! op verschillende
momenten gesproken, waarbij ieder gesprek zijn eigen
verloop kende. In dit artikel vatten we hun inzichten en
antwoorden samen.
Wat is eigenlijk een cesuur?
Theo Eggen: ‘Een cesuur is een standaard. Een cesuur is
altijd gekoppeld aan een besluit. Boven de grens neem je
een ander besluit dan onder de grens: voldoende of onvoldoende, geslaagd of niet geslaagd, toegelaten of afgewezen.
De eindtoets voor het basisonderwijs, zoals Cito die maakt,
heeft eigenlijk vier cesuren; vier blokjes waar vier
verschillende besluiten bij horen. Er zijn overigens ook
toetsen waarbij zo’n besluit niet aan de orde is. Bijvoorbeeld bij het meten van vooruitgang. Dan is er helemaal
geen cesuur nodig.’
Zit er een logica achter de 5,5 als
voldoende?
‘Zeker’, zegt De Jong. ‘Een 5,5 staat voor een score die hoort
bij iemand die ten minste 50% van het getoetste niveau, en
wat daarin beschreven staat, goed doet. Onder de 5,5 zitten
scoorders bij wie de kans groter is dat ze het niveau niet
beheersen. De score 5,5 (en hoger) wordt toegekend aan de
groep mensen bij wie de kans groter is dat ze het wel kunnen dan dat ze het niet kunnen. En in deze groep zal je niemand meer tegenkomen waarbij de kans groter is dat hij
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het niet kan dan dat hij het wel kan. Dat is de definitie van
het Raschmodel. In feite doen we nogal ingewikkeld met
deze psychometrische onderbouwing. Iedere docent weet
dat de grens ongeveer op de helft ligt, een 5 is onvoldoende
en een 6 is net voldoende. Niemand haalt het in zijn hoofd
om te zeggen dat je een 1 voldoende is, net zomin als dat je
minstens een 9 moet halen om te slagen. Dat bestaat niet.’
We krijgen een rekentoets, waarbij een 4,5
voldoende is. Is dat een goede
ontwikkeling?
Daar is De Jong heel kort over: ‘Ze zijn gek.’ Haitjema vult
aan: ‘Het lijkt me een halfslachtige erkenning op de inhoudelijke kritiek uit het veld. Maar het is bizar om dan de cesuur te verlagen. Óf je weerlegt de kritiek, óf je besluit dat
2F nog te hoog gegrepen is en je verlegt je ambitie. Maar
dat doe je niet door de cesuur te verlagen. Beter is om dan
te besluiten, tijdelijk, op een niveau lager, 1F, te toetsen.’
Eggen ziet dat anders. Het vasthouden aan de cijferschaal
is misschien onzin. Maar als je dat doet kan in het begin
een 4,5 wel acceptabel zijn. Tijdelijk. Als je maar toewerkt
naar een 5,5 als grens. Veldkamp onderschrijft de tijdelijkheid van die aanpassing: ‘Bij de invoering van de rekentoets is geadviseerd om de cesuur bewust lager te leggen
omdat de meeste examenkandidaten voor rekenen nog
niet op de referentieniveaus van Meijerink zitten. Door de
lat eerst laag te leggen en hem vervolgens in een paar jaar
tijd stapsgewijs te verhogen tot de referentieniveaus, geef
je het vo en het mbo de tijd om het rekenonderwijs op een
verantwoorde manier in te voeren, zodat je van examenkandidaten ook kunt verwachten dat ze de rekentoets
halen.’

Theo eggen

Wat heb je nodig om te kunnen vaststellen
of iemand iets voldoende beheerst?
De Jong: ‘Je hebt eerst een beschrijvingskader nodig van
wat mensen moeten kunnen doen en hoe goed ze dat moeten kunnen doen. Zo’n beschrijvingskader beschrijft ook
hoe iemand zich ontwikkelt van nagenoeg geen beheersing naar praktisch volledige beheersing. Vervolgens zoek
je naar een punt waar de kans groter is dat iemand het wel
kan dan dat hij het niet kan. Dat is het basisprincipe. Neem
het examen van een bakkersopleiding. Als iemand goed
deeg kan rollen is dat niet voldoende om te slagen. Maar hij
hoeft ook niet alle finesses te beheersen, want dan hebben
we geen bakkers meer in Nederland. Je hoeft geen 5 sterren te hebben om een restaurant te beginnen. Je vraagt
dus nooit het maximum, maar ook nooit het minimum: je
zit er altijd ergens tussenin. Wanneer weet je meer wel
dan niet? Dat zal je met elkaar moeten bepalen. Internationale onderzoeken laten zien dat het heel belangrijk is voor
een hoge onderwijsopbrengst dat alle betrokkenen heel
duidelijk weten wat de bedoeling is van het onderwijs, wat
de standaarden zijn en wat de inhoud van het onderwijs
zou moeten zijn.’
Omdat veel leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg
moeite hebben om rekenniveau 2F te behalen, komt er een
eenvoudigere variant. Wel krijgen de vmbo-bb-leerlingen
vanaf 2015-2016 vier kansen. Tegelijkertijd wordt er
gestart met een pilot met een rekentoets 2A, de eenvoudigere rekentoets voor vmbo-bb. Maar er is geen inhoudelijke beschrijving van 2A.
Is dit wenselijk?
Veldkamp: ‘Ik ben heel blij met die eenvoudige variant. Als
je naar de toetsresultaten van vmbo-bb-leerlingen kijkt en
in gesprek gaat met het veld, dan moet je constateren dat
2F voor veel van hen onhaalbaar is en je kunt je afvragen
of zij dat niveau echt nodig hebben in hun werk.’ Maar
Haitjema is geen voorstander: ‘Niet wenselijk, zo wordt de
inhoud van een nog onbekende toets leidend voor de invulling van een niveau. Er is nu nergens een inhoudelijke
beschrijving van 2A, dus docenten, leerlingen en andere
betrokkenen in het onderwijs weten niet waar ze zich op
moeten voorbereiden. Het is bijna onethisch. Breng eerst
maar in kaart waar leerlingen precies moeite mee hebben,
bespreek wat wenselijk is wat ze wel moeten beheersen,
pas indien noodzakelijk de didactiek daarop aan, maak een
inhoudelijke beschrijving en maak die openbaar. Daarna
pas komt toetsconstructie om de hoek kijken. Een goede
toets moet gebaseerd zijn op een duidelijk inhoudelijk
kader. Pas dan kun je met elkaar controleren of het examen goed is en een daarbij passende cesuur opstellen.’
Ook De Jong vindt dit een verkeerde ontwikkeling: ‘Zelfs
daar waar we syllabussen hebben, hebben we nog te weinig houvast. Laat staan dat we in een syllabus opschrijven
wat er in het examen zit. Omgekeerde wereld. Omdat het

‘Een cesuur is
een standaard.
Een cesuur is
altijd gekoppeld
aan een besluit.’
Toets! 25

niet bekend is wat we eigenlijk willen meten, zijn de voexamens nu al niet zomaar een goede vertaling van wat
we willen dat mensen kunnen.’
Samen bepaal je dus de inhoud. Dan van
inhoud naar uitslag: hoe stel je een
cesuur op?
Eggen: ‘Heb je nog weinig data, dan werkt men het meest
met de standaardbepalingsmethode Angoff. Je neemt
meerdere experts, minstens 8 om een goede steekproef te
hebben, en het gezamenlijk oordeel van de experts geeft je
de cesuur. Je laat hen een student in gedachten nemen die
op de grens van voldoende/onvoldoende zit. Vervolgens
laat je hen per item aangeven of ze denken dat ‘hun’ grensstudent deze wel of niet goed zal maken. Je verzamelt alle
oordelen en middelt ze, of sluit de uitersten uit. Belangrijk
bij deze methode is dat de experts zeer vertrouwd zijn met
de inhoud van wat er getoetst moet worden en met de
toets zelf. Laat de experts ook eerst met elkaar discussiëren
over de vragen voordat zij hun inschattingen met betrekking tot de ‘grensstudent’ geven. Bekend is dat veel beoordelaars de grensstudent overschatten. Zeker bij innovaties,
nieuwe toetsen, denken beoordelaars dat leerlingen meer
goed zouden moeten doen dan ze in de praktijk blijken te
kunnen. Op basis van de expertoordelen kun je besluiten
om de cesuur, de 5,5, op een bepaalde plek te leggen.
Vervolgens is het wijs om ook even af te wegen wat de
gevolgen zijn van de cesuur op deze plek: hoeveel studenten zullen er nu zakken en slagen? Hierover kun je in een
nieuwe ronde met de experts opnieuw nadenken. Deze
methode werkt goed en is redelijk uitvoerbaar. Je zorgt zo

bernard veldkamp

‘Gestandaardiseerde
toetsen passen goed
bij een klas met
standaardleerlingen,
maar daar zijn er
maar weinig van.’
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tegelijkertijd voor draagvlak. Ongeveer zo is het ook gegaan bij de rekentoets. Je ziet dan dat de vakdeskundigen
de cesuur hoog leggen en dat de resultaten in de praktijk
anders uitwijzen. De gedachte was dat het rekenniveau
omhoog zou gaan. Maar het niveau gaat niet omhoog omdat je een toets afneemt. Daar is meer voor nodig.’
Soms sturen we aan op een bepaald
slagingspercentage. Hoe doe je dat dan
met een cesuur?
Eggen: ‘Bij een goed beschreven inhoudelijk kader werkt
zo’n Angoff-procedure best redelijk. Maar je kunt ook
een combinatie maken met een variant van de Hofsteemethode. Neem de kennisbasistoets bij de lerarenopleidingen van de hogescholen. Daar stellen we een cesuur vast,
maar combineren dat met de mogelijkheid om te schuiven
(Hofstee). Je vraagt je dan af: wat is het minimale en maximale aanvaardbare percentage personen dat kan slagen?
En wat is het minimale en maximale percentage kennis dat
iemand moet hebb en om te slagen? Bijvoorbeeld: je moet
minimaal 40% van de voorgeschreven kennis hebben en je
mag nooit meer dan 80% van de kandidaten laten zakken.
Een soort compromismethode, feitelijk twee schuiven waar
je mee mengt tot je tot een aanvaardbare cesuur komt.’
Waarom zijn de slagingspercentages van
de verschillende vakken niet hetzelfde?
Eggen: ‘Verschillende deskundigenpanels voor de verschillende vakken kunnen via de Angoff-procedure
uitkomen op verschillende cesuren. Weet je wat dwaas is?
We slagen er eindelijk in om meer leerlingen een exact

Tjeerd Haitjema
vakkenpakket te laten kiezen. Het is al jaren zo dat van de
vwo’ers bijna de helft het vak wiskunde B kiest. Iedereen
doet examen Nederlands. En de slagingspercentages voor
wiskunde zijn bijna altijd een procent of 10 lager dan die
voor Nederlands, ondanks dat wiskunde maar door een
geselecteerde groep is gemaakt. Dit zal met de status van
het vak wiskunde te maken hebben: het is moeilijk, en dus
vinden wij lagere slagingspercentages aanvaardbaar. Zo
zie je hoe vreemd we soms bezig kunnen zijn. Dan hebben
we eindelijk meer leerlingen, maar dan laten we ze zakken
en demotiveren hen op deze manier om verder exact te
kiezen.’
Dus hoe groot de inspanning ook zou zijn
van leerlingen, leraren, lesmethodes,
uren, enzovoort, je zal dat niet terugzien
in de examenresultaten?
Eggen: ‘Nee, en dat zou natuurlijk wel moeten. Ik denk wel
dat deskundigen hier op de langere termijn een halt aan
moeten toeroepen, maar vooralsnog is het zo.’

‘Als een toets
inhoudelijk
rammelt, kan ik er
wel allemaal
ingewikkelde
analyses op
uitvoeren, maar
dan blijft het een
gedrocht.’

Eerder werd gesproken over een goed
inhoudelijk kader. Welke basis bieden de
referentieniveaus voor bijvoorbeeld de
rekentoetsen?
Eggen: ‘Dat vind ik heel lastig. Want men zegt wel dat je
opgaven op een bepaald niveau hebt, maar wat betekent
dat eigenlijk? Wat zegt je dat dan? Maakt iemand met dat
niveau die opgave goed of heeft diegene een kans van 50%
of meer om dat item goed te maken? Dat weet men eigenlijk niet zo goed. De items van een niveau zijn echt niet altijd even moeilijk. Er zitten opgaven bij waarvan je verwacht dat iemand die precies op dat niveau zit ze niet goed
zal maken, en dat iemand die hoger dan die cesuur zit, ze
wel goed zal maken. Kortom, die niveaus worden vertaald
in opgaven die zelf variëren in moeilijkheidsgraad, maar
die als het goed is wel beperkt zijn in spreiding. Dus het is
niet zo maar klip en klaar bij welk niveau een item hoort,
of hoe moeilijk een niveau is.’
En hoe sturend is het Common European
Framework voor het maken van toetsen
voor de moderne vreemde talen?
De Jong: ‘Brian North heeft ooit de descriptoren (beschrijvingen van taaltaken, red.) voor niveaus van taalvaardigheid over de hele wereld onderzocht en verzameld. In
Europa is dat opgepakt in de vorm van een Europees
Referentiekader. Dat kader is gebaseerd op 500 losse descriptoren. Die zijn als losse statements geschaald, dat wil
zeggen: ieder statement (‘kan de krant lezen’, ‘kan uitleggen waarom hij te laat is gekomen’) is geschaald van ‘kan
helemaal niks’ tot ‘kan praktisch alles’. Die schaal is vervolgens ingedeeld in intervallen omdat het als geheel onbeheersbaar was. Die zijn gedefinieerd als A1, A2 etc. En
wat is de grens tussen A1 en A2? Dan kom je weer op het
verhaal van de cesuur. Wanneer beheers je A2? Toen ze de
schaal maakten hebben ze de descriptoren ingedeeld. De
descriptoren in het interval A1 hoorden bij A1 en de descriptoren daarboven, in het interval A2, hoorden bij A2.
Vervolgens heeft men die descriptoren samengevat en dat
zijn de globale niveaubeschrijvingen geworden. Nu komt
de vraag: waar moet je zitten als gebruiker van de taal om
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John de jong
A1 te zijn? Brian North en Cambridge zeggen dat je aan het
begin van interval A1 moet zitten. Maar dat is onzin. Dat is
zeggen dat iemand zijn gymnasiumdiploma heeft gehaald
als hij maar één vraag van het examen goed heeft. De
makkelijkste vraag nog wel. Het lijkt me toch dat iemand
die A1 ‘is’ in de meeste gevallen de zaken die worden
beschreven binnen dit interval moet beheersen. Vervolgens zit je met de vraag: wat is de definitie van ‘in de
meeste gevallen’? De globale descriptor van A1 is eigenlijk
een samenvatting van alle losse A1-descriptoren. Maar
lees alle documenten van de Raad van Europa en lees ook
de nageboortes daarvan en nergens, maar dan ook nergens, lees je over hoe je dat moet interpreteren. Er wordt
aangenomen dat mensen weten wat A1 is. Er wordt aangenomen dat als je een examen of een toets wilt afleveren
op niveau A1, dat je wel weet wat A1 is. Maar er is geen
psychometrische definitie. Het is en blijft een inhoudelijke beschrijving. En zo behoud je het misverstand dat wat
Cambridge als A1 aanmerkt, in feite veel lager is dan wat
wij hier als A1 bestempelen.’

‘Eén ding dat
we heel erg
verkeerd doen
in ons onderwijs
is dat we veel te
lang wachten
met feedback.’

Bureau ICE maakt tal van toetsen
gebaseerd op het Europees Referentiekader. Hoe doen jullie dat? Waar leggen
jullie de cesuur?
Haitjema: ‘We maken taken die iemand met een bepaald
niveau in principe allemaal goed zou moeten maken. Ook
de ‘6min’-kandidaat. Maar een cesuur van 100% is natuurlijk niet wenselijk of verdedigbaar. Bij veel toetsen houden
we een ‘ruis’ aan van 20%: kandidaten kunnen vragen verkeerd interpreteren, en constructeurs kunnen er ook naast
zitten. De cesuur ligt dan in principe op 80%. Van toetsen
die bijvoorbeeld in ons digitale toetssysteem TOA zitten,
kunnen we anoniem data verzamelen en analyseren. Omdat in de TOA ook toetsen zitten die twee niveaus meten
en omdat we werken met zogenaamde ankeropgaven die
terugkomen in verschillende toetsen, kunnen we één lange vaardigheidsschaal maken, van A1 tot of tot en met –
C1. Daarnaast werken we ook met standaardsettingsprocedures (zoals een Angoff-procedure, red.), waarbij externe
inhoudsdeskundigen een oordeel over elke individuele
vraag formuleren. Op grond van de vaardigheidsschaal en
de uitkomsten van de standaardsettingsprocedure wordt
de cesuur gemonitord en worden cesuren desgewenst aangepast, of toetsopgaven vervangen’.
Niet bij elke soort toets is een cesuur van
groot belang, toch?
Veldkamp: ‘Nee. Bij toetsen die erop zijn gericht om leerlingen verder te helpen, formatieve toetsen, gaat het veel
meer om de informatie die je uit die toetsen krijgt. Je kunt
je afvragen hoe belangrijk het is dat je bij dit soort toetsen
een cesuur bepaalt. Toetsen zijn nu vaak een stok achter
de deur en dat is jammer. Het streven naar een zes gemiddeld is een probleem. Internationaal zie je dat we heel goed
in staat zijn onze leerlingen naar een zes te brengen, maar
we zijn niet goed in staat om ze te laten excelleren. Daarvoor zijn we te veel ingesteld op het behalen van de minimale basis. In de praktijk zie je vaak dat elke toets na een
lesstofeenheid de functie heeft van een examen. Het
levert een gemiddelde op dat boven de zes moet zijn. Dat is
een heel summatieve manier van omgaan met toetsen. De
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kwaliteit van het onderwijs zou veel beter worden als we
meer formatief zouden toetsen en als we de informatie die
zo’n toets kan opleveren beter zouden gebruiken.’
Meer feedback geven, bijvoorbeeld? Als
feedback geven een belangrijk doel is, wat
voor toets heb je dan eigenlijk nodig?
Veldkamp: ‘Feedback geven is belangrijk en een uitdaging
op zich. Het vraagt in mijn beleving ook om andere
toetsen. Feedback wordt gerichter als je meer formatieve
toetsen gebruikt, die veel dichterbij de methode liggen. Het
betekent dus dat je als school altijd goed moet nadenken
welke informatie je wilt verkrijgen uit een toets. Wil je
leerlingen kunnen vergelijken met landelijk gemiddelden?
Dan heb je leerstofonafhankelijke toetsen nodig. Die lenen
zich weer minder voor opbrengstgericht werken. Bij opbrengstgericht werken is het immers de uitdaging om de
toetsresultaten te interpreteren en te koppelen aan de inhoud van de lessen. Om informatie te krijgen om kinderen
bij te spijkeren op bepaalde gebieden of klassikaal dingen
opnieuw aan te bieden. Als je volstaat met alleen aan te
geven waar een kind staat ten opzichte van de rest van de
populatie, heb je wel heel weinig informatie. Een toets is
meer dan de afronding van een module, het is ook de start
van je volgende module. Heel veel docenten moeten die
denkstap nog maken. Als toetsdeskundige vind ik dat ontzettend jammer. Heel veel informatie die toetsen geven,
ook gestandaardiseerde toetsen, wordt niet genoeg
gebruikt. En dan krijgt de toets een heel beoordelend karakter. Kunnen ze over de meetlat springen of niet.’
Werkt feedback op basis van toetsen?
De Jong: ‘Eén ding dat we heel erg verkeerd doen in ons
onderwijs is dat we veel te lang wachten met feedback.
Onderzoek laat zien dat feedback dan nauwelijks nog zin
heeft. Onmiddellijke feedback, of zo onmiddellijk als mogelijk, is veel effectiever. Daarom juich ik de ontwikkelingen
van digitaal onderwijs zo toe. Dat geeft direct feedback
waar iemand van leert. Denk maar aan de spellingschecker bij Word. Als we meer met computers kunnen
toetsen, met onmiddellijke feedback, gaat dat echt helpen
de onderwijsopbrengsten te vergroten. Tenminste, als we
ons daarbij focussen op formatieve feedback. Niet voortdurend cijfers geven. Een cijfer is een zeer beperkte vorm
van feedback. Het gaat erom dat je de leerlingen in tussentijdse toetsen informatie geeft over waar ze nog wat aan
moeten doen, wat beter kan. Dat is belangrijker dan een
eindoordeel over voldoende of onvoldoende.’
Hoe belangrijk is de focus op het
verschil tussen het SE en het CE?
Veldkamp is daar kort over: ‘In de schoolexamens worden
andere eindtermen getoetst dan in het centraal schriftelijk. Het is gek om de afwijking met het CE als beoordeling
mee te nemen, zo plat zou je het niet mogen slaan. We
moeten nog stappen zetten om op een andere manier te
kijken naar het schoolexamen. Scholen zouden niet moeten hoeven te schuiven met cesuren om problemen met de
inspectie te voorkomen. Scholen moeten kunnen afwijken.
Ze moeten dan wel kunnen verantwoorden dat de kwaliteit van hun metingen goed is. Past de toets bij de eindtermen, is de toets te verantwoorden met een toetsmatrijs?

‘Heel veel informatie
die toetsen geven, ook
gestandaardiseerde
toetsen, wordt niet
genoeg gebruikt.’

Is er sprake van een betrouwbare beoordeling met goede
criteria? Denk aan scripties, projecten. Kunnen de cijfers
psychometrisch verantwoord worden? Is er niet gefraudeerd? Is er een goede procedure gevolgd? Als scholen zichzelf goed gecontroleerd hebben en er is toch sprake van een
afwijking, en die is verklaarbaar omdat er andere elementen getoetst worden, is dat alleen maar winst.
Wij hebben een beoordelingskader (rcec.nl) en een checklist
(toetsmagazine.nl/checklistrcec) ontwikkeld voor scholen,
zodat ze zich inhoudelijk kunnen verantwoorden over hun
examenkwaliteit.’
Hoe moeten we ons dan wel kunnen
verantwoorden naar de inspectie?
Veldkamp: ‘De inspectie is met name geïnteresseerd in het
gebruik van kwalitatief goede toetsen. Gestandaardiseerde
toetsen hebben vaak als eigenschap dat er een verantwoording is van de kwaliteit. Daarom snap ik wel dat de
inspectie hier op stuurt. Maar de garantie dat je op een verantwoorde manier meet – dat vind ik ook heel belangrijk
– kun je ook geven als je eigen toetsen gebruikt. Of methodetoetsen. Als je maar kunt onderbouwen dat ze goed zijn.
Een docent die verstand heeft van toetskwaliteit is ook in
staat gefundeerde wijzigingen aan te brengen in toetsen,
om de toets nog beter te laten passen bij wat zijn leerlingen
nodig hebben. Gestandaardiseerde toetsen passen goed bij
een klas met standaardleerlingen, maar daar zijn er (gelukkig) maar weinig van. Juist de vertaling van de standaardtoets naar het individuele kind in de klas zal toch door de
docent moeten gebeuren. En zelfs als er een gestandaardiseerde toets gebruikt wordt, zal de docent toch nog moeten
kunnen verantwoorden dat de kwaliteit van de toets op
orde is. Je kunt van een standaardtoets niet verwachten
dat hij optimaal is voor elke individuele leerling, ook gezien de diversiteit in het onderwijs. Zo kom je uiteindelijk
altijd weer bij de docent uit. Die zijn in hun vak heel goed,
maar qua kennis van toetsen is er nog wat te winnen.
Daarin zijn ze veel minder getraind, terwijl ze misschien
wel 30% van hun tijd met toetsen bezig zijn’.
Terug naar de cesuurbepaling.
Hoe belangrijk is een goede
cesuurbepaling nu eigenlijk?
Haitjema: ‘Mijn dagelijkse werk bestaat voor een groot deel
uit het bepalen van de kwaliteit van toetsen en examens
en het bepalen van de cesuren aan de hand van statistiek
en psychometrie. Gelukkig zijn er veel meer collega’s bezig
met de fundamenten: een inhoudelijk verantwoorde toets,
standaard of op maat. Want als het fundament van een
toets niet goed is, als een toets inhoudelijk rammelt, kan ik
er wel allemaal ingewikkelde analyses op uitvoeren, maar
dan blijft het een gedrocht.’
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vraag hetANIEK
Heeft u vragen over toetsen? Begrijpt u
bepaalde toetsresultaten niet? Bent u door uw
repertoire aan vraagvormen heen of heeft u
binnen uw sectie een geschil over
een beoordeling?

Leg uw vraag voor aan
toetsexpert Aniek Geelen.
Zij beantwoordt ‘m graag.
redactie@toetsmagazine.nl
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MARIAN, DOCENTE ENGELS
‘Ik wil graag toetsen maken die veel beter
differentiëren tussen de goede en matige
leerlingen. Waar begin ik?’

GUUS, DOCENT WISKUNDE
‘Na een proefwerk en de uitslag komen eigenlijk alleen de leerlingen
die een onvoldoende hebben hun proefwerk inzien. Ik vind dat jammer,
want ook leerlingen met een 6 of een 7 kunnen nog veel leren van hun
fouten. Wat kan ik daaraan doen?’
Aniek: Het onderwijssysteem nodigt uit om resultaatgericht te werken: met
cijfers kun je beheersing aantonen. Wanneer leerlingen de lesstof afsluiten met
een toets en daarvoor een voldoende halen, betekent het dat ze die lesstof
beheersen. Dat impliceert tegelijkertijd dat ze die inhoud niet meer ‘nodig’
hebben. Het levert ze dan niets op om nog terug te kijken, omdat niemand
daar ooit nog naar gaat vragen. Daarom is de eerste vraag die je jezelf moet
stellen ‘Waaróm wil ik dat mijn leerlingen de toets inzien?’. Is het een toets ván
het leren, of een toets vóór het leren? Als je toetsen vóór het leren wilt inzetten
is het daadwerkelijk zinvol voor leerlingen (en voor u) om, ook bij een voldoende,
inzicht te hebben in hoe er gescoord is. Komen de onderwerpen bijvoorbeeld
in de volgende periode nog aan bod? Of is het een intake- of voortgangsmeting?
Dan kan de leerling daadwerkelijk de regie nemen en iets dóen met de
resultaten: ze gebruiken in het komende leertraject.
Om leerlingen te laten wennen aan het nabespreken van toetsen, ongeacht
het resultaat, kun je ermee beginnen om de toets klassikaal te bespreken.
Maak leerlingen eigenaar van hun leerproces: laat ze voor zichzelf bepalen
waar ze goed hebben gescoord en waar ze nog aan moeten werken. Bedenk
een puntensysteem, loof een prijs uit voor de best verbeterde toets, geef een
cijfer voor de aanpassingen: er zijn ook vele manieren om leerlingen ook
extrinsiek te motiveren om ermee aan de slag te gaan. Hulpmiddelen die je
hiervoor kunt inzetten zijn onder andere de ToetsfeedbackWijzer en de
Leerlingwijzer (zie Toets! 3). Lees ook het artikel terug van René Kneyber in
Toets! 3 (Het averechtse effect van een cijfer).

Aniek: Je begint met het vaststellen van wat
voor differentiatie je zoekt. Stel, je wilt in je
brugklas een vmbo- en een havo-groep
definiëren. Dan zal je moeten zorgen dat de
vragen in je toets in te delen zijn naar minimaal
één van die twee subgroepen. Vervolgens stel je
jezelf bij elke toetsvraag de vraag: mag ik
verwachten dat álle leerlingen deze vraag
voldoende maken? En: welke vragen moet een
vmbo’er of juist een havist goed beantwoorden?
Zo leg je per toetsvraag in je toetsmatrijs vast
voor welk niveau de vraag ‘meetelt’: alleen voor
vmbo, alleen voor havo, of voor beide.
Wanneer je dat hebt vastgesteld, kun je ‘spelen’
met de cesuur (lees ook het artikel over
cesuurbepaling op pagina 24): welke cesuur stel
je vast over gehele toets? En wat voor cesuur
stel je vast als je uitgaat van alleen de vmbovragen? Dan heb je een toets die de ‘typische’
vmbo’er voldoende moet kunnen maken.
Hetzelfde geldt als je uitgaat van de havo-vragen
met de daarbij behorende cesuur. Wanneer je
die cesuur behaalt als leerling, heb je aangetoond
de toets op ‘havo-niveau’ te kunnen maken. Je
kunt dus differentiëren door dezelfde toets op
twee manieren te beoordelen: één beoordeling
voor vmbo en één voor havo.

EEN DOCENT
‘Kun je vragen uit een summatieve toets ook gebruiken in een formatieve toets?
Of zijn vragen uit een formatieve toets altijd een ander soort vragen?’
Aniek: Je kunt vragen uit een summatieve toets ook gebruiken in een formatieve toets. Uiteraard is het in dat
geval wel belangrijk om rekening te houden met zowel de inhoud als het niveau. Hiervoor kun je het beste de
toetsmatrijzen van de formatieve en de summatieve toets naast elkaar leggen: zijn er toetsdoelen die in beide
matrijzen terugkomen? Indien dat het geval is, kun je de vraag in beide type toetsen gebruiken. Dat geldt
zowel voor de inhoud als het niveau: het toetsdoel moet niet alleen hetzelfde onderwerp bevragen, maar moet
dat ook op hetzelfde (cognitieve) niveau doen. Denk bijvoorbeeld aan de indeling op weten, doen en snappen,
of de RTTI-niveaus.
Natuurlijk spreekt het voor zich dat je niet exact dezelfde vraag voor beide toetsen in één leerjaar selecteert.
Dan loop je immers het risico dat de leerlingen er al bekend mee zijn en dat je daarmee de validiteit van je toets
aantast: je toetst dan eerder het geheugen van je leerlingen dan de beheersing van de vakinhoud.
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BEN, DOCENT NEDERLANDS
‘In Nederland werken we met cijfers
van 1 tot 10. In andere landen,
bijvoorbeeld Amerika, zie ik altijd
A’s en B’s. Is er een wezenlijk verschil tussen deze twee manieren
van scoren? Is er iets te zeggen
voor het ene of juist voor het andere
systeem?’
JEFFREY, DOCENT AARDRIJKSKUNDE
‘Een toets is maar een momentopname, een foto. Dat is wat je vaak hoort
zeggen als het gaat om de waarde van toetsen en toetsresultaten. In
hoeverre is dat waar?’
Aniek: Het afnemen en maken van een (summatieve) toets is de afronding van een
proces waar zowel de leerling als de docent naartoe werkt. Als dat proces goed
verlopen is – iedereen heeft gedaan wat hij zou moeten doen – dan is zo’n toets
minder gevoelig voor het ‘toeval’ van het moment. Leerlingen hebben bijvoorbeeld
goed meegedaan tijdens lessen, hun huiswerk gemaakt en zich goed voorbereid
op dat ene proefwerk. En docenten hebben goed lesgegeven, gezorgd voor een
optimale leeromgeving en hebben een goede toets gemaakt, op basis van een
toetsmatrijs met concrete toetsdoelen. Op deze manier bevorder je dat je
toets(resultaten) een goede afspiegeling zijn van de lesstof, of andersom: dat je
lessen een goede afspiegeling waren van je doelen (die in je toets zijn verwerkt).
Dat alles maakt dat de invloed van het moment op je toetsresultaten kleiner is.
Maar natuurlijk blijft de toetsafname zelf altijd een momentopname en dat moment
kan storingen kennen: bouwwerkzaamheden naast het lokaal, een snotterende
klasgenoot, examenstress of ruzie met een vriendje – de mogelijkheden zijn
eindeloos.

SANNE, LERAAR IN OPLEIDING
‘Mijn toets moet ‘RTTI-proof’ zijn. Daarvoor moet ik ook reproductieve
vragen/opdrachten maken. Maar hoe doe ik dat in een tekstbegripstoets?
De beschrijving van reproductief is: weergeven van wat letterlijk is
geleerd. Ik zou niet weten hoe ik dat realiseer met een tekstbegripstoets.’
Aniek: Nadat je het waaróm van je toets hebt vastgesteld is de volgende vraag
wát je eigenlijk wilt gaan toetsen. Om het wát – tekstbegrip, in dit voorbeeld – te
operationaliseren, en vooral te classificeren, kun je een taxonomie gebruiken.
RTTI, in dit voorbeeld.
Het is echter geen verplichting om in élke toets álle onderdelen van de taxonomie
te bevragen. Voor het beheersen van tekstbegrip bij geschreven teksten moet de
leerling een aantal stappen nemen: hij moet de boodschap waarnemen, die
ontcijferen en er vervolgens betekenis aan toekennen. Uitgaande van een nieuwe
tekst waarop de leerling deze stappen loslaat, doet hij inderdaad niets
reproductiefs. Wanneer je tekstbegrip als vaardigheid wilt meten, is het dus ook
niet erg dat je geen reproductie bevraagt: je toetsdoel wordt immers bereikt, ook
zonder dat je er reproductievragen over stelt.
Mocht je toch één of enkele reproductievragen willen toevoegen, zou je je kunnen
richten op onderliggende kennis voor tekstbegrip, bijvoorbeeld de definitie van
een leesstrategie of een bepaald begrip, zoals hoofdgedachte of drogredenen.
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Aniek: Op het eerste oog lijken beide
systemen vergelijkbaar: je werkt met
een schaal die bestaat uit een minimum
en een maximum, waarbij de score op
die schaal aangeeft in hoeverre je het
getoetste beheerst. In Nederland gaan
we uit van een schaal die loopt van
1 tot en met 10, al dan niet gespecificeerd in decimalen. Als we kijken
naar de Verenigde Staten, wordt die
schaal in letters uitgedrukt: over het
algemeen loopt die schaal van A tot en
met D, plus F. A tot en met D geven
over het algemeen voldoendes aan, F
een onvoldoende. Met plussen en
minnen kan die schaalscore nog wat
gespecificeerd worden: zo kun je
bijvoorbeeld een B-, B of B+ halen.
Verschillende instellingen in de VS gaan
op verschillende manieren met dit
systeem om. Soms hangt een letter
samen met een procentuele score,
bijvoorbeeld: met een procentuele
score van 97% tot 100% haal je een
A+, met een score van 93%-97% een
A, enzovoorts. Maar soms geeft zo’n
letter ook een relatieve score weer,
bijvoorbeeld: als je bij de best scorende
tien procent hoort krijg je een A+, als je
bij de beste tien tot twintig procent
scoort een A, enzovoorts. Je cijfer is
dan dus afhankelijk van het niveau van
je groep.
Het cijfersysteem in de Verenigde
Staten is al jarenlang onderwerp van
debat en er zijn dan ook talloze artikelen over geschreven, met name over
het gevolg van deze relatieve manier
van cijfers geven.

[advertentie]

Hoe kan ik mijn
leerlingen goed
adviseren over een
bovenbouwprofiel?
Vonne Maas, docente Biologie

Door de resultaten
per vak inzichtelijk
te maken met een
onafhankelijke
toets, kun je
leerlingen gericht
begeleiden
Jochum Winkelman, jwinkelman@bureau-ice.nl

Met de profielkeuzetoetsen voor wiskunde, economie, biologie en natuurkunde geeft u uw leerlingen een
gericht bovenbouwadvies. Kijk voor meer informatie op www.toets.nl/profielkeuzetoets of bel 0345 - 65 66 81.

artikel 3

Voorselectie
en toelating op
het Koninklijk
Conservatorium
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Renée Conradi

artikel

‘Staat hier
iemand die
zindert van
de liefde voor
muziek?’
Toelating op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is
een wederzijdse belofte, tussen de student en de opleiding,
om het hoogst haalbare uit elkaar te halen. Om die reden is de
toelatingsprocedure minstens zo van belang als het eindexamen.
Aan de poort wordt dan ook streng geselecteerd. Alleen zo kan
het conservatorium haar belofte waarmaken. Wie mag naar
binnen en wie niet?

Er bestaat in Nederland geen officiële vooropleiding die
toegang biedt tot het conservatorium. Maar vrijwel alle
aspirant-studenten hebben, ieder op hun eigen manier,
wel al jaren van muziekeducatie achter de rug. Een vroeg
begin is gewoonweg de beste entree in de muziek. Tenminste, als je beschikt over voldoende talent om het te kunnen
maken in de veeleisende, internationale beroepsomgeving.
Er is dan ook geen discussie over het gegeven dat er aan de
poort van het conservatorium selectie plaatsvindt. Van de
ongeveer duizend kandidaten die zich jaarlijks aanmelden
voor één van de studierichtingen, worden er zo’n honderd
aangenomen. Op basis waarvan? Hoe beoordeel je of iemand het in zich heeft om professioneel musicus te worden? ‘In ieder geval niet op smaak, zoals nog weleens wordt
gedacht,’ stelt Susanne van Els.
Van Els is afdelingshoofd Klassieke Muziek op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het gehele Klassieke curriculum.
De toelatingsprocedure maakt een klein deel uit van haar
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Voorbeeld van assessmentcriteria die gelden voor het bachelorexamen

Uitwerking van de twee criteria
Communication en Ensemble playing

Criteria en weging
musical awareness
communication
ensemble

30%
30%

control of instrument
sound

10

program notes/presentation

30%
Communication

Ensemble playing

Distinction on all aspects

Distinction on all aspects

Compelling capacity

An excellent collaborative

30%

timing
program

value

9 - 9,5
10%

to move

ethos between members

an audience

of the ensemble resulting
in an integrated and
engaging performance

werkzaamheden. Van Els: ‘De procedure is niet alleen belangrijk voor de aspirant-studenten, maar ook voor het
conservatorium zelf. Als wij iemand aannemen, dan beschouwen wij dat als een wederzijdse afspraak. Een toezegging dat wij het hoogst haalbare uit hem zullen halen.
Die handtekening zetten we alleen als we zeker zijn van
zijn muzikale capaciteiten en ontwikkelingspotentieel.’ Dat
potentieel uit zich in concrete aspecten, zoals fysieke capaciteiten en gehoorcapaciteiten, maar ook in persoonlijkheid, motivatie en toewijding. Om daar inzicht in te krijgen
is een uitgebalanceerde selectieprocedure noodzakelijk.
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8 - 8,5

Clear and

A clear and comprehensive

convincing capacity

awareness of aspects

to engage

of ensemble playing

an audience

with good communication
between members
of the team

7 - 7,5

Consistent capacity

A generally good

to engage

response to others

an audience

in the ensemble

Some capacity

A recognisable attempt to

to engage

engage with the musical

an audience

ideas of the ensemble

Limited capacity

Inadequate interaction

to engage

between ensemble

an audience

members

Een samenspel
Volgens Van Els is het beoordelen van muzikale prestaties
helemaal niet zo ongrijpbaar als weleens wordt gedacht:
‘Er heerst een notie dat zoiets moeilijk meetbaar is en dat is
absoluut niet het geval.’ Een getraind oor hoort volgens
Van Els gelijk op welk niveau een kandidaat speelt, of zijn
gehoor goed is en of hij de noten beheerst. Het is te vergelijken met taalvaardigheid: is iemand goed in spelling? Hoe
groot is iemands woordenschat? Echter, goed kunnen lezen en schrijven maakt van iemand nog geen topauteur.
Daarvoor heb je talent nodig. ‘Talent is een samenspel tussen bekwaamheid en ontwikkelingspotentieel. Een professionele carrière als musicus betekent een leven lang leren.
De ambitie om je te blijven ontwikkelen en het potentieel
om dat ook daadwerkelijk te kunnen, zijn twee factoren
die altijd aanwezig moeten zijn: bij de toelating op het conservatorium, bij het afstuderen, maar ook daarna,’ aldus
Van Els.

didaat. We selecteren dan heel basaal, op basis van de
vraag: is dit van voldoende niveau om in het eerste jaar
van de opleiding mee te kunnen draaien? Van dat eerste
jaar hebben we een duidelijk beeld, dat ligt vast in ‘assessment criteria’. Daarnaast spiegelen we ook aan het niveau
van onze huidige Bachelor I studenten.’

Het kaf van het koren
De specifieke invulling van de toelatingsprocedure verschilt per studierichting, maar bestaat doorgaans uit een
voorselectie en een toelatingsexamen. Kandidaten leveren
bij hun inschrijving verschillende geluids- of video-opnames en een uitgebreid motivatieformulier in. Tijdens de
voorselectie beoordelen assessoren, aan de hand van die
opnames, de technische en muzikale kwaliteiten van een
kandidaat. Zwart-wit gesteld wordt bij dit onderdeel het
kaf van het koren gescheiden. Van Els: ‘De voorselectie
geeft ons een eerste indicatie van het niveau van een kan-

Belangrijke indicatie
Zij die aan het niveau voldoen worden uitgenodigd voor
het toelatingsexamen, dat bestaat uit een theoretisch deel
en een praktijkexamen. Het eerste, theoretische deel omvat een schriftelijke algemene muziekleertest, een persoonlijk onderzoek naar de gehoorontwikkeling, en prima
vista – van blad – zingen en spelen. Zo wordt het niveau
van een kandidaat op het gebied van muziektheorie getoetst. Dat is van belang om te kunnen beslissen of een
kandidaat al dan niet kan instromen in het theorie-onderwijs van het conservatorium, in het eerste jaar of op een

5,5 - 6,5

0-5

Susanne van Els

hoger niveau. De beoordeling die hieruit voortvloeit is een
belangrijke indicatie van het niveau, maar het uiteindelijke oordeel wordt pas gevormd na het praktijkexamen. ‘Iedere kandidaat heeft het recht om aan het praktijkexamen
deel te nemen. Ook diegenen met de aanbeveling niet
doen. Waar het uiteindelijk om draait is: staat daar iemand
die zindert van de liefde voor muziek? Of staat daar een
soort ambtenaar die heel goed, heel veel noten kan spelen?’ aldus Van Els.
Samenhang van factoren
Het praktijkexamen is het belangrijkste onderdeel van de
toelatingsprocedure. Hier draagt de kandidaat een eigen
selectie voor uit een aantal voorgeschreven stukken. Naast
Van Els zijn bij dit onderdeel alle docenten van de desbetreffende instrumentgroep aanwezig. Zij gaan, wanneer
de kandidaat de zaal weer heeft verlaten, met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijk oordeel te komen. ‘Dat doen
we aan de hand van criteria als: is het zuiver en mooi van
toon? Heeft iemand gevoel voor timing? Hoe zit het met de
coördinatie? Wil iemand iets uitdrukken, of is de aanpak
puur instrumentaal? Op basis hiervan kunnen we heel
goed beoordelen of iemand goed genoeg is,’ aldus Van Els.
Al is daar nog lang niet alles mee gezegd. Ook het motivatieformulier, dat kandidaten bij hun aanmelding inleveren, speelt een rol. Op het motivatieformulier gaan de
kandidaten in op hun artistieke ideeën, professionele ac-

vaak de keuze is van een enkele docent. ‘Dat is een heel
bewuste keuze. Als voorzitter is het mijn verantwoordelijk
dat alle aspecten, op basis waarvan we een keuze kunnen
maken, aan bod komen. En dat niet één enkele docent zijn
zin doordrukt, maar dat het een gezamenlijke beslissing is.
Daarin ben ik een constante factor, maar de aanwezigheid
van alle docenten is dat ook. Die gedeelde verantwoordelijkheid is een kwaliteitsgarantie. Wij zetten onze handte-

‘Wij zetten onze handtekening
onder het succes van een student.’
tiviteiten en hun persoonlijke en professionele ambities.
Daarnaast kijkt men ook naar leeftijd, muzikale expressie
en misschien wel het belangrijkste: het ontwikkelingspotentieel van een kandidaat. Al deze factoren in samenhang bepalen uiteindelijk het oordeel. ‘Zo deed er vorig
jaar een jong, maar heel gemotiveerd meisje auditie. Haar
cellospel was niet op niveau, maar het fysieke talent en
het gehoortalent waren bij haar heel mooi aanwezig. Een
andere kandidaat speelde dezelfde werken wel op niveau,
maar moest fysiek gezien nog veel afleren om zich op een
natuurlijke manier verder te kunnen ontwikkelen. Zou je
enkel een opname beluisteren, dan was hij een betere
kandidaat geweest. Toch werd het meisje toegelaten.
Opbouwen is makkelijker dan afleren. We beoordelen op
potentieel, niet op waar de kandidaat nu al staat,’ Het
oordeel over toelating hangt dus af van al die verschillende factoren.
Gedeelde verantwoordelijkheid
De beslissing om iemand wel of niet aan te nemen wordt
door alle docenten binnen de desbetreffende instrumentgroep gezamenlijk gemaakt. Dat in tegenstelling tot ouderwetse conservatoria, waar het beslissende oordeel nog

kening onder het succes van een student. Dat doen we als
instituut en dat kan alleen als we samen nauwgezet onze
beoordelingsaspecten voor ogen houden,’ aldus Van Els.
Kwaliteitscontrole
Deze aanpak staat vanaf het toelatingsexamen tot aan het
eindexamen centraal. Het is een van de ingebouwde kwaliteitscontroles waar niet alleen de student, maar ook de
opleiding zelf profijt van heeft. Zowel het instituut als de
student hebben groot belang bij het functioneren op
topniveau. Het niveau van eind-examenkandidaten wordt
dan ook ieder jaar onder de loep genomen door middel
van international benchmarking. ‘Grote lui’ uit de internationale professionele muziekwereld beoordelen dan of
het niveau van de studenten hoog genoeg is om mee te
kunnen draaien op topniveau. Van Els: ‘Per jaar vallen
slechts één á twee studenten af. We leveren onze studenten dus af op niveau en dat betekent dat we het bij de toelating goed doen. Zoals gezegd: het eindexamen is voor
een musicus slechts een tussenstop op de weg van levenslange groei. Maar voor ons is de beoordeling van die eindexamens een graadmeter voor ons onderwijs, van toelating tot eindexamen.’
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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.

Antilliaanse race om havo / vwo

Een
felbegeerde
plek
‘Is dit kind geschikt om de havo te kunnen gaan volgen?’ Stelt u zich eens
voor dat het antwoord is: ‘Zeker wel, dit kind zou de stof best aankunnen,
maar helaas zijn er geen havo-plekken meer beschikbaar.’ Dat zal in
Nederland niet gebeuren. In Curaçao ligt dat iets anders. Toets! was te
gast op het Maria Immaculata Lyceum (MIL), een school voor voortgezet
onderwijs voor havo en vwo.

In Nederland kiest een leerling na de basisschool een vorm
van voortgezet onderwijs. De uitkomsten van een eindtoets, samen met het schooladvies, helpen om die keuze te
maken. Sinds dit jaar is in Nederland het schooladvies van
de basisschool leidend. Het beeld dat uit de eindtoets basisonderwijs komt is aanvullend (lees ook het bericht in de
Zapservice). Ouder en leerling mogen er in Nederland dus
van uitgaan dat de leerling terechtkomt op het niveau dat
bij hem past. In Curaçao is dat allerminst een zekerheid.
Schaarste
Het onderwijs in Curaçao is sterk gebaseerd op het Nederlandse onderwijssysteem. Na de basisschool, het funderend onderwijs, gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld vsbo (vmbo), havo of vwo. Lange tijd
waren er op het eiland echter maar drie scholen voor
voortgezet onderwijs die havo-/vwo-plekken aanboden.
Een school voor openbaar onderwijs en twee scholen voor
katholiek onderwijs. Die beperkte beschikbaarheid wat betreft havo-/vwo-plekken had en heeft nog steeds gevolgen
voor het schooladvies en de manier waarop men een cesuur vaststelt.
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Wij zijn te gast op het Maria Immaculata Lyceum (MIL),
een school met ongeveer 700 leerlingen en we spreken
met rector Edgar de Palm. Hij vertelt ons meer over de
doorstroom van funderend onderwijs naar havo/vwo.
‘Lange tijd stroomde elk jaar ongeveer 18% van alle Curaçaose leerlingen door naar een havo/vwo-school. Dat percentage was eenvoudigweg gebaseerd op het aantal beschikbare plekken. Inmiddels is er wel een vierde school
voor havo/vwo bijgekomen, een protestants-christelijke.
En er komt ook een middelbare school voor havo/vwo bij,
waar het Papiaments de voer- en instructietaal is. Het aanbod voor havo/vwo-plekken wordt dus groter. Daardoor
kan ook het aantal leerlingen dat een havo-advies of hoger
krijgt, stijgen. Er wordt momenteel een percentage gehanteerd van 22%.’ Ter informatie, dat percentage is nog altijd
een stuk lager dan in Nederland, waar in 2012 ongeveer
47% van de leerlingen een havo- en/of een vwo-advies
kreeg.
Quotum
Het voelt een beetje als de omgekeerde wereld. Niet de capaciteiten van de leerling, maar het aantal onderwijsplek-

Willemstad,Curaçao

Rector
Edgar de Palm

te gast in:

ken bepaalt de cesuur. Hoe gaat dat in z’n werk? Ook in
Curaçao neemt men aan het einde van het funderend onderwijs een eindtoets af. Deze toets wordt lokaal ontwikkeld door het exameninstituut van Curaçao, ETE, de
evenknie van Cito. De eindtoets bevat opgaven voor Nederlandse taal, rekenen en Papiaments. De Palm: ‘Het vaststellen van de verschillende cesuren gebeurt onder verantwoordelijkheid van een commissie, samengesteld door
de gezamenlijke schoolbesturen. Zij geeft aan hoe hoog het
percentage havisten en vwo’ers dat jaar kan zijn. Is dat
20%, dan krijgt 20% van de (beste) leerlingen voor de eindtoets een 8 of hoger, en daarmee een havo-/vwo-advies.
Eventueel mag dat een 7,75 zijn, maar dan moet de leerling

Ieder kind heeft
hetzelfde recht om met
een goede intelligentie
een havo-uitdaging aan
te mogen gaan.
van de basisschool een havo-advies meekrijgen.’ De Palm
beaamt dat door deze werkwijze het gemiddelde niveau
van de leerlingen het ene jaar wat anders uitvalt dan het
andere. ‘Soms hebben we een zwakke lichting, zoals we dat
dan noemen, en soms hebben we relatief veel sterke leerlingen. Het gevolg van deze werkwijze is dat leerlingen die
wel de capaciteiten hebben niet per definitie op havo of
vwo terecht komen. Aan de scores en percentages kunnen
we dat dus niet zien. Het gebeurt wel dat ouders in beroep
gaan tegen de beslissing. En soms zie je dat leerlingen die
in eerste instantie waren afgewezen na een jaar toch nog
via het vsbo naar havo gaan, omdat op het vsbo blijkt dat
men toch echt met een havo-leerling te maken had.’
Nederlands
De score op de eindtoets is een samengesteld cijfer: men
middelt het cijfer voor Nederlands en voor Papiaments.
Het cijfer dat hieruit komt wordt weer gemiddeld met het
cijfer voor rekenen. En dat laatste gemiddelde moet dus
een 8 zijn voor havo/vwo. De Palm: ‘En dan kan het dus
ook gebeuren dat een leerling een zesje voor Nederlands
behaalt, maar een 9 voor Papiaments en een 8,5 voor rekenen. Daarmee mag hij naar de havo, terwijl het Nederlands eigenlijk te weinig op niveau is. Dit is een groeiende
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zorg. Ongeveer tien jaar geleden besloot de overheid dat de
voertaal en de instructietaal in het funderend onderwijs
tijdens de eerste vier jaren Papiaments moet zijn. Pas na
het vierde schooljaar wordt het vak Nederlands aangeboden. Dat levert vanzelfsprekend leerlingen op met een
mindere beheersing van het Nederlands. Toch moeten
deze leerlingen straks een Nederlands eindexamen doen.
Dit jaar doen de eerste leerlingen, sinds die beleidswijziging op politiek niveau, eindexamen havo. Die groep lijkt
nog redelijk op niveau. Dat komt omdat de onderwijzers in

de eerste jaren van die taalomslag nog relatief veel Nederlands gebruikten. Dat is in de jaren erna snel veranderd.
Nu lijkt dit politieke taalbeleid zich weer voorzichtig te keren, maar het niveau Nederlands is inmiddels echt te laag.
Dat maakt dat onze leerlingen mindere prestaties leveren
en de eindexamenresultaten lager uitvallen.’ Het MIL is bij
uitstek een school waar leerlingen naartoe gaan die van
Papiamentstalige basisscholen komen, of waar het Papiaments in ieder geval dominant is. Voor de school een hele
uitdaging om deze leerlingen op het taalniveau te krijgen
dat ze nodig hebben om het eindexamen in het Nederlands
te kunnen maken. Het Nederlands is voor hen nog niet
eens een tweede taal; in hun dagelijkse omgeving wordt
nauwelijks Nederlands gesproken. Het Nederlands is eerder een vreemde taal. Toch heeft de school de opdracht om
hun leerlingen binnen dezelfde tijd, echter onder geheel
andere omstandigheden en met veel minder faciliteiten,
naar hetzelfde Nederlandse examen te brengen, waarbij
voor iedereen eenzelfde cesuur geldt.
Ambitie
De scholen moeten hard werken om het slagingspercentage te behalen dat in de buurt blijft van dat van Nederland. Daarvoor is ambitie en beleid nodig. Taalbeleid, om te
beginnen. De Palm: ‘Al een tijd geleden hebben we extra
uren Nederlands ingeroosterd voor die leerlingen die dat
nodig hebben. Het beroep dat wordt gedaan op de Nederlandse taalvaardigheid is groot, omdat we op Curaçao me-
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rendeels werken met Nederlandse lesmethoden.’ De Palm
raakt er steeds meer van overtuigd dat veel meer leerlingen op het eiland de capaciteiten hebben om havo of vwo
te kunnen volgen. Maar in het funderend onderwijs valt,
wat hem betreft, nog een hoop werk te verrichten om ervoor te zorgen dat leerlingen met voldoende bagage toch
het voortgezet onderwijs voor havo/vwo kunnen gaan
volgen. ‘Ik ken scholen die eenvoudigweg aangeven dat zij
geen havoleerlingen in huis hebben. Hun verwachtingspatroon is laag en dat bevestigt zichzelf.’ Op het MIL kunnen veel leerlingen laten zien wat ze waard zijn. Als het

enigszins kans van slagen heeft, worden leerlingen toegelaten op een havo- of vwo-afdeling. De Palm vindt het belangrijk dat leerlingen het kunnen proberen. Haal eruit
wat erin zit. Ieder kind heeft hetzelfde recht om met een
goede intelligentie een havo-uitdaging aan te mogen gaan.
En volgens De Palm komt het uiteindelijk maar weinig
voor dat leerlingen het niet redden.
De Palm legt uit dat ook het huidige percentage op dit moment een aandachtspunt is. ‘Het aantal scholen met havo-/
vwo-plekken groeit, maar het aantal leerlingen in het funderend onderwijs is niet gegroeid. Er stromen per saldo
dus niet meer leerlingen door naar het voortgezet onderwijs voor havo/vwo. Men loopt daardoor nu het risico
dat het toegenomen aantal verschillende havo-/vwoafdelingen per afdeling weer kleiner gaat worden; hetzelfde aantal leerlingen zal verdeeld moeten worden over
meer scholen. De Palm vindt dat niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs, inhoudelijk niet, maar ook praktisch niet. Het liefst ziet De Palm zijn school groeien naar
zo’n 800 leerlingen. Daarvoor heeft zijn school de capaciteit, in menskracht en in ruimte. Het geeft hem ook meer
mogelijkheden om een sterk onderwijsaanbod neer te
zetten en een goed personeelsbeleid te voeren. Hij hoopt
dat het quotum wat dat betreft wordt verruimd, zodat de
havo-/vwo-afdelingen sterk kunnen blijven, kunnen gaan
groeien en zo aan alle leerlingen de onderwijskans kunnen
geven die bij hen past.

Cesuren...
op herhaling!

doe de test

Doe opnieuw de voortgangstoets.
Let op, u heeft nu maar twee antwoordmogelijkheden: waar of niet waar.
1.	Een proefwerk met een hoge cesuur is
moeilijker dan een proefwerk met een
lage cesuur.
waar

niet waar

2.	Een score van 55% goed moet
gekoppeld worden aan het cijfer 5,5.
waar

niet waar

3.	Op het conservatorium in Den Haag
hebben ze een examen als intake.
waar

niet waar

4.	Een relatieve cesuur stel je pas vast
nadat je de toets hebt afgenomen.
waar

niet waar

5.	De gokkans verreken je bij de bepaling
van de cesuur.
waar

niet waar

6.	Je kunt het beste voor elk vak dezelfde
cesuur hanteren.
waar

niet waar

7.	De gokkans bij een meerkeuzetoets met
vier antwoordmogelijkheden is 25%.
waar

niet waar

8.	Een cesuurbepaling bij formatieve
toetsen is niet nodig.
waar

niet waar

9.	Zonder inhoudelijke beschrijving kun
je geen examen maken.
waar

niet waar

10.	Bij de Angoff-methode voor cesuurbepaling maak je gebruik van data.
waar

niet waar

11.	Een voortgangstoets is een toets die
bedoeld is om halverwege het leerjaar
af te nemen.
waar

niet waar

12.	De referentieniveaus voor rekenen
geven ook een cesuur aan voor
toetsen bij die niveaus.
waar

niet waar

13.	Bij de nieuwe rekentoets ligt de grens
tussen voldoende en onvoldoende op 4,5.
waar

niet waar

14.	Om goed opbrengstgericht te werken
kun je volstaan met gestandaardiseerde
toetsen die leerlingen vergelijken met
landelijke gemiddelden.
waar

niet waar

15.	Bij de eindtoets voor het basisonderwijs op Curaçao wordt gewerkt
met een relatieve cesuur.
waar

niet waar

Hoe bereken ik mijn score?
Ga voor de goede antwoorden opnieuw naar pagina 14. Tel uw goede antwoorden
bij elkaar op en trek uw foute antwoorden er vanaf. Heeft u 11 punten of meer,
dan beschikt u over basiskennis ten aanzien van cesuur bepalen.
U heeft uw masterclass dan met een voldoende resultaat afgesloten!
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artikel

door Jacques Dane

Learning
by doing
op de
Kookschool

Huishoudschool, Graaf Florisstraat te Rotterdam, 1925-1922.
Dit is een kookklasje van mejuffrouw C.E. Huender. Op 16 juli 1904 behaalde mejuffrouw Huender aan de landelijk
bekende Huishoudschool 'Laan van Meerdervoort' in Den Haag het diploma van lerares in koken en voedingsleer.
Op zaterdag 17 februari 1940 nam zij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid.

‘Iedereen weet dat je een vaatdoek iedere dag moet verschonen. Maar de meeste mensen
denken daar niet meer niet aan’, aldus minister Edith Schippers in november 2014
bij de lancering van een hygiënecampagne van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De VVD-minister bedoelde dit niet betuttelend:
deze campagne was ontwikkeld om weggezakte kennis weer naar boven te halen.

Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht.
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Dagelijks lopen ongeveer 2000 Nederlanders een voedselvergiftiging
op door vuile vaatdoekjes, smerige snijplanken en vieze handen. Het
onderstreept misschien de noodzaak van de campagne van Schippers.
De vraag is waar vrouwen en mannen deze basiskennis rond hygiëne
in het huishouden leren.
In haar studie Vrouw des huizes (2009) beschrijft historica Els Kloek
op treffende wijze de geschiedenis van de Hollandse huisvrouw. Eeuwenlang stond zij bekend als een proper type. Zeventiende-eeuwse
schilderijen van keurig opgeruimde interieurs, achttiende-eeuwse
prenten met werkmeiden die zingend huishoudelijk werk verrichten
en twintigste-eeuwse foto’s van huisvrouwen in schortjas die
met harde bezems stoepjes schrobben, bevestigen het beeld van een proper land.
Volgens Simon Carmiggelt was het
schoonmaken van de stoep ‘een van de onwrikbare zuilen van het zindelijk gezinsleven’. Basiskennis over het huishouden
werd eeuwenlang overgedragen van moeder op dochter en piepjonge huishoudsters
en werkmeiden leerden in de dagelijkse
praktijk van hun ervaren collega’s de
kneepjes van het vak. Het verrichten van
het huishouden was – en is nog altijd – een
belangrijk beroep dat geleerd moet worden. Learning by hearing, seeing – en
vooral – doing.

Wanneer de overgebleven melk te lang in de pan bleef of later nog eens
opgewarmd werd, ontstond er kopergroen.
De dorpsarts die de commissaris van de Koningin attendeerde op de
veelvoorkomende kopervergiftiging was door zijn studie op de hoogte
van deze ziekte die, zoals gezegd, reeds algemeen bekend was en eenvoudig voorkomen kon worden. Maar de arts kon maar moeilijk een
gedragsverandering bij de bevolking teweegbrengen. In veel gezinnen,
van hoog tot laag, werd het voedsel in koperen pannen bereid en werd
de goede raad van de arts om dit anders of zorgvuldiger te doen in de
wind geslagen. Gebrek aan deugdelijk huishoudonderwijs was hier de
oorzaak van.
Dat kopervergiftiging rond 1900 bij zuigelingen in de steden bij in ieder geval de midden- en hogere klassen bijna was verdwenen, komt onder andere door de oprichting
van scholen voor kook- en huishoudonderwijs. In 1888 werd in Den Haag als proef de
eerste Kookschool geopend. De reden voor
de oprichting van de Haagsche Kookschool
was de ‘onbedrevenheid’ en ‘roekeloosheid’
van zowel de huisvrouw als de dienstbode
in de ‘allereerste en noodzakelijke beginselen’ van voedingsleer, warenkennis en hygiëne. Huishoudelijk werk werd voor het
eerst gezien als een écht vak: op de Kookschool leerden moeders in spe en huishoudsters-in-opleiding hoe je een woonhuis
effectief kunt schoonhouden en wat keukenhygiëne is.

Sloppenwijken
Het (geïdealiseerde) beeld van een fris en
helder Nederland kreeg een stevige knauw
Huishoudschool, wasles, circa 1925.
door de studie Koninkrijk vol sloppen (2010)
Op de achterzijde van deze foto staat genoteerd:
Luisteren en kijken
van architect- en stedenbouwhistoricus
Mejuffrouw J.C. Gaaikema met Volledige Damescursus.
Op de vele foto’s van het kook- en huisAuke van der Woud. De negentiende eeuwDeze docente behaalde op 25 juni 1915 het diploma voor
houdonderwijs in de collectie van het Onse verstedelijking zorgde namelijk ook voor
lerares aan de Amsterdamsche Huishoudschool.
derwijsmuseum staan jonge, serieus kijkenachterbuurten met open riolen, straatjes
de vrouwen afgebeeld, die in klaslokalen bekend werden gemaakt met
waar stinkend afval bleef liggen, levendige handel in gammel vlees dat
de geheimen van de kookkunst en de beginselen van keukenhygiëne.
voor vers werd doorverkocht en, niet te vergeten, kinderen die nauweGekleed in onberispelijk keukenschort met hoofdkapje blikken ze in de
lijks verschoond of gevoed werden. In de tweede helft van de negentienlens van de fotograaf. Vanzelfsprekend waren er leerboeken en werd
de eeuw leefde meer dan een miljoen Nederlanders (op een totaal van 3
er getoetst en geëxamineerd. Maar het belangrijkste was luisteren, kijmiljoen landgenoten) in sloppenwijken.
ken hoe de docente het doet en het daarna zelf in de praktijk brengen;
eigenlijk zoals in een traditioneel Engels kindergedichtje: ‘I do it normal
Kopergroen
Op het dunbevolkte platteland was het overigens niet veel beter. In 1900
/ I do it slow / I do it with you / Then off you go’.
noteerde de commissaris van de Koningin van Noord-Brabant in een
reisverslag dat hij van de huisarts had vernomen dat de kindersterfte exKeukenhygiëne is ook in de eenentwintigste eeuw een vak dat zowel
treem hoog was. In het gezin van een wethouder waren er van de 18 geop school als in de dagelijkse praktijk van het gezinshuishouden gezond geboren kinderen nog maar drie over: geen enkel kind werd één
leerd moet worden. In ziekenhuizen, bejaardencentra en scholen is het
jaar oud, de meesten stierven na vier à vijf dagen en een enkeling haalde
bewaken van de hygiëne een eerste vereiste, omdat zieken, ouderen en
de drie maanden. De oorzaak, aldus de huisarts, was heel eenvoudig: de
kinderen nu eenmaal kwetsbaar zijn voor bacteriën en schimmels. Een
kinderen kregen geen borstvoeding, maar werden grootgebracht met de
scherp oog voor hygiëne is ook van belang voor gezinnen. Ouders moefles en door deze flesvoeding stierven ze aan ‘kopergroen’.
ten er op toezien dat het keukenblad zindelijk is, dat er geen bedorven
voedsel rondslingert en dat het vaatdoekje regelmatig verschoond
‘Kopergroen’ was in de voorgaande eeuwen een veelvoorkomende
wordt.
ziekte die op arsenicumvergiftiging leek. Al in de tweede helft van de
negentiende eeuw was kopergroen algemeen bekend. Een medicus omKopergroen is de wereld uit. Daar zorgden de voorgangers van minisschreef het in 1867 als volgt: ‘De vergiftiging door kopergroen is bijna
ter Schippers, en vooral de docenten huishoudkunde, voor. Het feit
een alledaagsche zaak. Omdat ons keukengerief, waarin men de spijzen
dat er tegenwoordig dagelijks nog 2000 mensen voedselvergiftiging
bewaart of bereidt, nog al veel uit koper samengesteld is.’ Symptomen
oplopen is overigens niet zo vreemd: als bestaande kennis niet daadvan kopervergiftiging waren ‘hoofdpijn, hevige buikpijnen, brakingen
werkelijk wordt overgedragen, dan zal deze uiteindelijk op de mest[en] eene soort van lamheid in de armen’. Door algemene zwakheid
vaalt van de geschiedenis terecht komen. En dat laatste wil minister
konden de moeders in het dorpje hun pasgeboren kind geen borstvoeSchippers nu juist voorkomen.
ding geven en daarom werd er koemelk in een koperen pan bereid.
Toets! 45

DOEN

Klas

onderbouwen

PLUS

ontwikkelen

beargumenteren

oplossingen
voorstellen

grote lijnen
aangeven

conclusies
aantonen

plannen
ontwikkelen

hoofd- en bijzaken
onderscheiden

standpunt
innemen

advies
geven

analyseren

voorspellen

ordenen

opsommen

voorbeelden
geven
vergelijken

classiﬁceren

evalueren

concluderen

vragen

vragen

vragen

BASIS

punten

vragen

punten

vragen

punten

vragen

PLUS

samenvatten

in eigen woorden
uitleggen

TOTAAL AANTAL PUNTEN

te halen
punten

behaalde
punten

PERCENTAGE

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

weten

TOTAAL AANTAL PUNTEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN

PERCENTAGE

PERCENTAGE

© Bureau

ICE

toets.nl

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

doen

wat heb je niet goed gedaan in deze toets?
14139 Toetsfeedbackwijzer [2].indd
• weten | doen | snappen (omcirkel)
• onderwerpen:

Vak
Cijfer

BASIS

beschrijven

deﬁniëren

14139 Toetsfeedbackwijzer [2].indd 2

naam

PLUS

benoemen

aanwijzen

toets.nl

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

punten

BASIS

SNAPPEN
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WAT IS HET?

1
2
3
4
5
6

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.

meest

soms

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:

altijd

al

vraagnummer
nooit

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

HOE WERKT DE TOETSFEEDBACKWIJZER?

7
8
9
10

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

ja

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

ja

nee

nee
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A - BESTAANDE TOETS

B - NIEUWE 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 verschillende niveaus en noteer het percentage
per niveau.
Stap 4: Check of de totale verhouding tussen de
niveaus is zoals gewenst.

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

Zo krijg je een helder overzicht van de verhouding
waarin de niveaus weten, doen en snappen
vertegenwoordigd zijn in de toets.
Ga je een nieuwe toets ontwikkelen? Maak dan
gebruik van stappenplan B.

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.

DOWNLOAD DE VERSCHILLENDE WIJZERS EN INSTRUCTIES OP WWW.TOETSMAGAZINE.NL/EERDER-IN-TOETS
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Kennen van het geleerde,
reproduceren.
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wat heb je niet goed gedaan in deze toets?
• weten | doen | snappen (omcirkel)
• onderwerpen:

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

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:

soms

vraagnummer

meestal

snappen

Toepassen van het geleerde,
met een geautomatiseerde strategie.

Naam toets

Onderwijstype

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

tip 1
Maak de oefenopgaven uit de les nog een
keer als voorbereiding op de toets.
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snappen

weten

Vak

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

nooit

Klas

Cijfer

altijd

naam

Toetsvorm

Leerjaar

Cesuur

tip 1
Vraag je leerkracht of hij het eens
op een andere manier uitlegt.

tip 2

tip 2

tip 2

Vraag je ouders of iemand anders om je te
overhoren als je geleerd hebt voor de toets.

Vraag je leerkracht om extra oefenopgaven.

ga op internet op zoek naar meer
informatie over dit onderwerp.
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Heb je genoeg tijd besteed aan het
voorbereiden voor deze toets?
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paste de toets bij wat je in de
lessen hebt geleerd?
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nee
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nee
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Bij het vorige nummer van Toets! zat de ToetsfeedbackWijzer. De ToetsfeedbackWijzer 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 kunt u nog
steeds downloaden via toetsmagazine.nl/toetsfeedbackwijzer. Hier vindt u verschillende
varianten die aansluiten op zowel de zaakvakken als de exacte vakken en talen.
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
zijn persoonlijke leerproces; voor het vak zelf, maar ook in
het algemeen.

ICE

Toetsmatrijs

Op de achterkant van de ToetsfeedbackWijzer kunt u lezen
hoe u met deze wijzer kunt werken. De ToetsfeedbackWijzers, de LeerlingWijzer en bijbehorende instructie kunt
u downloaden op toetsmagazine.nl/toetsfeedbackwijzer.
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Toets! service
Toets! is het eerste magazine over toetsen in het
voortgezet onderwijs. Toets! wordt uitgegeven
door Bureau ICE.
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Gratis abonnement
Heeft u nog geen abonnement op Toets!? Dan kunt u zich aanmelden op www.toetsmagazine.nl, een e-mail
sturen naar info@toetsmagazine.nl of bellen met het Servicepunt van Bureau ICE: 0345 - 65 66 10. Hier kunt u
ook adreswijzigingen doorgeven. Met een abonnement ontvangt u 2x per jaar Toets! en wordt u regelmatig op
de hoogte gehouden van het laatste toetsnieuws via de Toets! nieuwsbrief. Bekijk ook de Toets! Showcase op
LinkedIn (zoek op #toets).
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Reageren op Toets!?
Reacties op artikelen in Toets! of vragen over toetsing kunt u mailen naar redactie@toetsmagazine.nl.
Een vraag stellen of een discussie starten kan ook via Twitter (@bureauICE) of in de Bureau ICE-groep
op LinkedIn.
Eerdere nummers
Eerder verschenen nummers van Toets! kunt u downloaden op www.toetsmagazine.nl.
Bureau ICE
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.
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