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U bent iemand die goed op de hoogte blijft van de onderwijsontwikkelingen. Dat kan niet anders, anders
was u geen lezer van Toets!. Ik ga er dus vanuit dat u weet dat het eindadvies OnsOnderwijs2032 een
curriculum-fundamentje heeft gestort voor het Nederlandse onderwijs in de toekomst. Op die vers
ingemeten bouwvloer worden nu plannen gesmeed. Ontwerpcommissies en leerlabs gaan de adviezen van

Een dag speciaal voor docenten, coördinatoren
en directeuren in het vo. Vol inspiratie en
praktische handvatten om de kwaliteit van uw
toetsen en uw toetsbeleid te borgen en verbeteren.
Met bijzondere sprekers en concrete workshops
waarin je leert van toetsexperts, beleidsmakers
én elkaar. Zodat uw toetsen niet alleen maar een
peilstok zijn om te kijken waar de leerlingen staan,
maar ook een polsstok worden om hen over de
optimale lat te laten springen.

de commissie Schnabel concretiseren en de kaders verder invullen. Scholen, adviesorganisaties, uitgevers-,
en onderzoekers… Ze zijn op hun eigen manier allemaal een beetje 2032-minded. Kortom, het is een
drukke boel in onderwijsontwerpland.
Wij, toetsexperts van Toets!, doen ook graag een duit in het zakje. Wij vinden namelijk dat 2032 het jaar is
dat alle scholen toetsdeskundig zijn. Nee, vergeet 2032. We vinden eigenlijk dat scholen zo snel mogelijk
veel van toetsing en evaluatie moeten afweten.
Toetsdeskundigheid lijdt tot op heden onder een groeiend appel en een stagnerend aanbod. De context
waarin scholen werken vraagt om meer deskundigheid, maar opleiding en nascholing op het gebied van
toetsing en evaluatie zijn nog altijd mager. Op de volgende pagina’s lichten we dat dilemma verder toe.
Maar er is perspectief. Lerarenopleidingen sleutelen aan hun inhoud en er is een prima nieuw nascholingsinitiatief. En natuurlijk leveren we zelf ook weer toetskennis in de hoop dat u daar als leraar uw voordeel
mee kunt doen. Want we vinden het belangrijk dat er op scholen veel deskundigheid is over toetsing en
evaluatie.
Neem bijvoorbeeld het verschil tussen leerlingen rangordenen en het afmeten van prestaties aan een
criterium. In het eerste geval krijgen leerlingen een 8, omdat ze tot de best scorende 25% van hun groep
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behoren. In het tweede geval krijgen leerlingen een 8, omdat ze bijvoorbeeld 75% van de gevraagde
leerdoelen beheersen. In het eerste geval krijgt blijft een leerling zwak, omdat hij of zij altijd blijft behoren
tot de slechtst scorende 25% van zijn groep. In het tweede geval laat de leerling zien dat hij wel degelijk
vooruit is gegaan, omdat hij meer van de leerstof beheerst dan voorheen. En in dat kader werd in de

Meedoen of aanmelden?
Kijk op toetscongresvo.nl

documentaire van Brandpunt, onlangs, keurig uitgelegd dat de score op het meest gebruikte leerlingvolgsysteem nooit rechtstreeks gekoppeld kan worden aan een schooltype, enkel aan de prestaties van
andere leerlingen. Nog concreter, zakken voor een eindexamen hoeft in Nederland niet te betekenen dat je de
gevraagde kennis en vaardigheden niet beheerst, het betekent enkel dat je tot de slechtste scoorders behoort.
En daarom moet u verstand hebben van toetsing. Om de vraag te kunnen stellen: willen we dit?
We wensen u veel leesplezier!
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Op 23 januari jongstleden
presenteerde het Platform
Onderwijs2032 het eindadvies
OnsOnderwijs2032, met nieuwe
kaders voor een toekomstbestendig curriculum. Bij de
overhandiging drukte
Paul Schnabel scholen op het
hart om vooral eigenaar te
blijven van hun eigen onderwijs.
‘Laat Den Haag niet het
onderwijs van je afpakken.’ Die
oproep sloot prima aan bij de
behoefte van scholen aan meer
eigen ruimte en regie. Wat
betekent meer ruimte en regie
voor toetsbeleid en toetsdeskundigheid op scholen?
We vroegen aan een aantal
experts – beleidsmakers,
adviseurs, onderwijsmensen –
om met ons mee te denken.
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RENSKE VALK

ARTIKEL

TOETSBELEID IN BEWEEGLIJKE TIJDEN

Een moderne school
weet van toetsen
Wil je meer regie over het maken van je eigen onderwijs, wil je meer ruimte om maatwerk
te bieden aan je leerlingen, wil je meer verantwoordelijkheid over het resultaat van je
onderwijsinspanningen? Dan is het nu de tijd om de mouwen op te stropen. Er is een
nieuw curriculumadvies dat wezenlijk gevolgen zal krijgen voor ons onderwijs, er is
een vasthoudende VO-raad die echt toe wil naar meer maatwerk en flexibelere toetsing
en examinering, het onderwijstoezicht krijgt een nieuw waarderingskader, ga zo maar
door. Meer dan ooit hebben we deskundige onderwijsprofessionals nodig. Want de lat
ligt hoog. Ook op het gebied van toetsdeskundigheid.

NIEUW ONDERWIJSTOEZICHT
Vanaf augustus 2017 zal de inspectie met een nieuw waarderingskader gaan werken. Daarin wordt uitdrukkelijk
ook benoemd dat scholen verantwoordelijk zijn voor het
op deskundige wijze systematisch volgen van de vorderingen van leerlingen. Ongeacht of ze dat nu met eigen toetsen doen, of dat ze landelijk genormeerde toetsen gebruiken. Ook wordt een school gestimuleerd om de kwaliteit
van haar toetsing op orde te brengen en te houden. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de school criteria vastlegt ‘waaraan toetsen en examens moeten voldoen (toetstechnische,
uitvoerings-, afname- en beoordelingseisen). Deze criteria
worden ook gebruikt voor de toetsing in andere leerjaren
dan het examenjaar. De school evalueert regelmatig met
alle leraren of toetsen en examens aan de criteria voldoen
en neemt – indien nodig – maatregelen om de kwaliteit te
verhogen.’ Hoe gaat de inspectie daarnaar kijken? Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het onderwijs:
‘De inspectie kijkt vooral naar hoe een school het proces
van leren en toetsen heeft ingericht. En we kijken of scholen de resultaten van de toetsing ook daadwerkelijk gebruiken. Maakt de school analyses om vast te stellen waar
ze als school staat? Gebruiken ze de gegevens uit deze analyses ook om op het niveau van de individuele leerling het
onderwijs te verbeteren? Besturen, schoolleiders, docenten en leerlingen moeten keuzes maken en er ook heldere
verantwoording over afleggen. Daar willen wij vervolgens

met ons toezicht op aansluiten.’ Doordacht toetsbeleid en
daaraan professioneel uitvoering geven hoort wat de inspectie betreft dus bij de onderwijskwaliteit van een
school.
NIEUWE ONDERWIJSINHOUDEN
Dát een school werk moet maken van toetsbeleid is één.
Maar wát scholen de komende jaren precies gaan (moeten,
willen, kunnen) toetsen is volop onderwerp van onderzoek en discussie. De weerstand tegen de eenzijdige focus
op cognitie en het traditionele model van ‘afrekenen’ heeft
de laatste jaren een roep doen ontstaan om een nieuwe
balans in ons onderwijs. Sommigen willen af van al die
toetsen, anderen roepen om andersoortige toetsen. Onderwijsfilosoof Gert Biesta gaf woorden aan het brede gevoel
van onbehagen met de (her)introductie van de drie onderwijsbedoelingen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie
en het benoemen van de huidige disbalans. Het eindadvies
OnsOnderwijs2032 schrijft dat wij van onze leerlingen
‘vaardige, aardige en waardige burgers’ moeten maken,
een halfrijm dat wat gemakkelijker in de mond ligt, maar
op hetzelfde idee is gestoeld. Een ontwerpcommissie gaat
nu aan de slag om het idee van een kerncurriculum verder
uit te werken waarbij samenhang tussen vakken een belangrijke vereiste zal zijn, en op scholen zal meer aandacht
komen voor persoonsvorming, burgerschap en 21steeeuwse vaardigheden.
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praktijk is weerbarstig. Er is weinig kennis over hoe je toetsing anders kunt vormgeven dan als een examen waarmee
je afrekent. Het opstellen van een duidelijke visie op toetsing door middel van een passend toetsbeleid is daarbij een
goed begin, maar veel meer gaat het erom dat dit toetsbeleid breed gedragen wordt door de professionals in de
school. Het toetsbeleid moet de professionele docent in zijn
of haar kracht zetten en weer eigenaar laten worden van
het leer- en ontwikkelproces van de leerlingen, in plaats
van een volger van een methode met bijbehorende methodetoetsen. Pas als we het denken over toetsing gaan zien
als startpunt van onderwijs kunnen we toetsing ook gaan
zien als integraal onderdeel van onderwijskwaliteit.’

Hoe deze nieuwe onderwijsinhouden terugkomen in leerlijnen en in toetsen is nog de vraag. Marco Snoek, onderzoeker en lerarenopleider aan de HvA zegt daarover: ‘Er
ligt een grote opgave voor het onderwijs om zicht te krijgen op aanpakken en methodieken die voor het aanleren
en in kaart brengen van bepaalde nieuwe onderwijsinhouden ingezet kunnen worden.’ Snoek vindt dat we dat samen moeten doen – leraren, experts, onderzoekers – en op
een creatieve manier, omdat ‘de traditionele kwantitatieve
onderzoeksparadigma’s niet goed passen bij onderwijsdoelen die niet zo makkelijk te kwantificeren zijn en die je misschien ook niet moet willen kwantificeren.’ Ook het platform Onderwijs2032 ziet die uitdaging. Het eindadvies
introduceert daarom nóg een goed gevonden alliteratie; onderwijsopbrengsten die ‘meetbaar’ en/of ‘merkbaar’ zijn.
Niet alles is meetbaar op de manier waarop we dat gewend
zijn. De VO-raad sluit zich daarbij aan en waarschuwt ervoor dat scholen echt meer ruimte moeten krijgen, om de
adviezen in OnsOnderwijs2032 levensvatbaar te maken. De
raad vindt de huidige manier van toetsen en examineren te
invloedrijk op het onderwijs. Zowel wat betreft belang als
omvang. ‘Er is te weinig ruimte voor andere onderwijsinhouden die moeilijker te meten zijn. Toch zouden scholen
en leerlingen vorderingen op die gebieden ook graag gewaardeerd en beoordeeld zien worden. Dat betekent dat de
toetsing en examinering mee moeten bewegen.’
Met andere woorden, andere onderwijsinhouden vragen
om andere manieren van onderwijzen en van toetsen en
het toezicht van overheidswege vraagt om aantoonbaar
goede instrumenten en adequaat ingerichte processen.
Daarbij komt ook nog dat tegen het licht gehouden wordt
wat centrale ijkpunten blijven en wat de school zelf mag
bepalen. Met zoveel vaste waarden op losse schroeven
vraagt het formuleren van toetsbeleid op dit moment in
ieder geval om een sterke eigen visie. Het vraagt ook om
schoolleiders en leraren die met verstand van toetsing en
evaluatie uitvoering geven aan dat toetsbeleid en kunnen
uitleggen welke keuzes ze maken en wat ze doen.
TOETSDESKUNDIGHEID
Is er voldoende toetsbeleid op scholen? Is er voldoende
toetsdeskundigheid op scholen? De toetsparagraaf is in veel
schoolplannen nog van matige omvang en kwaliteit. Sander
van Veldhuizen is adviseur CPS en werkt veel met scholen
op het gebied van toetsing. ‘Determinatie van leerlingen, de
aansluiting tussen de onderbouw en de bovenbouw, het
maken van goede toetsen op basis van matrijzen, het zijn
belangrijke kwesties waarover je juist in je toetsbeleid iets
moet zeggen. Toetsbeleid drukt uit wat je belangrijk vindt,
wat noodzakelijk is, hoe je toetst, hoe je kwaliteit borgt.
Toetsbeleid kun je verder uitwerken op sectieniveau; in
vakwerkplannen. Daarin verantwoordt de sectie zich als
het gaat om hun toetsactiviteiten, de PTA’s, de manier waarop omgegaan wordt met cijfers, hoe de doorlopende leerlijn
is geborgd, praktische zaken en nog veel meer. Goed toetsbeleid raakt aan de essentie van je onderwijstaak, het moet
helder op papier staan, en dat is nog vaak niet het geval.’
Hannelies Boelhouwer is hoofd van het expertteam van
toetsorganisatie Bureau ICE: ‘We zien al jaren veel scholen
die gepassioneerd bezig zijn met goed onderwijs en oprecht proberen de toetsing daarbij te laten aansluiten. De
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‘Met zoveel
vaste waarden
op losse
schroeven
vraagt het
formuleren
van toetsbeleid
op dit moment
in ieder geval
om een sterke
eigen visie.’

René Kneyber is bevlogen leraar, auteur en lid van de Onderwijsraad. Hij vindt de kennis over toetsen in scholen en
bij leraren maar zeer beperkt, en noemt dat schadelijk voor
de leerlingen. ‘Ik noem een voorbeeld. Veel scholen hebben ingezet op de taxonomie RTTI® om hun toetsen te verbeteren. RTTI® is uitdrukkelijk bedoeld als formatief middel, om bijvoorbeeld een indicatie te krijgen of je als leraar
voldoende tijd en energie besteedt aan het aanleren van
inzicht. Toch gebruiken scholen RTTI® vooral summatief.
Wie slecht scoort op inzicht wordt de toegang tot een hoger niveau ontzegd. Het is niet alleen verkeerd, maar het
lijkt mij ook nog eens fundamenteel onrechtvaardig. Meer
in het algemeen stel ik vast dat toetsing vooral wordt gezien als afsluiting van het onderdeel in plaats van als onderdeel van het leren. Een gebrek aan kennis over de functie die toetsen kunnen hebben heeft geresulteerd in een
bombardement van cijfers in het voortgezet onderwijs. De
vraag welk cijfer er gehaald moet worden voor een voldoende op het rapport, uitgerekend tot op de decimaal
nauwkeurig, wordt voor leerlingen relevanter dan wat er
nu eigenlijk nog geleerd moet worden. Toch moet je niet
gaan roepen dat er te veel getoetst wordt, zoals Jesse
Klaver onlangs bij De Wereld Draait Door deed. Veelvuldig
en adequaat toetsen is van het grootste belang voor goed onderwijs. Maar wel op de juiste manier. En daarvoor is beslist
meer professionele toetsdeskundigheid in scholen nodig.’
BEWUST ONBEKWAAM?
Misschien kun je zeggen dat we de fase bereikt hebben van
bewuste onbekwaamheid, uitzonderingen daargelaten. Dat
is een goed vertrekpunt voor verdere ontwikkeling en dat is
dan ook waar iedereen die we spreken sterk voorstander
van blijkt. Toetsing en alles wat daarmee samenhangt dient
zowel voor aankomende als zittende leraren een belangrijk
professionaliseringsthema te worden. Adri van der Ven is
expert bij het College voor Toetsing en Examinering (CvTE):
‘Gezamenlijk toetsen maken en beoordelen langs een set gemeenschappelijk gedragen criteria is goed voor de samenhang tussen onder- en bovenbouw bijvoorbeeld. En voor
helderheid bij leerlingen, over de wijze waarop ze beoordeeld worden.’ Toetsdeskundiger worden is wat hem betreft
vooral pure winst, als het gaat om onderwijskwaliteit.
Aukje Bergsma, directeur centrale toetsen en examens
van Cito: ‘Als ik schooldirecteur was zou ik zeker investeren in de deskundigheid van leraren op het gebied van
toetsing. Toetsen en leren/onderwijzen komen steeds
dichter bij elkaar te liggen. Het is een continu proces, waarbij de leraar informatie verzamelt en er voor zowel leraar

als leerling inzicht ontstaat, op basis waarvan het leerproces weer verder gaat. Een leraar moet die rol goed kunnen
invullen. Ook ben ik het eens met het eindadvies van het
platform dat niet alles meetbaar is. De leraar kan zelf ook
prima vorderingen van zijn leerlingen vaststellen door
wat hij dagelijks ziet in de klas. En er blijven momenten dat
je als leraar ook wilt weten hoe jouw leerlingen scoren ten
opzichte van andere leerlingen in het land. Ik zie min of
meer drie situaties voor me. Leerinhouden die de leraar op
zijn eigen (deskundige) manier toetst. Leerinhouden waarvoor landelijk gestandaardiseerde toetsen zijn gemaakt
(die bijvoorbeeld aansluiten bij het kerncurriculum waarover het eindadvies spreekt). Een leraar moet deze toetsen
kunnen beoordelen en op de juiste manier (formatief) gebruiken. En er zal altijd een vorm van landelijke examinering blijven.’
Adri van der Ven (CvTE) is het met Aukje Bergsma eens
dat leraren ook vakmensen zijn die vorderingen merken
en observeren in de klas. ‘Erken dat niet alles gemeten
hoeft te worden. Accepteer dat het voldoende is dat zo’n
vakman de vordering ziet en voor zijn rekening durft te
nemen. En durf als onderwijsgemeenschap de consequentie aan dat dan ook niet alles in een centraal examen terecht hoeft te komen.’
Van der Ven zou graag zien dat er in het curriculum van
de lerarenopleidingen, eerste- en tweedegraads, ruimte
wordt gemaakt voor veel meer toetsdeskundigheid. En
voor zittende leraren moeten er mogelijkheden van nascholing komen, een passend professionaliseringsaanbod.
‘Ik zou de schoolleiding adviseren om bijvoorbeeld leraren
te stimuleren hun persoonlijk ontwikkelingsbudget hiervoor te gebruiken.’
TOT SLOT
Rijk Vlaanderen is rector van UniC, een vooruitstrevende
middelbare school in Utrecht. Hij wordt enthousiast van
de genoemde ontwikkelingen. Schoolontwikkeling en
schoolorganisatie moeten wat hem betreft in lijn zijn met
hoe de samenleving zich ontwikkelt: meer verantwoordelijkheid op lokaal- of zelfs buurtniveau, zeggenschap bij de
basis. Op UniC is deze ontwikkeling reeds ingezet: teams
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en
evaluatie van lessen, vakoverstijgende projecten, challenges. Vlaanderen: ‘En dus ook voor het beoordelen en boekstaven van de resultaten. In meetbare en in merkbare zin.
Er is nog wel sprake van een zoektocht naar passende
(ICT-)systemen om dit proces beter te kunnen uitvoeren.’
Ook wil hij meer verbinding met de wereld buiten de
school. Hij schildert nog een ander vergezicht. ‘Op het gebied van toetsing, evaluatie en beoordeling betekent dit
mijns inziens dat meerdere partijen hierbij een rol kunnen
en moeten spelen: leerlingen zelf, docenten, en externen
(bedrijven, instellingen, andere relevante partijen). Het
zou erg vreemd zijn als het leerproces wel grondig veranderd wordt maar de evaluatie en beoordeling daarvan niet.
Speciale vermelding verdient op dit punt de rol van de ouders. Kan hun rol, in de driehoek leerlingen-ouders-school,
bij het toetsen van de voortgang en de resultaten van het
leerproces van hun kind, of van andere leerlingen!, vergroot worden? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Het vraagt
nog om een stevige brainstorm.’
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DESIREE JOOSTEN - TEN BRINKE

‘Leraren
moeten zich
mengen in
de toetsdiscussie.’

RENSKE VALK

ARTIKEL

ONDERZOEKER JOOSTEN - TEN BRINKE PLEIT VOOR MEER
TOETSDESKUNDIGHEID OP ELKE SCHOOL

De toetsexpert
als change-agent
'Waartoe toetsen we in ons onderwijs? Wat toetsen we,
wanneer en op welke manier? Het zijn fundamentele
vragen waarop scholen antwoord moeten geven en
waarop ze een visie en beleid moeten formuleren.
Hoe meer inzicht je dus hebt in de rol en mogelijkheden
van toetsen en evalueren, hoe beter.' En daar schort
het nu precies aan, aldus toetsdeskundige Desirée
Joosten - ten Brinke. 'In scholen zou veel meer kennis
aanwezig moeten zijn over toetsen. Want leren... begint
bij de toets.'
We spreken met Desirée Joosten - ten Brinke in Tilburg, waar ze lector
is aan Fontys Hogescholen. Joosten - ten Brinke is toetsdeskundige. Ze
studeerde af aan de Universiteit Twente op het onderwerp onderwijskundige meetmethoden en data-analyse en ging aansluitend aan het
werk bij de Open Universiteit. Daar was men op dat moment volop bezig met het ontwikkelen van digitale toetsen, digitale toetssystemen en
databanken. ‘Ik werd ondergedompeld in de basics van het toetsambacht: items maken, items screenen, docenten adviseren over het
maken van meerkeuzevragen, open en gesloten vragen, analyses maken
op inhoud, het hele scala aan psychometrische gegevens, aanpassen
van toetsen, normeringen en uitslagen vaststellen, programmatuur
10 Toets!
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mee ontwikkelen, enzovoort.’ In 2008 werd Joosten - ten
Brinke projectleider computergebaseerd toetsen. Niet lang
daarna promoveerde ze op de vraag in hoeverre het mogelijk is om op academisch niveau EVC te introduceren. Een
promotie waarbij de aandacht gericht was op het meten
van handelen en performance in de werkomgeving en
waarbij inzet van andere toetsvormen, zoals portfolio, criteriumgericht interview en assessments, nodig zijn. Kortom, we spreken hier met een veelzijdige toetsdeskundige.
En met iemand met een boodschap, namelijk dat de toetsdeskundigheid op scholen veel groter moet worden dan
die nu is.
WAT IS TOETSEN?
Het antwoord van Joosten - ten Brinke op deze vraag is
eenvoudig. ‘Toetsen is meten. Een handeling om informatie te verkrijgen waaraan je ook nog een beoordeling koppelt. Feitelijk is toetsen iets wat leraren de hele dag door
doen. Op het moment dat een leraar vragen stelt in de klas,
verzamelt hij informatie. Hebben de leerlingen het begrepen? Kan ik misschien een stukje overslaan? Hoe groot zijn
de verschillen tussen leerlingen? Wie heeft behoefte aan
aanvulling? Of aan verdieping? Door te toetsen verzamel
je dus informatie, voor jezelf als docent (hoe ga ik verder?)
en voor de leerling (waar sta ik?). Dit doelgerichte gedrag
moet de grondhouding zijn van leraren. Hij moet zich bewust zijn van de leerdoelen die hij nastreeft, en de vragen
die hij stelt en andere didactische handelingen moeten
daarmee in lijn zijn.’
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Het leren begint bij de toets. Nog te weinig mensen realiseren zich dat. Toetsen wordt meestal nog gezien als sluitstuk van een leerproces.’ De laatste jaren is de aandacht
voor toetsing verschoven van summatief (afsluitend toetsen) naar meer formatief evalueren, toetsen om het leerproces verder te ondersteunen. Joosten - ten Brinke merkt
dat er op scholen erg veel behoefte is aan informatie over
toetsen. Er is eenvoudigweg te weinig deskundigheid bij
leraren. In de lerarenopleidingen wordt het onderwerp
toetsing te beperkt behandeld. Er moet immers zoveel geleerd worden. En dan gaat het niet alleen over het maken
van meerkeuzevragen, het verschil tussen open en gesloten vragen of cesuur stellen, maar ook over het op die manier doelgericht onderwijzen. Joosten - ten Brinke: ‘Het
hangt vaak af van de opleiding en de eigen kennis van lerarenopleiders of hieraan aandacht wordt besteed. Lerarenopleiders die zelf ook op die manier opleiden, dragen
dat wel over aan hun studenten. We zijn op dit moment
vanuit onze kenniskring Kwaliteit van toetsen en beoordelen bezig om bij de lerarenopleiding te inventariseren op
welke plekken in het curriculum er wel en geen aandacht
is voor toetsen, hoe opleidingen van elkaar kunnen leren,
en wat er het thuishoort in curriculum.’

HOE BELANGRIJK IS TOETSEN?
‘Heel belangrijk. Toetsen kan allerlei vormen hebben, formeel of informeel. Maar het gaat erom dat de informatie
die nodig is voor de voortgang van het leren op tafel komt,
zodat je als leerling en docent weet waar je staat. Het kan
niet zo zijn dat een docent eerst zeven weken lang kennis
overdraagt, dan een proefwerk geeft en vaststelt dat er
leerlingen al in de tweede week zijn uitgevallen. De leerlingen hebben deze voortdurende feedback ook nodig. Als
de leerling zelf in staat is om vast te stellen wat hij wel of
niet beheerst kan hij zelf ook al keuzes maken in het leerproces. En als leerlingen van zichzelf weten waar ze staan,
kunnen ze elkaar ook helpen. De leraar hoeft niet altijd alles zelf te doen.

WAT MOETEN LERAREN DAN WETEN?
Joosten - ten Brinke vindt dat leraren het hele proces van
toetsing moeten beheersen. Toetsmatrijzen maken, leerdoelen formuleren, goede toetsvragen opstellen (meerkeuzevragen, open vragen, opdrachten), op de goede manier
toetsen afnemen, analyses maken en analysegegevens gebruiken voor het bijstellen van het onderwijs. Dit is wat
elke leraar in huis moet hebben. De mate waarin hij deze
kennis gebruikt is wisselend. Joosten - ten Brinke: ‘Leraren
gebruiken veel kant-en-klare methodegebonden toetsen.
Dat is op zich prima, zolang die methodegebonden toetsen
van goede kwaliteit zijn. Maar die kwaliteit is erg wisselend. Zo zijn er systemen waarbij de leraar een selectie kan
maken uit de verschillende vragen. De afzonderlijke items
kunnen best goed zijn, maar een toets is een samenspel
van toetsvragen. Hoe moeten leraren daarmee omgaan?
Sluiten de vraagvormen aan bij de visie? Wat gebeurt er
met de methodegebonden toets als een leraar niet alle stof
behandelt? Krijg ik daar goed advies over? Hoe ga ik om
met de toetsen als ik wil differentiëren?’

Op het moment
dat een leraar
vragen stelt
in de klas,
verzamelt hij
informatie.

‘Je moet dit als leraar wel kunnen beoordelen. Je moet
kunnen analyseren of de toetsvragen meten op het niveau
waarop je jouw leerlingen wil laten presteren. En je moet
met inzicht vragen kunnen weglaten (bijvoorbeeld omdat
de stof nog niet is behandeld) en ervoor zorgen dat de toets
niet terugvalt naar een eenvoudig reproductieniveau.
Kennis van bepaalde taxonomieën, die hogere en lagere
orde leren onderscheiden, helpt daarbij. Inmiddels zijn er
wel programma’s of methoden die daarop inspelen, zoals
RTTI® (vragen gericht op reproductie, op toepassing 1 en 2
en op inzicht). Maar ik vind dat je als leraar dat ook zelf
moet kunnen, zodat je niet afhankelijk bent van commerciële aanbieders. Met kennis van zaken kun je prima in een
excel-bestandje toetsen en toetsvragen op die manier in
kaart brengen.’

‘De ervaring is dat nog erg veel toetsen op reproductie zijn
gericht. Bij het talenonderwijs bijvoorbeeld kom je aan de
lopende band tegen ‘Vul in:... Vul aan:…’ etc. Dan kun je
toch niet verbaasd zijn als je later vaststelt dat je leerlingen
eigenlijk niet goed weten hoe ze hun taal moeten toepassen? Het leven is geen invuloefening. En in de eindtermen
wordt van leerlingen echt gevraagd om op de hogere
niveaus te presteren. Maar het is nu eenmaal makkelijker
om rijtjes woordjes uit het hoofd te laten stampen en die
te overhoren, dan om vragen te maken die op analysesyntheseniveau zitten.’
ELKE SCHOOL EEN TOETSDESKUNDIGE
Iedere leraar moet dus beschikken over een basisrepertoire aan toetskennis. Maar niet iedere leraar hoeft een toetsdeskundige te worden. Joosten - ten Brinke stelt het zich
zo voor dat op elke school of binnen elke stichting een of
meerdere leraren zich verder specialiseren in toetsing. Zij
worden binnen hun school de toetsexpert. Ze kunnen de
eigen toetspraktijk onderzoeken, collega’s adviseren, moeilijkere toetsvormen ontwerpen en innoveren. ‘Want we
roepen wel vaak dat we het anders willen, maar toetsing in
het onderwijs is al honderd jaar hetzelfde. Dus hoe gaan
we echt verandering in die praktijk brengen? Met een externe adviseur die zo nu en dan binnenloopt ga je dat niet
redden, maar een leraar die ook toetsexpert is kan een
change-agent zijn.’
Nuttig in dit verband is de nieuwe masteropleiding Toetsdeskundige, die vanaf volgend schooljaar aangeboden zal
worden. De master richt zich op een gevarieerde groep,
de hele onderwijskolom, de private sector, accreditatieinstellingen of het bedrijfsleven waar ze toetsexperts nodig hebben. ‘Het is heel wenselijk om het over toetsing te
hebben met mensen uit verschillende contexten. We kunnen heel veel van elkaar leren. We beginnen de master
niet voor niets met een uitwisseling: wat betekent toetsen
bij jou? Wat maakt toetsing tot valide toetsing bij jóu?’
TOETSVISIE
Verstand van toetsen hebben betekent niet alleen weten
hoe je toetsen maakt, of hoe je resultaten analyseert. Je
moet ook een visie hebben op toetsen. Want er bestaan
verschillende opvattingen over wat goed toetsen is, en
wat goed toetsen is, hangt ook weer af van de gebruikerscontext. Een exameninstituut zal minder aandacht hebben voor formatief evalueren, terwijl een school kan besluiten om juist formatief evalueren uitgebreid op te
nemen in hun schoolplan. En ook in de psychometrie is
men het lang niet altijd met elkaar eens. Joosten - ten
Brinke: ‘Er zijn experts die het al voldoende vinden als je
toets valide is en die de betrouwbaarheid daaraan ondergeschikt maken. Anderen staan daar diametraal anders
in. Zeker, ook de toetswetenschap kent flinke grijze gebieden. Soms lijkt het of leraren het niet over toetsen willen hebben, misschien uit angst dat ze er te weinig van
weten. Toch wordt er op scholen het meest geklaagd over
de toetsen. En de cijfers. De gevolgen voor de leraar en de
leerling van verkeerde beslissingen zijn ook duur, materieel en gevoelsmatig.’

Juist leraren, met hun grote kennis van het vakgebied,
moeten zich mengen in de toetsdiscussie. Zij zijn de aangewezen personen om mee te denken: wat willen we aan
leerlingen leren? Wat vind ik belangrijk dat ze (precies) beheersen en op welk niveau? Op welke manier krijgen we,
de leerling en ik, goede informatie over waar we staan?
Hoe doen we dat? Wanneer is een toets handig? Wanneer
kunnen we dat wellicht op een andere manier boven tafel
krijgen? En wat doen we vervolgens met die informatie?
Dit zijn vragen die samen de basis vormen voor een eigen
benadering van het onderwerp toetsen. Een visie.
DESKUNDIGHEID GEEFT ZELFVERTROUWEN
Leraren die zich deskundig voelen op het gebied van toetsing, bezegeld met een master, kunnen deze vragen helpen
beantwoorden. Ze kunnen het management adviseren,
vraagbaak zijn voor hun collega’s, expert zijn voor hun
school. Deskundigheid geeft zelfvertrouwen. Een deskundige leraar is een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van je school en een volwaardige gesprekspartner,
ook als het gaat om die grijze gebieden. Je kunt nu immers
onderbouwen wat je vindt. Joosten - ten Brinke wijst in
dat verband op het belang van eigenaarschap. ‘De leraar
blijft regisseur in zijn eigen klas en eigenaar van de toetsing. Maar hij kan wel vragen over toetsing hebben (‘Ik
zoek naar een andere manier om deze lesinhoud te toetsen, hoe pak ik dat aan?’) en advies vragen aan zijn expertcollega.’
TOT SLOT
Goede toetsen maken is een dure aangelegenheid. Dat uitgeverijen of toetsinstituten dit op zich nemen is prima. In
het hoger onderwijs werkt men op het gebied van toetsing
inmiddels ook goed samen. Alle lerarenopleidingen in
Nederland, bijvoorbeeld de lerarenopleidingen Geschiedenis of lerarenopleidingen Duits hebben een kennisbasis op
basis waarvan kennistoetsen zijn ontwikkeld. Die worden
door elke lerarenopleiding gebruikt. In het voortgezet onderwijs zoekt men elkaar op dit gebied nauwelijks op. Met
de komst van meer toetsdeskundige leraren zou daarin
wel eens verandering kunnen komen. 
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ARTIKEL

JODY VAN DEN TILLAART

Sturen op
het onderwijs
door informeel
toetsen
Elke nieuwe jaargang brugklassers bruist doorgaans van enthousiasme en
leergierigheid. Maar ergens aan het einde van die brugklas, of een klas later,
ruilen veel leerlingen die actieve nieuwsgierige houding in en belanden in een
jarenlange staat van matige interesse en betrokkenheid. Wat nu?

Er is in dit geval helaas geen ‘magic word’. De puberleeftijd is
een leeftijd waarop de leefwereld zich vergroot. De buitenwereld trekt, veelzijdig, uitdagend, spannend. School hoort daar
nauwelijks bij, hoogstens het onderlinge gedoe tussen de lessen door. Deze leerlingen hebben écht andere interesses dan
onregelmatige werkwoorden bij Duits. Of dan welk vak ook.
En zelfs zonder die storende hormonen zijn er op school voldoende onderwerpen en vakken die je gewoon niet zo leuk
vindt als jongen of meisje van 14 jaar. Maar wat je als school
wél kunt doen om leerlingen te betrekken bij hun onderwijs
moet je vooral niet nalaten. Want leerlingen hebben hun léérkracht echt niet verloren. Je moet alleen wel weten hoe je die
moet aanboren.
EIGEN LEERWEG
Veel docenten werken vanuit de leergang of methode. Een
eindeloze reeks oefeningen en toetsen met de vage belofte van
het diploma in het vooruitzicht. Uniform en nauwelijks betrokken op wie die individuele leerling is. Dat ontkent dat iedere leerling zijn eigen leerweg heeft, iedere leerling leert op
een andere manier. Leerlingen maken eigen sprongen in het
leerproces. Net als bij dammen: de stenen bereiken allemaal de
overkant, maar op verschillende manieren. Welke route je
kiest hangt af van de positie op het bord. Een leerling kan kie14 Toets!

zen welke stap handig is gezien zijn ‘positie op het bord’. Daarvoor heeft hij wel overzicht nodig en regie. En natuurlijk een
leermeester die hem helpt nadenken en vooral reflecteren op
de zetten die hij doet. Voor die eigen leerweg moet dus ruimte
gemaakt worden. Ook als je werkt met een uniforme methode.
ZESJE
Wat ook niet helpt is onze zesjescultuur. Die komt voort uit
het ‘afrekenen op cijfers’; je ‘haalt’ het of je ‘haalt’ het niet. Er
is maar weinig aanmoediging om meer te doen dan nodig, tenzij dat ingeboren is in de leerling. En er is ook maar weinig gevoelde relevantie ten behoeve van het vervolg van het
leerproces. Want die 9 wordt zelden beloond met een eigen –
snellere of andere – leerroute. We gaan ervan uit dat onvoldoendes stimuleren om wat harder te werken. Dat is de vraag.
Ze zorgen in ieder geval niet voor een hogere motivatie of
meer leerplezier.
Bovendien is er niet zo veel ruimte om verkeerde inschattingen te maken, om fouten te (mogen) maken en daar lering uit
te trekken, want in veel PTA’s tellen alle toetsen mee voor
het examen. Een onvoldoende is zo geen leermoment maar
een afrekenmoment. Zo wordt leren geen leerzame ontdekkingstocht maar een pad vol bananenschillen.

HET KAN ANDERS
Het kan anders volgens toetsexpert Marjan Bokhoven. ‘Er
bestaat niet zoiets als een onvoldoende voor je leerproces:
fouten maken is onlosmakelijk verbonden met het leren.
Fouten maken is nodig om stappen te kunnen maken in je
leerproces, in je vak- en denkontwikkeling. Formeel toetsen
is maar een deel van het instrumentarium dat je ter beschikking staat om het leerproces van je leerlingen te monitoren
en te sturen. Hoe sluit je echt aan bij die léérkracht, de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen?’
Het begint volgens Bokhoven met het delen van verantwoordelijkheid:
•	Geef leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren
en het behalen van hun doelen. Geef geen schijnverantwoordelijkheid, leerlingen prikken daar feilloos doorheen.
Laat de leerlingen bijvoorbeeld zelf een plan opstellen welke
leerdoelen ze binnen een trimester willen halen en laat hen
actief meedenken over de stappen die ze moeten zetten om
daar te komen.
•	Neem de leerlingen mee in hun leerdoelen en laat ze, om die
te bereiken, échte vragen onderzoeken die verbonden zijn
met iets dat hen boeit. Dus werk niet alleen met standaard
opdrachten uit een methode, maar stimuleer de leerlingen
om een passende onderzoeksvraag te formuleren, die bij-

draagt aan het leerdoel, en laat ze daarmee aan de slag gaan.
•	Zorg voor een positieve werksfeer, in plaats van een autoritaire werksfeer. Stel vertrouwen in de leerling in het besef
dat het leren een geleidelijk proces is, waarbij je als docent
goed moet weten wat je in een bepaalde fase van dat leerproces van leerlingen op een bepaald niveau mag verwachten en zorg ervoor dat de leerlingen deze expliciete leerdoelen ook weten.
•	Daag je leerlingen uit om samen te werken aan de begripsontwikkeling in je vak, breng samenhang en verbinding aan tussen de dagelijkse kennis en de vakcontext. Beoordeel de
voortgang tijdens je lessen, zodat je zo nodig bij kunt sturen
en de juiste ondersteuning kunt geven.
•	Zorg dat leerlingen zoveel mogelijk gelegenheid krijgen om
al sprekend en schrijvend de benodigde vaktaal te verwerven. Daag de leerlingen uit om elkaar vooruit te helpen, elkaar feedback te geven en met elkaar in discussie te gaan,
elkaar vragen te stellen. Hoe meer je als docent hoort en
ziet, hoe beter je als docent weet wat ze kunnen, waar nog
ruimte is voor ontwikkeling en welke ondersteuning ze
daarin nodig hebben.
•	Gebruik je creativiteit om de leerlingen intrinsiek te motiveren. Als docent voel je feilloos aan of je lesidee aanslaat.
Doet het dat niet, wees dan niet bang om dat te benoemen
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Dialooggenres
Daan Lockhorst, een docent natuurkunde en lerarenopleider die onderzoek deed naar wat hij
‘leerdialogen’ noemt, legt in zijn proefschrift uit op welke manieren je een gesprek met je leerling
kunt hebben. Hij onderscheidt daarbij de volgende genres:

BANEND
Door het probleem van de leerling in kleine
stukjes op te knippen, regisseer je de leerling
naar de oplossing.
Voorbeeld: ‘Als je naar deze afbeelding kijkt,
wat valt je dan op?’ […] ‘Wat wordt met het
onderschrift bedoeld?’

STUREND
Je geeft aanwijzingen voor het
handelen van de leerling.
Voorbeeld: ‘Lees eerst dit
hoofdstuk’ of ‘Als je klaar bent
met de opdracht, lees dan de
volgende alinea.’

EXPLORATIEF
Je verkent samen met de leerling een kennisgebied door
discussie. Je draagt daar samen aan bij met
probleemstellingen en vragen. Je daagt als leraar uit door
problemen en hypothesen te stellen, suggesties te doen
of contradicties aan te wijzen. Je kunt daarbij retorische
middelen als ironie, verbazing of humor gebruiken.
Voorbeeld: ‘Jullie willen een werkstuk maken over
klimaatverandering. Welke onderwerpen zou je dan aan
willen kaarten?’ en ‘Hoe zou het komen dat zo veel
mensen niet geloven dat klimaatverandering een
wezenlijk gevaar is? Kan het misschien komen omdat ze
liever in onwetendheid blijven?’

REFLEXIEF
Je stimuleert de leerling om na te denken
over zijn eigen leerproces, door informatieve
vragen te stellen, zijn mening te vragen, maar
ook door suggesties voor verbetering te
geven en te vragen.
Voorbeeld: ‘Wat zou je zelf de volgende
keer anders willen doen bij het leren voor
een toets?’

INSTRUCTIEF
Je geeft de leerling informatie en
verheldert relaties, theoretische
verbanden, wetten, tactieken of
werkwijzen.
Voorbeeld: ‘Om de oppervlakte
van een cirkel uit te rekenen,
gebruik je de formule πr².’

CONTROLEREND
Je stelt vragen om zo de kennis van je leerling te
controleren. Ook: controleren op netheid of
volledigheid.
Voorbeeld: ‘Hoe reken je de oppervlakte van een
cirkel uit?’ of ‘Mag ik je schrift even zien?’

DIAGNOSTISCH
Je probeert de aard van
het probleem van een
leerling vast te stellen met
informatieve vragen waarop
je zelf het antwoord niet
weet.
Voorbeeld: ‘Kun je laten
zien hoe je deze vertaling
aanpakt?’ […] ‘Waar loop je
precies vast?’

MODELLEREND
Je demonstreert een techniek, procedure of denkwijze.
Dit kan impliciet door het handelen, maar ook expliciet
door hardop je handelingen te benoemen.
Voorbeeld: ‘Voordat ik met de proef begin, zet ik
altijd eerst mijn veiligheidsbril op.’ of ‘Voordat ik aan
het rekenen sla met deze verhaaltjessom, ga ik eerst
op zoek naar de som die er in verstopt zit. Ik schrijf
eerst onder elkaar op welke informatie ik uit de tekst
kan halen…’

Het onderzoek van Lockhorst is met name gericht op het zelfstandig maken van leerlingen in het
voortgezet onderwijs. De laatste vier dialooggenres (diagnostisch, exploratief, modellerend, reflexief)
werken dan met name goed, en banende, controlerende, instructieve en sturende dialogen juist minder.

16 Toets!

en een andere weg in te slaan. Doorgaan met iets dat niet
werkt heeft weinig zin. Jammer van de voorbereidingstijd,
maar ook een les voor jezelf als docent. Het leek zo leuk: de
leerlingen mochten elkaars werk beoordelen. In de praktijk
vinden ze het erg lastig om elkaar goede feedback te geven
en blijft het in platitudes hangen. Schroom dan niet om de
les te onderbreken en eerst eens aan de slag te gaan met wat
goede feedback nu eigenlijk is en zo de leerling beter voor te
bereiden.
VINGER AAN DE POLS
Dat een leraar het niet redt om alle leerlingen in een klas echt
individueel te bedienen staat voor Marjan Bokhoven buiten
kijf. ‘Probeer je dat toch, dan raak je bekaf en heb je continu
het idee dat je iemand tekortdoet. Toch wil je passend onderwijs verzorgen. Je kunt dan niet anders dan de verantwoordelijkheid voor het leren te delen met de leerlingen. Maak ze
mede-eigenaar van hun eigen leren. Vertrouwen in de leerlingen en je docentschap en het (deels) durven loslaten van de
controle zijn daar wel vereisten voor.’ Maar hoe zorg je er in de
praktijk dan voor dat je wel een vinger aan de pols houdt, inhoudelijk kunt blijven sturen op het onderwijs en dat je weet
hoe de leerlingen vorderen?
•	Plan momenten in om te werken en aparte momenten voor
vragen van leerlingen. In de tijd dat de leerlingen zelfstandig
werken of in groepjes, loop je langs om te observeren en vooral
actief te luisteren. Zo krijg je op een informele manier inzicht
in waar de leerling staat in zijn leerproces, hoe zijn denkwijze
is en op welke manier hij leert. Ook kun je zo horen met welke
tussenstappen of met welke feedback je de leerling verder kunt
helpen om het leerproces te optimaliseren. Zo gebruik je de
werktijd van de leerlingen als informeel toetsmoment.
•	Het stellen van open vragen is essentieel, We stellen als docent vooral veel controlerende vragen, vragen waarop we
zelf het antwoord weten en dat we zo terug willen horen van
de leerlingen. Door als docent echte open vragen te stellen,
laat je niet alleen zien dat je werkelijke interesse hebt in het
denkproces van je leerlingen. Je toetst daarmee informeel of
de leerling komt tot werkelijk begrip of blijft steken in het
puur reproduceren van het geleerde. Het biedt je de mogelijkheid om bij te sturen, de juiste processen bij hen in gang te
zetten, om ze in hun leren verder te brengen. Deze vragen
stimuleren leerlingen tot actieve deelname, brengen ze op het
juiste spoor en geven ze de mogelijkheid zélf te ontdekken, te
leren en te reflecteren. Pas als je hoort hoe de leerling denkt
en hoe hij dit verwoordt kun je met de leerling meedenken
hoe hij het anders zou kunnen doen en daar met vragen
naartoe sturen. (Kijk op toetsmagazine.nl/leesverder voor
voorbeelden van echte open vragen [red.])
•	Als je doorlopend informeel aan het toetsen bent, kun je gas
terugnemen met de formele toetsmomenten. Die momenten
blijven af en toe nodig om te meten of leerlingen uiteindelijk
hun leerdoelen halen, maar onderweg zijn ze minder relevant
(geworden). Ook kun je in plaats van een traditionele schriftelijke toets werken met bijvoorbeeld een portfolio. Daarmee kun
je niet alleen voor de leerling de tussenstappen in zijn voortgang meer inzichtelijk maken maar ook meer gericht aandacht
besteden aan de procesmatige kant van het leerproces, zoals de
voortgang in vaardigheden als plannen, samenwerken, informatie verzamelen en verwerken en presenteren.

MARJAN BOKHOVEN
IS ADVISEUR & TRAINER BIJ BUREAU ICE

DIALOOG ALS BELANGRIJK HULPMIDDEL
Marjan Bokhoven vindt het klaslokaal de plek waar begripsvorming ontstaat en ze vindt de dialoog het hulpmiddel, ook bij het
informeel toetsen van leerlingen. ‘Als docent bied je veel ruimte
aan leerlingen om in de les via een echte dialoog met elkaar in
samenspraak te zijn en zich de leerstof zo eigen te maken. Met
actief luisteren en doorvragen krijg je een interessant kijkje in
hoe de leerling een begrip verwoordt, een probleem of vraag benadert. Je krijgt inzicht in hoe de leerling kennis en begrip verwerft, waar hij of zij staat in dit leerproces en welke ondersteuning daarin nog nodig is. Je krijgt inzicht in verworvenheden
en misconcepties. Veel leraren doen dit al, maar ze doen het nog
onbewust. Je kunt nog veel meer bereiken als je je bewust bent
van wat je al doet en daarin nog sterker wordt.’

Literatuurverwijzing
• Hajer, M. & Meestringa, T. (2009).
Handboek taalgericht vakonderwijs.
Bussum: Uitgeverij Coutinho.
• Lockhorst, D. (2003).
Leerling en leraar in samenspraak.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
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Groei nieuwe eindtoets basisonderwijs zet door
Sinds 2016 zijn alle basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen, waarbij zij kunnen
kiezen voor de Centrale Eindtoets PO, de IEP Eindtoets of ROUTE 8. Het aantal leerlingen dat in 2016 een andere eindtoets maakt dan de Centrale Eindtoets PO is ten opzichte van vorig jaar verviervoudigd. Dat meldt Bureau ICE die de IEP Eindtoets levert.
Zij melden dat ruim 30.000 groep 8-leerlingen in april de IEP Eindtoets afleggen. In 2015
waren dit er nog 7000. Na dat overgangsjaar, waarin scholen nog niet verplicht waren
een eindtoets te kiezen, zijn basisscholen uit het regulier onderwijs vanaf dit schooljaar
wél verplicht een keuze te maken uit de drie eindtoetsen.
Bureau ICE is trots dat veel scholen kiezen voor de IEP: ‘Deze eindtoets doet het echt
anders. De opgaven sluiten goed aan bij de belevingswereld van iedere leerling. De opgaven worden gepresenteerd van makkelijk naar moeilijk. Zo ervaren leerlingen met een
lager vaardigheidsniveau ook een succesgevoel en krijgt iedere leerling ruime gelegenheid om te laten zien wat hij kan. Verder is de IEP Eindtoets vooral gericht op vergelijken
van de leerling met objectieve einddoelen en niet op het op het vergelijken van leerlingen
onderling,’ aldus Bureau ICE.

ZAPSERVICE
Digitale leermaterialen niet meer
weg te denken uit klaslokaal

Eindadvies
OnsOnderwijs2032
gepresenteerd

Naast dit kerncurriculum is er ruimte
voor scholen om hun aanbod te verdiepen en te verbreden passend bij hun
visie, de leerlingen en hun ouders en
de professionaliteit van de leraren. Gewezen wordt tenslotte op het belang
van persoonsvorming.
Wat betreft toetsing wordt in het advies
aangegeven dat er een heroverweging
moet komen op wat ‘meetbaar’ is en
wat ‘merkbaar’ is. Daarbij is een betere
balans nodig tussen wat daarvan centraal getoetst dient te worden en wat
aan scholen overgelaten wordt om
naar eigen inzicht in te vullen, vanuit de
brede opdracht van het onderwijs. Het
advies vraagt aandacht voor (meer) formatieve evaluatie.

Steeds meer docenten maken in de klas gebruik
van informatie- en communicatietechnologie. Was
in 2008 nog slechts 15% van hun materiaal digitaal,
inmiddels is dat in het vo 35%. Dat meldt Kennisnet
in hun jaarlijkse Vier in balans-monitor. Ook is het
aantal lesuren waarin docenten digitale middelen
gebruiken gestegen: van ruim zes uur naar elf uur.
Docenten gebruiken dit materiaal voornamelijk wanneer het bij de methode wordt geleverd (75%).
Daarnaast worden Google, digitale videobanken en
speciale onderwijssites veel gebruikt. Opvallend is
dat de meeste docenten zichzelf als gevorderd ICTgebruiker beschouwen, 91%. Managers oordelen
daar kritischer over: slechts 78% vindt dat docenten
gevorderd zijn hierin. Op bijna alle vo-scholen is wifi
beschikbaar, 92%.

Interdepartementaal beleidsonderzoek heeft geconcludeerd dat het doubleren in het
voortgezet onderwijs geen blijvend resultaat heeft ten gunste van de leerresultaten en
dus niet kan worden beschouwd als een effectieve interventie. In het rapport staat
onder andere dat bijna de helft
van de leerlingen het funderend onderwijs met minimaal
één jaar vertraging verlaat. Circa 80% van de vertraging is
het gevolg van zittenblijven.
In het vo loopt ongeveer een kwart van de leerlingen vertraging op. De meeste vertraging vindt
plaats in het voorexamenjaar. Op de havo is het percentage zittenblijvers het hoogst. Versnellen
komt niet vaak voor: in het vo gebeurt dit bij minder dan 1% van de jongeren.
De interdepartementale onderzoeksgroep heeft enkele aanbevelingen gegeven voor een grotere doeltreffendheid en doelmatigheid. Dit zijn bijvoorbeeld: bewustzijn creëren over alternatieven voor zittenblijven en veranderen van de hiervoor benodigde vaardigheden van docenten en
de opvattingen over het nut van zittenblijven. Daarnaast pleiten zij voor meer mogelijkheden
voor preventie en maatwerk, en maatregelen op het terrein van bekostiging, toezicht en regelgeving. Ook willen ze aanpassingen in het stelsel, zodat flexibeler omgegaan kan worden met
het jaarklassensysteem.
U kunt het hele rapport lezen op: toetsmagazine.nl/leesverder

VO-raad mist differentiatie en flexibilisering in
reactie Dekker op Platform Onderwijs2032

Manifest: ‘Herzie schoolvak Nederlands grondig'
Het vak Nederlands is toe aan een grondige herziening, vinden docenten Nederlands en
vakwetenschappers van acht universiteiten. Zij presenteerden 22 januari een manifest
met stellingen voor verbeteringen. De opstellers van het manifest geven aan dat het vak
Nederlands in de afgelopen 25 jaar nauwelijks is veranderd. Leerlingen vinden het saai
en niet uitdagend. Ook geeft het vak te weinig inzicht in taal en literatuur. Bovendien vinden de deskundigen dat het te ver van de werkelijkheid staat en niet meer van deze tijd
is. Het moet volgens hen meer gaan om bewuste taalvaardigheid en bewuste literaire
competenties. Zij vatten dit samen onder de noemer bewuste geletterdheid. Volgens de
schrijvers van het manifest schaart 75% van de neerlandici zich achter de inhoud.
‘Specialisten en docenten hebben ernstige kritiek op het huidige centraal examen leesvaardigheid voor havo en vwo. En docenten in het hoger onderwijs zouden graag
schrijfvaardigheid in het centraal examen zien. Voorbeelden uit het buitenland en ons
eigen Staatsexamen en NT2-examen tonen aan dat centrale toetsing van schrijfvaardigheid met gecertificeerde beoordelaars op hoog niveau haalbaar is,’ aldus de schrijvers
van het manifest.
Kijk voor meer informatie op vakdidactiekgw.nl
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Zitten blijven is
ondoelmatige
werkwijze met
nodeloze kosten

Op 23 januari is het eindadvies van
Platform Onderwijs2032 gepresenteerd.
Hierin stelt men onder andere een
kerncurriculum voor, basiskennis en
-vaardigheden die iedereen aangeboden moet krijgen. Genoemd worden
Nederlands, Engels, wiskunde, digitale
geletterdheid en burgerschap. Het
voorgestelde onderwijs wordt ondergebracht in drie domeinen: Mens &
Maatschappij, Natuur & Technologie en
Taal & Cultuur. Deze basiskennis, inclusief burgerschap en digitale geletterdheid, moeten (centraal) worden getoetst aan het einde van het primair en
voortgezet onderwijs.

Een ontwerpcommissie gaat nu aan de
slag om het advies verder uit te werken
tot onderwijsinhoud op hoofdlijnen.
Deze ontwerpfase duurt tot eind 2016.
Voor meer informatie:
onsonderwijs2032.nl

De VO-raad is positief over de inhoud van het advies OnsOnderwijs2032? Wel vinden ze het teleurstellend dat staatssecretaris
Dekker in zijn reactie op het rapport van het Platform nu al aanstuurt op centrale examens voor keuzevakken in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Daarmee dreigt de in het advies
gecreëerde ruimte direct weer te worden dichtgetimmerd, stelt
de raad. Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller: ‘Ruimte in
het curriculum vraagt, zoals het Platform stelt, ruimte in de examinering. Als die ruimte er niet komt, dat weten we van ervaringen
uit het verleden, is de kans groot dat ook het toekomstgerichte
curriculum niet echt van de grond komt.’ De VO-raad vindt het
jammer dat de staatssecretaris in de vervolgopdracht differentiatie en flexibilisering niet meegeeft als ontwerpeis voor het nieuwe
curriculum. Zo’n grondige curriculumherziening is bij uitstek de
gelegenheid om het onderwijs te flexibiliseren en zo beter in te
spelen op talenten van leerlingen. Ook het Platform constateert
dat er in het huidige curriculum grote verschillen in tempo en inhoud bestaan tussen vmbo en havo/vwo, waardoor het nu moeilijk is voor leerlingen om een overstap te maken of vakken op
verschillende niveaus te volgen. De VO-raad roept de staatssecretaris op in de ontwerpfase differentiatie en flexibilisering in het
voortgezet onderwijs als uitgangspunt te nemen bij het herontwerp van het curriculum.
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LWOO
Meervoudig schooladvies
Staatssecretaris Dekker vindt het een goed plan dat
leerlingen in groep 8 van de basisschool weer vaker
een advies kunnen krijgen voor meerdere schoolsoorten. Dat heeft hij gezegd in een debat in de
Tweede Kamer. Het advies van de basisschool is nu
leidend. De uitslag van de eindtoets speelt enkel een
ondersteunende rol. Toch geven veel basisscholen
geen meervoudig schooladvies meer af, omdat middelbare scholen daar geen genoegen mee zouden
nemen.

VMBO
praktijkonderwijs

HAVO

Facebookgroep Actief leren zonder cijfers
Op Facebook bestaat sinds enige tijd de besloten groep Actief leren zonder cijfers. De
groep bestaat voornamelijk uit leraren vo. In de groep wordt levendig informatie gedeeld
en worden ervaringen uitgewisseld over de zin en onzin van cijfers geven, wat er gebeurt als je dat niet meer doet, manieren van en ervaringen met het geven van meer
feedback, enzovoort. De groep staat onder bezield beheer van Martin Ringenaldus. Wilt
u zich aanmelden, dan moet u bij hem zijn.

VWO
gymnasium

De staatssecretaris benadrukte nog eens dat basisscholen zich niets moeten aantrekken van eventuele
bemoeienis van de middelbare school. ‘Bestuurders
van basisscholen moeten hun rug recht houden. Alleen zij gaan over het advies’, aldus Dekker. Hij vindt
dat basisscholen en middelbare scholen beter moeten communiceren, ook met de ouders van het kind.

CBR past theorie-examen
aan

6- voor de leraar
Een op de vijf leraren krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het
onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen,
vanwege het tekort aan leraren. Bovendien zien leraren het niveau van de
leerlingen dalen.

ZAPSERVICE

Zo gaan kinderen met een kennisachterstand van twee jaar naar het voortgezet onderwijs. En universiteiten moeten bijspijkerlessen wiskunde
geven, omdat het niveau van de eerstejaars studenten beneden de maat
is. Zembla onderzocht de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het
onderwijs en op 27 januari jongstleden zond de VARA de documentaire
‘6- voor de leraar’ uit. De uitzending maakte veel tongen los.
Wilt u nog eens terugkijken?
Dat kan via toetsmagazine.nl/leesverder

Eerste Eindtoets Engels op komst
In opdracht van EP-Nuffic ontwikkelt Bureau ICE de eerste eindtoets
Engels voor het basisonderwijs.. Deze adaptieve eindtoets is een meetmoment voor het bepalen van de uitstroomniveaus van leerlingen aan het eind
van de basisschool om zo een effectieve doorstroom naar het voortgezet
onderwijs te realiseren. Leerlingen uit het vroegtijdig vreemde talenonderwijs (vvto), beschikken vaak over een hoger niveau dan leerlingen uit het
regulier basisonderwijs. Met de uitslagen van de nieuwe eindtoets kunnen
vo-scholen hun Engelse les beter afstemmen op de individuele leerling.
Voor meer informatie: toets.nl/eindtoetsengels

Feedback: ja
Zitten blijven: nee
Zaterdag 30 januari werd de eerste researchED in Nederland
gehouden, researchED Amsterdam. ResearchED is een gras
roots, door leerkrachten geleide organisatie die zich richt op
het verbeteren van onderzoek naar onderwijs en het breder
onder de aandacht brengen van goed onderzoek. Tom Bennett, de initiatiefnemer van researchED, opende de bijeenkomst en wees ons onder andere op The Teaching and Learning Toolkit, een online lijst met educatieve interventies.
Frans Droog, leraar en in de voorhoede als het gaat om innoveren onder regie van leraren: ‘De lijst geeft aan hoe intensief,
hoe duur en hoe effectief de interventie is. Uit deze lijst komt
als meest effectieve interventie naar voren: het geven van
feedback. Dus leraren, als je het nog niet doet... maak werk
van goede feedback. De minst effectieve interventie, zelfs
met een negatief effect op het verdere schoolsucces, is doubleren. Doubleren is kostbaar, slecht voor de doorstroomcijfers, en aantoonbaar slecht voor de leerlingen. Een oproep
dus aan scholen: beperk doubleren tot een minimum, grijp
eerder in bij leerlingen die dreigen het niet te redden, doe mee
aan zomerscholen!’
Kijk ook op researchED:
http://www.workingoutwhatworks.com/en-GB en op
https://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/
toolkit-a-z/arts-participation/
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Het CBR laat 4000 examenvragen tegen het licht houden, zo meldt RTL
Nieuws, zodat het correcte antwoord
niet meer is af te leiden met behulp van
ezelsbruggetjes. Verder krijgen de
CBR-examinatoren de opdracht om
hun kandidaten tijdens het afrijden
strenger te ondervragen over verkeersregels. Rijscholen en bureaus voor
examentrainingen hadden de vraagsystematiek van de CBR-examens namelijk goed geanalyseerd en stelden
vaste patronen in de vraagstelling vast.
Vervolgens brachten zij hun kandidaten
uitgebreid deze trucs en foefjes bij, zodat de kans op slagen fors groter werd.
Uit interne stukken van het CBR blijkt
dat zeker 22 rijscholen hun leerlingen
zo op het examen voorbereiden. Op
Twitter fronsten toetsexperts hun
wenkbrauwen over de kwaliteit van de
examenvragen, want een goede toetsvraag verraadt immers niets over het
correcte antwoord.

Eindexamen: toch spellingscontrole voor dyslectische leerlingen
Het nieuws dat de spellingscontrole op de computer niet
meer mag worden gebruikt bij het eindexamen vanaf 2016
zorgde voor zoveel commotie dat het College voor Toetsing
en Examinering CvTE de maatregel weer ongedaan heeft gemaakt. Scholierenvereniging LAKS en oudervereniging Balans namen ferm stelling tegen deze nieuwe spelregels, omdat leerlingen met dyslexie door deze nieuwe spelregels
onevenredig zwaar zouden worden getroffen. Ook in Den
Haag gingen de wenkbrauwen omhoog. Dyslectische leerlingen mogen nu dus toch gebruik maken van de spellingscontrole. Pieter Hendrikse, collegevoorzitter: ‘Kandidaten zijn niet
gebaat bij verwarring en onduidelijkheid. Het CvTE heeft
daarom besloten om dyslectische kandidaten die de computer als schrijfgerei gebruiken, de mogelijkheid te bieden om
óók bij centrale examens waarbij spelling meeweegt in de beoordeling, gebruik te maken van spellingcontrole. Wij hopen
dat we met deze maatregel de onrust bij kandidaten met dyslexie kunnen wegnemen en dat alle kandidaten zich met vertrouwen kunnen voorbereiden op hun eindexamen.’

Het College pleit er tevens voor om onderzoek te laten verrichten naar de wijze waarop spelling het best geëxamineerd
kan worden, in het bijzonder waar het dyslectische leerlingen
betreft. Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische
leerlingen bestaan.
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ARTIKEL

GERDINEKE VAN SILFHOUT EN MIRJAM ARNOLD

MORGEN DOEN:

Formatief
evalueren,
hoe pak ik dat
aan in mijn les?
Formatief evalueren. Het begrip
is al een paar keer gevallen in
de voorgaande artikelen. U hebt
kunnen lezen over de waarde
ervan voor het leren, zowel
voor docenten als voor leerlingen.
Meer en beter formatief
evalueren kan het aantal
summatieve toetsmomenten
terugbrengen. Die tijd kunnen
we in het onderwijs goed
gebruiken voor daadwerkelijk
leren. Maar hoe doe je het?
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Steeds vaker passen leraren in hun lessen een vorm van
formatief toetsen toe. Zij volgen daarmee een trend om
toetsen meer in dienst van het leren te stellen. Of zoals
Paul Schnabel in zijn eindrapport Onderwijs2032 zegt:
‘Het is belangrijk dat leerlingen toetsing ervaren als een
manier van leren. Toetsen hebben in die zin een formatieve functie. Het Platform hecht er waarde aan om in het
geheel van toetsen binnen het onderwijsprogramma van
een school meer aandacht aan deze functie van toetsen te
schenken.’
En daar zijn al veel mooie voorbeelden van te geven. Laten
we meekijken bij de biologieles van Rikko in 1-vwo. De lesstof: de kenmerken en functies van cellen. Voor de laatste
tien minuten heeft Rikko zes meerkeuze- en korteantwoordvragen voorbereid: vier over de behandelde lesstof en twee over de stof voor de volgende les. Zijn leerlingen hebben standaard een wisbordje en whiteboardstift
op hun tafel liggen. Rikko presenteert de eerste vraag op
het digibord:
1. Dit organisme heeft een celkern, een celwand, maar
geen bladgroenkorrels.
Om welk organisme gaat het hier?
a. een bacterie
b. een dier
c. een plant
d. een schimmel
Rikko kiest er bewust voor om niet enkel reproductievragen (weten) te stellen, maar ook op toepassing (doen) en
inzicht (snappen). Zijn leerlingen lezen de vraag, schrijven
op hun wisbordje de letter van hun gekozen antwoord en
steken deze allemaal tegelijk in de lucht.
Dan aan u de vraag: waarvan is hier sprake?
a. van een formatieve toets
b. van een summatieve toets
c. Ik weet het niet zeker en gok a.
d. Ik weet het niet zeker en gok b.
Heeft u gekozen voor antwoord B, C of D, lees dan eerst
de informatie in het kader Formatieve evaluatie in een
notendop. Heeft u A geantwoord, dan weet u al meer van
formatieve toetsing en kunt u verder lezen.
Feitelijk gebruiken we nu deze vraag op een formatieve
manier: afhankelijk van uw beginsituatie ontving u van
ons een afgestemde le(e)sinstructie, maatwerk dus.

Dat (meer) formatieve toetsing de leeropbrengsten verhoogt, is door tal van onderzoeken aangetoond (o.a.
Heitink e.a., 2016). Effectieve vormen van formatieve toetsing zijn:
•	observeren,
•	het gebruik van portfolio’s en rubrics,
•	het stellen van vragen, docent-, peer- en zelffeedback
(Sluijsmans e.a., 2013).
We bespreken hieronder een aantal concrete voorbeelden
van technieken:
•	om leerdoelen en succescriteria te verhelderen (feed up),
•	om bewijzen van leren te verzamelen (feedback),
•	om effectieve (peer)feedback te geven (feed forward).
We doen dit met als doel dat u morgen ten minste drie van de
beschreven technieken effectief kunt toepassen in uw les.

FORMATIEVE EVALUATIE IN EEN NOTENDOP
In tegenstelling tot summatief toetsen (toetsen als
eindmeting om te bepalen wat een leerling kan), heeft
formatief toetsen als primair doel leerlingen inzicht te
geven in hun eigen leerproces en hun onderwijs op
maat te geven. Toetsen met een formatieve functie
zorgen ervoor dat de docent:
•	helder heeft waar de leerling naartoe werkt (feed
up),
•	een goed beeld krijgen waar de leerling staat
(feedback),
•	weet hoe hij de leerling naar de gewenste situatie
kan leiden (feed forward).
Doordat Rikko aan het einde van zijn les vier vragen
stelt over de behandelde stof en twee over de te behandelen lesstof, krijgt hij inzicht waar zijn leerlingen
staan in hun leerproces: hebben ze de behandelde
stof voldoende begrepen? Kan hij de volgende les inderdaad aan nieuwe lesstof beginnen? Of blijkt dat
leerlingen ook die stof beheersen? Hebben slechts
enkele leerlingen extra instructie nodig? Op basis van
de uitkomst is het voor Rikko mogelijk om in te spelen
op wat zijn leerlingen nodig hebben en om eventueel
zijn lesinstructies en leeractiviteiten de volgende les
bij te stellen.
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voorbeeld

WAAR MOET DE LEERLING NAARTOE?

voorbeeld

Willen leerlingen zicht hebben op hun leerproces en wil
je als docent effectieve feedback kunnen geven, is het
belangrijk om concrete, specifieke les- en leerdoelen te
formuleren.

ENGELS
Vergelijk de volgende lesdoelen voor een les Engels:
1. Leertekst p. 46-47 + de bijbehorende opdrachten.
2.	Je stelt succescriteria op waaraan jouw 5-minuten
presentatie moet voldoen.
Bij de eerste formulering komt het lesdoel niet uit de verf, maar is ook
de functie en het nut van de lesstof niet duidelijk: wat moeten leerlingen kennen/kunnen, op welk cognitief niveau (weten, doen, snappen)
en waarom?
In de les Engels wil docent Luuk zijn leerlingen uit 2-havo/vwo inzicht
geven in wat een presentatie in het Engels tot een goede presentatie
maakt. Hij laat daarom drie filmfragmenten zien:
•	een deel van de speech van Frans Timmermans voor de VN
Veiligheidsraad;
•	een deel van een fragment waar Louis van Gaal uitlegt waarom hij
voor een bepaalde opstelling van zijn elftal kiest;
•	een deel van een toespraak van Geert Wilders in Sydney.
Leerlingen bekijken de drie fragmenten en schrijven eerst individueel
op wat ze zo goed (of slecht) vinden aan de presentatie. In groepjes
bespreken de leerlingen vervolgens wat ze belangrijk vinden bij het
beoordelen van de taalvaardigheid. Klassikaal stellen de leerlingen
samen met de docent een lijst beoordelingscriteria op. Op basis van de
lijst met criteria beoordelen de leerlingen de drie presentaties en
bepalen ze een rangorde in wie het beste Engels spreekt en waarom.
Leerlingen hebben zo zelf concrete beoordelingscriteria voor hun
eigen presentaties opgesteld (eigenaarschap), in plaats van deze
‘opgedrongen’ gekregen. Bovendien hebben ze in overleg ook overeenstemming bereikt over wat de beoordelingscriteria inhouden, waardoor ze weten wat de criteria concreet inhouden.
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voorbeeld

GESCHIEDENIS
In de les geschiedenis laat een docente Simone leerlingen in groepjes eigen vragen ontwikkelen bij de stof die
leerlingen moeten beheersen voor een schriftelijke
toets. De paragrafen worden verdeeld over de groepjes.
De leerlingen proberen één vraag met bijbehorend
antwoord bij elk cognitief niveau van Bloom’s taxonomie te formuleren: onthouden, begrijpen, toepassen,
analyseren, evalueren en creëren. Ze hebben een
hand-out met een beschrijving van elk niveau, de bijbehorende handelingswerkwoorden en vraagformuleringen (Noem twee..., Leg in je eigen woorden uit...).
In de tweede helft van de les spelen de leerlingen een
spel, waarbij de groepjes leerlingen de vragen zo snel
en zo goed mogelijk beantwoorden. Daarna bespreken
de leerlingen onder aansturing van de docent niet alleen het goede antwoord, maar ook de formulering en
de kwaliteit van de vraag. Voor een goed gestelde onthoudvraag (Bloom – niveau 1) krijgt het groepje leerlingen dat de vraag heeft geformuleerd één punt, voor
een begripsvraag (Bloom – niveau 2) twee punten, een
goede toepassingsvraag (Bloom – niveau 3) drie punten, enzovoort. Het groepje dat de vraag goed beantwoordt krijgt hetzelfde aantal punten. Vragen die leerlingen hebben gemaakt zijn:
•	onthouden:
Wie was Osiris?
•	begrijpen:
Waarom hadden
sommige Egyptische
goden een dierenkop?
•	analyseren:
Welke god was voor
het Egyptische volk het
belangrijkst?
Leg uit waarom.
•	evalueren:
Wat vind je van
mummificeren?
Door zelf vragen te ontwikkelen, laten leerlingen zien
wat ze denken dat ze moeten kennen en kunnen.
Bovendien maakt het gebruik van de taxonomie van
Bloom leerlingen bewust dat er verschillende typen
vragen zijn.

FEEDBACK:

WAAR STAAT DE LEERLING?
Om te bepalen waar de leerling staat
ten opzichte van het beoogde leerdoel is
interactief onderwijs een vereiste: veel
mondelinge en schriftelijke interacties.
Daarbij hoeft niet direct gedacht te
worden aan opstellen, werkstukken en
verslagen.

voorbeeld

FEED UP:

NATUURKUNDE
In een les natuurkunde gaat docente Rachel
aan het einde van de les na of haar 2-vmboleerlingen voldoende weten van de werking
van de brander. Ze geeft de leerlingen het blad
quick draw & write uit. In drie minuten tekenen
en schrijven leerlingen zoveel mogelijk op wat
ze weten over of waar ze aan denken bij het onderwerp, zonder te letten op spelling en interpunctie. Daarna wisselen de leerlingen in tweetallen hun tekeningen uit en controleert Rachel
of de leerlingen de belangrijkste punten hebben
genoemd. Ze concludeert dat de leerlingen de
stappen om een brander aan te zetten en de drie
soorten vlammen prima kunnen benoemen,
maar dat een deel van de leerlingen niet goed
weet wanneer je welke vlam gebruikt (gele
vlam: pauzevlam; blauwe vlam: verwarmen;
ruisende vlam: sterk verhitten van grote hoeveelheden stof). Daarom besteedt Rachel de volgende les eerst aandacht aan de drie soorten
vlammen. Ze laat daarbij enkele filmpjes van
proefjes zien, waarbij leerlingen analyseren
welke vlam is gebruikt, welke stof is verwarmd
en waarom is gekozen voor een bepaalde vlam.
Pas daarna gaan de leerlingen zelf met de brander aan de slag.

voorbeeld

NEDERLANDS
In een les Nederlands behandelt docent Eric de volgende soorten beeldspraak:
A. metafoor, B. metonymie, C. personificatie en D. vergelijking. Hij deelt ABCDkaarten uit en presenteert voorbeelden op het digibord, zoals Voetbal is oorlog.
Leerlingen steken tegelijkertijd allemaal hun juiste ABCD-kaart op. Eric gaat na
of leerlingen de juiste vorm van beeldspraak herkennen. Als blijkt dat de helft
van de leerlingen kiest voor een vergelijking en de andere helft voor metafoor
laat de docent enkele leerlingen hun keuze toelichten en legt hij aan de hand
van een aantal voorbeelden het verschil tussen beide soorten beeldspraak nog
een keer uit. Ten slotte controleert Eric opnieuw aan de hand van een zin op het
digibord of leerlingen de stof nu (wel) allemaal beheersen.
Zijn collega Martijn laat leerlingen geen leesverslagen, maar in
groepjes een literaire mindmap
op een A3-poster maken aan de
hand van literaire begrippen
(Koek, 2010). De takken op de
rechterhelft zijn altijd direct uit
het boek te halen (de personages,
de ruimtes, het perspectief, de
tijd). Aan de linkerkant geven
leerlingen de interpretatie van
het boek. Zo komen ze uiteindelijk met symbolen en motieven tot het thema van
het boek. Martijn stelt, nadat de mindmaps af zijn, schriftelijke vragen om de
groepjes dieper te laten nadenken over de verbindingen tussen de takken in de
mindmap. Het gaat om a-typische vragen, zoals ‘Geef een citaat uit het boek dat
je op je t-shirt zou willen zetten en leg uit waarom’.
Door samen aan een mindmap te werken, veel te praten en gezamenlijke keuzes
te maken, worden leerlingen gedwongen dieper na te denken over de inhoud
van het boek, bijvoorbeeld over welke personages een eigen tak krijgen. De
mindmap maakt in één oogopslag duidelijk of leerlingen de essentie van het
boek hebben weergegeven: zijn ze aan de rechterkant van de mindmap blijven
hangen, dus in het concrete, of komen ze zelfs daar niet uit (wie is eigenlijk de
hoofdpersoon en wie zijn bijpersonen)?

BIOLOGIE
In de les biologie maakt Rikko gebruik
van wisbordjes. Aan de hand van de
volgende ordeningsvraag gaat de docent na of de leerlingen zijn uitleg
over cellen begrepen hebben:
Orden van groot naar klein:
A. cel
B. orgaan
C. orgaanstelsel
D. weefsel
De leerlingen schrijven op hun wisbordje de letters in de juiste volgorde
op. Rikko vindt deze vraag meer inzicht in het beheersingsniveau van
leerlingen geven dan de meerkeuze-

vraag: welke is het grootst? Aan het
einde van de les laat hij de leerlingen
een exit-card invullen: een post-it
waarop leerlingen het antwoord
schrijven op de volgende open vraag:

Leg
uit of deze cel een plantaardige of
een dierlijke cel is.
Antwoord: een plantaardige cel, want
de cel bevat naast de celkern, cytoplasma, celmembraan ook plastiden
(korrels in het cytoplasma).
Leerlingen plakken hun post-it bij het
verlaten van het lokaal op de deur en
Rikko gebruikt de antwoorden om na
te gaan of leerlingen de theorie over
eigenschappen van cellen ook kunnen toepassen.
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PAULA BOSCH

FEED FORWARD:
HOE KOMT DE LEERLING
NAAR DE GEWENSTE
SITUATIE?

voorbeeld

De antwoorden op meerkeuzevragen,
exit-cards en quick writes & draws geven
informatie, waardoor de docent zijn
lesinstructie en leerdoelen kan bijstellen en
onderwijs op maat kan bieden. De docent
kan daarbij zelf feedback geven, maar
leerlingen ook zichzelf of elkaar feedback
laten geven.

voorbeeld

NATUURKUNDE
Bij natuurkunde geeft docente Rachel geen afzonderlijke cijfers voor de
vijf verschillende proeven die leerlingen die periode uitvoeren. In plaats
daarvan heeft ze een spreadsheet ontwikkeld die elk lesuur op de muur
wordt geprojecteerd. Na ieder proefje houdt ze per leerling de score (0,
1 of 2 punten) bij op de verschillende aspecten. Als leerlingen voor
werkwijze bij het derde proefje bijvoorbeeld 0 punten scoren, kunnen
ze in de laatste twee proefjes hun bekwaamheid op dit aspect alsnog laten zien. Maar andersom kan ook: als leerlingen tijdens het eerste
proefje goed verslag legden, maar in de laatste twee proefjes slordig formuleren en onderdelen van het proefverslag weglaten, gaat hun score
omlaag. Het uiteindelijke cijfer is een optelsom van de scores op de verschillende aspecten.

Rachel constateert dat haar leerlingen meer betrokken zijn bij het
reflecteren op hun eigen leerproces. Ook stellen leerlingen vaker
vragen tijdens en na het uitvoeren van proeven en leggen ze de stof
elkaar vaker en beter uit. Bovendien is Rachel in staat te monitoren of
ze klassikaal, in groepjes of individueel aandacht moet besteden aan
bepaalde aspecten, bijvoorbeeld het opstellen van een goede onderzoeksvraag.

TOT SLOT
… reflecteren wij op of we het gestelde doel van dit artikel – het concreet
beschrijven van technieken van formatief evalueren, zodat u er minimaal drie
effectief kunt uitvoeren in uw les – hebben behaald. Daarvoor vragen wij u de
leerdriehoek in te vullen en uw antwoorden en vragen naar ons te mailen. Zo
kunnen wij onze le(e)sinstructie optimaal op uw behoeften afstemmen.

Een ding dat ik leuk
vond aan dit artikel

Twee vragen die ik
(nog) heb na het lezen
van dit artikel.
Drie dingen die ik geleerd
heb van dit artikel en/of
ik morgen in mijn les kan
gebruiken.
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Paula Bosch is docente
Nederlands en voorzitter
van de sectie Nederlands,
Vereniging Levende Talen.

TAAL OF
MOEDERTAAL IN 2032?

BIOLOGIE
Als de leerlingen van klas 3VC de les binnenkomen,
gaat niet iedereen direct zitten: enkele leerlingen
lopen bij binnenkomst naar het hulpbord, pakken een
markeerstift en schrijven een vraag op over het huiswerk. Een leerling schrijft op: DNA zit in de celkern,
maar een bacterie heeft geen celkern. Heeft een bacterie dus geen DNA? De andere leerlingen lezen de
vragen op het hulpbord. Degene die het antwoord
weet, legt het de vragensteller uit. Deze vorm van
peer-tutoring is zowel voor de vragensteller als de uitlegger effectief, laat onderzoek zien.

GASTCOLUMN

Gerdineke van Silfhout, taalexpert en
leerplanontwikkelaar bij SLO, expertisecentrum
voor leerplanontwikkeling. G.vansilfhout@slo.nl
Mirjam Arnold, toetsexpert en trainer bij
Bureau ICE. MArnold@bureau-ice.nl
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‘De mensen moeten zoveel mogelijk hun wijsheid niet uit boeken putten, maar uit hemel en
aarde, uit eiken en beuken, dat wil zeggen dat
zij de dingen zelf moeten onderzoeken.’ Dat
schreef Komensky (beter bekend als Comenius)
in 1657.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf ik
Nederlands. We noemden ons lokaal de Taaltuin. Vanaf de eerste klas tot en met zes VWO
waren leerlingen bezig met het verwerven, verwerken en verstrekken van informatie. In feite
bepaalden de leerlingen zelf wat en hoe ze wilden leren. De docenten gaven de kaders aan en
hielpen hen op weg. De projecten duurden van
één tot zes weken. Alle vaardigheden waren
geïntegreerd. We hadden geen aparte lessen
spelling of grammatica (tot verdriet van de collega’s MVT). De leerlingen ontwikkelden hun
taalvaardigheid op een speelse, natuurlijke wijze.
Ze lazen veel: artikelen, boeken en literatuur. En
ze schreven veel en corrigeerden zichzelf en elkaar. Elke klas had een apart leesuur. Het was
stil, er werd gelezen. Op het eindexamen schreven ze naar aanleiding van hun eigen project een
gerichte opdracht (Gericht Schrijven).
Anno 2016 zijn de klassen veranderd van vrijwel
uitsluitend autochtone klassen naar kleurrijker
en vooral meertalige klassen. Nederlands is
vaak niet meer de moedertaal. Dat vraagt om
aanpassingen, dat vraagt om visie op meertaligheid als norm en niet als obstakel. Het vraagt om
aanpassingen bij de lerarenopleidingen. Gold
tien jaar geleden het credo ‘elke docent is
een taaldocent’, nu moeten we dat uitbreiden
tot ‘elke docent is een docent meertaligheid’.

Leerlingen moeten gezien worden vanuit hun eigen context. Vorig jaar lieten studenten van de
lerarenopleiding Economie hun leerlingen de
economische situatie van hun vaderland uitwerken op een poster en deze presenteren. Zowel
de studenten als de leerlingen waren enthousiast en gemotiveerd. Een mooi voorbeeld van het
benutten van de achtergrond van de leerlingen.
2032. Over zestien jaar moet het anders.
De dames en heren professoren hebben in
Het manifest Nederlands op school in heldere
woorden uiteengezet wat anders moet: bewuster, onderzoekender, inhoudelijker, samenhangender, meer geïntegreerd, meer samenwerking met onderzoek en wetenschap. En dat alles
met minder werkdruk. We moeten daar zestien
jaar op wachten.
Het kan allemaal eenvoudiger. Er zijn nu al
zoveel goede bekwame docenten Nederlands.
Áls ze niet gedwongen worden te trainen voor
de examens, áls ze de DTT niet door hun strot
geduwd krijgen, áls het geld dat daaraan
besteed is, was besteed aan klassenverkleining
bij Nederlands, dán kunnen al die docenten
zorgen dat hun leerlingen onderzoekend leren,
internet actief en creatief gebruiken, blogs schrijven, lezen wat ze leuk vinden in een boek of op
internet…. Dán wordt onderwijs weer wat het in
de ogen van Comenius (1657) moet zijn.

Toets! 27

HENK BIEMANS IN GESPREK MET ZIJN LEERLINGEN

ELSA JONKERS

ARTIKEL

Als we de school binnenkomen blijkt er een voorleeswedstrijd gaande te zijn.
Leerlingen kunnen vragen stellen aan een bekende auteur en een aantal
geselecteerde leerlingen leest onder toejuiching van hun klasgenoten ook zelf
een stukje voor. Dit leren in de praktijk is voor Henk Biemans heel belangrijk:
‘Het huidige onderwijs mist vaak de koppeling tussen theorie en praktijk in
prikkelende contexten. Leerlingen moeten het nut inzien van wat zij leren.’
Henk Biemans is conrector en plaatsvervangend rector op het
Newmancollege in Breda. ‘Toetsing heeft een essentiële functie als je
kijkt naar de ontwikkeling van leerlingen. Helaas is toetsing een doel
op zich geworden. De toenemende controle en outputmetingen, en de
ogenschijnlijke betrouwbaarheid daarvan, hebben ons op het spoor
gezet van toetsing, toetsing, verantwoording en toetsing. Maar niet
alles van waarde is ook meetbaar.’ Een lastig te doorbreken patroon,
stelt Biemans vast.

‘Toetsing is
aandacht voor de
ontwikkeling van
leerlingen’
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TE VEEL TOETSEN, TE VEEL UNIFORMITEIT
‘Ik blijk er niet eens zo ver naast te zitten als ik roep dat elke leerling jaarlijks 270 toetsen moet maken. Dat is erg veel. Het effect is dat leerlingen
berekenend omgaan met al die cijfertjes en dat de bedoeling van een
toets uit beeld raakt. ‘We vergeten dat die toetsing ergens toe dient: het
op gezette tijden kunnen vaststellen waar de ontwikkelbehoefte van
leerlingen zit. Ik ben een groot voorstander van meer formatieve toetsing.’ Een voorbeeld van een ingesleten werkwijze is bijvoorbeeld de
vanzelfsprekendheid waarmee we met jaarcijfers en gemiddelden werken. ‘Stel, een leerling haalt in december voor leesvaardigheid een 5,2 en
hij scoort vervolgens in april voor leesvaardigheid een 5,7. Je zou kunnen zeggen dat de leerling een ontwikkeling heeft laten zien. Zijn leesvaardigheid is nu een 5,7 waard. Toch blijft die 5,2 gewoon staan en telt
mee. En dat vinden we allemaal heel gewoon. We moeten dit soort vanzelfsprekendheden ter discussie stellen. Maar dat zal tijd nodig hebben.’
In beeld brengen van ontwikkeling is dus belangrijk. En maatwerk ook.
‘Dit huidige systeem waarin alle leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde programma met dezelfde moeilijkheidsgraad aangeboden krijgen, is
niet gericht op optimale ontwikkeling van de individuele leerling. Waarom moet een dyslectische leerling op de havo tot en met leerjaar 3 alle
moderne vreemde talen meenemen? Iedereen weet dat dit hem tijd kost
en frustratie geeft en hem belemmert in zijn schoolcarrière.’ Hij zou de
voorkeur geven aan een betere afstemming van het onderwijsprogramma op de mogelijkheden en affiniteiten van leerlingen.
ROER OM IN TOETSBELEID
Meer ontwikkelingsgericht toetsen, minder summatief toetsen: makkelijker gezegd dan gedaan. Een leraar heeft zo zijn eigen gewoonten
ontwikkeld als het gaat om toetsing. Dat neem je zomaar niet op de
schop. Op het Newmancollege zijn ze wel gestart met die zoektocht.
Biemans: ‘Wat wordt ons nieuwe gemeenschappelijke toetskader?
Gaan we dat centraal vastleggen, of per vakgroep? We spreken samen
weer over de bedoeling van toetsen en beoordelen. We denken na over
de verhouding tussen summatief en formatief toetsen, we willen graag
het summatief toetsen beperken ten gunste van formatieve toetsing en
feedback aan de leerlingen. Docenten gaan werken met toetsmatrijzen
en met feedbackinstrumenten. De volgende stap voor het Newmancollege is de verdere professionalisering van een aantal mensen binnen de
school als experts op het gebied van toetsing.

PRAKTIJKVOORBEELDEN:
TECHNASIUM EN BÈTA CHALLENGE PROGRAMMA
Goede praktijkvoorbeelden van ‘anders toetsen’ komen uit het Technasium (havo/vwo) en het Bèta Challenge Programma (vmbo). Beide
programma’s richten zich op leerlingen met een bovengemiddelde aanleg en motivatie voor exacte vakken. Leerlingen werken projectmatig
aan realistische problemen en opdrachten uit het bedrijfsleven en de
maatschappij. ‘De leerlingen maken op die manier verbinding met de
buitenwereld en het onderwijs vult zich met rijke realistische contexten. Een goede gelegenheid ook voor leerlingen om hun eigen affiniteiten en capaciteiten te verkennen.’ In deze projecten is aandacht voor de
oriëntatie op de regionale arbeidsmarkt, ook iets waar Biemans veel
waarde aan hecht. ‘We hebben bijvoorbeeld van een zorginstelling de
opdracht gekregen om een rolstoel te ontwikkelen, waarbij rolstoelafhankelijken op ooghoogte kunnen communiceren met anderen. Een
technische voorziening met een enorm maatschappelijk belang. Dat
triggert de leerlingen, ze zien het nut.’
Zowel het Technasium als het Bèta Challenge Programma hebben een
examenprogramma, goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Dit
examenprogramma richt zich niet op cognitieve doelstellingen, maar op
competentieontwikkeling. Iets wat een totaal andere benadering van de
leerlingen vraagt. ‘De leerlingen worden op twee manieren beoordeeld:
op het product en op het proces. Ze presenteren het eindproduct uitdrukkelijk, bijvoorbeeld aan bedrijven, docenten of ouders, maar het proces
weegt zwaarder dan het product.’ Aan de hand van reflectiegesprekken
krijgt de leerling inzicht in wat hij doet, heeft gedaan en wat hij in
het vervolg zou kunnen ontwikkelen. ‘Dat is veel indringender dan
20 woordjes overhoren en de toets teruggeven, die vervolgens de prullenbak in gaat, samen met de kennis die daarop staat.’
MEER RUIMTE
Wat ziet Biemans graag gerealiseerd in de toekomst? ‘Via regelgeving
meer ruimte bieden tot dispensatie voor bepaalde vakken en ruimere
keuzeprogramma’s. Dus een smaller kerncurriculum met meer diepgang en een brede band die is afgestemd op de affiniteit en capaciteit
van de leerling, liefst afgesloten met een schoolexamen in plaats van
een centraal examen. Dat betekent ook meer bewegingsvrijheid voor
scholen. Platform Onderwijs2032 spreekt in zijn advies over een smaller kernprogramma en een brede band aan gedifferentieerd aanbod. Ik
vind dat mogelijkheden bieden.’
Over de rol van toetsing in deze toekomstvisie is Biemans kort maar
krachtig. ‘Op het moment dat de onderwijskwaliteit breder wordt
gedefinieerd dan meetbare resultaten en scholen meer ruimte krijgen
om te ontwikkelen op basis van eigen keuzes, zal ook de toetsing en
beoordeling veranderen. Dan wordt toetsing misschien veel meer dat
wat het in essentie voor mij betekent: aandacht voor de ontwikkeling
van de leerling.’
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[ADVERTENTIE]

Test uzelf!
Heeft u de rekenvraag op referentieniveau 2F
zo uitgerekend? Geeft u het goede antwoord
op de toetsvraag van Nederlands schrijfinzicht
1F-niveau? En is de Engelse tekst op het
ERK-niveau A2 voor u ‘a piece of cake’?
Kruip in de huid van uw leerlingen en test uzelf!
Voorgaande toetsvragen zijn varianten op opgaven uit de
TOA, het webbased leerlingvolgsysteem van Bureau ICE.
De TOA bevat toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits,
Frans en Spaans. Ook zijn er leerlijntoetsen voor economie,
wiskunde, natuurkunde en biologie. Met de uitslagen op de
TOA-toetsen kunt u een betrouwbare uitspraak doen over het
niveau van uw leerlingen en in één oogopslag zien hoe uw
school ervoor staat. Door de koppeling met bijvoorbeeld
Magister en SOMtoday vindt u de resultaten automatisch terug
in uw administratiesysteem.
Kijk voor alle mogelijkheden van de TOA op
www.toets.nl/voortgezetonderwijs of bel
Jochum Winkelman voor meer informatie: 0345 - 65 66 10.

Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

op deze toetsvragen?
De antwoorden op de vragen
1. 18 | 2. correct, juist | 3. zorgen dat je zakken leeg zijn

Weet u het antwoord

TOETSVRAGEN
HANS DE GROOT, DOCENT GESCHIEDENIS
HAVO/VWO
In mijn sectie hebben we de discussie gehad
over hoe je een vraag formuleert. Moet de vraag
een ‘echte vraag’ zijn? Of is er juist wat te zeggen
voor aanvulzinnen, zoals dit voorbeeld:

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?

CAROLA VAN DER HEIDEN - VAN DE VEN,
DOCENTE GESCHIEDENIS EN MAATSCHAPPIJLEER
In mijn toetsen werk ik onder andere met stellingen die ‘waar’ of ‘niet
waar’ kunnen zijn. Ik merk dat leerlingen dit soort vragen vaak moeilijk
vinden. Maar omdat ze in de eindexamens ook voorkomen, kies ik
ervoor om ze toch te gebruiken. Zo kunnen ze er alvast mee oefenen.
Wat is verstandig?
Aniek: Het klinkt als een open deur, maar bij het maken van stellingen is het in elk
geval belangrijk dat de stelling honderd procent waar of honderd procent niet waar
is. Het moeilijke voor de leerlingen zit ‘m vooral in de vragen waarbij ze meerdere
stellingen moeten beoordelen, zoals in het voorbeeld dat je meestuurde:
De SP is een voorbeeld van een:
I linkse partij
II ideologische partij
III populistische partij
IV sociaal democratische partij

A I en II zijn juist
B I en III zijn juist
C I en IV zijn juist
D I, II en IV zijn juist

Een leerling moet nu eerst van I tot en met IV bepalen of die optie op zich juist
of niet juist is. Vervolgens moet hij kijken waar zijn antwoorden matchen met
de verschillende mogelijkheden zoals die staan bij A,B,C en D. Dit vraagt in
feite een extra denkstap, naast de kennis die je wilt toetsen. En daar zit het
gevoel van moeilijkheid in. Dit soort vragen meten naast kennis vooral ook ‘het
kunnen oplossen van denkspelletjes’ en dat mag niet de bedoeling zijn bij
toetsen. Je meet bij voorkeur één ding tegelijkertijd, omdat je anders ook niet
kunt bepalen waarop je de leerling feedback moet geven: heeft hij onvoldoende
kennis van het onderwerp? Of kan hij geen puzzeltjes oplossen?
Hierom zou je in je eigen toetsen dit soort vragen zoveel mogelijk moeten
vermijden. Daarnaast kun je je leerlingen wel helpen om vaardiger te worden in
het beantwoorden van dit soort vragen, in de periode van examenvoorbereiding,
want je wilt ze natuurlijk optimaal voorbereiden op wat er komen gaat.

Het vetorecht van de vijf permanente leden
van de Veiligheidsraad heeft tot gevolg dat:
	sommige resoluties niet worden uitgevoerd.
	de Verenigde Staten meer macht hebben
dan China.
	niemand meer luistert naar uitspraken van
de Algemene Vergadering.
	de secretaris-generaal meestal de knoop
moet doorhakken.
Aniek: Een meerkeuzevraag is eigenlijk niet zo goed
wanneer de vraag en de antwoordalternatieven afhankelijk van elkaar zijn. Wat je het liefst zou willen is
dat de leerling eerst de vraag leest, dan zijn eigen
antwoord formuleert en ten slotte bij de alternatieven gaat kijken of één daarvan overeenkomt met de
gestelde vraag. Voor leerlingen zijn de ‘aanvulvragen’ zoals in je voorbeeld vaak lastige vraagtypes.
Je moet in feite vier afzonderlijke zinnen lezen en
vervolgens van alle vier de antwoorden bepalen of
ze waar of niet waar zijn. Je hebt namelijk de hele zin
nodig om te beoordelen of de stelling klopt. En daar
zit precies het punt: je stelt geen vraag maar je legt
vier verschillende stellingen voor. Mijn advies aan jou
(en aan je sectie) zou zijn om vragen zo concreet
mogelijk te formuleren: dus als werkelijke op zichzelf
staande vraag, eindigend met een vraagteken. Op
deze manier spreek je het meest direct de te toetsen
kennis of vaardigheid bij de leerling aan.

MALOU KRUYSINGA, STUDENTE LERARENOPLEIDING BIOLOGIE
Tijdens een stage leerde ik dat je bij het ontwikkelen van meerkeuzevragen moet zorgen dat de
antwoorden allemaal (ongeveer) even lang zijn. Ik vroeg me af waarom dat eigenlijk zo was.

Leg uw vraag voor aan
toetsexpert Aniek Geelen.
Zij beantwoordt ‘m graag.
redactie@toetsmagazine.nl
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Aniek: Het is inderdaad een goed advies om de antwoordopties (alternatieven) in lengte op elkaar af te
stemmen. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk uitsluiten dat je leerlingen het juiste antwoord kunnen beredeneren
op iets anders dan de gevraagde kennis of vaardigheid. Dan meet je namelijk eerder hoe ‘toetsvaardig’ een
leerling is dan dat je zijn kennis of vaardigheden meet. Hieruit is de stelregel ontstaan dat de alternatieven geen
‘hints’ mogen weggeven door bijvoorbeeld een (afwijkende) formulering, lengte of zinsbouw. Iedereen heeft
wel eens de ‘tips’ gehoord om een meerkeuzetoets te maken, zoals “Als je het niet weet, kies altijd antwoord
B”, of “Het langste antwoord is vaak het juiste antwoord”. We hebben daar onlangs nog een fraai voorbeeld
van gezien, bij de onrust rondom de theorie-examens bij het CBR. En het is inderdaad zo, bij onnauwkeurig
geconstrueerde meerkeuzevragen, dat de tip om voor het langste antwoord te kiezen je wel degelijk iets kan
opleveren. De reden hiervoor is vrij eenvoudig: het juiste antwoord is vaak het antwoord waarin de meeste (en
meest gedetailleerde) informatie moet staan omdat het goede antwoord ook echt goed moet zijn. Hierdoor
wordt het goede antwoord sneller langer.
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MANDY KRISTOFF, TEAMLEIDER ONDERBOUW VMBO
Op onze school hebben we richtlijnen opgesteld voor het beoordelen van
de toetsen in de onderbouw. Denk aan een standaard correctiemodel en
afspraken over het bepalen van de cesuur. Bij de evaluatie kwam naar
voren dat dat een hele stap in de goede richting is, maar ook dat we er nog
niet helemaal zijn. Wat door de meeste docenten als lastig wordt ervaren is:
hoe om te gaan met scoring. Wanneer ken je wel/geen punten toe aan een
vraag? En hoeveel?
Aniek: Het is belangrijk om in je correctiemodel altijd aan te geven op basis
waarvan je punten mag toekennen, zeker op het moment dat er meer dan één
punt per vraag te behalen is. Een manier om dat te doen is je correctiemodel
aanvullen met een scoringsmodel. In een scoringsmodel geef je aan voor welke
elementen van het antwoord de leerling een bepaald aantal punten kan halen.
Ter illustratie, een voorbeeld van een opgave uit een wiskundetoets:
Opgave 2 (4 punten)
Joy rijdt met 36 km/u op zijn brommer van school naar huis. Hij moet 11 km
rijden. Na 10 minuten gaat zijn brommer stuk. Hij laat zijn brommer staan en
gaat bij een vriend achterop de fiets in een tempo van 12 km/u.
Hoe lang is Joy in totaal onderweg naar huis? Schrijf je berekening uit.

Wanneer in het correctiemodel alleen is vermeld dat het juiste antwoord
50 minuten is en het scoringsvoorschrift ontbreekt, kan dat ten koste gaan van de
objectiviteit van de beoordeling. De ene docent kan dan namelijk kiezen om alleen
0 of 4 punten toe te kennen bij een onjuiste, dan wel juiste uitkomst. Een andere
docent kiest misschien voor het toekennen van deelscores, op basis van
rekenstappen, waardoor ook de scores 1, 2 en 3 mogelijk zijn. Hierdoor worden
de beoordelingen van beide docenten minder vergelijkbaar. In een scoringsvoorschrift maak je de stappen en de daarbij behorende punten duidelijk.
Hieronder staat een voorbeeld van een correctiemodel met scoringsvoorschrift:

Correctiemodel opgave 2 (4 punten)
- afstand met scooter berekenen (1 punt):
10 minuten rijden met een snelheid van 18 km/u = 3 km
- afstand met fiets berekenen (1 punt):
11 km - 3 km = 8 km achterop de fiets
- aantal minuten achterop de fiets berekenen (1 punt)
8 km achterop de fiets met een snelheid van 12 km/u = 40 minuten
- totaal aantal minuten berekenen (1 punt)
	40 minuten achterop de fiets + 10 minuten op de brommer
= 50 minuten in totaal
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A. SILVA, LERAAR ENGELS
(ONDERBOUW)
Telkens wanneer ik een toets ontwikkel, kom ik voor hetzelfde dilemma te staan: welke informatie geef ik
wel en welke informatie geef ik juist
niet aan de leerlingen in de instructie
voor de toets? Ik merk dat mijn collega’s en ik daar niet allemaal hetzelfde over denken. De een vindt dat
de leerling zoveel mogelijk informatie moet krijgen, de ander vindt
juist niet. Wat móeten leerlingen
minimaal weten om zo goed mogelijk
geïnstrueerd te zijn?
Aniek: Naast de kwaliteit van de
toetsvragen zelf is een goede toetsinstructie inderdaad ook belangrijk. De
leerlingen moeten immers weten wat
van hen verwacht wordt en wat ze
daarvoor moeten doen.
De andere kant is ook waar: je wilt ook
niet dat je leerlingen waardevolle toetstijd gebruiken om complete uiteenzettingen en cesuurberekeningen te
moeten doorlezen.
Daarom is het een goed idee om een
standaardinstructie te ontwikkelen die
in zoveel mogelijk vakken wordt gebruikt. Een herkenbare instructie
scheelt tijd voor de leerling, maar het
scheelt jullie als docenten tegelijkertijd
ook een hoop werk: je hoeft alleen de
ontbrekende informatie aan te vullen, in
plaats van allemaal opnieuw het wiel uit
te vinden. Informatie die in elk geval in
de instructie moet worden opgenomen
is: de toetstitel of inhoud van de toets,
het type toets(vragen), de toegestane
toetstijd, de toegestane hulpmiddelen.
Afhankelijk van de inhoudelijke keuzes
kun je hieraan toevoegen waarop
leerlingen worden beoordeeld en, indien bekend, waar de cesuur ligt.
Naast deze inhoudelijke informatie is
het belangrijk om deze instructie zo
eenvoudig en concreet mogelijk te formuleren, zodat deze instructie geen
onnodig (talig) struikelblok vormt voor
de leerlingen.

GASTCOLUMN

Michel Pijpers is leraar, onderwijsontwikkelaar en trainer
mpijpers@deleraar.nl

DRIEDUIZEND EURO
NETTO PER MAAND
Het gaat niet goed op school, de ene onvoldoende
na de andere, ze grossiert erin. En het rare is, het
lijkt Amber maar weinig te doen. Als we erover praten wijst ze alleen naar anderen: Joey (‘…en hij is
zeker niet de enige!’) verpest de sfeer in de klas.
Fay en Maksiem (‘die zitten recht voor mijn neus’)
zijn altijd zó gezellig aan het praten, dat maakt het
ook niet makkelijker. En huiswerk? Niemand doet
dat toch? En als leraar heb je natuurlijk ook nog gewoon een leven naast school, sociale verplichtingen, vrienden, vriendinnen, het gezin. Hoe krijgen
we Amber zover dat zij eens naar zichzelf gaat kijken?
En toch krijgt Amber iedere maand een mooi salaris op haar bankrekening gestort. Ons selectiesysteem beschermt zwakke leraren. Komt een leerling niet aan leren toe dan stroomt hij af of doubleert
hij, terwijl de zwakke leraar buiten schot blijft. In het
vo werken we met behoorlijk homogene groepen.
In zo’n groep kan 50% prima mee, 25% kan meer,
25% heeft er moeite mee. Voor de laatste twee
groepen is de leraar nodig, de eerste groep bedien
je door deze aan het werk te houden.

Zullen we eens afspreken dat bijvoorbeeld een
havoleerling een havoniveau héeft en dat we het tot
onze zorg maken dat zij dat niveau ook tóont? We
gaan niet toetsen om uiteindelijk te bepalen of een
kind over mag, nee, we gaan toetsen om zicht te
krijgen op wat het kan, zodat we met die leerling
kunnen uitstippelen hoe zij zich verder kan ontwikkelen. Ons vak is leraar, wij organiseren leren juist
voor leerlingen die daar moeite mee hebben.
Zullen we kinderen aan het begin van het schooljaar vertellen dat ze overgaan? Voor alle vakken noteren we alvast die 6 en tijdens het jaar ontwikkelen
ze zich naar het gewenste niveau. Kinderen mogen
zich vaak meten met elkaar, met de stof, we toetsen vaak, maar de resultaten van die toetsen geven kinderen nergens recht op (ze zijn toch al over).
Formatief toetsen is informatie verzamelen: de leraar kijkt of zijn onderwijs werkt, de leerling kijkt of
ze genoeg leert. Amber moet aan de bak. We geven haar ook alvast die 6. En we geven haar alle
ondersteuning die ze nodig heeft om minimaal die
6 te halen.

Zullen we eens afspreken dat kinderen zich niet
mogen vervelen in de les? Je bedient je leerlingen
met uitdagende opdrachten; kinderen komen naar
school om te leren, echt, zij willen later ook een
huis en een auto en iedereen snapt dat een succesvolle schoolloopbaan een handige opstap is.
We ontwerpen onderwijs met open eindes zodat
niet jij hoeft te differentiëren, maar leerlingen automatisch op hun eigen niveau functioneren. Onderwijs zonder toetsing, maar met waardering.
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TJEERD HAITJEMA EN MIRNA PIT

Meerkeuze-vragen zijn:
A fijn

B niet fijn

Trouwens, dit is geen blind pleidooi voor open vragen: naast de psy-

lagere taalniveaus worden die toetsvragen in het Engels een drempel.

chometrische aspecten spelen ook andere aspecten mee. Zo neem je

Bepaalde type toetsvragen doen het standaard bijzonder slecht.

met open vragen onvermijdelijk een andere vaardigheid mee, name-

Bijvoorbeeld wat ik maar ‘mixvragen’ noem; twee tweekeuzevragen

lijk schrijfvaardigheid. Dat kan de validiteit in geding brengen, hoe

vermomd als één vierkeuzevraag.

betrouwbaar de vraag ook is. Een zelfde redenatie gaat op voor het

Wie vindt gezonde voeding essentieel:

meten van luistervaardigheid met uitsluitend schriftelijke meerkeuze-

meneer B wel, mevrouw A niet

vragen: meet je niet ook de leesvaardigheid, het begrip van de vraag?

meneer B wel, mevrouw A ook

Kortom: het gaat er niet alleen om waar ik mijn vingers bij aflik...

meneer B niet, mevrouw A ook niet

ARTIKEL

meneer B niet, mevrouw A wel
Van: Mirna
Verzonden: dinsdag 9 februari 2016
Aan: Tjeerd
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

C hangt ervan af...

Dit zijn puzzels die wel iets heel anders toetsen dan lees- of luistervaardigheid. En dat blijkt dan ook bij de analyses die we doen.
Nog beroerder wordt het als zo’n mixvraag over twee stellingen gaat:
stelling 1 is juist, stelling 2 niet, et cetera. Als dat soort vragen in een

Hoi Tjeerd,

toets zitten, kan ik ze puur op grond van ‘cijfertjes’ (de data die ik krijg

Ja, dat is bij het toetsen van cognitieve vaardigheden in het algemeen

na de afname van de toets) aanwijzen. Ook niet best zijn vragen met

een probleem: je meet iets wat in het hoofd zit van de leerling, en dat

als driekeuze alternatief: A Ja, B Nee, C Staat niet in de tekst. Vooral als

moet er uit. Hoe dan ook krijg je te maken met een intermediërende,

C het goede antwoord is, kun je de meerkeuzevraag eigenlijk op

talige factor: we moeten door middel van taal een instructie geven

voorhand in de prullenbak gooien. Als iets er niet staat, ben je als

aan de kandidaat en die moet zijn cognitie tonen door taal (of in elk

leerling heel veel tijd kwijt om je ervan te vergewissen dat het er écht,

geval door symbolen, denk aan rekenen). Je ontkomt er dus niet aan

ook impliciet, niet in staat. En als A of B het goede antwoord is, is C een

altijd waakzaam blijven dat de vragen functioneel blijven en dat het

dat je taalvaardigheid mede je toetsresultaat bepaalt, ook bij andere

gekunstelde ingreep om er maar een derde antwoordmogelijkheid uit

geen puzzel wordt die weinig meer met leesvaardigheid van doen

toetsen dan taaltoetsen. Bij meerkeuzetoetsen is die vaardigheid

te persen. Humor in vragen doet het ook slecht, trouwens.

heeft. We willen immers meten of iemand de leestekst heeft

vooral lezen of luisteren, bij open vragen zowel lezen of luisteren

Jij nog tips, vanuit jullie inhoudelijke afdeling?

begrepen, en niet of iemand testwise is.

(voor de interpretatie van de vraag) als een stukje schrijven of spreken

Bij het maken van een toets gebruikt men nog wel eens meerkeuzevragen om nadien minder tijd kwijt te zijn
aan de correctie. Wel, die tijdwinst mag je dan investeren aan de voorkant: het maken van goede meerkeuzevragen
is geen sinecure, zelfs niet voor ervaren toetsenmakers. Wij tekenden de volgende conversatie op tussen een
toetsexpert en een psychometrisch medewerker van een niet nader te noemen toetsbureau.

Van: Mirna
Verzonden: donderdag 4 februari 2016
Aan: Tjeerd
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

(voor de productie van het antwoord).

Ha Tjeerd,
Tjeerd, als ik een toets moet ontwikkelen om leesvaardigheid te

Maar veel gebruikers vinden meerkeuzevragen fijn. Het kijkt lekker

meten, wat voor type toetsvragen zou ik dan moeten gebruiken om

snel na, geautomatiseerd zelfs, en je hebt geen last van vervelende

Wat betreft zo’n meerkeuzetoets: het begint al bij het stellen van de

een maximaal betrouwbare toets te kunnen maken? Met waarden

beoordelaarseffecten. Meerkeuzevragen lijken ‘objectiever’.

vraag en het geven van de antwoordopties. We willen niet meten of

waar jij als psychometricus je vingers bij aflikt?

Dus waarom zei jij eigenlijk open vragen?

de kandidaat de vraag of de antwoordopties heeft begrepen, maar of

Van: Tjeerd
Verzonden: vrijdag 5 februari 2016
Aan: Mirna
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

Van: Tjeerd
Verzonden: maandag 8 februari 2016
Aan: Mirna
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

Van: Mirna
Verzonden: woensdag 10 februari 2016
Aan: Tjeerd
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

hij de juiste antwoordoptie kan selecteren, het antwoord op de vraag

Hoi Tjeerd,

weet. Bij een leestoets wil je weten of de leerling de leestekst heeft

Toetsen is een serieuze zaak. Hier schrappen we zogenaamd grappige

begrepen. Begrijpelijkheid van de vraagstelling en antwoordalterna-

namen of plaatsnamen acuut uit de toets (Mevrouw Examina, of ‘Ik

tieven moet onomstreden zijn. In discussies met docenten komt dat

woon in Rotterwal’). Hetzelfde geldt trouwens voor originaliteit.

wel aan de orde. Laatst met docenten Engels, over Engelse leesteksten

Je kunt bij het toetsen van deelsommen beter met de zoveelste te

met meerkeuzevragen die ook in het Engels waren gesteld. Wat

verdelen taart of pizza aankomen, dan met een origineler object.

Beste Mirna,

Hoi Mirna,

concludeer je nu over leerlingen die de vraag fout beantwoorden?

Het gaat er immers alleen maar om dat de leerling laat zien dat hij kan

Psychometrisch gezien zouden open vragen de beste resultaten

Een psychometricus heeft de voorkeur voor open vragen om twee

De ene leerling heeft wellicht de tekst niet begrepen, maar een ander

delen. En met herkenbare situaties verlies je minder cognitieve energie

opleveren. Maar ik weet niet of dit is wat je wil horen...

redenen:

misschien de tekst juist wel en de vraag of de antwoordalternatieven

aan irrelevante zaken. Maar goed, het was weer even goed bijpraten,

Want een beoordelaar zou dan elke toets met een beoordelingsmodel

(1)	Je kunt je voorstellen dat het voor zéér vaardige kandidaten niet

niet. In theorie zou de taal (Nederlands, Engels) of de taalvaardigheid

Tjeerd. Tot een volgende keer!

moeten nakijken, en bij high-stake toetsen (toetsen waarvan het

uitmaakt of een vraag open of gesloten is. Ze beantwoorden de

(lezen, schrijven) die de leerling het beste beheerst leidend moeten

resultaat grote gevolgen heeft voor de kandidaat) zelfs twee

vraag toch wel goed. Maar kandidaten die absoluut niet vaardig

zijn bij het bepalen van de itemtypes en de voertaal in de toets. Maar

beoordelaars. Ben je bereid af te stappen van de gesloten vragen,

zijn, zullen bij meerkeuzevragen uitwijken naar het gokken. Als ik

dat is in de praktijk moeilijk haalbaar, denk maar eens aan alle leer-

zoals meerkeuzevragen dat zijn?

een Finse tekst zou krijgen met open vragen, zou ik geen letter op

lingen met Arabisch als moedertaal. Wat wel haalbaar (maar niet altijd

Ik hoor het van je, Tjeerd.

papier krijgen. Maar met meerkeuzevragen ga ik iets gokken. Ik zou

makkelijk) is, is dat de vraag en de antwoordalternatieven in zo een-

bijvoorbeeld steeds het langste antwoord kiezen, want dat is vaak

voudig mogelijke taal geformuleerd worden. En dat is precies de kunst

het goede antwoord. En bij een Finse tekst met vragen in het

die toetsontwikkelaars moeten beheersen. Het is niet voor niets dat

Nederlands zou ik mijn toetswijsheid inzetten. Toen ik hier net

we zoveel taalkundigen in dienst hebben als toetsdeskundige...

Van: Mirna
Verzonden: maandag 8 februari 2016
Aan: Tjeerd
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

kwam werken heb ik eens een leestoets (met de hakken over de
sloot) gehaald door de vragen te beantwoorden zonder de teksten

Van: Tjeerd
Verzonden: woensdag 10 februari 2016
Aan: Mirna
Onderwerp: Meerkeuzevragen zijn...

te lezen. Ik zal maar niet zeggen welke leestoets dat was...
Beste Tjeerd,

(2)	Iets anders. Kandidaten met een vaardigheid die ongeveer zo

Wij als toetsontwikkelaars wel. Een goede meerkeuzevraag maken is

groot is als je die wilt meten, worden bij open vragen echt terug-

niet makkelijk: het bedenken en goed formuleren van de antwoord-

geworpen op hun eigen kunnen. Bij meerkeuzevragen kunnen

mogelijkheden is een vaardigheid op zich: het goede antwoord moet

mensen alternatieven tegen elkaar afwegen en dus gaan twijfelen.

Hoi Mirna,

echt volledig goed zijn, de foute opties moeten echt fout zijn.

Dat geeft effecten die je niet wilt meten. Elke docent kent wel

Ik zie wat jij schetst ook terug in mijn analyses. Engelstalige toets-

Ze mogen zelfs niet ‘een beetje waar’ zijn, terwijl ze ook niet te onaan-

leerlingen die door dat laatste effect een ontzettende hekel aan

vragen bij een Engelse tekst leveren heel andere resultaten op dan

nemelijk mogen zijn. We bijten ons er graag in vast, maar we moeten

meerkeuzevragen hebben.

Nederlandstalige vragen die inhoudelijk hetzelfde zijn. Vooral op de
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PRIJSVRAAG

DOE DE TEST

In de verschillende artikelen en in de rubriek Vraag het Aniek, staat veel
informatie over gesloten vragen, bijvoorbeeld over meerkeuzevragen.
Wij hopen dat u daarmee sneller en beter eigen toetsvragen kunt
construeren. De trainers van Bureau ICE werken voor het screenen van
toetsen met een uitgebreide checklist. Hieronder vindt u het onderdeel uit
die checklist dat betrekking heeft op meer- en multikeuzevragen.

VIND DE FOUT
IN DE VRAAG
Checklist
Meer- en multikeuzevragen
	Het goede antwoord is volledig juist en de
afleiders zijn volledig onjuist: de antwoordalternatieven bevatten geen halve of
gedeeltelijke waarheden.
	De antwoordalternatieven sluiten qua zinsbouw
aan bij de vraag.
	De antwoordalternatieven zijn realistisch.
	De antwoordalternatieven zijn onafhankelijk van
elkaar: de alternatieven vertonen geen overlap.
	De antwoordalternatieven zijn gelijkwaardig qua
vorm, lengte en zinsbouw.
	De antwoordalternatieven staan op alfabetische
volgorde en/of zijn oplopend.
	De antwoordalternatieven zijn taalkundig correct
weergegeven. Is het alternatief een zin, dan
begint deze met een hoofdletter en eindigt deze
met een punt. Is het alternatief een zinsdeel of
woord, dan begint deze met een kleine letter en
staat er geen punt achter.
	Indien er een ontkenning in de vraag staat, dan
is dit duidelijk aangegeven (bijvoorbeeld door het
ontkennende woord te onderstrepen).
	Waar mogelijk wordt geen gebruik gemaakt van
woorden die een indicatie geven voor het goede
antwoord (altijd, nooit, vaak, meestal).
	Bij een meerkeuzevraag wordt ‘geen van de
alternatieven is juist’ niet gebruikt als afleider.
	Bij een multikeuzevraag wordt minimaal
aangegeven dat er meerdere antwoorden juist
zijn en bij voorkeur hoeveel antwoorden juist zijn.
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?
Denkt u alles te weten over goede meerkeuzevragen?
Haal de fouten uit de toetsvragen en
win een training toetsconstructie voor uw school.
Op deze pagina vindt u negen vragen uit de praktijk. In elke vraag zit echter een reden waarom hij niet geschikt is. Vindt u ze alle negen?
Dan maakt u kans op een training toetsconstructie voor uw school. Spoor de fouten op, maak per vraag een goed alternatief en stuur de fouten en
alternatieven voor 1 juni 2016 op naar toetswedstrijd@toetsmagazine.nl. De winnaar ontvangt uiterlijk 15 juni bericht.
Kijk ook op toetsmagazine.nl/goedevragen voor meer informatie en tips
over het maken van goede open en gesloten vragen.

Vul de goede vorm va
n het
woord in.
Sophie kan _________
___ nooit
haar bed uit komen. (oc
htend)

Juist/onjuist vragen
	De stellingen zijn volledig juist of onjuist:
de stellingen bevatten geen halve of
gedeeltelijke waarheden.
	Een stelling bevat niet meerdere stellingen
ineen en is waar nodig opgesplitst in
meerdere stellingen.
	De stellingen zijn objectief (bevatten geen
meningen).
	De stellingen bevatten geen ontkenningen
(niet, nooit, geen, etc.).
	Waar mogelijk wordt geen gebruik gemaakt
van woorden die een indicatie geven voor
het goede antwoord (altijd, nooit, vaak,
meestal).

Mette wil twee taarten bakken.
Ze heeft een zak met 1,5 kg appels.
Ze heeft 800 gram appels nodig per
taart. Hoeveel gram appels houdt
Mette over?
a. 100 gram
b. 700 gram
c. 900 gram
d. Ze komt appels tekort.

Hoe heten deze groenten?

	1 is courgette, 2 is bleekselderij,
3 is venkelknol, 4 is witlof
	1 is aubergine, 2 zijn asperges,
3 is knolselderij, 4 is witlof
	1 is courgette, 2 zijn asperges,
3 is venkelknol, 4 is bleekselderij
	1 is aubergine, 2 zijn tuinbonen,
3 is knolselderij, 4 is bleekselderij

Wat is de Septuaginta?
a.	de Griekse vertaling van de Bijbel
b.	de Griekse vertaling van het Oude
Testament
c.	de Hebreeuwse vertaling van het
Oude Testament
d.	de Latijnse vertaling van het Oude
Testament

Combinatievragen
	De antwoordalternatieven zijn onafhankelijk
van elkaar: de alternatieven vertonen geen
overlap.
	De antwoordalternatieven staan op
alfabetische volgorde en/of zijn oplopend.
	De antwoordalternatieven zijn gelijkwaardig
qua vorm, lengte en zinsbouw.

Welke naam van een dag is
afgeleid van de planeet Jupiter?
a dinsdag
b. donderdag
c. maandag
d. woensdag

Je krijgt hierbij vijf heel
bekende jaartallen. Wat
gebeurde er toen?
- 3400 v.Chr.
- 476 n.Chr.
- 800 n.Chr.
- 1096 n.Chr.
- 1584 n.Chr

Wat was de directe aanleiding van de
Eerste Wereldoorlog?
a.	dat de inwoners van OostenrijkHongarije verder wilden als twee
landen
b.	de moord op Frans Ferdinand,
troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije
c.	doordat Portugal een kolonie van
Frankrijk af wilde pakken
d.	omdat de toekomstige koning van
Portugal meer land wilde

Welke van onderstaande
antwoorden geeft de uitleg weer
van het begrip
arbeidsproductiviteit?
a.	de consumptie per werkgever
per tijdseenheid
b.	de consumptie per werknemer
per tijdseenheid
c.	de productie per werkgever
per tijdseenheid
d.	de productie per werknemer
per tijdseenheid

Stelling:
Slowakije is geen euroland.
a. juist
b. onjuist
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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.

KOEN VERHEGGEN

Toetsen voor een cijfer
afwisselen met informeel
toetsen is één ding.
Scheikundedocent
Koen Verheggen van het
Coornhert Gymnasium in
Gouda ging nog een stapje
verder. Na het lezen van
Cijfers geven werkt niet van
Dylan Wiliam, wilde hij
samen met vier collega’s
wel eens onderzoeken
wat het effect was van
een cijferloos jaar. Zijn
derdejaars mentorklas
sprong met hem in het
diepe. Dat leverde iedereen
een aantal interessante
inzichten op.

EXPERIMENT:

Cijferloos
lesgeven in
de praktijk
40 Toets!

TE GAST BIJ:

HET COORNHERT GYMNASIUM

Het idee is dat het leerproces van leerlingen min of meer stilvalt, na het
ontvangen van een cijfer, voldoende of onvoldoende. Het proefwerk
gaat in de tas, over tot de orde van de dag. Verheggen had die theorie
met interesse gelezen, en wilde dat wel eens uitproberen. Mijn derde
klas is een zelfstandige, goed lerende klas met een grote mate van eigen
verantwoordelijkheid: dit experiment kunnen zij aan, dacht Verheggen. Hij stapte naar de schoolleiding en legde de vraag voor of hij een
jaar cijferloos mocht lesgeven aan zijn derdejaars mentorklas.

Maar toen dacht ik: dat is stom, die leerling geeft aan dat hij iets wil
kunnen. Dan ben ik toch gek als ik dat ga blokkeren?’ Zodoende kregen
de derdeklassers een herkansing op hun slechtst gescoorde onderdeel,
als ze dat wilden. ‘Of leerlingen ook om herkansing hadden gevraagd,
als er geen cijfer was gegeven… ik weet het niet. Mijn vaststelling is dat
er niet zoveel mis is met het geven van een cijfer, maar dat je inspanningen erop gericht moeten zijn dat het leren doorgaat. Dat kan ook
mét cijfers. De theorie van Dylan Wiliam is dus niet zo zwart-wit.’

‘Eerst waren ze terughoudend en stelden ze vragen als: Hoe gaan we
dat dan doen? Hoe bepalen we de overgang? Hoe informeren we ouders? Maar ze vonden het ook interessant. We kwamen overeen dat ik
en mijn collega’s ons plan zouden uitvoeren, maar dat we op twee momenten in dat jaar een proefwerk mét cijfer zouden afnemen. Zo wilde
de directie toch in de gaten houden of de klas niet heel erg uit de pas
ging lopen. Het werd dus een compromis. We vonden dat erg afdoen
aan het experiment, maar ik begreep ook wel de zorg.’

EEN MEETLAT IS AF EN TOE BEST FIJN
Verheggen denkt dat het voor leerlingen prettig is om een meetlat te
hebben. ‘Maar een cijfer geeft de leerling zo weinig informatie over
hun beheersing. Misschien heeft hij bij een toets voor Duits al zijn
woordjes goed, maar alle derde naamvallen fout. Een proefwerk mag
daarom niet in de la of tas verdwijnen. Het is eigenlijk een belachelijk
systeem, maar zo gaat het wel op heel veel scholen.’ Hoe zet je het leerproces dan wél verder door? Bijvoorbeeld door de leerling te helpen bij
het wegwerken van achterstand, volgens Verheggen. ‘Als je steeds een
onvoldoende krijgt, raakt het einddoel buiten je bereik. Je loopt dan zo
ver achter, dat het niet motiveert. Mijn collega Grieks liep daar tegenaan: leerlingen die het minder goed hadden bijgehouden, kregen moeite met vertalingen. Hij heeft toen de achterstand voor leerlingen opgeknipt in eigen stapjes. Een leerling mocht een toets doen op het niveau
dat hij dacht te hebben. Als hij dat haalde, dan ging hij door naar de
volgende stap. Daarbij had hij duidelijk gemaakt welk niveau van de
leerlingen aan het einde van het jaar minimaal werd verwacht. Zo
werd het voor de leerlingen inzichtelijk wat voor werk ze nog te doen
hadden. Op die manier met achterstand omgaan is productiever dan
boos worden of strafwerk geven.’

LEERLINGEN EN HUN OUDERS
De klas met proefkonijnen moest met vijf vakken (scheikunde, Latijn,
Grieks, Engels en gym) min of meer cijferloos aan de slag. Op de eerste
maandag van het schooljaar viel er dus heel wat uit te leggen. Verheggen:
‘Ik vertelde wat het idee was en waarom wij dachten dat cijfers het leren in
de weg konden staan. Het voorstel zorgde eerst voor enige paniek bij een
aantal leerlingen. Met name bij degenen die altijd achten en negens halen.
Dat had ik niet verwacht, ik had gegokt dat ze het wel een interessant experiment zouden vinden. Maar zij vonden een meetlat in de vorm van een
cijfer prettig en zouden deze nu moeten missen. Misschien worstelden ze
met de vraag: op wat voor manier kan ik dan zien dat ik de beste ben?’ De
ouderavond was ook verrassend. ‘Er vond een hele interessante discussie
plaats. De strekking was: tof dat jullie dit proberen. Maar de ouders waren
ook sceptisch, ze gingen het wel goed in de gaten houden.’ Een kritische
groep dus, die open stond voor vernieuwing.
GEWOON BEGINNEN
In de klas van Verheggen maakten de cijfers plaats voor feedback.
Leerlingen moesten hun eigen werk beoordelen, of dat van elkaar. ‘Ik
keek dan vooral naar de manier waarop feedback was gegeven en verwerkt. Conclusie: mijn leerlingen konden nog onvoldoende kritisch
naar eigen of andermans werk kijken en goede feedback geven is niet
gemakkelijk. Feedback geven en verwerken moet je leren.’ De leerlingen namen de nieuwe situatie wel serieus, maar hadden meer begeleiding nodig om elkaar te kunnen bijsturen. Voor proefwerken gebruikte
Verheggen de LeerlingWijzers van Bureau ICE1. Daarmee kan betekenis worden gegeven aan toetsresultaten en die kunnen worden teruggekoppeld. ‘Daarover kreeg ik goede reacties van leerlingen. Ze vulden
ze heel serieus in en dachten na over hoe ze hun eigen leren konden
aanpassen en van hun fouten konden leren.’ Verheggen becommentarieerde vervolgens deze feedbackformulieren weer. ‘Ik heb daar serieus
naar gekeken, want leerlingen hebben er nog niks aan als ze onderin
een la verdwijnen.’
EEN DIMENSIE ERBIJ
En toen kwam het afgesproken toetsmoment: na enkele cijferloze
maanden kregen de leerlingen weer een ouderwets cijfer voor hun
scheikundetoets. Dat bracht weer iets anders met zich mee. ‘Leerlingen
vroegen na afloop of ze het onderwerp opnieuw mochten doornemen.
Ze hadden geconstateerd dat ze het niet goed beheersten. In een fractie
van een seconde dacht ik: ja doei, dan heb ik straks weer extra werk.

OPHALEN MET EEN EXTRA SO’TJE
‘Toetsing zit geworteld in het onderwijssysteem. Als een proefwerk
slecht gemaakt is, denken leraren: ‘We zetten nog wat SO’tjes in om ze
aan het leren te krijgen’. Die cultuur hebben leerlingen overgenomen.
Ze vragen: ‘Krijgen we dan nog een SO’tje dit kwartaal om het cijfer op
te halen?’ Maar daarmee repareer je niet wat je niet beheerste, je haalt
alleen je cijfer op.’ Het experiment gaf Verheggen wel de gelegenheid
om dit gesprek in de klas te voeren en hij bemerkte ook wel degelijk een
verandering in leer- en werkgedrag bij leerlingen. ‘Gisteren heb ik met
mijn vierde klas ook weer een LeerlingWijzer ingevuld. Dat geeft informatie over waar ze meer tijd aan moeten besteden. Zouden ze zonder
dit formulier geweten hebben welke onderwerpen ze niet zo goed beheersen? De leerlingen zeggen van niet. Voorheen was het belangrijkste doel van het nabespreken van een toets, het opsporen van een foutje bij het nakijken. Nu kijken ze meer naar hun eigen leerproces. En
vragen of een bepaalde presentatie of opdracht voor een cijfer is, dat
doen ze niet meer bij scheikunde. Ze werken eraan, omdat ze het goed
willen doen.’
Voor Verheggen is tussentijdse formatieve evaluatie nu een speerpunt.
‘Dat wil ik wel zó doen, dat het niet een administratieve draak wordt.
Daar zoek ik nog naar. Met de schoolleiding heb ik ook gesproken over
het breder invoeren van formatief evalueren. Het onderwerp staat nu
hoog op de agenda.’

1

D
 e LeerlingWijzers (onderdeel van een uitgebreide set FeedbackWijzers)
van Bureau ICE zijn te vinden op www.toets.nl/feedbackwijzers-vo
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FEEDBACK
Toetsen geven meer informatie dan alleen ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ of het cijfer. Een toets is nooit een doel op zichzelf, maar een middel om iets te
achterhalen om daar vervolgens wat mee te doen. Bij examens willen we weten of, en in hoeverre, leerlingen de beoogde einddoelen hebben gehaald
en wordt de score gekoppeld aan een zak-slaagbeslissing. Maar gedurende de leerweg kunnen toetsen ook een ander doel hebben. Leerlingen leren
van hun fouten, en daarom is alleen het terugkoppelen van de score niet voldoende. Goede feedback is essentieel, want die biedt handvatten voor het
opnieuw bestuderen van de stof. Daarbij is het van belang dat leerlingen ook de gelegenheid krijgen de gegeven feedback toe te passen.

In deze zesde editie van Toets! proberen we u zo veel
mogelijk praktische handreikingen te geven, om uw eigen
toetsdeskundigheid te versterken. In de vorige edities van
dit magazine zijn nog veel meer onderwerpen besproken
die je kunt beschouwen als kennisbasis van een docent/
toetsenmaker. Gemist? Of wilt u nog eens herlezen of iets
terugzoeken? Op deze pagina hebben we een overzicht
gemaakt van belangrijke onderwerpen en op
www.toetsmagazine.nl/eerder-in-toets kunt u de
betreffende artikelen lezen en/of downloaden.

Lees of download:
Toets! 3 toetsmagazine.nl/toets-03

Meer weten over feedback? Toets! 3 gaat op dit thema uitgebreid in. U kunt ook de Toetsfeedbackwijzer downloaden, 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. Ook hier te vinden: de Leerlingwijzer, een hulpmiddel om een toets gericht te bespreken met
leerlingen in de klas, zodat zij precies weten wat ze goed gedaan hebben en waaraan ze nog moeten werken.

Eerder verschenen in
ADAPTIEVE TOETSEN
Flexibele leerroutes en maatwerkdiploma’s worden genoemd
als nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Rijke variatie in
onderwijs betekent ook rijke variatie in toetsen. Door middel
van technologische hoogstandjes of met bestaande middelen als portfolio en zelfbeoordeling.

Lees of download:
Toets! 1 toetsmagazine.nl/toets-01 en/of
Toets! 3 toetsmagazine.nl/toets-03

TAXONOMIE
Taxonomieën zijn hot! Toets!-magazine nummer 1 heeft de verschillende taxonomieën, waaronder die van Bloom, OBIT, RTTI,
Romiszowski, en Van Hiele voor u op een rijtje gezet. Ook het
concept ‘rubrics’ (voor het beoordelen van vaardigheden en
competenties) wordt uitgelegd. Een taxonomie is een methode
om te classificeren, aan de hand waarvan je kunt observeren, beschrijven en discussiëren. Zo proberen de verschillende taxonomieën in het onderwijs verschillende leer- en denkactiviteiten te
onderscheiden en in te delen. Er zijn veel gebruikstoepassingen.
Voor toetsing geldt dat taxonomieën helpen bij zowel de ontwikkeling van toetsvragen als bij het gebruik van toetsen en het geven van feedback op basis van de uitkomsten van toetsen. Een
taxonomie helpt bij het zorgen voor een betere verdeling van kennis- en toepassingsvragen in uw toets, of voor een gelijkwaardige
herkansingstoets die hetzelfde meet en dezelfde opbouw heeft,
ook al bevat de toets andere vragen. En met behulp van de uitkomsten van een toets kunt u concrete en specifieke feedback
geven. In Toets! 3 leest u hoe u met behulp van leerlingfeedbackwijzers taxonomieën kunt verbinden met leerlingprestaties.
Ook vertellen twee schoolleiders waarom ze niet meer zonder het
gebruik van een taxonomie kunnen.
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Wat zijn adaptieve toetsen? Dit zijn toetsen waarvan de vragen zich aanpassen aan het niveau van de leerling, tijdens het
maken van de toets. Zo wordt de volgende vraag eenvoudiger als het antwoord op een vraag fout is, of juist complexer
als die goed is. Grote voordelen ten opzichte van gefixeerde
lineaire toetsen zijn: grotere nauwkeurigheden en kandidaten
krijgen geen vragen die of te moeilijk of te gemakkelijk zijn
(beide frustrerend). Maar daar staat een aantal beperkingen
tegenover. Zo meet een adaptieve toets de vaardigheid van
een kandidaat op één construct (zoals rekenvaardigheid), terwijl de meeste vakken meerdere vaardigheden omvatten, zoals bijvoorbeeld Aardrijkskunde. Een ander nadeel is dat een
adaptieve toets een kandidaat díe vragen voorschotelt die het
beste passen bij zijn vaardigheid. Daardoor kunnen sterkere
kandidaten (geheel) andersoortige vragen krijgen dan minder
sterke kandidaten. Omdat een adaptieve toets bijna altijd een
digitale, direct beoordeelbare toets is, heeft het ook de nadelen van een gesloten toets. Bovendien valt de verwachte tijdwinst in de praktijk lastig te boeken. En het ontwikkelen van
een goede adaptieve toets is duur. Is adaptief toetsen iets
voor de nabije toekomst?

Lees of download:
Toets! 5 toetsmagazine.nl/toets-05

… DOWNLOADEN, HERLEZEN EN BEWAREN

Lees of download:
Toets! 4 toetsmagazine.nl/toets-04

CESUUR
Een cesuur is een standaard, gekoppeld aan een besluit. Boven de grens neem je een ander besluit dan onder de grens:
voldoende of onvoldoende, geslaagd of gezakt, toegelaten of
afgewezen. Er zijn twee typen cesuren. Bij een absolute cesuur worden leerlingen vergeleken met een van tevoren vastgestelde norm, de beheersingsgraad. Een relatieve cesuur
wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de toetsresultaten. Leerlingen worden dan vergeleken met andere leerlingen
van dezelfde populatie. Welke u moet kiezen? De ideale cesuur bestaat niet. Welke cesuur het beste past bij uw toets, is
afhankelijk van verschillende factoren. Zoals het belang van
het onderwerp in relatie tot het gevolg van het curriculum: hoe
erg is het als leerlingen sommige dingen niet weten? Bij meerkeuzevragen moet u daarnaast de gokkans meewegen. Het
doel is een eerlijk oordeel voor de leerlingen enerzijds en feedback over de leerlingen en over uw onderwijs aan de andere
kant. De kwaliteit van de toets moet echter wel goed zijn, dus
een inhoudelijke en toetstechnische controle van de toets
hoort ook bij het bepalen van de cesuur. In Toets! 4 is meer te
lezen over cesuren. Zo komen in dit themanummer vier toetsdeskundigen aan het woord over onder andere de cesuur van
de Rekentoets. Bekijk ook onze handige cijfer-app.

BEOORDELEN
Beoordelen is menselijk en we doen het elke dag bewust of onbewust. En dit geldt ook voor docenten: zij zijn voortdurend bezig
met beoordelen. Maar is dit ook een objectieve manier van beoordelen? Als het gaat om een som is objectief beoordelen gemakkelijk. Maar het wordt ingewikkelder als de totstandkoming
van het antwoord ook meetelt, of als het gaat om het meten van
bijvoorbeeld schrijfvaardigheid. Een (passend) beoordelingsmodel met vaste richtlijnen kan helpen om een beoordeling objectiever te maken. In een beoordelingsmodel zijn kenmerken van de
taakuitvoering beschreven in een referentiekader, met als doel
een grotere vergelijkbaarheid, en daarmee een meer inzichtelijke
beoordeling van en voor uw leerlingen. Met andere woorden: het
maakt dat u komt tot een goede meting van vaardigheden, dat u
deze beter kunt vergelijken en beter kunt uitleggen hoe een cijfer
tot stand is gekomen. Beoordelen blijft echter mensenwerk: de
beoordelaar moet het model wel op de juiste wijze toepassen. In
Toets! 2 leest u alles over beoordelen en over het belang van een
goed beoordelingsmodel. Ook kunt u testen of u zelf een objectieve beoordelaar bent en kunt u een aantal modellen bekijken
om bijvoorbeeld schrijfvaardigheid of schoolexamens mee te beoordelen.

Lees of download:
Toets! 2 toetsmagazine.nl/toets-02
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JACQUES DANE
Voor klagers is er het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), een
in 1984 opgerichte scholierenorganisatie die de rechtspositie van leerlingen bewaakt. In 1988 ging de Eindexamenklachtenlijn van start en
sindsdien draait LAKS overuren: heb je een klacht over de inhoud van
een examen (te moeilijk, te veel vragen, onduidelijkheden)? Grijp naar
de telefoon of stuur een mailtje! In 2015 registreerde LAKS ruim
160.000 klachten. Waarom? Ter bezwering van de examenangst.

De examendroom:
een nachtmerrie

Aanhoudende angst en stress, dikwijls in combinatie met slapeloosheid, hebben een negatieve invloed op ons dagelijks functioneren.
Mannen en vrouwen die hier langdurig aan lijden krijgen van de huisarts een pilletje of gaan in therapie. Onder eindexamenkandidaten
circuleren tips over ontspannings- en slaapoefeningen. Huisartsen
schrijven in ernstige gevallen soms tijdelijk rustgevende en zelfs angstdempende medicijnen voor.
Het is geen wonder dat het verschijnsel eindexamenstress soms jarenlang na het behalen van het felbegeerde middelbare schooldiploma zo
nu en dan terugkeert in de menselijke geest. Door de vele berichten in
de media – kranten bespreken dagelijks de afgenomen eindexamens –
denken veel volwassen Nederlanders gedurende de meimaand terug aan hun eigen examen. Sommigen dromen er zelfs over.
Jaarlijks in mei belt een radiojournalist naar
het Onderwijsmuseum: de radioman of
-vrouw wil meer weten over wat onder psychologen en psychiaters ook wel de examendroom wordt genoemd. Waar komt deze
droom vandaan? Is er onderzoek naar verricht? Wat vertelt zo’n droom? En of ik hierover op de radio enkele vragen zou willen beantwoorden.

De meimaand staat voor schoolgaand Nederland traditioneel in
het teken van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Voor veel
examenkandidaten is dit jaargetijde een periode van onafgebroken
studeren, slecht slapen en stress. Gedurende deze weken wordt de
geestesgesteldheid danig op de proef gesteld: door al die examens
worden leerlingen grumpy, korzelig, sikkeneurig, gevoelig,
wrevelig, chagrijnig, aangebrand. Het eindexamen veroorzaakt
een veelkleurig palet van onaangename gevoelens. Kortom, de
geëxamineerden gaan erbarmelijk klagen.

Had Sigmund Freud gelijk? Dat is onbekend. Freuds theorieën zijn in de
afgelopen eeuw bekritiseerd. Ook zijn verklaring van de examendroom
moest eraan geloven. Criticus Karel van het Reve (1921-1999) maakte er
bijvoorbeeld brandhout van, omdat Freuds verduidelijking gebaseerd
zou zijn op enkele gevalsbeschrijvingen die niet
te veralgemeniseren zijn. De altijd voortreffelijk
geïnformeerde Karel van het Reve blies deze
keer wel hoog van de toren, omdat Freud zich in
1900 ook al bewust was van dit probleem en dit
niet verzweeg: ‘De toetsen waaraan ik deze verklaring bij mijzelf en anderen heb kunnen onderwerpen, zijn goed uitgekomen,’ schrijft hij,
‘ook al waren ze niet talrijk genoeg.’

De herinnering
aan de examenperiode zet zich
daarom levenslang vast in het
geheugen.

Dit is geen onmogelijke opdracht. Tijdens
mijn vorige baan – ik werkte als historicus
onder psychologen en hield me bezig met het archiveren van hun brede vakgebied – stuitte ik tijdens de inventarisatie van het archief van
een overleden hoogleraar psychologie op enkele volgeschreven droomdagboeken uit zijn studententijd: in de tweede helft van de jaren dertig
noteerde hij in een schriftje wat hij zich van zijn dromen herinnerde.
In de enorme papier- en boekenberg die deze professor tijdens zijn leven had verzameld, kwam ik ook een vuistdik, stukgelezen boek tegen:
Die Traumdeutung [De droomduiding] (1900) van zenuwarts Sigmund
Freud (1856-1939).

Die Traumdeutung bevat verklaringen voor het verschijnsel examendroom. Freuds clientèle, mannen en vrouwen uit de hogere burgerstand, klaagde over de hardnekkigheid van een angstdroom die zich in
een specifieke situatie afspeelt: zittenblijven en zakken voor een
school- of universitair examen. Volgens Freud zijn deze dromen ‘de onuitwisbare herinneringen aan de straffen die wij in onze kinderjaren
voor gepleegde wandaden hebben ondergaan, welke aldus op de beide
vertakkingspunten van onze studies, op de ‘dies irae, dies illa’ [dag der
toorn, o die dag (JD)] van de strenge examens weer in ons innerlijk zijn
opgekomen.’
Freud werkt zijn verklaring van de examendroom rond het thema
straffen verder uit: ‘Nadat wij zijn opgehouden leerling te zijn, zijn het
niet meer zoals eerst de ouders en opvoeders of later de leraren die
voor onze bestraffing zorg dragen; de onverbiddelijke oorzakelijke keten van het leven heeft zich met onze verdere opvoeding belast, en nu
dromen wij over het eindexamen of over het doctoraal examen […] tel-
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kens wanneer wij verwachten dat het resultaat ons zal straffen omdat
wij iets niet goed hebben gedaan, iets niet behoorlijk klaargespeeld, telkens wanneer wij de druk van een verantwoordelijkheid voelen.’
Freuds verklaring komt er op neer dat de stressvolle examentijd gekoppeld wordt aan enerzijds het verantwoordelijkheidsgevoel dat we als
kind aangeleerd krijgen en anderzijds de bestraffing door opvoeders
– ouders en leraren – voor gemaakte fouten in de kindertijd. Een examen met goed gevolg afleggen is een grote verantwoordelijkheid en als
je zakt omdat je bijvoorbeeld onvoldoende hebt gestudeerd, dan vrees
je straf. De herinnering aan de examenperiode is zeer krachtig en zet
zich daarom levenslang vast in het geheugen. Op gezette tijden, bijvoorbeeld bij het verrichten van een verantwoordelijke taak – of tegenwoordig bij het horen van nieuwsberichten over het Centraal
Schriftelijk Eindexamen – duikt het onaangename gevoel van de examenangst soms op in een nachtmerrie: de examendroom.

Examens, in welke vorm dan ook, spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Om dit te illustreren, toonde psycholoog en dromendeskundige Douwe Draaisma in een filmpje tal van
examens en getuigschriften die een mens in de
loop van het leven kan behalen: zwemdiploma,
verkeersdiploma, zondagsschoolgetuigschrift, diploma middelbare
school, doctoraal examen. Draaisma vergat het strikdiploma van de
kleuterschool te noemen. Na zo’n opsomming lijkt ons leven uit louter
examens te bestaan.

Barbara Roukema, psycholoog en voorzitter van de Vereniging voor de
Studie van Dromen, verklaarde in NRC|Handelsblad (10 mei 2014) dat
in de westerse cultuur het eindexamen een belangrijk overgangsritueel
is: ‘Een proeve van bekwaamheid. Zij die slagen, hebben bewezen te
beschikken over genoeg wijsheid en kunde om te worden opgenomen
in de samenleving van de volwassenen.’
Wie door z’n wimpers naar de westerse samenleving kijkt, zal na enig
turen bevestigen dat volwassenen ook na hun middelbare schooltijd
onderworpen worden aan tal van examenvarianten: audits, visitatiecommissies, herregistraties, bijscholingen met toetsen. De gevreesde
meimaand lijkt na de middelbare school niet de laatste proef te zijn: ook
in het volwassen leven zijn er tal van nachtmerrieachtige toetsmomenten.

Jacques Dane is conservator en
onderzoeker bij het Onderwijsmuseum.
Hoogleraar Douwe Draaisma over dromen:
toetsmagazine.nl/leesverder
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Toets! is het eerste magazine over toetsen in het
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0345 - 65 66 10.
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Service
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).
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.
OVER BUREAU ICE
Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen.
Wij maken daarom al 25 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid,
zoals ons digitale toetssysteem TOA (grootste in het mbo en groeiend als leerlingvolgsysteem in het voortgezet
onderwijs), het inburgeringsexamen, het Staatsexamen NT2 en de IEP Eindtoets voor leerlingen in groep 8.
Ook geven wij trainingen aan onderwijsgevers om hen (nog) beter te maken in het eerlijk beoordelen van
competenties. Dit doen wij voor het po, vo, mbo én ho.
LEERLINGVOLGSYSTEEM TOA
De TOA is een leerlingvolgsysteem en webbased toetssysteem met ruim 800 toetsen voor de kernvakken.
Bijna 850.000 leerlingen en ruim 17.000 docenten nemen toetsen af uit de TOA. Dat zijn jaarlijks ongeveer
anderhalf miljoen toetsen. Met de TOA wordt getoetst in het voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en
bedrijfsleven. Het systeem is gekoppeld aan Magister en SOM.
TOETSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Met vragen over toetsing in uw klas of op uw onderwijsinstelling kunt u terecht bij de toetsexperts 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?
•	Helpt een audit om zicht te krijgen op de kwaliteit van mijn toetsen?
•	Hoe formulier ik concreet een toetsbeleid?
In een gesprek met de toetsexpert kunt u de vragen bespreken die op uw school spelen. Maak een afspraak
voor een vrijblijvend adviesgesprek via 0345 - 65 66 10 of info@bureau-ice.nl
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