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Sommige gesprekken blijven je bij, langer dan andere. Het is al jaren geleden dat iemand van een bekende  

multinational vertelde hoe hij strandde op school en aansluitend weinig geluk had in zijn loopbaan; 12 

ambachten, 13 ongelukken. Tot hij tegen iemand aanliep die iets in hem zag, hem vertrouwen gaf en hem 

introduceerde bij de organisatie. Daar kwam alles samen, kreeg hij vleugels en is hij tot op de dag van van-

daag een gewaardeerd adviseur en trainer. ‘Everybody needs somebody sometimes,’ was zijn volle overtui-

ging. En dat doet me weer denken aan wat een leraar onlangs zei  over haar persoonlijke opdracht: ‘Iets zien 

in leerlingen dat nog niet zichtbaar is.’

Kansen bieden aan leerlingen heeft hiermee veel te maken. Kunnen zien in leerlingen wat hen beweegt, 

waar een talent schuilt, een ambitie, een ontstekingsmechanisme vinden. Geduld hebben en omwegen zoe-

ken als het bij een leerling nog even niet lukt. Leraren hebben hiervoor een scherp oog, ruimte in tijd en han-

delen nodig. Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar als we onze scholen blijven aansturen als producerende 

organisaties, dan laten we talent liggen en smoren we sluimerende ontwikkelkansen. Dat treft leerlingen 

harder die niet kunnen rekenen op een thuisbasis die maatschappelijk ambitieus is.

Kansen bieden is evengoed een systeem met standaarden bouwen dat goed onderwijs waarborgt.  Relevante 

basisvaardigheden meegeven waarop de samenleving straks beroep doet.  Alle leerlingen uitrusten met de 

juiste mix van kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid,  juist ook die leerlingen die dat 

vanuit thuis niet vanzelfsprekend meekrijgen.

De manier waarop wij toetsen en examineren is een factor in dit vraagstuk. Er is niets mis met regelmatige 

toetsing van een aantal basisvaardigheden. Ook is er veel te zeggen voor een stelsel dat leerlingen van school 

laat gaan met een diploma dat ergens voor staat, algemeen erkend en maatschappelijk gewaardeerd. Maar in 

ons toetssysteem zit weinig speelruimte, weinig creativiteit en weinig barmhartigheid. Wat doen we eigenlijk 

meer dan het rangordenen van leerlingen op tevoren vastgestelde kennis- en vaardigheidsschalen? Welke 

toets heeft u de afgelopen tijd echt verrast? Welke uitkomst bracht iets nieuws aan het licht? Welke toets 

heeft echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de leerling?

 

Met opgestroopte mouwen roepen om een toets als kansen van leerlingen op het spel staan is geen slecht 

idee, want toetsen helpen bij het tegengaan van vooringenomenheid. Het is alleen niet per definitie een goed 

idee, want de meeste toetsen zijn beperkte en meestal weinig creatieve  instrumenten.  Dat kan anders.

In Toets! 7 zoeken we naar nieuw evenwicht. Directeur Elizabeth Langeveld legt de bijl aan de wortels van 

onze traditionele kijk op toetsen. Pedagoog Marcel van Herpen brengt onvoorwaardelijk pedagogiek in het 

debat en is ervan overtuigd: ‘Meten is meestal: nog lang niet weten’.  Leraar en onderzoeker Dick van der 

Wateren ijvert in groeiend gezelschap voor  emancipatie in ons systeem van examineren. En testpsychologen 

waarschuwen ons het kind niet met het badwater weg te gooien.  

Menselijke ontwikkeling is een wetenschap met een hoge meetfout.  Laten we ons daarvan bewust blijven.  

We hopen dat we er weer in zijn geslaagd om een lezenswaardige editie samen te stellen en we wensen u 

veel leesplezier. 

De redactie

Meetfout

[ADVERTENTIE]

Het 2e Nationale 
Toetscongres 

van peilstok naar polsstok

Inspiratie, concrete workshops, bijzondere sprekers, 

praktische handvatten: op 4 november komt dit allemaal 

voor het voetlicht tijdens het uitverkochte 2e Nationale 

Toetscongres ‘Van peilstok naar polsstok’ van Bureau ICE. 

Op deze dag, speciaal voor docenten, coördinatoren en 

directeuren in het voortgezet onderwijs, leren we van 

toetsexperts, beleidsmakers én elkaar. Het levert alle 

ingrediënten om de kwaliteit van toetsen en toetsbeleid  

te borgen en verbeteren. Zodat toetsen niet alleen maar 

een peilstok zijn om te kijken waar leerlingen staan, maar 

een polsstok om hen te helpen ontwikkelen.

Volg het 2e Nationale Toetscongres op 

Twitter via #toetscongresvo en @BureauICE

Uitverkocht



‘Wanneer toetsen 
in dienst staan  

van het onderwijs, 
kunnen ze een 

onderdeel gaan 
worden van  

het leren.’

We moeten het heel anders gaan aanpakken met toetsen en examineren in het voortgezet 
onderwijs. Toetsen die leerlingen voortdurend met elkaar vergelijken, creëren onterecht 
winnaars en verliezers. De doorgeslagen focus op betrouwbaarheid heeft de validiteit de kop 
gekost. Dit zegt Elizabeth Langeveld, 35 jaar en sinds enkele maanden de nieuwe algemeen 
directeur van het toetsbureau ICE. 

Elizabeth Langeveld staat sinds 1 april 2016 aan het roer van een zelf-

standige organisatie die al meer dan 25 jaar producten en diensten 

levert op het gebied van toetsing en examinering. Aardig om te weten: 

de organisatie is ooit ontstaan vanuit ’s lands grootste toetsenmaker  

vanuit een verschil in visie. Telde de kleine start-up in 1989 slechts  

4 toetsexperts, in de jaren die volgden groeide het bureau gestaag naar 

70 medewerkers op dit moment. Deze middelgrote organisatie zal in 

toenemende mate exponent zijn van modern toetsdenken. Maar wat is 

dan dat moderne toetsdenken, vroegen we ons af. 

WAAROM ZIJN WE OP DIT MOMENT NIET OP DE GOEDE WEG?
‘We zijn doorgeslagen in onze focus op meten en ‘zeker weten’. We 

hechten heel veel waarde aan de uitkomsten van toetsen, maar tegelij-

kertijd investeert het onderwijs zelf veel te weinig in toetsen en toets-

deskundigheid. Gevolg is dat er een grote afhankelijkheid is van  

beleidsmakers die steeds meer de weg van de psychometrie en verant-

woording zijn ingeslagen. Maar dat past niet meer bij modern leren en 

ontwikkelen. We hebben een te grote controlezucht ontwikkeld, we 

willen graag alles becijferd zien. 

We hanteren steeds verfijnder de aanpak van het vergelijken: we rangor-

denen voortdurend de leerlingen op een schaal. We werken vanuit het 

gemiddelde en wijzen steeds weer de zwaksten en de slimsten aan,  

vaak zonder dat we ons daar bewust van zijn. Ieder heeft een eigen,  

persoonlijke leerroute, maar dat is iets waar we niet goed mee omgaan.’ 

INTERVIEWELIZABETH LANGEVELD RENSKE VALK

ELIZABETH LANGEVELD OVER MODERN TOETSEN
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WAT BEDOEL JE PRECIES MET RANGORDENEN? 
‘We toetsen niet criteriumgericht. Dat wil zeggen dat we niet de inhoud 

van de toets leidend laten zijn voor de norm, maar de scoreverdeling in de 

populatie. We vinden dat een toets of een examen niet ‘van goede kwali-

teit’ is als alle leerlingen een 10 halen. Als de toets met andere woorden te 

weinig verschil maakt tussen leerlingen. Dat is niet goed voor de betrouw-

baarheidscoëfficiënt. Je kunt die coëfficiënt verhogen door meer of onno-

dig moeilijker vragen in een toets op te nemen, of achteraf toetsvragen die 

‘niets doen’ niet mee te tellen. We gieten beoordelingsmodellen in beton 

en vermijden toetsvormen die te veel ruimte laten voor subjectieve beoor-

deling. In dit proces is het gevaar groot dat we de validiteit – wat willen we 

meten? – uit het oog verliezen. Als we echter wel criteriumgericht zouden 

examineren, zouden er momenten zijn waarop we kunnen vaststellen dat 

alle leerlingen de doelen behaald hebben. Wat is er dan mooier dan ze daar 

allemaal voor te belonen?’ 

EN HET MODERNE TOETSEN BENADERT DIT OP EEN 
ANDERE MANIER?
‘Het fundamentele van modern toetsdenken is dat we psychometrie 

weer als ondersteunend zien voor onze gestandaardiseerde toetsing, dat 

we contoleren of er bij onze examens geen gekke dingen zijn gebeurd. En 

daar anders voor corrigeren. Dat is nagenoeg het omgekeerde van de 

huidige benadering, waarbij de psychometrie bepalend is, beoordelings-

modellen star zijn en de N-term de sleutel is om ervoor te zorgen dat  

examens achteraf altijd van voldoende kwaliteit zijn, omdat ze nu onder-

scheid moeten maken tussen de zwakke en sterke examenkandidaten. 

‘We zijn in de 
greep van cijfers 
en zekerheden’



8 Toets! 9Toets!

In het leven van middelbare scholieren zijn toet-
sen de momenten waarop het moet gebeuren: 
veel schriftelijke overhoringen en regelmatig een 
proefwerkweek. Op de basisschool is weliswaar 
minder sprake van huiswerk en van het voorbe-
reiden van toetsen, maar ook daar worden kin-
deren regelmatig langs de meetlat gelegd. De 
druk rond toetsresultaten schuift naar voren: een 
slecht cijfer voor een toets in het leerlingvolg-
systeem kan een lager schooladvies in groep 8 
betekenen. En een hoge score op de eindtoets 
kan een onverhoopt ‘laag’ advies misschien nog 
repareren.

Onderwijs kent twee soorten toetsen: formatie-
ve toetsen laten zien op welke vlakken een leer-
ling zich nog kan ontwikkelen. Ze zijn voor de 
leraar en leerling een peilstok die aangeeft op 
welke manier er het beste verder geleerd kan 
worden. Summatieve toetsen leiden tot een cij-
ferscore voor het rapport. Tot die categorie 
behoren dus de SO’s en proefwerken. Waar de 
formatieve toets een basis biedt voor onderwijs 
op maat, vraagt de summatieve toets dat alle 
leerlingen - ietwat cynisch gezegd - telkens door 
hetzelfde hoepeltje springen. Lukt dat niet, dan 
blijft een leerling zitten, of er wordt aangedron-
gen op ‘afstromen’ naar een niveau lager. 

Summatieve toetsen vragen veel van kinderen: 
plannen, discipline, gemotiveerd studeren, én 
op het juiste moment pieken. En dat in een ein-
deloze reeks telkens opnieuw. In die rat race is 
support van ouders een enorme steun in de rug. 
Ouders stimuleren het zelfvertrouwen van hun 
kinderen, zijn praatpaal en boksbal en zetten 

kopjes thee. Als kinderen geluk hebben, kunnen 
ouders ook steun bieden door moeilijke reken-
sommen stap voor stap mee te maken, of het 
verschil tussen perfectum en imperfectum nog 
eens uit te leggen, en door te overhoren. Of door 
bijles of huiswerkhulp in te huren. Betaalde hulp 
is een groeimarkt. Veel scholen schamen zich er 
niet meer voor om ouders te wijzen op de optie 
van commerciële ondersteuning.

Niet alle kinderen hebben het geluk dat ouders 
zelf kunnen helpen of betaalde hulp kunnen 
inschakelen. Als ouders het Nederlandse onder-
wijs niet kennen of als Nederlands voor hen 
moeilijk is, is het veel moeilijker hun kind te hel-
pen. Als er sprake is van armoede, is ingehuurde 
ondersteuning geen optie. Hoe intelligent en 
leergierig een kind ook is, door deze verschillen 
lopen de toekomstperspectieven van kinderen 
dramatisch uiteen.  

Als een school vooral werkt met summatieve 
toetsing is de thuissituatie van de leerling een 
factor van grotere invloed op hun kansen. Som-
mige kinderen zijn in het onderwijs veel meer op 
zichzelf aangewezen dan anderen. Het wordt 
hoog tijd dat we ons dit realiseren. Deels kan het 
antwoord zijn: ondersteuning op school organi-
seren voor kinderen die dat thuis ontberen. 
Deels kan een verschuiving van summatieve 
naar formatieve toetsen helpen leerlingen zich-
zelf te ontwikkelen, minder afhankelijk van 
omgevingsfactoren. Ouders hoeven dan minder 
de rol van hulpleraar te vervullen, en kunnen zich 
toeleggen op morele steun.

PETER HULSEN EN ARLINE SPIERENBURG

TOETSEN IN HET  
ONDERWIJS EN GELIJKE 
KANSEN VOOR KINDEREN 

GASTCOLUMN

Peter Hulsen en Arline Spierenburg zijn, respectievelijk, directeur en  

thema-adviseur bij Ouders & Onderwijs (www.OudersOnderwijs.nl)

Ik las onlangs in alle rust nog eens een oud document terug van Ben 

Wilbrink uit 1986. Daarin haalt hij de volgende uitspraak aan. De gym-
nasia en de hogere burgerscholen zijn sinds 1875 volkomen veranderd. 
Vakken, leerplannen en urentabellen zijn gekomen en gegaan. Het 
aantal leerlingen is verveelvoudigd. De meisjes hebben hun intrede 
gedaan. De maatschappelijke samenstelling der schoolbevolking is 
geheel veranderd; de wereldoorlog heeft mens en maatschappij ver-
vormd; het gezinsleven, de sport, de vermaken, het is alles anders 
geworden. Maar de onvolledige statistieken die er zijn, tonen dat het 
gedeelte uitvallers der middelbare scholen gelijk bleef. (K. Posthumus, 
‘Middelbaar onderwijs en schifting’, De Gids, 1940, 104, 24-42. Inte-
graal op dbnl.nl) 

Wilbrink noemt dit het Posthumus-effect: de wetmatigheid die lijkt te 

zijn ontstaan in het beoordelen van groepen. Niet iedereen kan een 

winnaar zijn, er is altijd een vrij constant percentage uitvallers. Tot op 

de dag van vandaag is dit onze toetscultuur en is dit het paragdigma dat 

vraagt om fundamentele modernisering. 

Die ontwikkeling heeft zich al ingezet; het steeds uitdrukkelijker spreken 

over formatief en summatief toetsen is een eerste stap in onze bewust-

wording. Maar met alleen het voeren van deze termen gaan we het niet 

redden. Ik zie steeds meer leraren en managers in het voortgezet onder-

wijs die begrijpen dat het anders moet én kan, maar dat dat vraagt om 

anders te durven denken. Echt anders toetsen zet alles op zijn kop, dat is 

zeker, maar ik zie het als een kans. Toetsing en examinering is een heel 

krachtig instrument om onderwijs te verbeteren.’

HET ONDERWIJS HOUDT HELEMAAL NIET VAN ‘ALLES OP 
Z’N KOP’. EN ZEKER ALS HET GAAT OM TOETSEN EN 
EXAMINEREN ZIJN DE CONSERVATIEVE KRACHTEN 
BEHOORLIJK STERK. HOE KIJK JE DAAR TEGENAAN?
‘Als conservatief betekent dat je hoge standaarden moet houden als het 

gaat om de kwaliteit van je instrumenten en de kwaliteit van je beslis-

singen, ben ik het daar helemaal mee eens. Maar we zitten hier wel met 

een dilemma, dat velen van ons aanvoelen. We nemen keer op keer 

beslissingen over een leerling: of hij overgaat of niet, naar welk ver-

volgonderwijs hij mag gaan: of hij mag opgaan voor zijn examen en of 

hij slaagt. De impact van deze beslissingen is groot voor onze jongeren 

en de instrumenten waarop wij die beslissingen baseren groeien in 

aantal en zijn steeds uniformer aan het worden: toetsen, liefst digitaal 

af te nemen en te scoren. Die keuze is ingegeven door een aantal 

omstandigheden. Toetsen wordt nog altijd ervaren als iets dat min of 

meer losstaat van het leren. Toetstijd legt dus beslag op kostbare leertijd 

en hoe efficiënter de toets, hoe liever het ons is. Het vraagt dus ook van 

het onderwijs zelf een omslag in denken over de kwaliteit van je beslui-

ten en de verantwoordelijkheid die je daar zelf voor neemt.’

ONLANGS HEBBEN JELMER EVERS EN DICK VAN DER 
WATEREN EEN ALTERNATIEF VOOR DE HUIDIGE VORMEN 
VAN EXAMINEREN GEOPPERD. ELDERS IN DIT NUMMER 
SCHRIJVEN WE DAAR OVER. HOE KIJK JE DAARNAAR? 
‘Dit is een voorbeeld van de omslag in het denken in het onderwijs zelf. 

Het gebrek aan samenhang dat Evers en van der Wateren zien tussen 

syllabi en examens zou niet mogen voorkomen. Ik pleit niet voor een 

instituut dat beide samenbrengt. Maar ik schaar me wél zij aan zij met 

hen in het streven naar een toetssystematiek die altijd dienstbaar is 

aan dat wat we beogen te onderwijzen. 

Onze examens zijn vaak geen voorbeeld meer van een proeve die het 

vak nog goed representeert. Vragen of opdrachten die dat wel deden, 

komen de ‘test van de psychometrie’ niet door. Voor vragen die ruimte 

laten voor interpretatie bij de beoordeling zijn we bang geworden, 

want we missen het vertrouwen in de deskundigheid en de integriteit 

van de docent die beoordeelt. 

De examens van nu zijn slechts een sluitstuk van een reeks beslissin-

gen die voortvloeit uit een nogal wankel toetsbouwwerk in het voort-

gezet onderwijs. We stapelen cijfer op cijfer, representanten van toet-

sen met beperkte betekenis en soms van matige kwaliteit,  

we plussen en minnen en middelen. We hebben ingewikkelde PTA-

formules die per vak geheel verschillen. En we durven vervolgens wel 

te zeggen dat je gemiddeld een 7 moet hebben om van vbmo naar havo 

te mogen doorstromen en dat een 6,8 niet voldoet.

We zijn in de greep van de zekerheid van cijfers. Maar het is een schijnze-

kerheid. Ik geloof dat we grote stappen voorwaarts kunnen zetten als we 

dat inzien en zaken durven loslaten. Als we met het besef dat we onte-

rechte beslissingen kúnnen nemen, zo valide mogelijke examens gaan 

maken. Wanneer toetsen in dienst staan van het onderwijs, kunnen ze 

een onderdeel gaan worden van het leren; formatieve toetsen die leerlin-

gen en leraren veel en brede feedback geven. Wanneer examens in dienst 

staan van het onderwijs, kunnen ze ons informatie gaan opleveren die we 

met zorgvuldigheid interpreteren. We weten dan dat we de leeropbrengst 

inzichtelijk willen maken in een behapbaar gegeven zoals een cijfer. Maar 

de zorgvuldigheid maakt ook dat we maar al te zeer beseffen dat we niet 

meer en niet minder dan de toetsbare eenheden van het onderwijs inzich-

telijk maken, en ook nog eens in een momentopname.’ 

WAT ZIE JIJ DE KOMENDE TIJD GRAAG GEBEUREN? 
‘Werken aan een gezamenlijke opinie over wat en hoe we moeten toet-

sen, investeren in toetskennis bij leraren, kennis over beoordelen. En 

investeren in een ander soort toetsen. Toetsen zouden een integraal 

onderdeel van de onderwijstijd moeten worden, zodat toetstijd niet meer 

aanvoelt als ‘verloren’ tijd. Toetsen moeten beloningen zijn voor leerlin-

gen, ze moeten hun groei kunnen zien, ze moeten kunnen bepalen of 

hun inspanningen van de afgelopen tijd iets hebben opgeleverd. Wat ik 

ook graag zou zien, is dat er meer gewerkt wordt met groeiscores waarbij 

je altijd zo vaardig bent als je laatste score aangeeft. Leerlingen moeten in 

toetsuitslagen de krimpende afstand kunnen zien tot bepaalde doelen 

die ze zich hebben gesteld. Dan worden toetsuitslagen weer relevant 

voor de leerling zelf. Dan gaat het over hén. Bespreek dat ook met hen, 

zorg weer voor waardevolle leergesprekken.

Zo worden toetsen onze informatiebron. Niet meer en niet minder. 

Soms ter ondersteuning van een beslissing, soms voor het verrijken 

van een bepaald beeld, soms om wat we denken te weten te bevestigen, 

soms om achter iets te komen wat we nog niet zo goed weten. 

Laten we in Nederland in ieder geval eerlijk durven vaststellen dat we 

een schijnzekerheid bouwen rondom onze beslissingen bij de overgang 

van het ene naar het andere jaar, bij de determinatie in de brugklas, bij 

het wel of niet laten slagen van leerlingen. Ontwikkeling en groei van 

leerlingen is niet zo eenvoudig, zo lineair, zo meerkeuze. Laten we die 

ingewikkeldheid omarmen, de controlezucht laten varen en samen 

gewoon vooral bezig zijn met leerlingen te laten leren en hun talenten 

te laten ontwikkelen. We moeten daarbij op en andere manier gaan 

nadenken over toetsen. Op een manier die leerlingen uit die cultuur 

van slagen/falen haalt, en brengt naar een groei- en leercultuur.’  

‘Ontwikkeling en groei 
van leerlingen is niet  
zo eenvoudig, zo lineair,  
zo meerkeuze.’
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Om leerlingen optimale ontwikkelkansen te geven, is het van belang om hun 
capaciteiten goed te kunnen inschatten. Wat is in dat kader de juiste keuze? 
Een toets of het menselijk oordeel? Of wellicht beide? 

MET EEN TOETS 
KOMT ALLES GOED...

RENSKE VALKARTIKEL

Het Nederlandse onderwijs kreeg het afgelopen schooljaar 

slecht nieuws te verwerken. Zowel de Inspectie als de 

OESO wezen op een zorgelijke ontwikkeling in Nederland: 

kinderen van ouders met een lagere opleiding gaan vaker 

naar een opleiding van lager niveau, terwijl zij meer aan 

zouden kunnen. En kinderen met vergelijkbare capacitei-

ten maar met hoogopgeleide ouders stromen wel door 

naar hogere vormen van onderwijs. 

Zijn het de dure huiswerkcursussen die leerlingen van 

hoogopgeleide ouders erdoorheen slepen? Is het hun thuis-

cultuur die beter aansluit bij een leer- of schoolcultuur? Is 

het de keuze van de laagopgeleide ouders en hun kinderen 

zelf, omdat ze zich niet thuis voelen in het hoger onder-

wijs? Hebben veel kinderen uit laagopgeleide gezinnen 

eenvoudigweg meer tijd nodig om hun potentie te tonen 

en benadeelt het systeem hen wellicht systematisch  door 

vroege selectie? Zijn de schooladviezen wel objectief? Op 

dit vraagstuk bestaat geen eenvoudig antwoord. 

‘De eindtoets basisonderwijs moet weer doorslaggevend 

worden’ was een van de reacties. Een toets – zo is de 

gedachte – zou helpen om het subjectieve oordeel van lera-

ren te corrigeren. Wat zeggen experts over de rol van toet-

sen en testen in dit verband? Wat zijn de voordelen en de 

nadelen van het gebruik van toetsinstrumenten in het 

kader van ‘het eerlijke oordeel’? 

EEN TOETS OBJECTIEF?
Onze opleiding heeft grote invloed op onze maatschappe-

lijke kansen. En tijdens die opleiding worden we achter-

volgd door toetsen, cijfers en beslissingen die hierop  

worden gebaseerd. Dat begint bij peutertoetsen en ontwik-

kelingstesten, gevolgd door een bataljon aan andere lande-

lijke toetsen, proefwerken en tentamens, eventueel  

aangevuld met (psychologische) testen of toelatingstesten. 

We lijken zo langzamerhand te zijn wat we scoren.

Hoe objectief zijn die instrumenten? Peter Tellegen is uni-

versitair docent toegepaste psychologie aan de RUG, test-

theoreticus en testontwikkelaar van onder andere de non-

verbale IQ-test SON-R. ‘Ook al is een toets of test in allerlei 

opzichten gestandaardiseerd, men kan toch niet zeggen 

dat een toets als geheel objectief is. In de constructiefase 

worden door de auteurs tal van beslissingen genomen die 

zeer subjectief zijn. Bijvoorbeeld de keuze van de specifie-

ke vaardigheden die in de toets worden opgenomen en het 

type vragen. Ook richtlijnen omtrent de interpretatie van 

de uitkomsten zijn in hoge mate subjectief. Waarom zou op 

grond van een intelligentietest 2,5% hoogbegaafd zijn en 

de 2,5% laagst presterenden zwakbegaafd? Dat is een 

beslissing, geen vaststelling.’

Henk van der Flier is emeritus hoogleraar arbeids- en  

organisatiepsychologie aan de VU, met bijzondere aan-

dacht voor culturele en seksegerelateerde invloeden op 

testuitkomsten. Zijn opvatting ligt in de lijn van die van 

Tellegen. ‘Geen enkele toets is honderd procent betrouw-

baar en volledig representatief voor de leerstof.’ Overigens 

gebruikt van der Flier het liefst het woord (psychologische) 

‘test’ als het gaat om de vaststelling van iemands cognitie-

ve capaciteiten en reserveert hij het woord ‘toets’ voor de 

evaluatie van leerresultaten. 

BETROUWBAARDER
Als de objectieve toets niet bestaat, wat is dan het voordeel 

van een toets ten opzichte van het menselijk oordeel? Wel, 

het is nog altijd zo dat gestandaardiseerde toetsen door-

gaans een consistenter oordeel of een betrouwbaarder 

voorspelling geven dan de mens. Van der Flier: ‘Er is aardig 

'Gestandaardiseerde 
landelijke studietoetsen 

geven feedback, maar 
hebben ook een 

sturende werking.'
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veel onderzoek gedaan naar de vraag of het menselijk oor-

deel bij gebruik van testgegevens tot een verbetering van de 

inschatting van iemands capaciteiten en de voorspelling 

van latere werkprestaties leidt. Dat blijkt niet het geval.’ 

Van der Flier voert verder aan dat gestandaardiseerde lan-

delijke studietoetsen in ieder geval minder subjectief zijn 

dan bijvoorbeeld oordelen van leraren. ‘Die oordelen zijn 

weliswaar ook deels gestoeld op studietoetsen, maar dat 

zijn veelal lokale toetsen, die per docent, klas en school 

kunnen verschillen, ook qua normering en weging. Meer-

keuzetoetsen zijn objectiever dan ‘open eind’-toetsen, van-

wege de hoge nakijkbetrouwbaarheid en de mogelijk goe-

de representatie van de leerstof. Overigens kun je de 

nakijkbetrouwbaarheid bij open toetsen natuurlijk ver- 

hogen door meerdere deskundige beoordelaars in te  

schakelen. Kortom, toetsen zijn objectiever, geven beter  

vergelijkbare resultaten en zijn naar leerlingen toe dus 

transparanter en eerlijker te noemen. En het zijn belang-

rijke informatiebronnen van feedback voor leraren en 

scholen en voor toezichthoudende instellingen zoals de 

onderwijsinspectie.’

BEPERKINGEN 
Kunnen we ons dan het beste op toetsen verlaten, liever 

dan op bijvoorbeeld het lerarenoordeel? Nee, zeker niet. 

Toetsen en testen hebben duidelijke beperkingen. Op de 

eerste plaats kunnen toetsen niet alles meten wat je zou 

willen meten. Bij de evaluatie van werkstukken en speci-

fieke vaardigheden is het inschakelen van menselijke 

beoordelaars onvermijdelijk, aldus van der Flier. En die 

zijn dus minder betrouwbaar in hun oordeel, ook al kan 

die grotere onbetrouwbaarheid beperkt worden door 

inschakeling van meerdere beoordelaars en het represen-

teren van meerdere (onafhankelijke) taaksituaties.

Een ander punt is toch ook dat juist die grote gerichtheid 

op betrouwbaarheid het repertoire aan toetsvragen erg 

beperkt. In hun opdracht zo betrouwbare mogelijke toet-

sen te maken tonen toetsenmakers zich liever conservatief 

en wagen ze zich niet aan openeindvragen of andere con-

structies die die betrouwbaarheid bedreigen. En dat brengt 

ons bij een ander punt dat ook Van der Flier aansnijdt. 

‘Gestandaardiseerde landelijke studietoetsen geven feed-

back, maar hebben ook een sturende werking: een feed 
forward effect. Als de toetsen een goede weergave zijn van 

de onderwijsdoelstellingen is dat niet erg bezwaarlijk. Als 

de toetsen dat niet zijn, wordt het anders. Een simpel voor-

beeld: als de doelstelling is het bijbrengen van kennis, het 

geven van inzicht en het kunnen toepassen van de leerstof 

en de toets bestaat alleen maar uit kennisvragen, dan kan 

het feed forward effect leiden tot een ongewenste ver-

smalling van het curriculum. Met name bij meerkeuze-

toetsen waarbij de maker onvoldoende tijd heeft gestoken 

in de constructie van inzicht- en toepassingsvragen 

bestaat dit gevaar.’

Dat conservatisme benadert van der Flier overigens wel 

met nuance. ‘Je zou kunnen stellen dat het gebruik van 

gestandaardiseerde landelijke studietoetsen een remmen-

de werking heeft op onderwijsvernieuwing. Of je dat erg 

vindt, hangt natuurlijk af van je visie op die vernieuwing. 

De keerzijde is namelijk dat ze ook een zekere garantie bie-

den tegen de invoering van allerlei halfzachte of onzinni-

ge onderwijsideeën en -systemen.’

TOETSBIAS
Toetsen zijn dus betrouwbaarder in hun oordeel, welis-

waar met de beperkingen waarvan er bovenstaand een 

aantal zijn genoemd. Maar betrouwbaar is niet een syno-

niem van ‘eerlijk’. Een toets of een test kan een afwijking 

hebben; bias, in vakjargon. Die toetsbias kan zich manifes-

teren op verschillende manieren. Tellegen: ‘Een toets of 

test kan gebiast zijn doordat bepaalde vaardigheden niet of 

nauwelijks aan de orde komen.’ Een schrijftoets die enkel 

spelling toetst maar wel een uitspraak doet over iemands 

schrijfvaardigheid, vertoont dus een onwenselijke inhou-

delijke bias. 

Een andere vorm van testbias, aldus Tellegen, is als de test 

door inhoud of vorm bepaalde groepen systematisch 

onderwaardeert. ‘Dit is het geval als allochtone kinderen 

(voor zover die anderstalig zijn opgegroeid) getest worden 

met een test waarbij de Nederlandse taal een belangrijke 

rol speelt. Uit onderzoek met de NIO (Nederlandse Intelli-

gentietest voor Onderwijsniveau, een test die veel voor 

schooladvies wordt gebruikt) bleek dat allochtone kinde-

ren in de vierde klas van het voortgezet onderwijs een 

niveau hoger zitten dan je op grond van de testscore aan 

het einde van de basisschool zou verwachten. Zonder cor-

rectie onderschat deze toets systematisch de onderwijsmo-

gelijkheden van allochtone kinderen. Hieruit blijkt dat ook 

een objectieve en betrouwbare toets kan leiden tot onge-

lijke kansen.’

ADRIAAN DE GROOT
Waarom wordt de naam van Adriaan de Groot altijd 

genoemd als het gaat om toetsen en onderwijskansen? 

Omdat deze onderwijspsycholoog sterk twijfelde aan het 

objectieve oordeel van leraren over leerlingen. In Vrij 

Nederland beschrijft Anja Vink hoe De Groot vaststelde 

dat in zijn tijd, rond 1960, het oordeel van leraren over 

leerlingen te vaak uitviel in het voordeel van kinderen 

uit de betere klasse. ‘In 1966 verscheen zijn pamflet ‘Vij-
ven en zessen’ waarin hij het onderwijs als een onder-
drukkend systeem beschrijft waarin leerlingen op basis 
van een twijfelachtige manier van vaststellen van cijfers 
worden geselecteerd. […] Hij ontwikkelde in opdracht van 
de gemeente Amsterdam de Amsterdamse schooltoets 
die uitgroeide tot een toets voor heel Nederland.’ (VN, 

september 2015) Zijn eigen toetsinspanningen leidden tot 

de oprichting van Cito, en de Amsterdamse toets ontwik-

kelde zich tot de Cito-eindtoets, een instrument dat kin-

deren uit kansarme milieus meer kansen zou moeten  

bieden. Maar de Groot was allesbehalve een kille psycho-

metricus. ‘Hij pleitte juist voor het voortdurend onderling 
bediscussiëren van stellingen en bevindingen. Het geloof 
in de zogenaamde harde resultaten van de psychologie 
was in zijn ogen te groot.’ 

Dat het toetsen en testen zo’n vlucht zou nemen en zo 

dominant zou worden in het onderwijs, had De Groot niet 

kunnen voorzien. Vink schrijft: ‘Dat de Citotoets behalve 
als toelatingsexamen voor het voortgezet onderwijs ook 
gebruikt wordt om de prestaties van scholen te vergelij-
ken, is helemaal niet waarvoor hij bedoeld was. Een grote 
misvatting die maakte dat De Groot aan het einde van zijn 
leven, teleurgesteld, twijfelde aan het nut van zijn eigen 
toets.’

TOETS OF MENSELIJK OORDEEL? 
Dit is natuurlijk een schijntegenstelling. Zowel de toets als 

het menselijk oordeel hebben hun waarde en geen van 

beide is zaligmakend. En we hebben nog niet eens andere 

vormen van evaluatie besproken, zoals zelfevaluatie en 

peer-assessment. Het komt aan op een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van zowel de toets als het menselijk oordeel. En 

daar moeten de beslisser en de gebruiker in alle gevallen 

goed alert en kritisch op blijven. Tellegen: ‘Als met de 

beperkingen van een toets goed rekening wordt gehouden 

(maar helaas wordt daar in handleidingen vaak weinig 

aandacht aan besteed), dan kan een toets een goede aan-

vulling zijn op het oordeel van leraren of anderen die veel 

met de leerling te maken hebben gehad en inzicht hebben 

in het verloop van zijn of haar ontwikkeling. Vooral in 

situaties waar deze kennis beperkt is, bijvoorbeeld doordat 

er weinig vaste leraren zijn. Ook kan de leraar bevooroor-

deeld zijn ten opzichte van groepen leerlingen of kan zijn 

kennis beperkt zijn met betrekking tot de eisen die in het 

vervolgonderwijs worden gesteld. Maar een groot voor-

deel van het menselijk oordeel is toch wel dat niet alleen 

naar beperkte aspecten van kennis wordt gekeken, maar 

dat de hele persoonlijkheid en de specifieke situatie van de 

leerling bij een advies kan worden betrokken.’ 

GEZAMENLIJK OORDEEL
Jesús de la Torre Y Rivas en Mandy van der Linden, advi-

seurs bij bureau ICE, stellen een behoefte vast van docen-

ten om hun eigen indruk en observatie te kunnen meege-

ven in het bijvoorbeeld het schooladvies. ’Het determineren 

van leerlingen in de brugklas enkel op basis van cijfers 

geeft leraren doorgaans het ontevreden gevoel dat de uit-

komst vaak niet passend is bij juist dit kind. Een van de 

aanpakken kan zijn om met leraren eerst te brainstormen 

over wat zij nou een typische mavo-, havo- of vwo-leerling 

vinden. Als er consensus is over de verschillende leerlin-

genaspecten die horen bij een bepaalde schooltype, kun je 

kijken welke van die aspecten in beeld gebracht kunnen 

worden met een toets. Aspecten die moeilijker in een toets 

zijn te vangen, kun je vertalen naar meer waarneembaar 

gedrag. Op deze manier kom je samen tot beoordelingscri-

teria die een wat steviger fundament vormen onder het 

menselijke oordeel.  En dan blijft natuurlijk de weging van 

het gezamenlijk persoonlijk oordeel versus de resultaten 

van de toetsen. Hoe die weging uitvalt, is sterk afhankelijk 

van de visie van de school.’

Met andere woorden: niet met een toets komt alles goed, 

maar met gezond verstand en goed gebruik en juiste balans 

van de verschillende informatiebronnen; toets én mense-

lijk oordeel. 

TOT SLOT
Een afsluitende opmerking van Tellegen ligt in deze zelfde 

lijn als de zorg waarmee Adriaan de Groot terugblikte op 

zijn levenswerk. Tellegen noemt het een ongunstige ont-

wikkeling in Nederland dat toetsen een steeds grotere rol 

zijn gaan spelen. En dit niet alleen met betrekking tot het 

beoordelen en adviseren van leerlingen, maar ook voor 

het beoordelen van scholen. Dit leidt er onder meer toe dat 

scholen voor voortgezet onderwijs alleen leerlingen accep-

teren met een toetsscore die een hoge mate van succes 

voorspelt. Dit komt de beoordeling van de school ten goede 

maar het sluit veel leerlingen uit die wel degelijk geschikt 

zijn voor dit niveau van onderwijs. En dat laatste is nu juist 

belangrijk om van het Nederlandse onderwijs weer de 

kansengenerator te maken die het zou moeten zijn. Voor 

iedereen.  

‘Zonder correctie onderschat    deze toets systematisch 
             de mogelijkheden van   allochtone kinderen.’
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Thuiszitterspact moet leerlingen weer naar school helpen
In juni van dit jaar hebben staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn 
(Volksgezondheid) een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het minis-
terie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. In het schooljaar 2015-2016 
zaten ongeveer 10 duizend kinderen voor korte of langere tijd thuis. 

De nieuwe afspraken in het pact moeten regio’s een impuls geven om het aan-
tal thuiszitters terug te dringen. ‘Met dit pact vullen we een aantal leemtes in 
de afspraken. Het zorgt voor een sluitende aanpak zodat kinderen en ouders 
niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd’, aldus Dekker. Voor-
malig Kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld om de afspraken uit het 
pact aan te jagen. 

     

Vanaf schooljaar 2016-2017 telt de 
Rekentoets voor vwo’ers mee als kernvak
Vanaf schooljaar 2016-2017 telt de Rekentoets mee in de 
kernvakkenregeling voor het vwo. Dit betekent dat een leer-
ling voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde én de 
Rekentoets maar één 5 als eindcijfer mag hebben. 

De Rekentoets telt ook in schooljaar 2016-2017 niet mee 
voor het gemiddelde voor je centraal examens, dat een 5,5 
moet zijn. 

Ook telt de Rekentoets in het schooljaar 2016-2017 niet mee 
voor de compensatieregeling. Dit betekent dat je een 5 op de 
Rekentoets niet hoeft te compenseren met een 7, of anders-
om: dat je de Rekentoets kunt gebruiken om een onvoldoen-
de te compenseren. Ook zou je met een 5 op de Rekentoets 
nog kunnen slagen met twee andere onvoldoendes. 

Kansen Krijgen Kansen Pakken
In de documentairereeks Kansen Krijgen Kansen Pakken vertellen jonge 
Nederlanders, van wie de (groot)ouders als gastarbeider naar hier zijn 
gekomen, hun verhalen. Ze voelen zich inmiddels thuis in Nederland, 
maar dat ging niet vanzelf. De negen hoofdpersonen vertellen over wat ze 
hebben gedaan en gelaten om te komen waar ze nu staan: als onder 
meer huisarts, accountant, jongerenwerker en docent hebben ze bepaal-
de barrières overwonnen. 

Meer informatie en terugkijken: www.kansenkrijgen.nl 

Meer draagvlak voor eindexamens
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) moet transpa-
ranter te werk gaan bij het construeren van de eindexamen-
vragen en meer in samenwerking met vakdocenten, als het 
aan Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) ligt. Zij diende daar-
toe deze zomer een motie in, samen met CDA, PVDA, CU en 
D66. In de motie stelt zij dat er nu te weinig met de input van 
docenten wordt gedaan bij het construeren van de examen-
vragen en het correctievoorschrift. Zij ziet graag meer draag-
vlak onder vakdocenten en heeft daarom de regering 
gevraagd om het CvTE opdracht te geven tot een transpa-
rantere werkwijze en grotere betrokkenheid van vakdocenten. 
Straus: ‘Zaak is dat er veel meer docenten worden betrokken 
bij de examens en dat zij zich herkennen in de inhoud van het 
examen.’ De motie is aangenomen en CvTE werkt op dit 
moment een plan uit.

Leerlingen schrijven slecht door gebrekkige 
lesmethoden 
Gebrekkige lesmethoden zorgen ervoor dat de schrijfvaardigheid 
van leerlingen in het basisonderwijs onder de maat is. Dat blijkt uit 
het promotieonderzoek van Monica Koster en Renske Brouwer.  
Zij onderzochten bijna 3000 leerlingen van in totaal 52 basisscho-
len en lieten hen een methode volgen die door hen zelf was  
ontwikkeld.

‘We leerden leerlingen eerst na te denken over wat ze gingen 
schrijven, in plaats van meteen te beginnen’, aldus Koster in NRC 
Handelsblad. Die aanpak bleek te werken. Leerlingen maakten in 
vier maanden ontwikkelingssprongen die ‘normaal’ 1,5 jaar zou-
den duren. Toch pleiten de beide promovendi niet alleen voor hun 
methode. Koster: ‘Er moet over het algemeen op scholen meer 
aandacht worden besteed aan schrijven, net als nu het geval is 
met lezen en rekenen.’ 

Bijzonder boekje
Alejandro Zambra wordt over de hele wereld gepre-
zen om zijn even grappige als melancholische, 
onconventionele proza. Nu is hij terug met zijn meest 
gewaagde titel tot nu toe: Begrijpend lezen. Verkla-
ren dat Begrijpend lezen een roman is, is net zo 
gedurfd als verklaren dat het er geen is. Zambra’s 
nieuwe boek is namelijk opgebouwd als een meer-
keuzetoets, waarbij de lezer gevraagd wordt negen-
tig vragen te beantwoorden, die soms absurd, soms 
scherp en af en toe niet te beantwoorden zijn, maar 
die de lezer altijd tot nadenken stemmen. Begrij-
pend lezen biedt een nieuw soort leeservaring, een 
waarin de lezer zelf invloed heeft op de betekenis 
van het woord, en waarmee getornd wordt aan de 
aard van het vertellen. Het levert een grappig en 
politiek geladen boek op, dat gaat over familieban-
den, liefde in tijden van een dictatuur en een school-
systeem waarin de jeugd eerder getraind wordt dan 
opgeleid.

Meer zeggenschap leraren door betere samenwerking
De samenwerking in lerarenteams moet beter. Alleen zo kunnen docenten meer zeggenschap krijgen over het onderwijs dat zij geven. Dat stelt de Onder-
wijsraad in haar advies aan de Tweede Kamer om vanuit een ander perspectief naar de professionele ruimte in het onderwijs te kijken. Het huidige beleid 
om de positie van de leraar te versterken is volgens het onafhankelijk adviescollege te veel gericht op kennis en vaardigheden van de individuele leraar. 
De Onderwijsraad zou liever zien dat er een bredere kijk komt op wat zij ‘handelingsvermogen’ noemt. Daartoe tellen niet alleen de competenties van 
de leraar mee, maar ook de cultuur en de structuur van de school en daarbuiten. Concreet moeten scholen dus gaan werken aan teamontwikkeling. De 
overheid moet daar volgens de Onderwijsraad niets in voorschrijven, maar wel faciliteren en stimuleren. De bal ligt daarmee bij de directeuren, teamleiders 
en de leraren zelf. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van gedeeld leiderschap en ‘professional governance’,  worden de werkprocessen en drijfveren 
van de docenten(teams) weer leidend.  

ZAPSERVICE
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Op de vraag wat pedagogiek en toetsing met elkaar te maken hebben, 

blijft het even stil. Niet omdat Van Herpen over het antwoord moet 

nadenken, maar omdat de vraag hem verrast. Hij antwoordt met een 

tegenvraag: ‘Hoe kun je anders dan vanuit een pedagogisch perspectief 

toetsen?’

PEDAGOGIEK
In een eerder interview in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (juli, 

2016) wordt duidelijk hoe veelomvattend Marcel van Herpen het 

begrip pedagogiek definieert. ‘Pedagogiek gaat over de menselijke ver-

houdingen. Pedagogiek zou afgeleid moeten zijn van het leven: luiste-

rend naar wat de menselijke verhouding ons vertelt. Pedagogiek is 

geen vak. Het is een manier van met elkaar omgaan – handelend – 

waarbij je de ander leert verstaan en tegelijk jezelf leert verstaan.’

‘Dus,’ vervolgt van Herpen ons gesprek, ‘eerst zul je moeten vaststellen 

hoe je met elkaar wilt omgaan, waartoe je opvoedt en waartoe je opleidt. 

Die waartoe-vraag wordt niet bepaald door de mensen die toetsen 

maken. Die vraag stel je en beantwoord je in de gemeenschap waarin je 

met elkaar leeft. Pas als je weet wat je met kinderen voor ogen hebt, wat 

je hen wilt leren, hoe je met hen wilt optrekken, dan pas is het zinvol 

om na te denken over de manier waarop je ontwikkeling wilt volgen. 

En pas daarna kun je vaststellen of er bepaalde ijkmomenten relevant 

zijn en dan komen toetsen in beeld.’

ALS TOETSENMAKERS MOGEN WE ONSZELF DUS 
BESCHEIDEN OPSTELLEN. WAT DOEN WE NU NIET GOED? 
‘Onze meetmomenten zijn te dominant geworden. Meten zou in de eer-

ste plaats observeren moeten zijn, om leerlingen verder te stimuleren. 

Maar in plaats daarvan hebben we van meten selecteren gemaakt: vol-

doe ik aan de eisen? Heb ik wel of niet een voldoende? Onze meetmo-

menten brengen spanning met zich mee, want niemand wil ‘niet vol-

doen’. Het gevolg is dat we in het leer- en onderwijsproces te veel gaan 

toewerken naar die toetsmomenten. Dat is onze manier van werken 

geworden en dat is een verenging van het curriculum en een veron-

achtzaming van de menselijke ontwikkeling. Het moet precies anders-

om. Mensen zijn in hun ontwikkeling zo divers en ons potentieel is zo 

onvoorspelbaar, om dat te gebruiken moeten we ruimte maken, experi-

menten met elkaar aangaan, fouten durven maken. En dan komt er 

heus een moment dat je kunt kijken waar iemand beter en slechter in 

is, maar we doen dat nu veel te snel.’

WAT IS DAARVAN DE CONSEQUENTIE? 
‘Dat we te vroeg oordelen vellen en vastleggen in toetsuitslagen. Kin-

deren gaan daardoor te snel denken dat ze sommige dingen niet kun-

nen, dat ze daarvoor geen talent hebben. Of dat nu gaat om de toetsen 

in de onderbouw van de basisschool of het wel of niet kiezen van 

bepaalde vakken in het voortgezet onderwijs. Het wordt dus een self-

fulfilling prophecy. Het aantal toetsmomenten is ook enorm. Sommige 

scholen nemen honderden toetsen per jaar af, maar hoeveel hebben die 

toetsen geholpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen? 

Sommige scholen delen honderden onvoldoendes uit. Welke onvol-

doende heeft ooit geleid tot ander handelen van de leraar in de klas? 

Dát zijn relevante vragen.’

WAT VRAAGT DAT VAN LERAREN? 
‘Dat vraagt van leraren dat ze niet oordelen en selecteren in eerste 

instantie, maar leerlingen helpen en kansen geven. Dat leraren het 

belangrijker en interessanter vinden hoe leerlingen zich ontwikkelen. 

Belangrijker dan de manier waarop leerlingen zich verhouden tot een 

door anderen samengesteld curriculum, tot een min of meer toevallige 

werkvorm en een min of meer toevallig toetsmoment. Leraren die vin-

den dat ze te  veel in een keurslijf van tijd en rendement zitten, moeten 

zich realiseren dat we aan het vastlopen zijn in dit systeem. We móeten 

anders naar kinderen gaan kijken. Wie zijn eigenlijk onze zorgleer- 

lingen? Die vraag kunnen we echt niet alleen beantwoorden door te 

kijken naar het onderwijsrendement. Leerlingen met slechte cijfers 

kunnen een prima ontwikkeling doormaken, over leerlingen met goede 

cijfers zouden we ons soms grote zorgen moeten maken. Scholen moe-

ten weer de brede ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gaan 

nemen en daarbij altijd het welbevinden en de betrokkenheid van kin-

deren meenemen.’ 

EN HOE DOE JE DAT?
‘Door écht het kind als perspectief te nemen en pedagogiek als uit-

gangspunt. Pedagogiek kent geen organisatorisch model, maar een 

beschikbaarheidsmodel: wat kan ik voor je doen, wat heb je van me 

nodig? In de onderwijscontext komt dat neer op vragen stellen als: Hoe 

denk je je deze stof eigen te gaan maken? Hoe wil je komen tot samen-

werking? Wat heb je nodig? Wat heb je van mij nodig? Zo doe je recht 

aan de diversiteit van leerlingen in je klas. Differentiëren is niet een 

methodiek waarbij je uitgaat van het gemiddelde en een niveau erbo-

ven en eronder formuleert, met bijbehorende aanpak. Het is bijna een 

minachting van het menselijk potentieel om leerlingen te gaan remedi-

eren die je zelf eerst hebt uitgesloten, met je methodiek vanuit het 

gemiddelde. We hebben dat gemiddelde - opvattingen over hoe je je op 

een bepaald moment moet gedragen, op welk niveau je zou moeten zit-

ten – verheven tot norm. En niemand vindt het leuk om er niet bij te 

horen, om te falen. Het vreet aan het zelfbeeld van kinderen. Als we 

niet nu verstandiger met kinderen gaan werken, laten we niet alleen 

talenten verloren gaan. We lopen ook de kans om later een grotere 

rekening gepresenteerd te krijgen.’ 

JE SPREEKT SOMS VAN DE EMANCIPATIE VAN HET KIND ALS 
LAATSTE EMANCIPATIEOPDRACHT. HEEFT DAT HIERMEE TE 
MAKEN?
‘Ja, de emancipatie van het kind is waarschijnlijk ons laatste grote 

emancipatieproces. Het houdt in dat het kind een subject is, het kind is 

van zichzelf. Het kind draagt een uniek potentieel in zich en het is onze 

taak om het kind uit te dagen en te ondersteunen om dat potentieel tot 

bloei te brengen. Maar die emancipatie kan nooit tot wasdom komen 

als niet eerst de leraar zichzelf emancipeert. Als leraren zich in hun 

werk met de leerlingen blijven baseren op wat de inspectie of de school-

directie zegt, dan maakt de leraar van zichzelf slechts een uitvoerder 

van het systeem. En, in het ergste geval, de uitvoerder van een systeem 

waarvoor hij zelf niet eens heeft gekozen. Van zo’n leraar kun je niet 

verwachten dat hij zijn eigen keuzes gaat maken. Wij leraren moeten 

ons handelen eerst verantwoorden naar het kind. Pas dan naar het 

bevoegd gezag.’

EN HOE ZIT DAT MET DIE LATERE REKENING WAAR JE ONS 
VOOR WAARSCHUWT? 
‘De bovenmatige standaardisering van ons onderwijs leidt tot infantili-

sering van ons onderwijs. We verzuimen leerlingen gelegenheid en 

hulp aan te reiken om zichzelf te leren kennen en zichzelf te leren ver-

staan. We economiseren onderwijsopbrengst en we diagnosticeren 

wat niet in ons plaatje past. Kijken naar kinderen betekent vragen stel-

len: Waar zit hun talent, waar zit hun kracht? School moet een plek zijn 

waar je het antwoord vindt op deze vragen door de manier waarop je 

samen leeft, als volwassene en kind, als twee subjecten die er mogen 

zijn. Mijn meest existentiële aanklacht tegen het onderwijs is dat we 

onvoldoende verbondenheid tot stand brengen, dat we mensen uitslui-

ten en uitval veroorzaken. Dat we een onderwijssysteem handhaven 

dat dat organiseert en legaliseert. Dat is verwerpelijk. Laten we van 

scholen goede en wijze gemeenschappen maken en laten we ruimte 

maken voor die laatste emancipatie van het kind.’   

‘Meten is vooral: 
nog lang niet weten’
Marcel van Herpen is expert met een specifieke opvatting over pedagogiek en veelgevraagd spreker. 

Ook op het komende 2e Nationale Toetscongres vo zal hij een van de keynotes voor zijn rekening 
nemen. Wat is de boodschap van een pedagoog in de wereld van toetsing en examinering?

NIET HET SYSTEEM, MAAR HET KIND ALS PERSPECTIEF

Marcel van Herpen  

is medeoprichter van het  

NIVOZ en hetkind (hetkind.org), 

auteur van een aantal boeken, 

waaronder‘Ik, de leraar’ 

en ‘Wij, de leraar’. 

‘WIJ, DE LERAAR’ 
Het onderwijssysteem zit in de knel, en daarmee ook de leraar. Dat stelt Marcel 
van Herpen in zijn nieuwe boek ‘Wij, de leraar’. Standaardisering en infantilisering 
hebben geleid tot economisering, medicalisering en doorgeslagen individualise-
ring in het onderwijs. Zelfs de zorg om radicalisering hangt hiermee samen, stelt 
Van Herpen. De oplossing ligt in een heroriëntatie waarbij de menselijke verhoudin-
gen centraal staan. Met ‘het leven’ als uitgangspunt en ‘de ander’ als perspectief 
pleit ‘Wij, de leraar’ voor een verbinding van alle opvoeders. Met leraren, sporttrai-
ners, grootouders en anderen kan een pedagogisch netwerk om een kind worden 
gebouwd. Zo ontstaat er nieuw uitzicht, zelfs in ogenschijnlijk onmogelijke situa-
ties. Van Herpen wil met zijn boek handvatten bieden aan leraren en andere opvoe-
ders die hun pedagogische opdracht scherper willen formuleren.

INTERVIEWRENSKE VALK
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Het gebeurt niet vaak dat er een kritische beschouwing op 

de centrale examens wordt gepubliceerd die zo omvangrijk 

en concreet is. De auteurs – beiden leraar in hart en nieren 

– geven een opsomming van inhoudelijke fouten in het 

examen, de grote rol van de taal bij elk vak, de te lange exa-

mens en de onwenselijke stress bij leerlingen, het niet aan-

sluiten op de syllabus van het betreffende vak, het gebrek 

aan representativiteit van de ‘echte kern’ van het vak, de 

rigiditeit van beoordelingsmodellen, maar ook de multi-

interpreteerbaarheid ervan, het gebrek aan transparantie 

bij het vaststellen van de N-term, de onvrede over de 

manier waarop reacties uit het veld door Cito en CvTE 

(College van Toetsen en Examens) tegemoet getreden wor-

den en het gebrek aan tijd en beloning voor de vele uren 

die de eerste en tweede correctie kosten. Het document 

lijkt geboren te zijn uit een zich cumulerende onvrede over 

het gehele systeem van examinering. Evers en Van der 

Wateren willen komen tot een nieuwe, duurzame aanpak 

van de eindexamens en doen daar ook voorstellen voor. 

Een van de meest in het oog springende is om curriculum-

ontwikkeling en examinering – nu nog gescheiden verant-

woordelijkheden van respectievelijk SLO en Cito – onder 

te brengen in een instituut waarin leraren en schoolleiders 

grote verantwoordelijkheid dragen. U vindt het hele docu-

ment en het vervolg erop op www.toetsmagazine.nl/eind-

examen. Hier treft u ook een link naar alle concrete kri-

tiekpunten op de verschillende examens aan, iets wat wij 

in dit artikel niet meer zullen herhalen.

HOE IS DE ONTVANGST GEWEEST VAN JULLIE 
DOCUMENTEN? IN WELKE MATE WORDT HET 
GEVOEL VAN ONVREDE EN FRUSTRATIE GEDEELD? 
‘De twee stukken die we daarover schreven, zijn samen 

meer dan 4000 keer gelezen. Daarmee horen ze tot de best 

gelezen stukken van dit jaar. Zowel de commentaren op de 

blog als de talloze tweets over de stukken laten zien dat 

veel leraren onze bezwaren tegen de examens delen.

Het is jammer dat de kritiek van veel collega’s snel ver-

stomt wanneer de N-termen bekend zijn en de schade 

enigszins meevalt. Dan blijkt het merendeel van de leerlin-

gen met redelijke cijfers te slagen en kan het CvTE zeggen 

dat de examens weer beter gemaakt zijn dan vorig jaar. 

Maar dat ‘betere resultaat’ is tot stand gekomen doordat de 

lage scores werden gecorrigeerd door hoge N-termen. Dan 

worden de diploma’s uitgereikt, iedereen blij, we gaan op 

vakantie en al het leed is weer voor een jaar vergeten. Met 

de stukken die we schrijven, met dit artikel en de stukken 

die nog volgen, willen we het onderwerp in de aandacht 

houden.’

OP WELKE MANIER KRIJGT JULLIE AANKLACHT 
VERDER IMPACT, BEHALVE DAT HET VEEL 
REACTIES OPROEPT?
‘Direct nadat ons eerste stuk verscheen, zijn we uitgeno-

digd door Kamerleden om onze standpunten toe te lichten. 

Dat heeft ertoe geleid dat Karin Straus (VVD) en Joyce 

Vermue (PvdA) vragen hebben gesteld aan Staatssecreta-

ris Dekker en een motie hebben ingediend waarin de rege-

ring wordt gevraagd ‘het CvTE op te dragen om actief te 

werken aan een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld via de 

principes van co-creatie, met meer transparantie en gro-

tere betrokkenheid van individuele vakdocenten.’ Die 

motie is aangenomen. Dat komt al enigszins tegemoet aan 

onze wensen. We blijven in overleg met de vaste Kamer-

commissie voor Onderwijs om onze voorstellen te verwe-

zenlijken.

Wat ons betreft is de motie-Straus nog te vrijblijvend. Het 

CvTE kan zeggen dat ‘grotere betrokkenheid van individu-

ele vakdocenten’ niet nodig is omdat de examenvragen al 

worden gemaakt door vakdocenten. Het gaat er niet om 

dat individuele docenten in de vaststellingscommissies 

vragen kunnen indienen, terwijl het CvTE (uitgevoerd 

door Cito) de regie heeft. Wij willen dat leraren de regie 

hebben over doel, inhoud en uitvoering van de examens. 

We zouden dan ook graag zien dat de Kamer zich uit-

spreekt over ons voorstel om de curriculumontwikkeling 

en toetsing/examinering onder te brengen in één overkoe-

pelend instituut.

Eind oktober hebben we een gesprek met Pieter Hendrik-

se, voorzitter van het CvTE. De voorwaarden voor dat 

gesprek zijn niet erg gunstig nadat hij in een interview in 

Trouw (16 juni) zei: ‘Het is net voetbal, de examens worden 

WAAROM IS HET EXAMEN VOOR JULLIE ZO’N 
BELANGRIJK ISSUE? 
‘Een goed examen sluit aan bij een curriculum dat is  

ontwikkeld vanuit een heldere visie op goed onderwijs. 

Het toetst wat leerlingen van dat curriculum hebben 

geleerd. Maar door het ontbreken van een onderwijs-

pedagogische visie – ‘waartoe dient onderwijs?’ (de vraag 

die Gert Biesta in zijn werk voortdurend stelt) – wordt de 

inhoud van ons onderwijs voornamelijk bepaald door de 

toetsers, Cito en CvTE. In feite is wat wij onderwijzen dat 

wat op de eindtoets en het eindexamen wordt gevraagd. 

De uitgevers van methoden spelen daarop in en zo is de 

cirkel rond; leraren zijn de uitvoerders van beleid dat door 

anderen wordt bepaald en waarop zij nauwelijks of geen 

invloed hebben. Dat is niet wat de auteurs van ‘Het Alter-

natief’ en ‘Flip the System’ voor ogen stond.

Onderwijs2032 (het ‘Rapport Schnabel’) is een poging  

om een nieuw curriculum te ontwikkelen om kinderen  

‘zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving  

en arbeidsmarkt van 2032’. Een stap in de goede  

richting, maar ook hier ontbreekt een duidelijke visie  

op goed onderwijs. Bovendien wijdt het rapport geen 

woord aan toetsing. Dat is riskant en zonder meer een 

gemiste kans.’

Kort na de centrale examens van het vorige schooljaar verscheen een uitgebreid document, 
geschreven door leraren Dick van der Wateren en Jelmer Evers. Het document was een aanklacht. 
Een zeer kritische verhandeling over de kwaliteit van de examens, het gebrek aan transparantie in 
het proces en de manier waarop leraren betrokken en gefaciliteerd worden. We spreken met een 
van de auteurs, Dick van der Wateren.

TWEE LERAREN LUIDEN DE NOODKLOK

 
‘ Wij willen dat 
leraren de regie 
hebben over 
doel, inhoud en 
uitvoering van 
de examens.’

HET CENTRAAL 
EXAMEN VERDIENT 
EEN ANDERE AANPAK
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bij iedereen aan de keukentafel besproken en iedereen 

heeft er verstand van.’ Het lijkt ons handiger als de kritiek 

van ervaren examendocenten iets serieuzer genomen 

wordt. Anders komen we geen steek verder.

De ervaringen van collega’s die in het verleden met hun 

klachten bij het CvTE aanklopten, zijn ook al weinig 

bemoedigend. Die werden, naar hun ervaring, afgescheept 

met uitvoerige verhandelingen over de geweldige proce-

dures die het CvTE volgt. Op hun kritiek werd niet inge-

gaan, of die werd afgedaan als onbelangrijke fouten die 

door de procedures werden gecorrigeerd. Hoe dat gebeurt, 

is nog steeds niet helder. Wij hebben de stellige indruk dat 

de N-termen dienen om achteraf al te grote uitschieters in 

de examenresultaten op te vangen. Dat wordt overigens 

door het CvTE in alle toonaarden ontkend.’

IN DEZE EDITIE VAN TOETS HEBBEN WE HET VEEL 
OVER KANSENGELIJKHEID IN ONS ONDERWIJS-
STELSEL. RAAKT DEZE KWESTIE OOK AAN DIT 
THEMA, WAT JOU BETREFT? 
‘Dan kan ik het beste René Kneyber citeren, die in een stuk 

van Anja Vink in De Correspondent (zie voor link www.

toetsmagazine.nl/eindexamen) constateert dat ‘de praktijk 

van papieren examens bij mavo, havo en vwo en de digi-

tale examens bij vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg ongelijkheid in de hand werkt. Door de geheim-

houding ontbreekt de hoognodige controle van de tweede 

correctie, het advies van de beroepsvereniging en het 

onderlinge overleg van leraren op een school die wel 

papieren examens heeft. Het gevaar bestaat dat de vmbo-

basis- en -kaderexamens een eigen norm krijgen waar nie-

mand meer zicht op heeft.’ Met andere woorden, juist de 

zwakste groep heeft de minst transparante en compleet 

ontoereikende kwaliteitscontrole.’

TWEE VRAGEN OVER JULLIE VOORSTELLEN. OP 
DE EERSTE PLAATS. ALS WE NIET KUNNEN 
VERTROUWEN OP DE KWALITEIT VAN TOETSEN 
DIE GEMAAKT WORDEN DOOR TOETSEXPERTS, 
OP WIE KUNNEN WE ONS DAN WEL VERLATEN? 
WIE KAN ER DAN WEL TOETSEN MAKEN DIE 
TOETSEN WAT ER GETOETST MOET WORDEN EN 
DAT DOEN OP EEN BETROUWBARE MANIER? 
‘Het punt is dat we ons niet op iemand moeten ‘verlaten’. 

Dat is me te passief. We moeten juist zorgen dat glashelder 

is wie op welke manier de examens samenstellen, wat hun 

deskundigheid is, welke onderdelen van de curricula op 

welke manier worden getoetst, hoe en op welke momenten 

beslissingen worden genomen over N-termen en andere 

kritische parameters. Daar willen wij leraren met onze 

neus bovenop zitten. Het gaat dus om democratische con-

trole van een vitaal onderdeel van ons onderwijs. Ik ben 

erg voor vertrouwen, maar je kunt mensen pas vertrou-

wen als je ze kent en weet wat ze waard zijn. Het probleem 

is dat Cito sinds 1999 is geprivatiseerd waardoor democra-

tische controle zoals wij die voorstaan moeilijk is. Ook SLO 

(ontwikkelt en toetst leerplannen voor het onderwijs) staat 

op afstand van de overheid, wat het lastig maakt om hun 

invloed op de ontwikkeling van een nieuw curriculum 

(Onderwijs2032) te controleren.

Wij zijn ervoor beide organisaties, die in belangrijke mate 

de inhoud van ons onderwijs bepalen, samen te brengen 

onder één koepel of in één instituut – bijvoorbeeld een 

Lerarenraad – waarin leraren, lerarenorganisaties (inclu-

sief schoolleiders), lerarenopleiders en onderwijsonder-

zoekers een grote stem en verantwoordelijkheid krijgen. 

Dat kan betekenen dat de verzelfstandiging van beide 

organisaties wordt teruggedraaid.’

EÉN INSTITUUT, VERANTWOORDELIJK VOOR 
ZOWEL HET CURRICULUM ALS DE EXAMINERING. 
WORDT ZO’N INSTITUUT DAN NIET VEEL TE 
INVLOEDRIJK, MET GEVAAR VOOR NAAR- 
BINNEN-GEKEERDHEID EN JUIST EEN GEBREK 
AAN TRANSPARANTIE? IS HET NIET JUIST GOED 
ALS TWEE APARTE INSTITUTIES ELKAAR SCHERP 
HOUDEN? 
‘Wij eindigden beide stukken met: In plaats van een sys-
teem waarin iedereen los van elkaar opereert en niemand 
zijn verantwoordelijkheid neemt, creëren we samenhang, 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van ons onderwijs. Juist door zo’n instituut onder verant-

woordelijkheid van één, nog op te richten, Lerarenraad te 

brengen kan er samenhang ontstaan. Er is altijd het risico 

dat dat weer een log, ondoorzichtig machtsblok wordt. 

Daarom heeft Jelmer Evers voor wat betreft de ontwikke-

ling van het curriculum voorgesteld om een structuur op 

te zetten waarbij het curriculum niet een voor jaren vast-

gelegd gegeven is, maar een ‘permanente beta’. Dat wil zeg-

gen dat het curriculum, net als open source software, 

voortdurend door de gemeenschap wordt vernieuwd. Dat 

werkt als we een goed netwerk opbouwen van betrokken 

leraren die voortdurend feedback geven. Het ligt voor de 

hand het curriculum en toetsing te koppelen en in alle 

openbaarheid duurzaam te ontwikkelen.’

TOT SLOT: IS ER IETS WAT JULLIE OP DIT 
MOMENT AAN LERAREN ZOUDEN WILLEN  
ZEGGEN OF VRAGEN? 
‘Ja. Heel simpel. Laat nieuwe ontwikkelingen niet passief 

over je heen komen. Informeer je. Denk mee. Word onder-

deel van een netwerk van leraren. Laat van je horen!’   

Dick van der Wateren is leraar natuurkunde, nlt en leerlingbegeleider. 

Hij publiceert over onderwijs in blogs, artikelen en boeken.   

Dit schooljaar nemen de eerste scholen hun vertrouwde  
toetsen af in een nieuwe, gebruiksvriendelijke omgeving.
 
Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van  
toetsing bevat deze nieuwe omgeving de volgende functionaliteiten:
•  Een modern dashboard met overzicht van de recent  

gemaakte en ingeplande toetsen.
•  Het toetsplan: een praktische planner waarmee u eenvoudig  

kunt aangeven welke toets in welke periode wordt afgenomen.
•  Een overzicht van de resultaten per toets of per leerling,  

gemakkelijk in te zien en te exporteren naar csv of pdf.
•  Een duidelijk inzicht in de voortgang van de leerlingen in  

relatie tot de norm en benchmark.

Wilt u meer weten over de vernieuwing van de TOA? 
Bel dan Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

DE TOA WORDT 
VERNIEUWD!
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Heeft u vragen over 
toetsen? Begrijpt u bepaalde 

toetsresultaten niet? 
Bent u door uw repertoire 

aan vraagvormen heen 
of heeft u binnen uw sectie 

een geschil over 
een beoordeling?  

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

redactie@toetsmagazine.nl

VRAAG 
HET

ANIEK

TOETSVRAGEN E. VAN DEN BERG, DOCENT ENGELS 
TOETS OF TEST?
Beide termen worden vaak in een adem genoemd, maar wat is eigenlijk het 
verschil?

Aniek: De termen ‘test’ en ‘toets’ worden in de praktijk regelmatig door elkaar gebruikt, 
maar er zit wel degelijk een belangrijk verschil tussen een test en een toets: voor een test 
hoeft de kandidaat zich niet voor te bereiden, terwijl voor een toets wél de nodige voor-
bereiding vereist is. Een beroepentest bijvoorbeeld, kan in principe op elk willekeurig 
moment bij een leerling worden afgenomen. De uitkomst daarvan is geen weerspiegeling 
van bepaalde aangeleerde kennis of vaardigheden, maar geeft een soort objectieve diag-
nose van de interesses van de leerling en de mogelijke beroepen die daarbij passen. 
Wanneer de leerling echter een geschiedenistoets maakt, wordt van hem verwacht dat 
hij geleerd of geoefend heeft voor die toets. Zijn kennis, inzicht en vaardigheden worden 
aan de hand van die toets gemeten. Bij de interpretatie van de score is het belangrijk om 
in je achterhoofd te houden of je te maken hebt met een test of een toets. Het is bijvoor-
beeld niet voor de hand liggend dat een leerling ‘zakt’ of een ‘onvoldoende’ scoort op een 
persoonlijkheidstest, maar voor een geschiedenistoets kan dat uiteraard wel.

ELSKE VAN DER MEER, DOCENT NATUURKUNDE VWO
REPRODUCTIEVRAAG
Soms bevat een toets een inzichtsvraag, waarvan ik weet dat die stof bij de parallelklas in de les op 
zo’n manier is behandeld, dat van leerlingen niet echt meer inzicht gevraagd wordt. Het is wat mij 
betreft een reproductievraag geworden. Het toetsresultaat van deze klassen is daardoor niet met 
elkaar te vergelijken. Hoe los ik dit op?

Aniek: Daar heb je helemaal gelijk in. Wanneer een inzichtsvraag voor een andere klas een reproductievraag 
wordt, dan meet je in deze klassen niet hetzelfde. Als jullie nu samen de toetsmatrijs en bijbehorende toetsvra-
gen construeren, dan kun je vooraf afstemmen welke voorbeelden je wel of niet in de les behandelt, zodat je 
met dezelfde toets in alle klassen hetzelfde meet. Je kunt het beste van achter naar voren werken: maak de 
toets vóór de lesperiode begint. Iedere docent weet dan precies welk niveau de leerling moet bereiken en kan 
hier de lesinhoud op afstemmen. Kom je er toch pas na afname achter, besluit dan de betreffende vraag niet 
mee te laten tellen in het cijfer. Of breng het verhaal achter het cijfer in beeld: wat was de verhouding inzichts-, 
toepassings- en reproductievragen en hoe is hierop gescoord? 

H.J. BOS, DOCENT FRANS
MATRIJS WEGGEVEN
Voor de constructie van een toets maak ik 
een toetsmatrijs. Is het verstandig dat ik de 
toetsmatrijs deel met de leerlingen? Of geef 
ik dan teveel weg?

Aniek: In de toetsmatrijs geef je aan welke leerin-
houd de leerling op welk niveau (reproductie, toe-
passen of inzicht) aan het einde van een bepaal-
de periode moet beheersen. Je maakt hierbij 
keuzes in wat meer en minder relevante leerstof-
onderdelen zijn (op basis van het aantal punten 
dat je hieraan verbindt). Wanneer je dit aan de 
leerlingen kenbaar maakt, kunnen zij zich in de 
voorbereiding gericht verdiepen in de volgens jou 
relevante leerstofonderdelen en hun leeraanpak 
aanpassen naar het ‘stampen’ van feitjes of het 
ontdekken van de rode draad en verbanden. Je 
stimuleert de leerlingen op deze manier het ken-
nisniveau te behalen dat je beoogt. 

Bij het openbaar maken van de toetsmatrijs dient 
echter wel rekening te worden gehouden met de 
formulering van de leerinhoud. Dit kan in de vorm 
van toetsdoelen (specifiek) of onderwerpen (glo-
baal). Het voordeel van toetsdoelen is dat je hier 
gerichter een toetsvraag bij kunt maken dan bij 
een algemener onderwerp. Dit is echter meteen 
het gevaar: als de toetsdoelen te specifiek gefor-
muleerd zijn, dan geven ze de bijbehorende 
toetsvraag al weg. Dit is uiteraard niet wenselijk. 
Het opnemen van toetsdoelen op globaler niveau 
of het benoemen van onderwerpen geeft je meer 
ruimte bij de constructie van toetsvragen en die 
kun je wel openbaar maken, zonder toetsvragen 
weg te geven. 
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ISSAM BZITMI, DOCENT FRANS
TEVEEL NAKIJKWERK
Ik ben een beginnend docent Frans op een 
mavo/havo/vwo. Ik werk fulltime en mijn 
taakbelasting is de laatste jaren gegroeid. Ik 
geef nu aan 12 klassen (!) les en dat geeft een 
berg nakijkwerk waardoor ik de liefde voor 
het beroep kwijt begin te raken. Mijn vraag: 
zijn er andere manieren van toetsen 
(effectiever en niet aan de lopende band), 
vooral bij een vreemde taal, die helpen het 
werk wat in te dammen? Mijn mening en 
ervaring is dat je een taal anders moet toetsen 
(helemaal wanneer die minder populair is). 
Leerlingen met dyslexie vallen bijvoorbeeld 
gauw door de mand en kunnen hun talenten 
niet kwijt. Ik ben benieuwd naar jullie tips die 
ik kan gebruiken.  

Aniek: Aan de lopende band toetsen is zowel voor 
de docent als voor de leerlingen niet erg motive-
rend. Toetsen moeten in dienst staan van het leren 
en niet andersom. Ons advies is daarom om in 
beperkte mate toetsen af te nemen en vervolgens 
samen met de leerlingen de tijd nemen om de 
resultaten te bekijken en bespreken. Dit is voor taal 
niet anders dan bij andere vakken. Wat wél geldt 
voor een taal is dat het zinvoller is om de toepas-
sing van vaardigheden te toetsen dan de specifieke 
kennis uit de methodes (bijvoorbeeld lees- of 
spreekvaardigheid in tegenstelling tot kennis van 
een grammaticale regel). Wanneer de communica-
tieve vaardigheden gemeten worden, wordt voor 
de leerling duidelijker wat hij met een taal kan doen, 
ook buiten school. Inzicht in de beheersing van 
deze vaardigheden is daarom een stuk motiveren-
der dan het toetsen van losse stukjes kennis. Het 
meten van taalvaardigheden hoeft trouwens niet 
per se te gebeuren in de vorm van een klassieke 
toets. Het is juist belangrijk om hier kritisch te kijken 
naar toetsvormen die passen bij de gemeten vaar-
digheid. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het aan-
leggen van een taalportfolio voor elke leerling. Zo 
ben je wel meer doorlopend aan het toetsen, maar 
ben wel doorlopend aan het evalueren. Het verschil 
is dat de leerling bij het laatstgenoemde ook de 
gelegenheid krijgt om fouten te maken, want juist 
bij vreemde talen leer je van het durven toepassen 
van een taal, fouten mogen maken en deze op een 
communicatieve manier verbeterd krijgen.   

RIENY VAN MEEUWEN, DOCENT NEDERLANDS
DUBBEL WERK? 
Bij ons op school, met name binnen mijn vakgroep, is het gebruikelijk dat wij als 
docenten zelf de toetsen ontwikkelen. Ik betrap mezelf erop dat ik me regelmatig 
afvraag waarom we daar zoveel tijd in steken, terwijl methodemakers dat ook al 
gedaan hebben. Wat is er eigenlijk op tegen om gewoon de toetsen uit de 
lesmethode te gebruiken?

Aniek: In feite is er niets op tegen om methodetoetsen te gebruiken. Je gaat ervan uit dat 
methodemakers toetsexpertise inzetten om kwalitatief goede toetsen te bieden. Toch is het 
belangrijk dat je niet klakkeloos alle methodetoetsen bij je klassen afneemt: bedenk altijd wat 
het toetsdoel is. Wil je bepalen of de leerlingen de stof uit het hoofdstuk begrepen hebben? 
Dan is een methodetoets het middel bij uitstek. Maar weten of de leerlingen de aangeboden 
stof beheersen is niet altijd je toetsdoel: soms wil je weten wat leerlingen hebben gedaan met 
eerdere feedback. Of je wilt bepalen hoe ze presteren op een vaardigheid die het hoofdstuk 
overstijgt, denk bijvoorbeeld aan een meting op referentieniveau. Bekijk de methodetoets 
hierop kritisch, en kies er eventueel voor om zelf toetsen te ontwikkelen die methode- 
onafhankelijk zijn, of gebruik te maken van andere methode-onafhankelijke toetsen.
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Maandag 20:00 uur: tennistraining. Vanavond oefenen we voor het eerst 
de topspin. Een vaardigheid waar verschillende facetten aan ten grondslag 
liggen, want je moet op het juiste moment de bal raken, je racket goed 
kantelen, op een bepaalde manier de bal ‘opborstelen’ en ook nog eens je 
zwaai afmaken. 

Portfolio: hoe 
leren en toetsen 

samen gaan

Als ik om me heen kijk, zie ik dat iedereen zo zijn eigen 

ontwikkelpunt heeft. De een heeft een perfecte timing, 

maar kantelt zijn racket te extreem waardoor alles in het 

net belandt. De ander weet de bal niet op de juiste manier 

te ‘aaien’ met zijn racket, maar maakt wel zijn zwaai mooi 

af. Ik realiseer me eens temeer dat leren geen lineair proces 

is. Wat de een lastig vindt, pikt een ander in no time op. Er 

is geen vast stappenplan dat iedereen op dezelfde manier 

doorloopt om zijn doel te bereiken. Niet in de tennisles en 

ook niet in een schoolklas. Hoe zorg je er dan toch voor dat 

je leerlingen aan het eind van het schooljaar de einddoelen 

beheersen, maar daarbij wel hun eigen pad kunnen 

bewandelen? 

Ik spreek met Marjan Bokhoven, toetsexpert bij Bureau 

ICE. Zij is specialist, onder andere op het gebied van port-

folio’s. ‘Met een portfolio maak je voor de leerling inzichte-

lijk waar hij naartoe moet en hoe hij zich ontwikkelt. De 

vraag van de leerling is sturend voor het leerproces.’

DE LEERLING AFZETTEN TEGEN ZIJN EIGEN 
ONTWIKKELING
Marjan Bokhoven wil eerst wijzen op de formatieve func-

tie van een portfolio. ‘In het portfolio is een verzameling 

van verschillende bewijzen opgenomen, waarmee een 

leerling de voortgang in zijn ontwikkeling laat zien. Je zet 

de leerling dus af tegen zijn eigen groei, niet tegen de 

groep. Het is een uitstekend middel om de leerling zijn 

eigen pad te laten bewandelen naar de tussen- en einddoe-

len toe.’ Portfolio’s laten immers niet alleen zien welke ken-

nis en vaardigheden de leerling beheerst en waar hij nog 
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aan moet werken, maar maken ook het proces inzichtelijk 

dat tot het uiteindelijke resultaat heeft geleid (Poos, 2011). 

Het instrument heeft dus zowel een pedagogische als een 

rapporterende functie. De leerling kan reflecteren op het 

eigen gedrag en de effecten daarvan. Wat gaat er goed? 

Wat kan er beter? Wat zijn mijn doelen en welke stappen 

kan ik zetten om dichter bij deze doelen te komen? (Peda-

gogische functie). Een taalportfolio bijvoorbeeld toont aan 

wat een leerling concreet kan en hoe goed hij dat kan gere-

lateerd aan de niveaus van het Referentiekader Taal (rap-

porterende functie) (Kerkhoff & Liemberg, 2002). 

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING
Het gebruiken van het portfolio als leidraad bij de voort-

gangsmeting van leerlingen brengt veranderingen en ver-

nieuwingen teweeg, afhankelijk van de mate waarin de 

onderwijsorganisatie al ingericht is op geflexibiliseerd 

onderwijs en maatwerktrajecten. Het inzetten van een 

portfolio past bij onderwijs dat meer verantwoordelijkheid 

bij de leerling legt en dat belang hecht aan functionele en 

zo realistisch mogelijke opdrachten in alle vakken. ‘Leer-

lingen zetten zich wel braaf aan allerlei oefeningen uit de 

schoolboeken, maar raken pas echt gemotiveerd en betrok-

ken als het realistische opdrachten zijn, die ze in de prak-

tijk ook werkelijk uit gaan voeren of uit zouden kunnen 

voeren met een opdrachtgever en een budget. De port-

folio-opdracht in dit artikel is daarvan een voorbeeld. 

Wanneer leerlingen gewend zijn aan dit soort opdrachten, 

zullen ze ook beter begrijpen waarom ze toch soms die 

oefeningen of dat stukje theorie uit het boek nodig  

hebben.’

‘ Wat de een  
lastig vindt,  
pikt een ander  
in no time op.’
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Als er wordt gewerkt met een portfolio ga je uit van de 

leerdoelen en interesses van de leerlingen, ook in het kie-

zen van de portfolio-opdrachten. De vrijheid van de leer-

lingen om op een eigen manier aan de opdracht en hun 

bewijs te werken doet recht aan hun behoefte aan auto-

nomie. Hoe meer ze het gevoel hebben dat ze voor een 

ces inbrengt, maar ook de leerling. Op die manier werk je 

ook aan de reflectieve vaardigheden van de leerlingen. Dat 

kun je nog versterken door naast je eigen beoordeling de 

leerlingen zichzelf en elkaar te laten beoordelen. Zo neem 

je ook de leerlingen mee in het wegen van het bewijs: laat 

dit bewijs voldoende en overtuigend een bepaald beheer-

singsniveau zien? 

LAAT MAAR LOS
Het betekent ook dat de docent gedeeltelijk los moet kun-

nen laten. Het betekent ook dat het niet altijd goed gaat. 

‘Als leerlingen geen fouten maken, zijn ze ook niet aan het 

leren,’ stelt Marjan. ‘Belangrijker is dat je er steeds met 

leerlingen over kunt praten. Het loslaten betekent ook dat 

je als docent juist wordt verrast door je leerlingen als blijkt 

dat de gebaande paden niet altijd een beter resultaat ople-

veren. Marjan geeft een sprekend voorbeeld: ‘Een groepje 

leerlingen wilde graag uitzoeken hoe je profvoetballer kon 

worden en besloot dat ze daarvoor het beste een profvoet-

baller van FC Utrecht konden interviewen. Met interview-

vragen en een goede camera gingen ze op pad. Ik dacht: die 

zie ik zo weer terug, want zonder afspraak kom je daar 

echt niet binnen. Toen ze ruim een uur na schooltijd hele-

maal enthousiast terugkwamen, bleek dat ze een inter-

view met een voetballer én zijn trainer keurig op film had-

den vastgelegd.’ 

‘De bewijzen in het portfolio zien er, in tegenstelling tot 

een toets, voor iedereen anders uit. Hoe leerlingen de 

bewijzen vormgeven, laat juist een enorme diversiteit en 

creativiteit zien. Met deze manier van beoordelen en eva-

lueren krijgt de leerling echt de kans om te laten zien wat 

hij in zich heeft!’, besluit Marjan. 

opdracht kunnen kiezen, hoe meer inzet ze laten zien. Hoe 

realistischer de opdrachten zijn, hoe meer leerlingen voe-

len dat ze echt stappen vooruit maken. Marjan vult aan: 

‘Leerlingen voelen zich meer gezien, gemotiveerd en uit-

gedaagd. Soms willen ze helemaal geen pauze of kijken ze 

gehinderd op als de bel klinkt.’ Door de intensieve samen-

werking ervaren de leerlingen een sterke verbondenheid 

met de medeleerlingen en met de docent. Er is in de klas 

een werkorde en een krachtige leeromgeving gerealiseerd.

DE ROL VAN DE DOCENT
De rol van docent verandert als je als team het werken met 

een portfolio invoert. We weten dat leerlingen taal ver-

werven door begrippen zelf actief te gebruiken. Een port-

folio-opdracht moet dus een uitdagende taak zijn, waar-

door de leerlingen veel taal moeten produceren. Aan de 

hand van de gesprekken die leerlingen onderling voeren 

over een bepaalde opdracht kan de docent de gedachte-

gang van de leerlingen volgen. Marjan legt uit: ‘Je hoort 

hoe ze denken en waar ze linksaf slaan, terwijl ze daar 

wellicht beter rechtsaf hadden kunnen slaan. Je luistert 

dus niet alleen naar wat leerlingen weten, maar ook naar 

hoe ze hun gedachten verwoorden, hoe ze bijvoorbeeld de 

geleerde vaktaal wel of niet actief inzetten. Zo kun je hun 

afhankelijk van het doel impliciete of expliciete feedback 

geven gericht op inhoud of vorm. Effectieve feedbackstra-

tegieën zijn: om verduidelijking vragen, verbeterd herha-

len, bevestigen of de inhoud uitbreiden, zie ook Zelfstandi-

ger leren werken met de juiste vraagstelling. De docent 

kan ook hardop bepaalde denkprocessen voordoen, waar-

door de leerling begrijpt hoe hij het kan aanpakken. De 

docent fungeert dan als een model voor de leerling.’

VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE LEERLING
‘Veel docenten denken dat gedifferentieerd onderwijs 

betekent dat de groep opgedeeld wordt in drieën,’ aldus 

Marjan. ‘Eén groep heeft geen instructie nodig. Dan blij-

ven er nog twee groepen over die verschillen in hun 

instructieafhankelijkheid. Uit de bewijzen in het portfolio 

wordt al snel duidelijk dat er veel meer groepen zijn, die 

aan verschillende doelen zullen werken. Dat vraagt 

natuurlijk ook wat van de docent: vertrouwen hebben in 

de léérkracht en motivatie van de leerlingen om te willen 

leren en de verantwoordelijkheid daarover ook daadwer-

kelijk met de leerling delen. Het is niet reëel om van een 

docent te vragen om de doelen van iedere leerling in zijn 

hoofd te hebben. Die moet de leerling zelf hebben en daar-

om is het ook zo belangrijk dat de leerling wordt meegeno-

men in de doelen die hij moet behalen en inzicht krijgt in 

zijn eigen ontwikkeling. Het vraagt om een switch vanaf 

de brugklas: een op- en uitbouw van docentafhankelijk 

werken naar zelfstandig leren of zelfs zelfverantwoorde-

lijk leren van de leerling.’ Onderzoek van Castelijns et al. 

(2001a) naar het gebruik van portfolio’s in het primair 

onderwijs bevestigt wat Marjan zegt. Het bleek erg van 

belang om de regie, verantwoordelijkheid en het initiatief 

bij de leerling neer te leggen. Op deze manier voelen leer-

lingen zich actief betrokken bij hun eigen leren.

Als docent voer je leerzame gesprekken met je leerlingen, 

waarbij je ze beschouwt als volwaardige gesprekspartner, 

zowel individueel als in de groep. Het is niet alleen de 

docent die de onderwerpen over de leerinhoud of leerpro-
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PUBLICITEIT VERZORGEN 

Inleiding: 
Milieupunt Overvecht is een bewonersstichting in de 
wijk Overvecht die bewoners ondersteunt bij allerlei 
activiteiten op het gebied van natuur en milieu.
Om haar 20-jarig bestaan te vieren nodigt het 
milieupunt bewoners, bewonersgroepen en partijen 
waarmee ze samenwerken en samengewerkt hebben 
uit voor een feest.
Op het feest zal een overzicht te zien zijn van de 
activiteiten van de afgelopen 20 jaar. We verwachten 
ongeveer 100 tot 120 gasten.

We vieren het feest op vrijdag 16 mei van 16.00 tot 
19.00 uur. Het feest wordt gehouden bij stadsboerderij 
de Gagel aan de Gangesdreef 7a.

Waar moet voor gezorgd worden:
•  Het ontwerpen van de uitnodigingen voor de gasten, 

in samenspraak met opdrachtgever
•  Overleg over uitnodiging op maandagmiddag 7 april 

en donderdag 10 april
•  Het drukken of printen van de uitnodigingen  

(week 16, 14-18 april)
•  Het versturen van de uitnodigingen  

(week 17, 21-25 maart). Adressen en enveloppen 
worden aangeleverd

•  Een persbericht dat aan verschillende kranten en 
radio en tv wordt gestuurd (uiterlijk 24 april klaar).  
Verzenden doet Milieupunt.

Budget:
Voor de publiciteit is € 1.200,- (incl. BTW en  
portokosten) beschikbaar

Het voorstel voor de uitnodiging, of eventueel een  
paar varianten wil ik in week 15, uiterlijk donderdag  
10 maart zien met een offerte voor de kosten van het 
print- of drukwerk.

Voor vragen of overleg over deze opdracht kun je mij 
bellen: 030-777 89 29 (op maandag, dinsdag en 
donderdag) of mailen naar: 
milieupuntovervecht@xs4all.nl

Succes en vriendelijke groet, 
mevr. E. Kroeze

HET PORTFOLIO IN DE PRAKTIJK

Zelfstandiger leren werken met de juiste vraagstelling
Hoe bedien je nu in de praktijk al die verschillende leerdoelen en 
leerwegen van je leerlingen? In een eerdere Toets! lieten we zien 
hoe je met verschillende soorten vraagstellingen de leerlingen  
op het juiste spoor kunt zetten. Met verschillende dialooggenres  
(diagnostisch, exploratief, reflexief en modellerend) kun je leerlin-
gen helpen om zelfstandiger te werk te gaan. Kijk nog even 
terug via www.toetsmagazine.nl/eerderintoets.

Beoordeling van een portfolio
Een leerling heeft meer vrijheid en creativiteit in het aanleggen en 
vormgeven van een portfolio. Dat maakt dat de beoordeling van 
een portfolio anders verloopt dan bij een standaard schriftelijke 
toets. Het gebruik van rubrics is een goede methode om portfo-
lio’s te beoordelen. In plaats van een enkel star cijfer, geeft een 
rubric met een analytische beoordelingsschaal de kwaliteit aan 
van competenties, producten en de werkwijze waarop het tot 
stand is gekomen. Zo is het voor leerlingen inzichtelijk wat goed 
ging en waar nog ruimte is voor verbetering. Op www.toets.nl/
feedbackwijzers-vo zijn voorbeelden en invulwijzers te vinden 
voor het beoordelen met rubrics.

Scaffolding
Scaffolding is een manier van lesgeven die leerlingen helpt om 
zelfstandiger te leren werken. Het is een lespraktijk waar werken 
met portfolio’s goed in past. Scaffolding (letterlijk: steigers bou-
wen) zorgt ervoor dat de leraar de leerlingen op basis van hun 
eigen voorkennis, denkwijze en leerdoelen coacht. Het gaat uit 
van een lescyclus van vijf stappen: 

1.  Engagement: Verkennen welke kennis al aanwezig is en de 
nieuwsgierigheid prikkelen voor wat komen gaat.

2.  Building knowledge: met een breed scala aan ‘bouwtechnie-
ken’ maakt een docent de leerlingen wegwijs in de leerstof.  
De eerder genoemde dialooggenres helpen de docent om de 
manier van denken van de leerling te doorgronden en te ont-
dekken welke denkstappen een leerling nog moet nemen.

3.  Transformation: de leerling gaat met de opgedane motivatie 
en kennis uit de eerdere stappen aan de slag met een  
opdracht waarmee hij het geleerde in de praktijk brengt.

4.  Presentation: De leerling toont of demonstreert de leraar het 
resultaat van de opdracht.

5.  Reflection: De leerling bekijkt hoe zijn opdracht de volgende 
keer beter kan: waar zaten constructiefouten in de ‘steiger’? 
Hoe is dat een volgende keer anders op te lossen?

Step 5
reflection

Step 1
engagement

Step 4
presentation

Scaffolding

Step 3
transformation

Step 2
building knowledge

VOORBEELDOPDRACHT: 
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Op het Van Maerlant doen ze dingen graag nét wat anders. En zo veel 

mogelijk gepersonaliseerd, maar wel binnen het normale systeem. Dat 

werkt, want bijna iedereen slaagt: een prachtig resultaat van de voor-

malige Bosschse vakschool. William van Drunen is sectieleider en 

docent op wat nu vmbo-kader is.

WAARIN ONDERSCHEIDT JULLIE MANIER VAN LESGEVEN 
ZICH VAN ANDERE SCHOLEN?
‘In mijn vak Media en Evenementenmanagement werken we alleen 

maar in projecten. We gebruiken geen lesmethodes en elk project is 

door ons zelf ontwikkeld. Leerlingen mogen uit 16 verschillende pro-

jecten kiezen. En als ze zelf een goed idee voor een project hebben, 

mogen ze dat presenteren en eventueel daadwerkelijk uitvoeren.’

‘We willen real life. We werken samen met de VVV, met het Stedelijk 

Museum, met horecabedrijven in de stad. Met die laatste bijvoorbeeld 

maken de leerlingen een wandelroute. We doen ook een evenement 

rondom de Mont Ventoux. 6 leerlingen hebben dat volledig georgani-

seerd en er zijn 31 leerlingen die meefietsen. Er hadden er zich veel 

meer aangemeld, maar ze hebben moeten pitchen. De leerlingen heb-

ben daarin ook zelf gescoord.’

‘Alle projecten zitten op dezelfde manier in elkaar. Het begint met een 

oriëntatiefase, dan een denkfase, dan een doefase en uiteindelijk evalu-

eren. Leerlingen kunnen alle benodigde (achtergrond)informatie via de 

computer opvragen. In het oriëntatiegedeelte van de projecten zit ook 

altijd een theoretisch gedeelte. En daar stellen we dan wel vragen bij. 

Die proberen we zo praktisch mogelijk te maken: ze moeten bijvoor-

beeld foto’s maken van bepaalde zaken, of een verslag. Uiteindelijk 

komen al die opdrachten samen in één projectportfolio.’

HOE GAAT DE BOORDELING IN ZIJN WERK?
‘Het geheel van producten dat wordt opgeleverd tijdens een 6-weeks-

project vormt het portfolio. Ieder onderdeel van het portfolio wordt 

‘ GEEN METHODES, MAAR 
PROJECTEN: GEPERSONALISEERD 
LEREN IN DE PRAKTIJK’

apart op de inhoud beoordeeld. Daarnaast zijn er ook punten te verkrij-

gen voor bepaalde competenties. Het beoordelingsformulier met beoor-

delingscriteria is ook vooraf met de leerlingen gedeeld. Ze weten dus 

precies waarop ze worden beoordeeld.’

‘Een cijfer komt bij ons tot stand in samenspraak. We hebben onze 

eigen beoordeling, maar we praten ook met de externe opdracht- 

gevers over hoe zij de samenwerking met de projectteams hebben 

ervaren. Daarnaast laten we leerlingen onderling in de groep ook pun-

ten verdelen.’

HOE WERKT DAT? EN GAAT DAT ALTIJD GOED? 
‘Omdat zo veel in projectgroepen wordt gedaan, laten we leerlingen 

regelmatig in de groep zelf beslissen welk cijfer iedereen krijgt. We 

bepalen dan met twee docenten hoeveel punten de groep in het totaal 

heeft verdiend en zeggen tegen hen: ‘Vogel onderling maar uit hoe jul-

lie die punten gaan verdelen.’ Wat je ziet is dat leerlingen goudeerlijk 

handelen naar elkaar. Je hebt regelmatig dat iemand in het groepje 

minder heeft gedaan dan de rest, maar die is daar dan ook eerlijk over 

en accepteert een lager puntenaantal.’

‘Op deze manier geven ze feedback aan elkaar en leren ze ook hoe het 

in het echte leven werkt. Daar zullen ze namelijk ook onderling uit din-

gen moeten komen. We hebben nog nooit hoeven ingrijpen.’

VINDEN LEERLINGEN HET LASTIG OM EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN?
‘Leerlingen leren heel snel hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De 

eerste periode zijn ze vaak nog laconiek en laks, kiezen ze hun beste 

vriend als projectpartner en spenderen ze maar weinig tijd en energie 

aan het project. Als ze dan vervolgens een 2 of 3 krijgen, daar zijn we 

heel hard in, zien we dat ze het gelijk oppakken. Dan gebeurt het in de 

rest van de periode niet meer. Ze zoeken dan ook de juiste combinatie 

Wanneer ik met docent William van Drunen door het pand loop, zie ik een gewone school. We 
lopen lange gangen door met aan iedere zijde lokalen waar leerlingen druk aan het werk zijn. Maar 
net als ik denk dat we alle gangen wel gehad hebben, slaan we rechtsaf en belanden we in…een 
bruin café. Een alcoholvrij, maar verder onvervalst bruin café. ‘Ja, we willen hier graag alles zo echt 
mogelijk doen', glimlacht Van Drunen.

MARLEEN DEN HARTOGARTIKEL

op van geschikte groepsgenoten. Meer chaotische mensen zoeken bij-

voorbeeld de gestructureerde leerlingen om van hen te leren.’

‘Leraren denken soms dat alleen toetsen leerlingen motiveren voor 

leren, maar dat is niet zo. Als zij zich écht eigenaar voelen van hun 

eigen leren, zie je dat ze excelleren. Ze nemen verantwoordelijkheid, 

zijn gemotiveerd en hebben het veel leuker. Natuurlijk doen ze dit wel 

onder begeleiding van docenten, maar leerlingen kunnen best eige-

naarschap aan.’

IS GEBRUIK VAN LESMETHODES NOG ZINVOL IN JULLIE 
AANPAK?
‘Je merkt dat vakken vaak heel erg vastzitten aan een methode. Metho-

des zijn goede hulpmiddelen om stof over te brengen, maar ook niet 

meer dan dat: een hulpmiddel. Mensen maken de methode vaak lei-

dend, maar die is in feite ondergeschikt aan het leren. Je hebt de metho-

de niet per se nodig om de einddoelen te halen: 98% van deze school 

slaagt voor de Centrale Examens, terwijl toch lang niet elke docent de 

methode volgt. Denk als docent en school dus kritisch na over wat je 

met de leerlingen wil bereiken en op welke manier dat het beste kan.’

‘Probeer dingen ook in je reguliere proces te integreren. Bijvoorbeeld: 

in de eindtermen van ons vak staat dat je een mini-onderneming moet 

runnen. Bij ons runnen leerlingen dus samen met de conciërge de kan-

tine. Zo leren ze gelijk in de praktijk hoe het werkt met inkoop en ver-

koop.’

HOE STEMMEN JULLIE HET ONDERWIJS AF OP INDIVIDUELE 
LEERLINGEN?
‘Ik merk bij ons op school, maar gelukkig ook op andere scholen, dat we 

veel meer richting gepersonaliseerd leren gaan. En dat is maar goed 

ook! Neem het voorbeeld van Kirsten bij ons op school. Zij is heel goed 

in Engels, dat doet ze op haar sloffen, maar moet hard werken voor eco-

nomie. Toch krijgt ze voor beide vakken evenveel uren les. Zou het niet 

veel mooier zijn als ze meer tijd aan economie kon besteden? Of beter

nog: als ze misschien van economie alleen het minimale noodzakelijke 

hoeft te doen, omdat ze zich daar uiteindelijk toch niet in wil ontwik-

kelen? En dat ze dan juist Engels op een hoger niveau kan doen, zonder 

dat ze daarvoor wordt afgestraft?’

‘Het voorstel van de VO-raad om met het vmbo van vier naar vijf jaar 

te gaan, is niet nieuw. Zo was het al jaren, tot we drie jaar geleden juist 

van vijf naar vier jaar zijn gegaan. Als je echt gepersonaliseerd leren 

wilt doorvoeren, past het niet dat je dit voor iedereen doet. Voor som-

mige leerlingen kan het heel effectief zijn, maar voor veel anderen is 

het juist ook heel demotiverend.’

WAT ZOU JE NOG MEE WILLEN GEVEN AAN TOETSMAKERS?
‘Let op het taalgebruik. De taal staat vaak zó ver van de leerling af. Die 

is vaak langer bezig met überhaupt begrijpen wat er wordt gevraagd, 

dan met de vraag beantwoorden.

En let ook op de aansluiting van de vragen bij wat leerlingen vandaag 

de dag kunnen. Ieder jaar wordt weer gevraagd om het maken van een 

PowerPoint. Echter, iedere tweedeklasser kan al lang een PowerPoint 

maken. Mijn leerlingen komen in de eerste al met Prezi aan. Ik mis ook 

creativiteit in de examens. Als ze dan die PowerPoint moeten maken, 

gaat het púúr om de techniek: zorg dat alles dezelfde achtergrond heeft, 

dat de nummering doorloopt. Maar waar zit de daadwerkelijk functio-

naliteit? Waar gebruik je zo’n presentatie voor? En is dat dan echt de 

manier om dat te meten?’   

‘Leerlingen nemen 
verantwoordelijkheid,

zijn gemotiveerd 
en hebben 

het veel leuker.’
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TOETSBIAS
Herkent u de 
afwijking?

ANTWOORDEN
Vraag 1: kennis van de wereld
Leerlingen die niet voetballen, weten niet hoe lang de eerste 

en tweede helft van een wedstrijd duren. Bij zo’n item is het 

daarom extra belangrijk dat je alle noodzakelijke informatie 

geeft. 

Vraag 2A en 2B; afhankelijke vragen
Als deze (ogenschijnlijk correcte) vragen in één toets zitten, 

ontstaat er een probleem. Een leerling die de eerste vraag 

fout heeft, kan de tweede vraag namelijk automatisch niet 

meer goed beantwoorden. Het is belangrijk dat verschillende 

(deel)vragen onafhankelijk zijn van elkaar. Het is niet wense-

lijk dat het antwoord uit een eerdere vraag nodig is om een 

volgende vraag te beantwoorden.

Vraag 3: zuivere vraag
Dit is een voorbeeld van een zuivere vraag. Er zal geen groep 

leerlingen zijn die benadeeld wordt door het stellen van 

deze vraag, waardoor de scoreverschillen echt zullen worden 

veroorzaakt door verschillen in kennis. Je meet met deze 

vraag wat je beoogt te meten. 

Vraag 4: gebrek aan gewicht
Hier moet heel wat moeite gedaan worden. Zo’n vraag wordt 

in een toets met gering civiel effect eerder overgeslagen dan 

in een toets met groot civiel effect. Daardoor is het niet altijd 

goed in te schatten in hoeverre deze vraag goed de betref-

fende domeinkennis meet, of dat het een bepaalde toets-

houding meet (naast de domeinkennis).

Vraag 5: kennis van de wereld 
Leerlingen die kennis hebben van deze ingrediënten kunnen, 

om deze vraag te beantwoorden, de drie foute antwoorden 

wegstrepen zonder de tekst te lezen.

Vraag 6: zuivere vraag
Een voorbeeld van een zuivere, valide vraag. Alleen leerlin-

gen die de stof hebben geleerd zullen deze vraag goed 

beantwoorden. Er zullen geen verschillen ontstaan in de sco-

res door andere oorzaken dan het verschil in kennis van de 

leerlingen.

Vraag 7: afwijking door ervaring/kennis van de wereld
Leerlingen die dit treintraject kennen, weten hoe vaak de 

intercity gaat. Als er een zelfbedachte dienstregeling wordt 

getoond, kan dat ertoe leiden dat deze leerlingen de vraag 

fout beantwoorden, omdat ze deze beantwoorden met hun 

eigen kennis. 

Vraag 8: afwijking door ervaring /kennis van de wereld
Leerlingen die de film of het boek kennen, hebben een voor-

deel bij het vertalen van de tekst. Zij kennen het verhaal en 

zullen daarom sneller een idee hebben van de woordbeteke-

nissen.

Vraag 9: afwijking door sexe, cultuur en taal
Hoewel een heel ‘normale’ vraag bij de behandeling van dit 

domein, kun je je voorstellen wat er hier allemaal mis kan 

gaan. Zoals bijvoorbeeld; wat zou het effect zijn van het weg-

laten van het figuur? En is het alleen kennis van de wereld die 

bepalend is of is hier eigen ervaring en het gebruik van het 

woord ‘maandstonden’ die ook roet in het eten gooien?

Vraag 10: zuivere vraag
Dit is een voorbeeld van zuivere toetsvraag: alleen leerlingen 

die de tekst goed hebben gelezen en weten wat een mening 

is én deze mening uit een tekst weten te halen, zullen deze 

toetsvraag goed kunnen beantwoorden. Mits de tekst een 

goede inleiding geeft over het onderwerp ‘online privacy’, 

zullen andere leerlingen niet op basis van andere kenmerken 

dan hun vaardigheidsniveau benadeeld worden.

UW UITSLAG
0-5 vragen goed
Heeft u minder dan zes vragen met (of juist zonder) toetsbias herkend? Het 
herkennen van toetsvragen heeft vooral met bewustwording te maken. 
Denk bij het maken van een toetsvraag altijd na over welke leerlingen deze 
vraag kunnen beantwoorden: wat moeten ze daarvoor kennen of kunnen? 
Zijn er groepen leerlingen die mogelijk een voordeel kunnen hebben bij het 
beantwoorden van deze vraag? Uiteindelijk moet de toets bestaan uit vali-
de vragen die meten wat ze moeten meten, namelijk de kennis en vaardig-
heden van leerlingen, níet uit vragen die onbedoeld meten of er toevallig 
meer meisjes dan jongens in de klas zitten. 

5-10 vragen goed
Heeft u vijf of meer vragen met (of juist zonder) toetsbias herkend? Dan 
kunt u met een gerust hart verder met het ontwikkelen van toetsvragen 
voor uw leerlingen. Zorg ervoor dat de vragen in de toets doeltreffend zijn 
en meten wat u beoogt te meten. Dat betekent ook dat elke leerling zoveel 
mogelijk gelijke kans heeft om de vragen goed te maken, mits hij zich goed 
heeft voorbereid. Het toetsresultaat zal u een goed beeld geven van het 
kennis- en vaardigheidsniveau van uw groep leerlingen. En dat is uiteinde-
lijk het doel van uw toets.

Hieronder staan 10 toetsvragen. Sommige vragen 
bevatten elementen die een zuivere meting kunnen 
verstoren. Het zijn toetsvragen met een bias. Haalt u 
ze eruit?
 
Vraag 1 (proefwerk)
Paul en zijn voetbalteam hebben om 13:30 uur een voet-
balwedstrijd. Tussen de eerste en tweede helft hebben ze 
een kwartier rust. Omdat het daarna gelijkspel is, hebben ze 
twee keer een kwartier verlenging. Tussendoor hebben ze 
10 minuten rust. Hoe laat is de wedstrijd afgelopen?  

Vraag 2A (proefwerk)
Bereken de gemiddelde snelheid van de coureur in km/u. 
Vraag 2B (proefwerk)
Bereken de gemiddelde snelheid van de coureur in m/s.

Vraag 3 (proefwerk)
Kijk naar de afbeelding. 

Klik het borstbeen aan.

Vraag 4 (SO).
Reken uit (zonder rekenmachine):
√3969 x 7/8 + 19,125 ÷ 3 = …….

Vraag 5 (volgsysteem)
Lees de tekst. Welk ingrediënt maakt het gerecht pittig, 
volgens het recept? 
a) crème fraîche
b) rode peper
c) limoensap
d) ui

Vraag 6 (proefwerk)
Noteer het symbool voor het scheikundige element ‘zwavel’.

Vraag 7 (SO)
Bekijk de dienstregeling. Om de hoeveel minuten rijdt er een 
intercitytrein van Utrecht naar Amersfoort?
a) om de 10 minuten
b) om de 15 minuten

Vraag 8 (proefwerk)
Onderstaande tekst staat op de achterkant van het boek 
From Russia with Love van Ian Fleming. Vertaal deze tekst:
 
‘We are here to find a target who will fulfil our requirements. 
Someone who is admired and whose ignominious 
destruction would cause dismay’. A beautiful Soviet spy.  
A brand-new Spektor cipher machine. Smersh has set an 
irresistible trap that threatens the entire Secret Service. In 
Fleming’s fifth 007 novel Bond finds himself enmeshed in a 
deadly game of cross and double cross.

Vraag 9 (proefwerk)
Hoelang duren de 
maandstonden gemiddeld?
a) 1-2 dagen
b) 3-7 dagen
c) 8-14 dagen
d) 15-28 dagen

Vraag 10 (proefwerk)
Lees de tekst. Welke mening heeft de schrijver over privacy 
op internet?
a)  Hij vindt dat alleen mensen die iets te verbergen hebben 

zich zorgen moeten maken.
b)  Hij vindt dat de overheid strengere regels moet toepassen 

rondom privacy.  
c)  Hij vindt dat iedereen aandacht moet besteden aan zijn 

eigen online privacy.
d)  Hij vindt dat internetbedrijven het moeilijk maken om de 

privacyregels te begrijpen.

Net als ieder ander meetinstrument, kan 
ook een test of een toets een afwijking 
vertonen. Test- of toetsbias noemen we dat. 
Van toetsbias is sprake als er systematische 
scoreverschillen optreden die niets te maken 
hebben met verschillen in de gemeten 
kennis of vaardigheid. Dat kan worden 
veroorzaakt door toetsvragen die niet alleen 
het beoogde leerdoel toetsen, maar ongewild 
ook bevattelijk zijn voor verschillen tussen 
de kandidaten in bijvoorbeeld taal, sekse, 
afkomst, cultuur, leeftijd, ervaring en kennis 
van de wereld. Deze vorm van toetsbias geeft 
leerlingen met dezelfde toets niet dezelfde 
kansen om te laten zien wat zij kunnen. 
Toetsbias kan daarnaast ook veroorzaakt 
worden door eigenschappen van de vragen 
zelf. Bijvoorbeeld als een vraag makkelijker 
correct beantwoord kan worden indien 
de vraag ervoor ook goed is beantwoord 
(afhankelijke vragen). Ook kan binnen 
een toets bias optreden afhankelijk van 
het gewicht van de toets. Bij een toets met 
weinig gewicht zullen vragen waarbij heel 
veel moeite gedaan moet worden om tot een 
juist antwoord te komen eerder overgeslagen 
worden dan bij een toets met veel gewicht. 

TEST c) om de 20 minuten
d) om de 30 minuten
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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.

Leerlingen klaarstomen 
voor een 

kansrijke herstart
Er is een groep leerlingen in Nederland die met specifieke achterstanden de scholen binnenkomen: 
nieuwkomers. Het zijn kinderen die als vluchteling, of in het kader van gezinshereniging, naar 
Nederland komen. Deze kinderen beginnen doorgaans op een ISK-locatie, een internationale 
schakelklas, om eerst zo veel mogelijk taal, rekenen en andere vaardigheden aan te leren. ISK's 
creëren daarmee kansen voor leerlingen die veelal alle zeilen moeten bijzetten. Voor Toets! 
spraken we met Bas Boensma, afdelingsleider, en Theus Galesloot, directeur van Pontem College, 
die zich met hun samenwerking in de regio Nijmegen inzetten voor deze leerlingen.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Nederland 

moet ervoor zorgen dat kinderen van asielzoekers na drie maanden 

ergens op een school onderwijs krijgen. Scholen die deze vorm van 

onderwijs verzorgen, hebben een flinke uitdaging; de school heeft 

maximaal twee jaar om een leerling klaar te stomen voor kansrijke 

instroom op een middelbare school of een ROC. Het Pontem College is 

zo’n school.

HET PONTEM COLLEGE
Pontem is het Latijnse woord voor brug, legt directeur Theus Galesloot 

uit. ‘Het staat voor verbinding. Wij zijn voor onze leerlingen de brug 

naar de samenleving en het reguliere onderwijs.’ De naam is splinter-

nieuw, want voor de zomervakantie opereerde de school nog onder de 

naam Canisius College ISK. Maar de school groeit, heeft dit jaar voor 

het eerst twee volwaardige locaties en telt rond de 350 leerlingen, dus 

HET NIJMEEGSE PONTEM COLLEGE VOOR NIEUWKOMERS was het ook tijd voor een eigen naam. Bas Boensma is afdelingsleider 

van de locatie aan de Streekweg. Wie zitten er op het Pontem College? 

Boensma: ‘De groep is heel gevarieerd. De grootste groep op dit moment 

zijn kinderen van vluchtelingen. Sommigen van hen hebben een sta-

tus, toegewezen in de asielprocedure of verkregen door gezinshereni-

ging. Maar dat hoeft niet. Veel leerlingen zitten nog in een procedure. 

We vragen wel om een registratie bij een AZC of op een andere 

opvanglocatie. Sommigen zijn met familie, sommigen zijn alleen.’ 

De twee jaar onderwijs zijn verdeeld in twee fasen. In de instroomfase, 

het eerste jaar, heeft de school besloten tot een breed palet aan activi-

teiten. Natuurlijk, taal en rekenen, maar vooral ook gym, beeldende 

vorming, muziek en projecten waarin leerlingen samenwerken. In het 

tweede jaar, de schakelfase, wordt zo veel mogelijk gewerkt aan de spe-

cifieke kennis en vaardigheden ten behoeve van het type onderwijs 

waarin de leerling straks terecht zal komen. Elke leerling heeft bij bin-

nenkomst een intakeprocedure doorlopen, waarin aan hem een door-

stroomprofiel is toegekend. Voor de ene leerling lijkt instroom in 4 

havo nog haalbaar. Een andere leerling kan beter direct instromen in 

het mbo. Met behulp van een toetskalender en methodeonafhankelijke 

toetsen uit de TOA worden de leerlingen op afgesproken momenten 

getoetst om te kijken of het toegewezen profiel nog steeds passend is 

voor die leerling. In de schakelfase worden daarnaast ook de leerstofaf-

hankelijke toetsen van de verschillende vakken afgenomen. Uiteinde-

lijk leidt een ISK-traject ofwel naar het mbo, voortgezet onderwijs of 

vavo ofwel naar de arbeidsmarkt.  

BIJZONDERE UITDAGINGEN
Uitdagingen zijn voor een ISK meer regel dan uitzondering. Leerlingen 

melden zich door het hele jaar heen aan de poort. Dat betekent dat de 

lessen en de leerstof behoorlijk flexibel moeten zijn en de leraar zelf 

lenig en stressbestendig. Boensma: ‘Daarbij hebben middelbare scholen 

maar één instroomdatum, namelijk aan het begin van het schooljaar. 

Onze leerlingen zitten soms dus twee jaar, maar soms ook korter bij ons 

op school.’ 

De intake is heel belangrijk, want daarin wordt het profiel van een leer-

ling bepaald. Galesloot: ‘We proberen ons tijdens de intake een zo goed 

mogelijk beeld te vormen van de leerling, op basis van zijn achtergrond. 

Soms hebben leerlingen in een asielzoekerscentrum al wat lessen 

gehad, maar wat precies blijft meestal onduidelijk. Op basis van dat 

beeld proberen we te voorspellen wat een leerling bij ons zal kunnen 

leren en waartoe hij over twee jaar in staat zal zijn. Is het een snelle 

leerder of een langzame leerder? Waar komt de leerling vandaan? 

Heeft hij al op school gezeten? Hoe is zijn emotionele staat? Dat hangt 

van veel factoren af. Er is aangetoond dat wel of niet het Latijnse schrift 

beheersen een belangrijke factor is in wat nog haalbaar is. Maar the 
proof of the pudding is in the eating. Tijdens de rit is het daarom belang-

rijk om een leerling goed te monitoren om eventueel te schakelen naar 

een ander scenario.’

Toetsen is voor het ISK dus belangrijk, om zicht te houden op wat kans-

rijk blijft. Niet alleen om de leerling goed te monitoren, maar ook om 

hun eigen prestaties in de gaten te houden. Galesloot:  ‘Soms scoort een 

hele groep onverwacht laag, of hebben we vreemde verschillen. Dan 

moeten we goed kijken of we zelf iets hebben laten liggen. Het verve-

lende is dat er geen benchmark is voor het ISK-onderwijs. We kunnen 

onze prestaties dus niet relateren aan die van andere ISK’s en zo bepa-

len hoe we het doen. We kunnen alleen zelf vergelijkingen trekken ten 

opzichte van voorgaande jaren, maar het is de vraag in hoeverre dat 

wat zegt. Wat we nu doen, is de referentieniveaus gebruiken als streef-

doelen en ankerpunten.’

GEDEELD EIGENAARSCHAP 
De doorstroom van ISK-onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs 

gaat niet altijd soepel. ‘Het voortgezet onderwijs stelt eisen aan de 

instroom, flinke eisen. En dat levert niet zelden discussies op over in 

hoeverre de leerling wel of niet aan die eisen voldoet. Discussies waar-

in we vaak niet dezelfde taal spreken’, aldus Galesloot. Het past volgens 

hem bij de traditionele en wat hem betreft achterhaalde rolverdeling 

van aanleverende school en ontvangende school. Hij steekt daarbij bij 

DOOR ELSA JONKERS EN RENSKE VALKTE GAST BIJ

Leerlingen van het Pontem College
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voorkeur de hand in eigen boezem en wil niet met de vinger wijzen 

naar het voortgezet onderwijs: ‘Het ISK heeft zelf het eigenaarschap 

van de ontwikkeling van de leerling sterk bij zich gehouden. We zaten 

op ons eigen eiland. Dat willen we nu niet meer. We willen op een eer-

der moment samenwerking opzoeken met partners in het vo en mbo. 

Het geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om leerlingen zo nu en dan al te 

laten leren in regulier onderwijs, bijvoorbeeld een vak volgen dat hij al 

goed beheerst, of een paar dagen stage lopen op het vmbo. Zo komt de 

leerling ook in aanraking met het bij ons geleerde Nederlands in een 

betekenisvolle context.’ Het Pontem College is bezig met het ontwerpen 

van pilots met dit karakter. Galesloot is positief gestemd, gezien eerdere 

samenwerkingservaringen. ’Vorig jaar is er met alle partijen in de regio 

samengewerkt om de Heumensoordschool (noodopvang) uit de grond 

te stampen. Er is hard gewerkt met als resultaat dat er snel en goed 

onderwijs gegeven wordt met vakbekwame docenten.’

KANS OP SUCCES
Wanneer heeft een leerling nu kans op succes? Het is geen gemakke-

lijke vraag. Maar Boensma en Galesloot zijn het erover eens dat het niet 

per se de cognitieve vaardigheden taal en rekenen zijn. Galesloot: 

‘Natuurlijk heb je een bepaald niveau nodig om kansrijk te zijn op je 

vervolgschool. Maar het blijken vooral niet-cognitieve vaardigheden te 

zijn die ertoe doen, zoals persoonlijke ontwikkeling en schoolse vaar-

digheden. Is een kind gestabiliseerd en heeft het zelfvertrouwen gekre-

gen? Durft het in de klas om hulp te vragen? Voor zichzelf op te komen 

als het iets niet begrijpt?’

Boensma vult aan: ‘De toetsen die we tot onze beschikking hebben, hel-

pen ons hier niet mee.’ Daarom is Pontem College gestart met het door-

stroomdossier. De leerlingen bouwen dan een portfolio op waarin ze 

hun leeractiviteiten vast kunnen leggen. Projecten die ze gedaan heb-

ben, binnen en buiten de school. Het zijn bewijzen die ook hun per-

soonskenmerken illustreren, zoals samenwerken. In gesprekken tus-

sen leerling en docent kan de leerling nog eens toelichten wat hij 

gedaan en geleerd heeft. ‘Zo krijgen wij en de leerling zelf een veel bre-

der beeld van wat de leerling nu kan en hoe hij groeit.’

GEVARENZONE
In de Staat van het Onderwijs constateerde de Onderwijsinspectie dat 

de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt. Leerlingen met lager 

opgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. 

Het is moeilijk te zeggen of dit ook voor het ISK-onderwijs geldt. De 

omstandigheden van leerlingen zijn hier zo anders. En vaak ook is er 

zo veel potentie die nog verborgen ligt. In dat verband maken Galesloot 

en Boensma zich zorgen over de wat oudere leerlingen van 15-16 jaar. 

‘Er is een groeiende groep, voornamelijk uit Eritrea, die weinig onder-

wijsachtergrond heeft en na twee jaar ISK-onderwijs nog niet aan de 

minimumeisen van het mbo voldoet’, vertelt Galesloot. ‘Zij vinden geen 

plekje meer in ons onderwijs, ze moeten gaan werken. Ook 16-jarigen 

die wel een schoolse achtergrond hebben, kunnen vaak alleen bij mbo 

entree instromen en niet gelijk bij de hogere niveaus, vanwege de 

instroomeisen. Ze moeten dus gaan stapelen en dat vraagt veel van 

hun uithoudingsvermogen.’ Galesloots wens voor de toekomst is duide-

lijk: ‘We willen naar trajecten die flexibeler zijn, waar we nog beter 

kunnen differentiëren en waar de kansen van leerlingen gevoeld wor-

den als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van ISK en het regu-

liere onderwijs.’

Op de website van het Pontem College staat: ‘Alle kinderen verdienen 

een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlin-

gen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt 

met hun beperking.’ En daar wordt elke dag aan gewerkt.  

34 Toets!
Leerlingen van het Pontem College



JACQUES DANEARTIKEL

Hans Wiegel de discussie in een breed sociaal-maatschappelijk perspec-

tief: ‘Gelijke kansen schep je niet alleen door beter onderwijs. En ook 

niet alleen door ouders te steunen die pientere kinderen hebben, maar 

nu eenmaal niet inzien waarom ze die kinderen zouden laten studeren. 

Voor gelijke kansen heb je bijvoorbeeld ook een betere woning nodig.’ 

In het perspectief van de liberale partijgeschiedenis waren Wiegels 

woorden overigens een verademing als het om kansengelijkheid gaat. 

Deftige dame Catharina Couperus (1850-1923), zus van de bekende 

gelijknamige romancier en echtgenote van het liberale Eerste Kamerlid 

B.M. Vlielander Hein (1838-1919), schreef in 1905 al over mannen en 

vrouwen die in ellendige, armoedige omstandigheden in de onderste 

regionen van de samenleving verkeerden: ‘Zij eten, drinken, slapen en 

brengen jongen voort, alleen het onredelijke dier beschermt en koes-

tert het jong, zoolang het hulpbehoevend is, maar deze dierlijke wezens 

trachten zich zo spoedig mogelijk van hun jong te ontdoen.’ Volgens 

meneer en mevrouw Vlielander Hein-Couperus was deze situatie een 

onderdeel van de ‘natuurlijke orde’. Het idee om verpauperde ouders en 

hun kroost de helpende hand te bieden, was ondenkbaar. Voor deze 

‘dierlijke wezens’ zou dit een verregaande vrijbrief zijn om zich aan de 

bevrediging van hun lusten te wijden, aldus het liberale echtpaar.

Omstreeks 1900 klonken er ook verlichte,  

sociaal geëngageerde stemmen die ijverden 

voor een maatschappij met een menselijk 

gezicht, waarin álle kinderen, van hoog tot 

laag, onderwijs en gelijke kansen zouden 

krijgen. Wie streden er voor een rechtvaar-

dige samenleving?

In de historische context van bijvoorbeeld  

de Leerplichtwet (1901) en de Kinderwetten 

(1905) – die het mogelijk maakten dat de  

overheid kon ingrijpen als ouders hun taak 

als opvoeder verwaarloosden – verrichtten  

pedagogen en psychologen wetenschappelijk 

onderzoek naar intelligentie en begaafdheid van (school-)kinderen en 

de human factor (arbeidstevredenheid) in fabrieken en op kantoren. De 

Groningse hoogleraar psychologie Gerard Heymans (1857-1930) voor-

zag in 1909 voor zijn toekomstige vakgenoten een belangrijke maat-

schappelijke taak: psychologische technieken zouden de maatschappij 

kunnen verbeteren, waardoor de mensheid ‘tot een steeds hoger peil 

van zedelijkheid en geluk’ kon worden gebracht. Of Heymans’  

voorspelling is uitgekomen, is een ingewikkeld historisch vraagstuk 

waarover geen overeenstemming bestaat. Maar het staat buiten kijf dat 

er vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw gebruik is gemaakt van  

psychologische technieken om kansengelijkheid te creëren.

Psychotechniek was een toegepaste vorm van psychologie. Met speciale 

apparaten en andere testmethoden werden iemands aanleg en intelligen-

tie gemeten. De pioniers van de psychotechniek vergeleken hun werk-

zaamheden graag met die van natuurwetenschappers; de elektrische ver-

lichting, de telefonie en telegrafie, kunstmest, kennis van het menselijk  

lichaam en andere ontdekkingen in de materiële wereld hadden natuur-

kundigen, chemici en medici de mensheid in de negentiende eeuw onge-

kende zegeningen gebracht. Psychotechnici zouden op hun beurt in de 

twintigste eeuw met de ‘technische’ toepassing van de psychologie het 

psychisch (geestelijk) welzijn en het maatschappelijk functioneren van de 

mensheid op een hoger plan brengen. Hoe ging dit in z’n werk?

Aandachts-, concentratie- en vermoeidheidstesten zorgden ervoor dat 

leerlingen die in de klas niet goed konden meekomen naar het speciaal 

onderwijs werden doorverwezen. Psychotechnische bedrijven maak-

ten graag reclame voor hun vakgebied met slogans als ‘De juiste man 

op de juiste plaats!’ en ‘Ruim baan voor de begaafden!’ Het ‘school- 

achterlijke’ zoontje van een notaris zou voortaan niet meer doodonge-

lukkig wegkwijnen op de veel te hoog gegrepen HBS. En de hoog- 

begaafde timmermanszoon, die door zijn afkomst in vaders voetsporen 

moest treden, kon zijn aangeboren talenten op het gymnasium ontwik-

kelen. In theorie kon dat, maar de praktijk was weerbarstiger. De kan-

sengelijkheid nam in de eerste decennia van de twintigste eeuw wel 

toe, maar niet groots.

In Utrecht bijvoorbeeld nam het gemeentelijke Bureau voor Beroepskeu-

ze – de voorloper van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek 

(NSvP) – contact op met scholen, het leerlingwezen, arbeids- en werkge-

versorganisaties etc. om maar zo veel mogelijk informatie te verzamelen 

over opleidingen, arbeidsvoorwaarden en vooral over de invulling van 

beroepen. Onderwijzers van de twee hoogste klassen kregen van de 

NSvP een zogenaamd ‘klasseboekje’ uitgereikt: met dit boekje probeerde 

men onderwijzers aan te zetten tot systematische observatie van hun 

leerlingen. Een goed zicht op bijvoorbeeld het geheugen bij vakken als 

geschiedenis en aardrijkskunde, rekenkundige 

aanleg en taalvaardigheid zouden van nut kun-

nen zijn bij het bepalen van een vervolgopleiding 

en de keuze voor een toekomstig beroep. Het 

NSvP-klasseboekje, zo bleek in de praktijk, werd 

nauwelijks gebruikt.

Leerlingen werden ook met psychotechnische 

apparaten getest. Het ging de psychotechnische 

pioniers enerzijds om kansengelijkheid en het 

welbevinden van leerlingen. Maar anderzijds 

bleek het testen ook een lucratieve vorm  

van personeelsselectiewerk, waarmee de (test-) 

psychologie het bedrijfsleven en de industrie-

sector een dienst bewees: een enorme toename 

van efficiënte, begaafde werknemers en nauwelijks personeelsuitval, 

omdat men kon voorspellen of een man of vrouw wel of niet geschikt 

was voor een toekomstige baan.

Psychologen en pedagogen waren aan het begin van de twintigste 

eeuw de wegbereiders voor kansengelijkheid. De in 1968 ingevoerde 

Cito-toets, een toets om kansengelijkheid te bevorderen, kan gezien 

worden als de erfopvolger van het psychotechnische testarsenaal. Kort 

na de invoering van de Cito-toets zou ook het experiment van de Mid-

denschool in de jaren 70 een bijdrage leveren aan kansengelijkheid. 

Het lijkt alsof het thema kansengelijkheid al sinds mensenheugenis op 

de onderwijsagenda staat. Of toch niet?

De reactie van de onderwijsminister en de staatssecretaris op het  

recente onderwijsverslag toont aan dat onderwijsgeschiedenis wel  

degelijk nut heeft: na ‘de eeuw van de psychologie’ en de democratise-

ringsgolf van de jaren 70, denkt men dat kansengelijkheid inmiddels 

een logisch, niet weg te denken onderdeel is geworden van het onder-

wijsbestel. Maar degelijk onderzoek wijst dan toch weer uit dat bij 

schoolkeuze de sociale afkomst en het jaarinkomen van de ouders 

doorslaggevend zijn. Kansengelijkheid is niet een vanzelfsprekend-

heid. Kansengelijkheid moet je aanmoedigen en stimuleren, zoals  

talent en motivatie. De onderwijsgeschiedenis leert ons dat.

Jacques Dane is hoofd van de afdeling Collectie en Onderzoek van het 

Onderwijsmuseum in Dordrecht.       

Kansen-
gelijkheid

‘Talent en motivatie moeten uitgangspunt zijn bij je schoolkeuze, niet het 

inkomen of opleidingsniveau van je ouders’, zo luidde de reactie van minister Jet 

Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker op het door de onderwijsinspectie 

uitgebrachte onderwijsverslag 2014-2015. Waarom deze reactie?

Het idee om 
verpauperde  
ouders en hun 
kroost de helpende 
hand te bieden  
was ondenkbaar.
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Inspecteur-generaal Monique Vogelzang noteerde in het voorwoord 

van De Staat van het Onderwijs (2016) dat het Nederlandse onderwijs-

bestel weliswaar gevarieerd en van kwalitatief hoog niveau is, maar 

dat niet alle leerlingen en studenten de kans krijgen om het onderwijs 

te volgen dat bij hun vaardigheden en intelligentie past. Kansengelijk-

heid, daar gaat het om.

Waar komt die roep om ‘kansengelijkheid’ vandaan? In de jaren 70  

van de vorige eeuw werden felle discussies gevoerd over vragen als: 

Wat moet elke leerling weten? Welke rol speelt ‘begaafdheid’? En ook:  

Welke maatschappijvisie bepaalt het denken over kansengelijkheid?  

Beschouwingen van pedagogen, politici en opiniemakers vulden de  

kolommen van dag- en weekbladen. In 1970 trok VVD-politicus  

Onderzoek naar technisch productief inzicht bij kinderen, circa 1940.
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