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		 creatief vermogen.

Steeds meer leraren gaan nieuw onderwijs maken, alleen of in groepen. En ook groepen van schoolleiders
melden zich met nieuwe ideeën en ambities als het gaat om modern leiderschap. Beleid en bestuur volgen en
de stem vanuit de school wordt meer dan ooit serieus genomen. De periode van transitie – de term valt al zo
lang – begint nu concreet gezicht te krijgen. En wie weet worden die ontwikkelingen straks nog versterkt met
het aantreden van een nieuw kabinet.

Jason

In deze Toets! daarom aandacht voor ‘vrolijk stemmende ontwikkelingen’; verhalen uit een veranderende
praktijk, verhalen die we vier jaar geleden misschien nog niet hadden kunnen schrijven. We openen het
BUREAU ICE | Postbus 189 | 4100 AD Culemborg | T 0345 - 65 66 10 | toets.nl

nummer met een bijdrage over het veranderende toezicht door de Onderwijsinspectie. Waarom is dat interessant? Omdat deze organisatie de urgentie voelt om wel de waarborg van kwaliteit te willen zijn, maar niet een
rem op ontwikkeling. Verder veel praktijkverhalen van scholen die een eigen knop hebben gevonden om aan
te draaien. Of dat nu het werken met nieuwe rapporten is, of het betrekken van leerlingen bij beoordelen, of

nu 11 jaar, later
Freelance grafisch
vormgever.

het eruit mikken van een methode. Het zijn allemaal voorbeelden van stenen in de vijver, sleutels naar een
nieuwe toetsrealiteit.

Toets! zelf is trouwens ook in transitie. Als alles gaat zoals we dat nu hebben bedacht, zal de volgende Toets!
er anders uitzien. We willen na vier jaar toe naar een iets andere vormgeving en formule. Dat heeft ook te
maken met de ontwikkeling van een digitaal platform, maar daarover later meer. Wel treft u in deze toets
al enkele nieuwe rubrieken aan, zoals ‘Toetsing in de KENNISROTONDE’, en de persoonlijke rubriek ‘Delen
is Vermenigvuldigen’.

En nu… genoeg gezegd! We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om te reageren, met vragen, aan

EEN KIND IS MEER DAN TAAL EN REKENEN
Toets.nl/ieprapportages

vullingen of voorstellen.

De redactie
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‘Hoe zou ik met
mijn toezichtsinstrumentarium
naar deze vorm
van onderwijs
kijken?’

Inspecteur Anne Bergsma
in gesprek met leerlingen.

RENSKE VALK, FOTO’S WIEBE KIESTRA

ARTIKEL

EEN GESPREK OVER MODERN ONDERWIJSTOEZICHT

JE EIGEN
‘CRITICAL FRIEND’
BLIJVEN
Het onderwijstoezicht vernieuwt zich. Sinds dit schooljaar werkt de Onderwijsinspectie
met een nieuw onderzoekskader voor po, vo en mbo. Het is een van de belangrijke
ontwikkelingen in de werkwijze van een organisatie die zich bewust is van de
veranderende onderwijscontext waarin zij werkt. Een gesprek met inspecteur
voortgezet onderwijs Anne Bergsma.

Wie de website van de Onderwijsinspectie bezoekt, wordt verrast door de
‘klantgerichtheid’, als je deze term zou willen gebruiken. Aansprekende
foto’s van verschillende functionarissen, veel informatie in heldere taal,
een grondige beschrijving van het nieuwe onderzoekskader, op onder
delen vergezeld van informatieve filmpjes. Aan de site wordt geregeld
nieuwe informatie toegevoegd, een logisch gevolg van een zich ont
vouwende nieuwe toezichtspraktijk.
VERANDERD TOEZICHT
Wat is de belangrijkste verandering ten opzichte van de oude situatie?
Anne Bergsma wil er enkele expliciet noemen. ‘Als eerste: we maken nu
echt werk van bestuursgericht toezicht. Het bestuur nemen we als vertrekpunt en als eindpunt van het toezicht. Vroeger spraken we ook met
het bestuur en gingen dan vervolgens de scholen in met onze kijkwijzer.
Het kon dan gebeuren dat een inspecteur iets wel of niet aantrof op een
school, en dat gegeven tikte in het hele systeem door en kon leiden tot
een negatieve beoordeling. Dat automatisme is er niet meer. We starten
met een gesprek met het bestuur. Daarin leggen we voor hoe we willen
toezien en heeft het bestuur de gelegenheid om ons van context te voorzien, hun beleidsambities te delen, ons te wijzen op ontwikkelingen of >>
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‘We moeten in
ongelijke situaties
ongelijk durven
beoordelen.’

expliciet een bepaalde school aan te dragen, omdat het
vindt dat het onderwijs daar goed is. Dat nemen we mee
als we de scholen ingaan. Met onze bevindingen keren we
terug bij het bestuur en bespreken we wat we hebben
gezien. Wat betekent het beleid uiteindelijk voor de leerling? Wat zien we daarvan terug? Dat willen we weten.
Natuurlijk hebben we nog onze kijkwijzer – zeker als het
gaat om toezien op basiskwaliteit, daarop blijven we het
bestuur krachtig aanspreken – maar het ‘afvinken’ maakt
plaats voor overleggen en wegen, waarin een inspecteur
meer ruimte heeft om eigen keuzes te maken in zijn
beoordeling.’
Bergsma licht een zinsnede, die voor hem belangrijk is, uit
het onderzoekskader toe. ‘We moeten in ongelijke situaties
ongelijk durven beoordelen. Vergelijkbare observaties op
scholen hoeven niet per definitie te leiden tot vergelijkbare oordelen. Wat bij de ene school acceptabel gemaakt kan
worden, hoeft dat bij de andere school niet te zijn. Ons toezicht baseert zich altijd op aantoonbare ‘harde’ data van de
school, maar we moeten onze deskundigheid en ervaring
durven inzetten om te komen tot een oordeel dat de school
recht doet. Dat doet een beroep op ons als inspecteurs om
ook echt experts te zijn.’
Het werk van inspecteurs wordt er niet eenvoudiger op,
wel interessanter. Het vraagt om verstand van de processen
in de klas tot en met inzicht in bestuurlijke aansturing van
scholengroepen. Aanleiding voor een ander nieuw voor
nemen: een expertgroep Innovatief Onderwijs, van inspecteurs die vraagbaak kunnen worden voor scholen, maar
ook voor OCW-ambtenaren of voor de eigen inspecteurs.
SPANNENDE ONTWIKKELINGEN
We praten over de ontwikkelingen in het onderwijs, over
de plannen tot herziening van het curriculum en over
initiatieven tot breder, flexibeler en anders georganiseerd
onderwijs. Anne Bergsma vertelt: ‘In mij sloop onlangs een
zekere verwarring, die begon met het kijken naar de film
Most likely to succeed, van documentairemaker Greg
Whiteley. Ik zag een portret van een school waar het
onderwijs geheel anders is ingericht: vakoverstijgend aanbod, zonder traditionele toetsen. Ik was onder de indruk,
8 Toets!

maar bedacht tegelijkertijd: hoe zou ik met mijn toezichtsinstrumentarium naar deze vorm van onderwijs kijken?
Zou ik komen tot het juiste oordeel? Het onderstreepte hoe
belangrijk het is om het verhaal van de school mee te
nemen. Na de zomer hoop ik zelf op High Tech High in
San Diego te gaan kijken, samen met een groep leraren en
schoolleiders.’ De verwarring, zoals Bergsma het noemt,
stimuleert hem om te blijven nadenken over de werkwijze
van de Inspectie. ‘Binnen de wetten en regels is er ruimte,
we blijven dat benadrukken. Als een school een goed
verhaal heeft en als de basiskwaliteit op orde is, proberen
we actief ruimte te scheppen voor initiatieven. Een
extreem voorbeeld is een middenschool – de enige in
Nederland – voor wie het reguliere toezichtskader niet
opgaat. We hebben voor hen een eigen variant van ons
kader ontwikkeld en we waren ook intermediair tussen de
school en het ministerie. De school laat op haar beurt zien
dat ze kansrijke leerlingen aflevert en dat ze gaan voor het
predicaat ‘excellente school’.’
Ook de tendens om steeds meer formatief te gaan les
geven, minder summatief te toetsen, soms zelfs helemaal
cijferloos te gaan werken, is een spannende ontwikkeling
voor het toezicht. Bergsma: ‘Dan kun je zeggen: we kruisen
dat in onze modellen af als ongewenst. Interessanter is het
om uit te zoeken hoe je hier wel op een goede manier mee
kunt omgaan. Zo heb ik laatst aan een collega van OCW de
vraag voorgelegd: stel nu dat er voor het schoolexamen
geen standaardtoets wordt afgenomen, maar dat een leerling zijn school afsluit met een productpresentatie. Of met
een opgericht bedrijfje of een theatervoorstelling. Samen
kwamen we tot mogelijkheden om dat wel degelijk te kunnen waarderen. Bijvoorbeeld door te werken met afgeleide
cijfers. Als in het PTA maar ondubbelzinnig staat op welke
wijze het schoolexamencijfer tot stand komt.’ Het gaat
erom, wat Bergsma betreft, dat je blijft meedenken met
goede ontwikkelingen. En dat kan des te beter als er een
open contact is met de scholen.
WENSEN
Praten met Anne Bergsma doet een beeld ontstaan van
een organisatie, die enerzijds krachtig handhaaft, ander
zijds nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen en zich

verantwoordelijk voelt om de aansluiting te houden. Een
goede communicatie is daarbij onmisbaar, aldus Bergsma.
‘In deze tijd waarin scholen investeren in nieuwe ideeën
en initiatieven, zou ik willen zeggen: zoek contact met ons.
Doe dat niet als sluitstuk van je ontwikkelingen, maar juist
aan de voorkant. Er is veel ruimte, en zelfs als die er niet
lijkt te zijn kunnen we kijken wat wijs is. We informeren
de scholen graag over wat mogelijk is en we voorkomen
ook graag dwaalwegen of teleurstelling.’

Op de site www.onderwijsinspectie.nl/
onderwerpen/vernieuwd-toezicht vindt u alle
informatie over het vernieuwde toezicht.
Kijk hier naar de film Most likely to succeed
www.mltsfilm.org/
Lees hier meer over de film decorrespondent.nl/
3506/deze-documentaire-biedt-een-weloverwogenalternatief-voor-het-onderwijs-van-de toekomst/
278562218-904aa1ae.

Mijn vraag of de inspecteur ook nog iets wil meegeven aan
de komende minister van onderwijs maakt hem aan het
lachen. ‘Haha… Tja, de verhoudingen liggen natuurlijk
andersom. Maar vooruit, ik heb wel een wens. Het zou
goed zijn als het nieuwe kabinet zich ervan bewust is dat
er iets aan het ontstaan is in het onderwijs. Als je je daar
rekenschap van geeft, zou het best eens kunnen zijn dat je
anders omgaat met het geven van tijd en ruimte.’ 
Toets! 9
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JÉSUS DE LA TORRE Y RIVAS EN ELSA JONKERS

Leerlingen hebben een top 5 gemaakt van redenen waarom
docenten in hun ogen toetsen.

Docenten en leerlingen gaan gemengd in groepjes aan de slag
om te dromen over toetsen en wakker te worden in 2020.

RUIMTE IN MIJN HOOFD NODIG
Na nagedacht te hebben over waarom de leerlingen denken dat docenten toetsen wordt er samen met de docenten
een levendige discussie gevoerd over hoe leerlingen en leraren graag zouden willen toetsen. Als de hoeveelheid
toetsen ter sprake komt, zegt Youp: ‘Ik heb ruimte in mijn
hoofd nodig voor verschillende vakken en als ik teveel
toetsen krijg, heb ik die niet.’ Een van de docenten realiseert zich dat hij zoveel toetsen geeft dat hij nauwelijks
aan lesgeven toekomt.

de naam Toetsweken te veranderen in Toekomstweken.
Weer een andere groep wil pas toetsen als een leerling toe
is aan een toets. Wat volgt is een daverend applaus van de
directie. Hans vat de dag samen: ‘In één woord: wauw! Het
was zo bijzonder om te zien dat de leerlingen het zo serieus
namen. De presentaties waren to the point. Je kon zien dat
er goed over nagedacht was en dat de leerlingen hun inbreng hebben kunnen geven. Ik ben ontzettend trots dat
we dit gedaan hebben, vooral met een vmbo, want er zit
zoveel potentie in die groep.’ De directie gaat samen met de
docenten de ideeën uitwerken en terugkoppelen naar de
leerlingen. Wat rest is een certificaat voor elke leerling,
waarop staat dat hij/zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan toetsing in de toekomst op ’t Venster.

INSPIRATIEDAG TOETSBELEID OP ’T VENSTER

‘Ik wist niet dat leraren
het ook niet leuk vinden
om zo vaak te toetsen’
De muziek van Ed Sheeran staat aan als acht leerlingen
ietwat verlegen de ruimte binnenkomen op de 12e
verdieping van het World Trade Center in Arnhem. Het
zijn Sandy, Youp, Sam, Klaartje, Joëlle, Tristan, Lorita en
Rocher; leerlingen uit verschillende klassen 1 t/m 4 van
het vmbo Quadraam ’t Venster in Arnhem. Vandaag gaan
ze samen met acht docenten, en de consultants Mandy
van der Linden en Jesús de la Torre y Rivas van Bureau
ICE, dromen over het toetsbeleid in 2020 op hun eigen
school. De basisregel van vandaag is voor zowel docenten
als leerlingen: ‘Jouw mening telt!’

Een recept voor scholen
die lef hebben!
INGREDIËNTEN
8 gemotiveerde leerlingen uit verschillende jaarlagen
8 gemotiveerde leraren
2 enthousiaste aanjagers
1 inspirerende omgeving
Zorg voor een veilige en informele sfeer. Laat de leerlingen en de docenten eerst apart nadenken over het nut
van toetsen. Meng de leerlingen en docenten en laat ze
elkaar inspireren met hun meningen. Maak vervolgens
groepjes van twee leerlingen en twee docenten en laat
ze dromen over de wijze van toetsen op hun school in
2020. Laat de groepjes aan het eind van de dag presentaties houden voor het management. Stel het management ten slotte k ritische vragen over wat ze gaan doen
met de input van de dag. Het resultaat: een inspirerend
begin om te komen tot een nieuw toetsbeleid op school,
gedragen door leerlingen en docenten.

Het idee om leerlingen op een serieuze manier te betrekken bij het vormgeven van het Toetsbeleid ontstond aan
de directietafel van de school. Hans Witt, algemeen directeur en lid van de directieraad van het Quadraam, was
direct enthousiast. ’Ik ben altijd wel voorstander van het
oerwoud in rennen en kijken waar je uitkomt. Ik heb geen
moment getwijfeld of dit een goed idee was.’ De eerste stap
om niet alleen een toetsbeleid vóór de leerlingen, maar ook
dóór de leerlingen te maken, was gezet.
OOK DOCENTEN VINDEN SOMMIGE VAKKEN STOM
‘Wat wij erg belangrijk vonden, is dat de leerlingen zich
welkom en op hun gemak zouden voelen’, vertelt Mandy,
consultant vo bij Bureau ICE, ‘en dat hun inbreng even
serieus genomen zou worden als de inbreng van de
docenten.’
Na de kennismakingsronde gaan de leerlingen en docenten aan de slag! De docenten buigen zich met Mandy over
de vragen ‘waarom toetsen we eigenlijk op ’t Venster?’,
’wat is onze visie op leren?’, en ‘waarom zouden wij eigenlijk willen toetsen?’ Tijdens deze sessie worden docenten
zich bewust van de kloof tussen waarom ze toetsen en hoe
ze eigenlijk, op basis van hun visie op leren, zouden willen
toetsen. ‘Waarom zou Youp in de sporthal geen opdracht
in het Engels mogen doen in plaats van bij mij een schriftelijke toets maken over sport?’, vraagt Heleen van DurenPeterse, docente Engels, zich af.

TOEKOMSTWEKEN IN PLAATS VAN TOETSWEKEN
Na de lunch gaan docenten en leerlingen gemengd in
groepjes aan de slag om te dromen over toetsen en wakker
te worden in 2020. ‘Hoe ziet het toetsen in 2020 bij
’t Venster eruit?’ Eerst wordt gebrainstormd, waarna de
ideeën worden omgezet in een presentatie. En terwijl de
leerlingen en de docenten de puntjes op de i zetten, stroomt
de directie binnen. Met verve presenteren leerlingen hun
toetsdroom die ze gezamenlijk met docenten hebben uitgewerkt. De ene groep wil alleen nog maar met reflectieformulieren gaan werken. Een andere groep stelt voor om

Ondertussen buigen de leerlingen zich onder begeleiding
van Jesús over de vraag waarom ze denken dat docenten
toetsen. Om te leren leren en om te weten of de leerling
echt iets heeft geleerd, zijn een paar mooie antwoorden die
worden gegeven. Jesús vraagt of deze doelen ook gehaald
worden met de huidige toetsen. ‘Als ik woordjes leer voor
een toets, weet ik ze vaak na drie weken niet meer’, zegt
Klaartje. De leerlingen zijn het met elkaar eens dat de
toetsdoelen op deze manier niet worden bereikt. ‘Het is
prachtig om te zien hoe serieus leerlingen met deze vragen
aan de gang gaan en hoe diep ze nadenken over dit onderwerp’, aldus Jesús.
Met verve presenteren leerlingen hun toetsdroom die ze gezamenlijk
met docenten hebben uitgewerkt.

10 Toets!

TERUGBLIK
Dat deze dag indruk heeft gemaakt, blijkt wel als we drie
weken later met Sandy (1f, 13 jaar), Joëlle (3tl, 15 jaar) en
Heleen (docente Engels) terugblikken. Meteen verschijnt
er een lach op de gezichten. Heleen: ‘Ik vond het top. Toen
ik thuiskwam, liep ik nog te stuiteren. Zonder nachtrust
had ik gelijk nog zo’n dag kunnen doen.’ Ook Joëlle is
enthousiast: ‘Ik dacht dat het saai zou zijn, maar het was
hartstikke leuk. Ik voel me trots dat ik mijn mening heb
mogen geven en dat daar ook naar geluisterd werd.’ Sandy
vult aan: ‘Ik dacht dat docenten het moeilijk zouden vinden als wij een andere mening hadden.’ Heleen reageert
gelijk: ’Dacht dat je dat echt? Natuurlijk niet! Ik vind het
juist heel belangrijk om jullie een stem te geven en te betrekken bij dit proces.’
Zowel de leerlingen als de docenten zijn tot verrassende
inzichten gekomen. ‘Ik wist niet dat docenten ook niet
voor hun lol toetsen’, zegt Sandy. Waarop Heleen constateert: ‘Wij denken dat we toetsen voor de leerling en zij
denken dat ze het voor ons doen.’ Met de ideeën die op de
inspiratiedag zijn ingebracht, wordt al geëxperimenteerd.
Heleen: ‘We hadden het idee bedacht dat leerlingen zelf
kunnen bepalen wanneer ze een toets maken. Na een
huiswerkcontrole die bij niemand in orde was, was het
voor mij tijd om hiermee te starten. Voortaan mogen leerlingen zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor de toets.
Is de toets voldoende dan mogen ze werken aan een pro- >>
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ject. Is de toets onvoldoende dan krijgen ze opnieuw uitleg
tot ze een voldoende hebben. Leerlingen vinden het leuk
om aan projecten te werken, dus dat stimuleert ze om de
toets goed te maken. Een lesuur lang heb ik er met de klas
over gepraat. Sommige leerlingen gaven aan dat ze moeite
hebben met plannen, dus daar help ik ze bij. Ook staat er
een deadline voor wanneer de toets uiterlijk gemaakt
moet zijn.’
Sandy verbaast ons met de volgende terechte opmerking:
‘Maar dan ben je toch nog de hele tijd met toetsen bezig als
elke leerling die op een ander moment maakt?’ ‘Goede opmerking, Sandy, maar de kleine so’tjes verdwijnen, dus ze
hebben nu nog maar één grote toets in vijf weken’, reageert Heleen. Sandy en Joëlle vertellen trots te zijn op hun
certificaat. Sandy: ‘Het hangt nu bij mijn andere diploma’s
en medailles.’ Op de vraag of ze anderen ook zo’n dag aan
zouden raden, roepen ze volmondig: ’Ja!’

Elizabeth Langeveld,
directeur Bureau ICE.

Als we naar buiten stappen, horen we Heleen aan Sandy
en Joëlle vragen: ‘Zou de leerlingenraad niet iets voor jullie
zijn? Daar kun je ook je mening geven.’ Waarop Joëlle reageert met: ‘Nemen ze daar je mening dan net zo serieus als
op deze dag?’ Met een glimlach op ons gezicht verlaten we
het schoolgebouw.

TIJD
Ik verwonder me al langer over ‘tijd’. Over die
vierde dimensie, die voor ons even vertrouwd
als ongrijpbaar is. Over hoe een reeks aan
gebeurtenissen en wendingen het leven vormen
en over de manier waarop tijd daarin een
bepalende rol speelt. Over hoe complexe dingen
eenvoudig kunnen worden, met toevoeging van
de juiste hoeveelheid tijd. Maar ook hoe een
voudige dingen complex kunnen worden als we
de tijd laten lopen. Over al die dingen die tijd
nodig hebben, omdat ze zonder tijd simpelweg
niet kunnen gaan bestaan.

NASCHRIFT VAN TWEE ENTHOUSIASTE
TOETSEXPERTS
Mandy van der Linden: ‘Ik vond dit een topdag. Je
ziet dat leerlingen heel goed in staat zijn om goede
gesprekken te voeren over onderwijs en toetsing,
als je hun ruimte geeft en hen serieus neemt. Wat
goed dat docenten zich ervan bewust zijn dat de
leerlingen onderdeel zijn van de gezamenlijke kennisgemeenschap.’
Jesús de la Torre y Rivas: ‘De Franse schrijver
Antoine de Saint-Exupéry zei eens dat als je een
schip wil bouwen, je de bouwers eerst moet laten
dromen van de eindeloze zeeën. Dat is precies
wat vandaag gebeurde. We hebben gedroomd
over wat we met toetsing willen en wat ons Toetsschip zou moeten kunnen. De Droomfase.’

Groeien is zo’n gebeurtenis, een illustratie van
tijd. Groeien heeft tijd nodig, we kunnen daar
weinig aan versnellen. Daarom brengen we het
maar in kaart met benchmarks en groeicurves.
Maar hoe groot wil je en kun je worden? De tijd
zal het leren.

Mandy van der Linden: ‘Dan nu de Denkfase: je
droom omzetten in een coherent plan, de bouw
tekening voor je Toetsschip: het Toetsbeleid. En
dan door naar de Doefase om het Toetsschip te
bouwen: kwalitatief goede toetsen gaan maken,
die passen bij de droom waar het allemaal mee
begon.’
Jesús de la Torre y Rivas: ‘Een Inspiratiedag als
een fantastisch begin van een vernieuwende
toetsontwikkeling op de school. Geweldig, leraren
en leerlingen van het V
 enster, dat we dit met jullie
samen konden doen.’
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In het onderwijs is tijd een belangrijke factor.
Leren en ontwikkelen vragen om tijd. Delen
daarvan richten we in, als onderwijsgevenden,
met taken en doelen, we hebben daarin ook een
efficiëntie-behoefte. Toch voltrekken delen van
die tijd zich doelloos, eenvoudigweg omdat de
tijd ruimte nodig heeft. We weten niet precies
hoe, waarom en met welk effect.

Resultaat van een inspiratiedag over het toetsbeleid. De directie zal samen met de
docenten de ideeën uitwerken en terugkoppelen naar de leerlingen.

Toetsen en examens zetten de tijd even stil. We
kiezen een moment waarop we vinden dat het
goed is om vast te stellen wat er in de tijd daarvoor is gebeurd. We kiezen afgeleiden, in het
engels zo mooi proxy’s genoemd. Een proxy
heeft verschillende betekenissen. In de aard

wetenschappen bijvoorbeeld is het een meet
bare grootheid die gebruikt kan worden om
andere, niet direct meetbare, grootheden uit het
geologische verleden te reconstrueren. In de ICT
is het een machtiging die andere ICT-processen
afgeschermd houdt.
Onze toetsen zijn onze onderwijsproxy’s, waarmee we willen ontdekken wat de tijd ervoor
heeft ‘opgeleverd’. Is de kennis die in die tijd is
opgedaan beklijfd? Zijn de vaardigheden die
ingeoefend zijn terug te zien in de aanpak van de
leerling? Lukt het de leerling om op basis van het
geleerde in de tijd die vóór de toets ligt de juiste
keuzes te maken op het toetsmoment zelf?
Maar steeds vaker beseffen we dat deze
momentopnames weinig recht doen aan wat er
is gebeurd in tijd die ervoor ligt en evenmin
vlekkeloos voorspellen wat er zal gebeuren in de
tijd die erna komt. Het zijn proxy’s in de letterlijke
zin van het woord: benaderingen.
Dat besef vraagt dat we anders gebruik gaan
maken van toetsen en toetsresultaten. Ons
systeem van cijfers en opbrengsten vraagt om
het serieus nemen van die vierde dimensie: tijd.
En die tijd hebben we zelf op de eerste plaats
nodig, namelijk om samen uit te zoeken hoe we
onze machine moderniseren. Hoe we weer
evenwicht brengen in ons onderwijs, zodat de
momentopnames niet meer de hele film bepalen. We hebben andere proxy’s nodig. Laten we
die tijd omarmen als vriend zonder te willen
voorspellen wat de opbrengst zou moeten zijn.
Dan kunnen er mooie dingen gebeuren.
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Latere selectie en brede brugklassen

Recordaantal: 183 excellente scholen
Eind januari kregen maar liefst 54 scholen te horen dat ze de komende drie
jaar het predicaat Excellente School mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen in Nederland staat nu op 184, een recordaantal. In het voortgezet
onderwijs zijn nu 93 Excellente scholen, met de onderverdeling: vmbo 34; havo
22; vwo 24; praktijkonderwijs 13. Het predicaat is een erkenning voor scholen
van buitengewone kwaliteit. Naast goed onderwijs bezitten deze scholen over
een specifiek en uniek excellentieprofiel. Scholen bepalen zelf waarin zij vinden
dat zij excelleren. Excellerende scholen zijn lerende organisaties: ze creëren een
cultuur die gericht is op verbetering en delen hun kennis met andere scholen.

ZAP 2.0
Variatie in eindtoetsen
basisscholen groeit
In april maken alle groep 8-leerlingen weer een
eindtoets, nadat dit in 2015 voor alle scholen in
het regulier basisonderwijs verplicht is gesteld.
Scholen zijn vrij een keuze te maken tussen de
inmiddels zes goedgekeurde eindtoetsen. De
Centrale Eindtoets blijft dalen in populariteit: in
2015 maakte 86% de Cito-Eindtoets; naar verwachting zal het in 2017 om ongeveer 60% van
alle achtstegroepers gaan. Het gebruik van
andere eindtoetsen neemt toe. Vooral de IEP
Eindtoets en de ROUTE8 toets stegen de afgelopen twee jaar in populariteit. ROUTE8 wordt dit
jaar door zo’n 18.000 leerlingen gemaakt, vijf
keer zoveel als in 2015. De IEP Eindtoets wordt
dit jaar door 45.000 leerlingen gemaakt, ruim zes
keer zoveel als twee jaar geleden. Voor middelbare scholen is het interessant om in beeld te
brengen met welke eindtoetsinformatie hun
kersverse brugklassers de school binnenkomen.
Het is informatie die je met collega-middelbare
scholen kunt delen, of met de basisscholen die
toeleverancier zijn.
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Ik heb een examenklas
Als leraar speel je een belangrijke rol bij het in stand houden en
het op niveau houden van de centrale examens. Vanaf de
afname van het examen verandert de rol van de leraar in die
van examinator. Welke zaken helpen je op weg naar het
examen en de correctie ervan? En hoe komt het examen
eigenlijk tot stand? Leraren die (voor het eerst) een examenklas hebben, krijgen met veel verschillende aspecten te
maken: voorbereiding, afnamen, correctie. De website
www.ikhebeenexamenklas.nl biedt een overzicht van die
aspecten en geeft informatie. Momenteel beperkt de pagina
zich tot de papieren centrale examens vmbo, havo en
vwo (inclusief de kunstvakken die deels digitaal zijn). Meer
informatie over digitale centrale examens BB en KB en
centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht vind
je op Examenblad.nl.

De VO-raad pleit voor latere selectie: middelbare scholen
geven dan na twee jaar voortgezet onderwijs een nieuw
advies aan de leerlingen. Dit tweede schooladvies vergt
wel wat van scholen. Zo’n advies heeft immers alleen zin
als een leerling nog kan wisselen en als in het onderwijs
daarvoor ook sprake is geweest van een breed onderwijsaanbod. Maar de tendens is tegengesteld: het aantal
brede brugklassen en brede scholengemeenschappen is
de afgelopen jaren juist afgenomen. De reacties op het
plan zijn verdeeld. Zo geeft de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS) aan dat brede scholengemeenschappen nu al constant wegen of een kind wel op het
juiste niveau werkt. Een leerling op de havo met alleen
maar hoge cijfers mag dan overstappen naar het vwo.
Maar op een categoriale school is switchen niet mogelijk.
En dat is volgens AVS meteen het knelpunt van het plan.
De onderwijsorganisaties zeggen dat ze graag zien dat
de VO-raad haar pijlen richt op de brede scholen en dat
meegeeft aan de achterban (bijna 400 middelbare scholen). Ook de onderwijsinspectie gaf vorig jaar aan dat het
Nederlandse onderwijssysteem behoorlijk dichtgetimmerd is en pleit daarom voor meer brede brugklassen.
Het plan van de VO-raad zorgt overigens wel voor meer
beweging in het nadenken over kansengelijkheid en latere selectie. Zo sprak de Tweede Kamer onlangs de wens
uit dat er meer geld beschikbaar komt voor brede brugklassen, waarbij kinderen van verschillende niveaus
samen in een klas zitten.

Inspectie houdt rekening met
examens op hoger niveau

Save the date: Nationale Toetscongres
Op 10 november 2017 vindt het 3e Nationale Toets
congres plaats in ’t Spant Theater in Bussum. Het
congres bestaat uit lezingen, wetenschappelijk onder
zoek, goede voorbeelden, workshops en master
classes op het gebied van toetsing in het voortgezet
onderwijs. Zet de datum alvast in je agenda en schrijf
je in voor meer informatie op: toetscongresvo.nl

Als het onderwijs verandert, kan het toezicht niet achterblijven. Daarom vernieuwt de Onderwijsinspectie vanaf augustus 2017 het toezicht op besturen
en scholen/opleidingen. Twee belangrijke uitgangspunten daarbij zijn
bestuursgericht toezicht en de eigen ambities van besturen. De besturen
krijgen de gelegenheid om de inspectie van context over ontwikkelingen en
beleidsambities te voorzien, wat de Onderwijsinspectie in staat stelt om
meer maatwerk te kunnen leveren. Inspecteurs kunnen hun deskundigheid
en ervaring inzetten om te komen tot een oordeel dat de school recht doet.
Afhankelijk van hun context hoeven vergelijkbare observaties op scholen dus
niet meer per definitie tot vergelijkbare oordelen te leiden.
Naast het waarborgen van de basiskwaliteit gaat de Onderwijsinspectie ook
meer inzetten op het stimuleren van besturen en scholen om te werken aan
de eigen kwaliteitsverbetering. Ook gaat het nieuwe toezicht beter aansluiten op de eigen processen van besturen en hun scholen om de onderwijskwaliteit te waarborgen, evenals de kennis en informatie die besturen zelf
hebben over de eigen onderwijskwaliteit. Alle scholen worden vierjaarlijks
bezocht waarbij er onderzoek gedaan wordt op twee niveaus: op bestuursniveau naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer en op schoolniveau
voor verificatieonderzoek, kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen en op verzoek van het bestuur naar goede scholen.

Iedere leerling heeft recht op een diploma op het
hoogst mogelijke niveau dat hij/zij aankan. Om
de talenten van leerlingen aan te spreken,
bestaat de mogelijkheid om examens op een
hoger niveau af te leggen dan het niveau waarin
de leerling het onderwijs volgt. Op dit moment
maakt een aantal leerlingen al gebruik van deze
mogelijkheid. De verwachting is dat het in de
toekomst vaker zal voorkomen.
Als een school leerlingen examen op een hoger
niveau laat doen, kan de Onderwijsinspectie
daarmee rekening houden bij het bepalen van
het resultatenoordeel van de school. Wanneer
daar op een school sprake van is, worden de
onderwijsresultaten van de betreffende afdeling
handmatig herberekend door de inspectie. Per
afgelegd examen op een hoger niveau wordt
dan 1,5 punt opgeteld bij het behaalde cijfer.
Deze nieuwe score telt mee in de totaalscore
voor de school en kan daarmee een (positieve)
invloed hebben op het uiteindelijke en bijgestelde oordeel over de onderwijsresultaten.

Onderwijsinspectie komt met vernieuwd toezicht

In deze Toets! vindt u een interview met inspecteur voortgezet onderwijs
Anne Bergsma over het vernieuwde toezicht. Ook kunt u meer informatie
vinden op: onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vernieuwd-toezicht

Rust in de klas door virtual reality
Hoe laat je docenten ervaren hoe het is om autisme te hebben? Hoe zorg je ervoor dat een
leerling weer rustig wordt na een woede-uitbarsting? Op het Altra College (speciaal voortgezet onderwijs in Amsterdam en omgeving) is virtual reality ingezet om de rust en focus
terug te brengen in een drukke klas. Zowel docenten als leerlingen ervaren met virtual reality een drukke klas met lastig leerlinggedrag. Hoe reageer je daarop? Om te onderzoeken
in hoeverre leerlingen stress ervaren, is hun biofeedback (o.a. hartslag, spierspanning en
ademhaling) gemeten. Na afloop wordt de situatie nabesproken met de leerlingen.
Om de situaties zo realistisch mogelijk te maken, is gebruik gemaakt van echte filmopnames. Docenten werd gevraagd welke situaties in de klas zij als lastig ervaren. Op basis van
hun ervaringen zijn scripts ontwikkeld, die nagespeeld zijn door de leerlingen van de
school.
Door het gebruik van virtual reality worden docenten zich in de praktijk bewuster van hun
emoties, gedachten en handelingen. Door te oefenen en ervaringen uit te wisselen met collega’s ontstaan nieuwe inzichten en ideeën: het handelingsrepertoire wordt vergroot en
docenten gaan steviger in hun schoenen staan. Ook op leerlingen blijkt virtual reality een
positieve invloed te hebben: zij durven elkaar aan te spreken op lastig gedrag en staan
meer open voor interventies van de docent.
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[ADVERTENTIE]

Lerarenregister wordt ingevoerd in 2018
Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet
Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over
de inrichting van hun onderwijs, aldus de overheid, en kunnen zij via het beroepsregister
hun bekwaamheid en het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de
samenleving laten zien. Voor de implementatie van het nieuwe beroepsregister wordt
een jaar extra voorbereidingstijd genomen: vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich
hierin registeren. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, nodig voor herregistratie, gaat in vanaf 1 augustus 2019. Werkgevers moeten leraren in staat stellen te werken aan de herregistratiecriteria.
Professionele keten
De nieuwe wet beoogt de professionele keten te borgen, die uit drie onderdelen zou
bestaan:
1.		De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden
en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep).
2.		De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.
3.		Via het lerarenregister en de vierjaarlijkse herregistratie laten leraren aan elkaar en
aan de samenleving zien hoe zij met hun beroepskwaliteit omgaan.
Deelnemersvergadering
Voordat het zover is moet er nog veel gebeuren en heeft de beroepsgroep de ruimte
om zelf de implementatie van de wet vorm te geven. Zo krijgen leraren via een ‘Deelnemersvergadering’ zeggenschap over alles wat met het register en de professionele
keten te maken heeft. De vormgeving hiervan wordt momenteel uitgewerkt.

ZAP 2.0
DE POLITIEKE TOETS!

Komt er een alternatief voor de Rekentoets?
Staatssecretaris Dekker is in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW)
gestart met de uitwerking van een alternatief voor de
Rekentoets. Dat schrijft hij op 24 februari in een brief aan
de Tweede Kamer.
Rekenlessen integreren in schoolvakken
Beide partijen zijn van mening dat rekenen een kernvaardigheid is die elke leerling nodig heeft om goed te kunnen
functioneren in het vervolgonderwijs, het beroep en de
maatschappij. Daarom moet het alternatief als doel hebben om het behaalde niveau van rekenvaardigheid inzichtelijk te maken voor leerlingen én het vervolgonderwijs.
Het alternatief houdt in dat rekenlessen worden geïntegreerd in de wiskundelessen in de onderbouw, zodat
leerlingen aan het eind van de onderbouw over het vereiste rekenniveau beschikken. In de bovenbouw worden
dan de rekenvaardigheden bijgehouden bij de andere
schoolvakken.
Randvoorwaarden
In zijn brief aan de Kamer geeft Dekker ook aan welke
randvoorwaarden aan het alternatief verbonden worden.
Zo moeten de referentieniveaus rekenen ‘op een zodanige manier getoetst worden dat zichtbaar is voor het vervolgonderwijs dat een leerling het referentieniveau
beheerst’. Daarom moet de toetsing voldoen aan de
kwaliteits-, validiteits- en betrouwbaarheidseisen die het
College voor Toetsen en Examens en Cito hanteren.

Debat Onderwijs2032 uitgesteld
De behandeling van het plan van aanpak voor curriculumvernieuwing, Onderwijs 2032,
is uitgesteld tot na de verkiezingen. In dit overleg zou een voorstel aan de orde zijn waarin leraren in teams bouwstenen voor een herzien curriculum gaan ontwikkelen.
Ontwikkelteams van leraren
Sinds november 2014 werd er gewerkt aan een voorstel voor een vernieuwd curriculum. Het
initiatief van het ministerie om de toekomstbestendigheid van het huidige curriculum ter discussie te stellen, zorgde al vanaf het begin voor verdeelde meningen. Na het advies van het
platform Onderwijs2032 en de raadpleging van de achterban van leraren door de Onderwijscoöperatie, lag er nu een plan van aanpak en een draaiboek: verschillende ontwikkelteams
zouden bouwstenen gaan formuleren die de kern beschrijven van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De teams, bestaand uit leraren en schoolleiders, zouden die bouwstenen
verder uitwerken en daarbij worden ondersteund door een expertgroep van (internationale)
wetenschappers en leraren met ervaring op het gebied van curriculumontwikkeling.
Verzoek om spoedige agendering
Het uitstel van de behandeling van het plan van aanpak voor curriculumvernieuwing heeft
als gevolg dat het overleg met de staatssecretaris en de Kamercommissie van OCW pas
na de verkiezingen op de agenda zal staan. Op verzoek van de Kamercommissie wordt
dit overleg voorafgegaan door een hoorzitting met deskundigen. Het gevolg is dat de
Kamer pas in een nieuwe samenstelling een oordeel over het plan zal vellen. De coördinatiegroep van Onderwijs2032, bestaande uit Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad,
AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs, geven in een brief aan dat uitstel van het overleg
forse gevolgen dreigt te krijgen: de vertraging die kan ontstaan heeft nadelige gevolgen
voor de ontwikkeling van het onderwijs. Daarom hebben zij de Kamercommissie
gevraagd om het overleg zo spoedig mogelijk weer op de agenda te zetten.
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Tijdspad
Hoe het alternatief er precies uit gaat zien, is op dit
moment nog onduidelijk. De staatssecretaris geeft aan
dat twee expertgroepen (een voor vmbo en een voor
havo en vwo) de komende maanden het alternatief verder
zullen uitwerken en daarbij andere partijen raadplegen die
betrokken zijn bij het rekenonderwijs. Daarna zal de
staatssecretaris het uitgewerkte alternatief samen met de
NVvW beoordelen en in de zomer van 2017 naar de
Tweede Kamer sturen.
Antwoord op de kritiek
Met het onderzoek geeft Dekker uitvoering aan een motie
van de SP, D66 en CDA die op 13 december jl. werd aangenomen door de Kamer. Er is veel kritiek op de toets:
diverse organisaties, waaronder de NVvW, kaartten herhaaldelijk problemen aan. Zo zouden de opgaven vaak te
talig zijn en voor meerdere interpretaties vatbaar. De toets
zou het rekenonderwijs juist in de weg zitten. In
2015/2016 werd besloten dat de rekentoets alleen beslissend was voor het behalen van het vwo-diploma. Op het
mbo-diploma wordt het resultaat wel vermeld, maar telt
nog niet mee voor het behalen van het diploma. Critici zijn
blij met het aangekondigde alternatief. Maar… zolang dat
alternatief er nog niet is, blijft de huidige rekentoets
gehandhaafd in het onderwijs.

DE TOA WORDT
VERNIEUWD
Momenteel werken we aan
nieuwe functionaliteiten in de
TOA om nog beter aan te sluiten
op de ontwikkeling van leerlingen.
Zo maken we bijvoorbeeld
toetsroutes waarbij elke leerling een
vervolgtoets krijgt geadviseerd op
basis van het resultaat op een
eerdere toets. Ook werken we aan
formatieve rapportages, zodat
docenten en leerlingen vervolgacties
kunnen uitstippelen aan de hand
van de resultaten op de toets.

Wilt u graag kennismaken
met de (vernieuwde) TOA?
Neem contact op met
Stephanie Drenth,
0345 – 65 66 85.

Eerlijk meten, optimaal groeien

Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

LUC SLUIJSMANS

MARGUERITE IRRGANG, FOTO’S BOSMA FOTOGRAFIE (SGOOLFOTOGRAFIE)

INTERVIEW

Nieuwe
rapporten op de
Nieuwe
Internationale
School Esprit
Er vindt een verschuiving plaats op scholen van summatief toetsen naar
meer aandacht voor leren en feedback. Maar hoe ontsnap je aan die
ijzeren greep van cijfers? Er zijn verschillende manieren om verandering
van denken en doen te stimuleren op school. De Nieuwe Internationale
School Esprit in Amsterdam koos ervoor het leerlingenrapport opnieuw te
ontwerpen. En Toets! mocht een middagje op bezoek in Amsterdam om er
meer over te horen.

‘Het doel van ons
nieuwe rapport is
dat leerling, ouder
en leraar beter
inzicht krijgen in
het verloop van
het leerproces.’
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Luc Sluijsmans is teamleider voortgezet onderwijs en hij
heeft het initiatief genomen tot een nieuw rapport. ‘In
onze nieuwe rapporten staan de leerdoelen per vak. We
onderscheiden vijf beoordelingsniveaus en geven aan op
welk niveau een leerling zit. Het doel van ons nieuwe rapport is dat leerling, ouder en leraar beter inzicht krijgen in
het verloop van het leerproces. De vakdocent waardeert
de voortgang in het verwerven van leerdoelen. Daarnaast
wordt de leerling ook beoordeeld op het gebied van vaardigheden als onderzoeksvaardigheden, kritisch denken,
creativiteit en werkhouding.’

De school investeert veel in de relatie met leerlingen. Die
begeleiding wordt gedaan door twee mentoren per groep
en iedere dag start in de mentorgroep. ‘Er wordt inderdaad
fors ingezet op het mentoraat. We hebben een aantal redenen om twee mentoren in te zetten. We vinden het belangrijk dat een leerling een keuze heeft. Het klikt nu eenmaal
met de een beter dan met de ander. Twee mentoren kunnen ook met elkaar overleggen en er is altijd wel een mentor aanwezig voor de leerlingen. We willen leerlingen in
eerste instantie een veilige basis bieden. Pas dan is er plek
voor persoonlijke vorming en groei’, legt Sluijsmans uit.

LEERLINGEN VOLGEN EN BEGELEIDEN
De school vindt zelfsturing erg belangrijk. De leerling verbetert studievaardigheden en denkt na over de stappen die
hij/zij moet nemen om op een bepaald niveau te komen.
Luc Sluijsmans: ‘We willen hier meer denken in leerdoelen
en niet in hoofdstukken die een leerling leert uit een
bepaalde methode. Met deze nieuwe manier van rapporteren hopen we een betekenisvol leerlingvolgsysteem te
ontwikkelen. Een systeem waarbij het niet om cijfers
draait, maar om overzicht van de voortgang van de leerling. Niet alleen op de cognitieve vaardigheden, maar ook
op het niveau van persoonsvorming.’

CULTUURVERANDERING
‘Feedback geven op geleverde prestaties en leerhouding
wordt steeds belangrijker. We overleggen regelmatig met
het team over de manier van feedback geven. Hoe kijken
we tegen de leerstof aan en hoe geven we bij een bepaald
niveau feedback? Bij welk niveau hoort een bepaalde
beheersing van de lesstof? Hoe kunnen we het beste feedback geven op het leerproces? Wat zeg je wel en wat zeg je
niet? We delen met elkaar hoe we het doen: je laat zien hoe
je feedback geeft en wat je ermee wilt bereiken. Dat kan
best een lastig en soms confronterend proces zijn. Je kunt
dus vaststellen dat een nieuwe wijze van beoordelen om >>
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een cultuurverandering op school vraagt. Deze vorm vereist nog meer samenwerking en een andere manier van
denken. Om feedback te geven aan leerlingen heb je andere taal nodig, anders dan de meeste docenten gewend zijn.
Dat is een van de nieuwe inzichten uit ons laatste teamoverleg.’
‘We houden nauw contact met de leerlingen en de ouders.
We gaan binnenkort weer met hen rond de tafel zitten.
Tijdens een eerste ontwerpbijeenkomst hebben we de
eerste opzet van het rapport besproken. We waren
natuurlijk benieuwd of ons idee in goede aarde zou vallen: of de rapporten nieuwe stijl betere inzichten boden.
In de tweede bijeenkomst gaan we de uitleg van het verslag bespreken. Is het duidelijk wat de koers van hun kind
is? Begrijpen de ouders wat er in de feedback staat? Kunnen ouders thuis ook iets met de informatie uit deze rapporten? Daarnaast gaan we ook aandacht geven aan de
10-minuten gesprekken die worden gehouden naar aanleiding van de rapporten. Wat kunnen ouders doen om
op basis van dit verslag die tien minuten zo effectief
mogelijk te gebruiken en hoe kunnen ouders en leerlingen zich hier thuis op voorbereiden?’
TOTAALBEELD
Sanne Gloerich is docent Nederlands en heeft de eerste
rapporten al ingevuld en van feedback voorzien. ‘Dat we
in onze nieuwe rapporten feedback geven vind ik goed. Ik
probeer dat op een opbouwende manier te doen, door bij-

voorbeeld altijd erin op te nemen wat goed gaat. Een compliment. Het maakt de betrokkenheid van de leerling groter. Soms is het wel lastig als een leerling motivatie toont,
maar niet het gewenste beheersingsniveau haalt. Dan zou
ik liever een persoonlijk gesprek hebben. Het uitgebreide
verslag is een goede vorm, maar is wel een grote klus.
Ik moet voor ongeveer honderd leerlingen rapporten
schrijven. Dus in termen van werkbelasting is dit wel een
thema.’
‘Ik laat de leerlingen eerst zelf nadenken over wat er in zijn
of haar rapport komt te staan en voor zichzelf de feedback
opschrijven die ze verwachten. De reacties van de leerlingen zijn verrassend. Opvallend is dat leerlingen negatiever
over zichzelf praten dan dat ik dat zou doen. Ook hebben
ze dankzij de feedback heel duidelijk voor ogen wat een
leerdoel voor de komende periode is. Ze gaan actief met
dat leerdoel aan de slag. Zowel thuis als in de les,’ aldus
Gloerich.
Benno Borkes is de vader van Joris die in groep 12 zit. Dat
is vergelijkbaar met 4 vwo. Als ouder werd hij uitgenodigd
om tijdens een ouderavond te reageren op de nieuwe opzet
van de rapporten. ‘Het nieuwe rapport ziet er voor mij duidelijk en overzichtelijk uit. Ik vind de feedback inzichtelijk.
Ik lees informatie over hoe mijn zoon heeft gewerkt in de
afgelopen periode. Daarnaast worden er doelen gesteld en
eerdere doelen besproken. Het is een heel persoonlijk rapport en het gaat om het totaalbeeld dat ik van mijn kind
krijg. Hoe werk je mee? Hoe is jouw inbreng? Wat doe je
zelf en hoe denk je zelf na over jouw leerproces? Het voelt
fijn dat er op deze manier naar een leerling wordt gekeken,’ aldus Benno Borkes.
FEEDBACK
Een van de leerlingen van de school is Nona Welman (16).
Ook zij zit in groep 12 en volgt net als Joris het internationale programma. Haar eerste rapport heeft ze al gehad.
‘Voor het vak ‘science’ kreeg ik feedback van mijn docent.
Ze legde uit wat ze van mijn werk en werkhouding vindt.
Daarnaast gaf ze ook haar mening over mijn toekomst
voor dit vak in het internationale programma. Hoe een
normaal rapport er precies uitziet, weet ik niet goed, maar
dit is denk ik wel een stuk uitgebreider. Er is een A4-tje per
vak met uitleg. Ik ben erg tevreden over dit nieuwe rapport. Ik vind het fijn dat het uitgebreid en heel specifiek is.
Er zijn leerdoelen die worden beschreven en er is een uitgebreide uitleg over de manier van beoordelen. Hierdoor
weet je precies aan welke punten je nog moet werken. De
specifieke beoordeling maakt het voor mij makkelijk om
een docent aan te spreken wanneer ik het ergens niet mee
eens ben. Dat kan gewoon op deze school, want het draait
niet alleen om je leren, maar ook om je eigen ontwikkeling.
Dit was wel de eerste versie van het nieuwe rapport, en
het commentaar op de leerlingen was soms nog wat algemeen. Ik denk dat het specifieker kan en nog meer helpt
als docenten concrete tips en tops zouden geven. De tops
werken namelijk motiverend en de tips zie je dan als een
puntje van aandacht.’
Luc Sluijsmans herkent het commentaar van Nona Welman. ‘Onze visie op toetsing is dat feedback op het gelever-
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‘Om feedback te geven aan leerlingen heb
je andere taal nodig, anders dan de meeste
docenten gewend zijn.’
de werk belangrijker is dan het geven van cijfers. Feedback
op een beoordeling moet ook een aanwijzing geven over
hoe verbetering te bereiken is. Het geven van feedback is
iets wat je moet leren, waarvoor je bij elkaar moet zitten
om te kijken of we nu allemaal op één lijn zitten. Of we de
leerdoelen op dezelfde manier beoordelen en ook de leerhouding. Het kritisch denken en reflecteren gebeurt al in
de klas. Dat is bij ons een belangrijk deel van de manier
van lesgeven. Daarop reflecteren door middel van feedback is eigenlijk een logisch vervolg. Een rapportcijfer is
nooit gebaseerd op een rijtje cijfers. Dat was overigens al
zo voordat we de nieuwe manier van rapporteren oppakten’, legt Sluijsmans uit.
TOT SLOT
Het opnieuw ontwerpen van een leerlingenrapport is een
voorbeeld van een innovatieve actie, die uiteindelijk het
hele denken en doen over leren en beoordelen in een
andere versnelling kan brengen. Of dit rapport nu uiteindelijk het ei van Columbus is? Rapporten zijn documenten
die altijd in ontwikkeling zijn. Op dit moment zijn er legio
uitdagingen. Luc Sluijsmans: ‘Beoordelen is altijd een zorgvuldig vraagstuk. Welk rapport je ook hebt. Het is nog een
hele klus om nu af te stemmen hoe we komen tot het rapport zoals we dat voor die ene leerling hebben ingevuld.
Leraren hebben hun eigen vak, hun eigen beeld van
beheersing en dat kan natuurlijk onderling verschillen.
Niemand heeft de wijsheid in pacht, dus blijven we elkaar
hierover bevragen. Ook merk je dat we ontzettend vast
zitten in de cijfercultuur. Als we in het nieuwe rapport
iemand beheersingsniveau 4 toekennen, dan wordt dat al
snel afgekort tot ‘een 4’ en ook al is dat in een andere context, het schept verwarring. Feitelijk zou een leerling een
10 kunnen halen binnen beheersingsniveau 4. Maar ja, we
willen juist van dat becijferen af, hè…’

Het proces gaat verder. Maar de moed hebben om uit het
bestaande regime te stappen, initiatieven te nemen en in
een open communicatie te blijven praten over opbrengsten
en tegenslagen, zijn krachtige kenmerken van een zelf
bewuste school. 

DE NIEUWE INTERNATIONALE SCHOOL ESPRIT
(DENISE):
De Nieuwe Internationale School Esprit is een po/vo-school en is
gevestigd in een klein gebouw vlakbij het Museumplein in Amsterdam-Zuid. Op dit moment zitten er honderd leerlingen op het p
 rimair
onderwijs en tweehonderd leerlingen op het voortgezet onderwijs.
De school verwacht een flinke groei en heeft een nieuwe locatie in
Amsterdam-West waar ze kunnen uitbreiden tot negenhonderd leerlingen. De school geeft tweetalig internationaal onderwijs.
De doelgroep van de school is ‘internationals’. Dit kunnen kinderen
zijn van expats, leerlingen van Nederlandse ouders met de wens
voor internationaal onderwijs, leerlingen die een tijd in het buitenland hebben gewoond en nieuwkomers.
Op dit moment zitten er kinderen op de volgende
afdelingen:
• Basisschool met internationaal programma.
• Een Middelbare school met oa. taalklassen, een drie-jarige heterogene onderbouw, een schakeltraject voor leerlingen die instromen
en een diplomaprogramma voor vmbo-t, Havo en Interne Begeleiding (IB).
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MAAK KENNIS MET DE FACEBOOKGROEP ACTIEF LEREN ZONDER CIJFERS

Onderwijsinnovatie via
Twitter en Facebook
Terwijl nog altijd wordt gebakkeleid over het nut van een lerarenregister, professionaliseren
leraren die dat willen gewoon door. Steeds vaker kiezen zij ervoor om dat niet in hun eentje te
doen, maar om elkaar op te zoeken met hun leervragen. Halen en brengen, een sterke formule.
Zo startte in 2012 The Crowd, een netwerk van leraren die onderling kennis en ervaringen
delen. Een ander snel groeiend initiatief is de (besloten) Facebookgroep Actief leren zonder
cijfers. Hier verzamelen zich leraren die (willen) experimenteren met formatief lesgeven,
die hun vragen en ervaringen willen delen en die samen willen ontdekken hoe formatief
lesgeven leerlingen helpt beter te leren. Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot bijna 3000.
Drie leraren vertellen.

JACQUES VERSCHUREN: ‘JE LEEST, VRAAGT EN
DEELT… EEN GROOT GOED!’
Jacques Verschuren is docent Engels op het Merletcollege
in Cuijk en geeft voornamelijk les aan de leerlingen
vmbo-gt. Via The Crowd kwam hij in aanraking met de
Facebookgroep Actief leren. ‘De rol van Twitter wordt nog
te vaak onderschat, maar als je de ‘juiste’ mensen weet te
vinden en volgt, dan is Twitter voor mij professionalise
ringsinstrument no. 1. De Facebookgroep Actief leren is de
plek waar je mensen ontmoet met gepassioneerde visies
over onderwijs, mensen die dat delen. Je wordt als het
ware meegezogen in hun enthousiasme. Misschien vind je
dat enthousiasme nog niet op je eigen school of in je eigen
omgeving, dan helpt deze Facebookgroep je een heel eind
op weg.’
‘Mijn lesgeven is hierdoor de laatste jaren in een ander
daglicht komen te staan. Ik denk meer na over de gevolgen
van mijn handelen voor, in en na mijn lessen. De stap naar
nadenken over hoe je wilt toetsen is dan niet zo ver weg. Ik
zoek naar manieren waarmee ik het leren voor mijn leerlingen persoonlijker kan maken. Een ELO zoals Edmodo is
voor mij een onmisbaar instrument; hierin zet ik materialen klaar voor herhaling, verdieping en verrijking: uitlegfilmpjes van collega’s, links naar uitleg en oefenstof per
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hoofdstuk en per onderwerp. Voor mijn eigen leerlingen,
maar ook voor collega’s. Ook maak ik er steeds meer minitoetsjes in, die dan per leerling of per groepje leerlingen of
per klas ingezet worden om te kijken of de leerstof beheerst
wordt, voordat de leerlingen de eindtoets maken. De leerling geeft zelf aan wanneer hij/zij een minitoets wil maken
en ik zet deze ‘open’. Is een onderwerp klassikaal verwerkt,
dan stel ik de oefentoets voor de hele klas open. Al mijn
leerlingen hebben zich aangemeld voor Edmodo en het
merendeel vindt het fijn om hier naar eigen behoefte op
maat in te werken. Laatst vroeg een leerling of ik betaald
werd door Edmodo? Haha! Blijkbaar ben ik af en toe te
enthousiast.’
‘Ik zet ook steeds meer in op gamification. Niet perse
gamen, leerlingen vinden het ook heel leuk om een ‘ouderwets’ (bord)spel te doen. Ik heb versies van ganzenbord,
zeeslag, kwartetten en mens-erger-je-niet gemaakt en
aangepast om met de leerlingen onregelmatige werkwoorden in het Engels te oefenen. Ook dat is leren zonder
cijfers, én leerlingen zijn met elkaar in een spel verwikkeld. Het kan voorkomen dat in één les het ene groepje een
spel aan het spelen is, terwijl anderen op hun telefoon een
mini-toets in Edmodo, Socrative of Quizizz aan het maken
zijn. Ik streef naar veel variatie in werkvormen.’

‘Ik word aangezet tot nog meer delen, ook in de Facebookgroep Leraar Engels, waar ik in december voorgesteld heb
om een gezamenlijke Drive te maken, zoals ook in Actief
Leren en de Leraar Nederlands groep. Het is dan erg fijn
om twee maanden later te zien, dat er ook daadwerkelijk
gedeeld wordt en dat mensen elkaar inspireren tot nieuwe
dingen. Mijn eigen uitdagingen liggen op dit moment in
het enthousiasmeren van zoveel mogelijk collega’s door
hen kennis te laten maken met ‘good practices’. Voor mijn
leerlingen blijf ik zoeken naar een nog betere invulling
van mijn lessen, waarbij ze steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leren. Wat
ik ook deel zijn mijn eigen onzekerheden. Daar komen hele
mooie leermomenten uit, zowel voor mij als voor de leerlingen. In mijn lessen worden fouten gemaakt, en dat
levert alleen maar een ‘beter cijfer’ op voor alle partijen
vanuit een ‘growth mindset’.’
LOES VAN GEMERT: ‘ER HEERST EEN GEVOEL VAN
EEN TEAM ON A MISSION.’
Loes van Gemert geeft sinds 2008 economie op het mbo.
Daarvoor gaf ze les in de bovenbouw van het basisonderwijs. In 2016 kwam ze in aanraking met de besloten groep.
‘De groepsnaam trok onmiddellijk mijn aandacht. Omdat
ik erg nieuwsgierig ben en het heerlijk vind om met andere docenten van gedachten te wisselen, besloot ik mijn lidmaatschapsverzoek aan te vragen. De groep heeft een fantastische dynamiek. Er heerst echt een gevoel van een
team on a mission. Je kunt er vragen stellen, je kunt er
spullen delen, je kunt er discussiëren, je kunt elkaar vooruit helpen. Af en toe plaats ik een bericht, maar vaker reageer ik op wat anderen inbrengen. De interactie vind ik
belangrijk aangezien dat de kern van Actief leren zonder
cijfers is – in gesprek gaan en wegen zoeken die iemand
vooruit helpen.’
‘Cijfers hebben mezelf als (faalangstige) leerling altijd erg
onzeker gemaakt. Zelf geloof ik in de kracht van de dialoog
als doorlopend leerproces van ontwikkeling. Ik ben werkzaam op een school met een cijfersysteem. Binnen dit systeem wil ik diverse vormen van evalueren inbedden in
mijn dagelijkse lespraktijk zodat het leren niet ophoudt na
een toets.’
Samen met haar college Dennis de Vink heeft Loes net de
Onderwijs van Morgen Award gewonnen met een nieuwe
lesmethode Let’s Grow, die is afgestemd op de individuele
groeibehoefte van de leerling. De leerling groeit in de taal
en naar eindtermen toe door te doen. Hij of zij krijgt oefeningen voor Conversation, Listening, Reading en Writing;
zinvolle opdrachten die gekoppeld zijn aan de belevingswereld van de leerling en aan actualiteiten. Geen stress
van toetsen, want er zijn geen cijfers. Loes van Gemert:
‘Voor dit idee is de basis echt ontstaan vanuit artikelen en
gesprekken met mensen uit de Facebookgroep.’

Jacques Verschuren:
‘Voor mijn leerlingen
blijf ik zoeken naar een
nog betere invulling van
mijn lessen, waarbij ze
steeds meer hun eigen
verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor hun
eigen leren.’

‘Mijn eigen uitdaging van dit moment zijn rubrics. Ik zoek
een weg hoe ik de verschillende rubrics met verschillende
klassen overzichtelijk en inzichtelijk kan houden zonder
altijd afhankelijk te zijn van digitale hulpmiddelen.’
SACHA VAN LOOVEREN: ‘DE GRENZEN VAN DIT
ONDERWIJSSYSTEEM BEGINNEN STEEDS MEER
TE KNELLEN.’
Sacha van Looveren is docent wiskunde met 16 jaar ervaring voor de klas, van vmbo tot vwo. ‘De Facebookgroep is
als een warm bad. De groep brengt mij inspiratie, interessante artikelen, materiaal en morele steun. Zelf deel ik ook
artikelen, materiaal en reageer ik regelmatig op discussies
of materiaal van anderen. Het mooie is dat het een groep is >>

In ‘Actief leren zonder
cijfers’ zoeken leraren
samen naar wegen die
ruimte geven, zodat
hun lesgeven ook echt
iets teweegbrengt bij
leerlingen.
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waar het voornaamste thema toetsing is, maar formatief
toetsen werkt als een vliegwiel in het onderwijs. Als je
bezig bent met formatief toetsen, ga je het onderwijs
anders inrichten en kom je tot de kern van onderwijs:
leren en verbinden. Ik zie een verschuiving van ‘het boek
doorwerken, hoofdstukken aftoetsen’ naar het zoeken
naar de essentie van jouw vak en theorieën over hoe leerlingen/mensen leren. En zo – door het bevragen van de
huidige onderwijspraktijk – verander je. Ik merk dat de
groepsleden allemaal in verschillende fasen zijn van dit
proces, en dat maakt niet uit. Iedereen wordt gesteund en
kan rekenen op opbouwende feedback en feedforward. Er
heerst een hecht leerklimaat in de groep, een klimaat dat je
in de klas en op school ook zou willen hebben.’
‘Bij mij begon de transitie in lesgeven en toetsen met kleine
tools, zoals de naamstokjes, gekleurde bekertjes en mini
whiteboard, geïnspireerd door The classroom experiment
van Dylan William en het boek Cijfers geven werkt niet
(2013). Ik ging kleine schriftelijke overhoringen geven
waar ik geen cijfer voor gaf. Al snel merkte ik dat de leer-

Loes van Gemert:
‘De groep heeft een
fantastische dynamiek.
Er heerst echt een
gevoel van een team on
a mission.’

Sacha van Looveren:
‘Als je bezig bent met
formatief toetsen, ga je
het onderwijs anders
inrichten en kom je tot
de kern van onderwijs:
leren en verbinden.’

Leraren die lid
willen worden
kunnen de groep
een lidmaatschap
verzoek sturen.
Jasmijn Hamakers-Kester

lingen niet gewend zijn om op deze manier te werken en
dat ook ik op een andere manier aan de slag moest. Formatief lesgeven levert informatie op waarmee je iets wilt, en
effectief wordt het pas als je er ook echt iets mee doet. In de
lessen probeer ik zoveel mogelijk feedback en vooral ook
feedforward te geven om de leerlingen op weg te helpen.
De laptops doen langzaamaan hun intrede bij ons op
school, waardoor ik nu ict-tools zoals GoFormative, Wizer,
Symbaloo Lesson Plans, ForAllRubrics en instructievideo’s
kan inzetten. In Symbaloo bouw ik nu leerroutes waarin al
mijn materiaal zit, leerlingen hebben alles op één plek bij
elkaar: lesstof, formatieve toetsen, instructievideo’s, interactieve werkbladen en rubrics. Mijn inzet voor dit jaar was
om met één klas zonder cijfers te gaan werken, helaas
vond mijn school dit een stap te ver. Dit was voor mij een
moeilijk moment, omdat je dan gaat nadenken of je wel op
hetzelfde ontwikkelpad zit. De grenzen van dit onderwijssysteem beginnen steeds meer te knellen. Het is best wel
eens moeilijk om daar binnen goed te kunnen functioneren en de moed erin te houden. Ook om mij heen zie ik collega’s die meer uit de leerlingen willen halen, maar geleefd
worden door de dagelijkse routine.’
‘Op dit moment heb ik twee uitdagingen. In babystapjes
het onderwijs verbeteren op de school waar ik nu werkzaam ben. We doen dat samen, elke dag een beetje beter,
zoals de slogan van Stichting LeerKRACHT. Daarnaast ben
ik twee jaar geleden een onderwijsdenktank begonnen
met enthousiaste mensen uit mijn netwerk. Een jaar lang
hebben we samen gebrainstormd over het onderwijs,
onder het genot van een wijntje met een Frans kaasje.
Samen hebben we een onderwijsconcept geschreven,
geïnspireerd op andere onderwijssystemen, onderzoek
naar de werking van de hersenen en hoe leerlingen leren,
een studiereis naar Finland en Londen en onze eigen
onderwijspraktijk. Op dit moment zoeken we naar manieren om dit onderwijsconcept tot uitvoering te brengen, in
een bestaande school of als nieuwe school. Dat is geen
makkelijke weg, maar dit is iets waar we echt in geloven!’
TOT SLOT
Zoals inspecteur Anne Bergsma op pagina 6 al vaststelde,
er is iets gaande in het onderwijs. Leraren nemen zelf hun
professionalisering ter hand, streven naar onderwijs dat
groter is dan het huidige knellende systeem en zoeken
naar wegen die ruimte geven zodat hun lesgeven ook echt
iets teweegbrengt bij leerlingen. En dat kan ook via Facebook. Of Twitter. Als je elkaar maar weet te vinden.

24 Toets!

GASTCOLUMN

TOETSEN WE WEL WAT WE
WILLEN WETEN?
HET WAAROM EN HET WAARTOE VAN HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL
EINDEXAMEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Ieder jaar doet het Centraal Examen stof opwaaien. In het examenjaar 2015-2016 was de kritiek
van docenten VO zo groot dat er een wervelwind over het onderwijsveld losbarstte. Docenten beklaagden zich over de kwaliteit en de validiteit van de centrale examens (CE) en vooral
het examen Nederlands vwo kwam onder vuur
te liggen. De kritiek betrof ook het gebrek aan
transparantie rond de totstandkoming van de
vragen, de correctievoorschriften en de N-termen. Deze storm aan reacties leidde tot een
motie in de Tweede Kamer van Straus c.s. waarin het verzoek om ‘het College van Toetsen en
Examens (CvTE) op te dragen om actief te werken aan een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld via
de principes van co-creatie, met meer transparantie en grotere betrokkenheid van individuele
vakdocenten’.
Het is niet zonder gevolg gebleven. Het CvTE
heeft inmiddels stappen gezet om de doelgroep
meer te betrekken bij én inzicht te geven in
zowel de constructie van de examenvragen als
in de bepaling van de N-termen. En er is een
pilot gestart, daarover zo meer.
De twee terugkerende vragen in deze examendiscussie zijn:
1 Toetsen we daadwerkelijk wat we willen
weten, namelijk de vaardigheid in én kennis
van de leerlingen binnen de examenvakken?
2 Wordt ons curriculum niet grotendeels bepaald
door de inhoud van de centrale examens
waardoor het teaching to testing de overhand
heeft gekregen? Creëren we een situatie
waarin docenten in hun onderwijs de nadruk

leggen op het aanleren van technieken om
examenvragen te beantwoorden zodat de
school hogere uitkomsten in de statistieken
haalt? De examentrainingenindustrie floreert,
maar gaat dit niet ten koste van waardevolle
onderwijstijd die besteed kan worden aan
essentiëlere zaken?
Een groep betrokken docenten en schoolleiders
in het voortgezet onderwijs heeft een initiatiefgroep opgericht om in een pilot een andere aanpak van de examens te onderzoeken. Vooral de
verhouding van het schoolexamen (SE) en het
centraal examen (CE) wordt tegen het licht
gehouden. We streven naar een situatie waarbij
het schoolexamen veel zwaarder weegt dan het
centraal eindexamen. Dat geeft binnen het curriculum ruimte aan scholen om zelf onderscheidende accenten te leggen. Ook willen we dat de
SE’s voldoen aan bepaalde, door de beroepsgroep vastgestelde, standaarden. Te denken
valt aan het ontwikkelen van een systeem van
certificering, waarbij leraren de SE’s van elkaars
scholen toetsen aan de afgesproken standaarden. Het idee is om op een twintigtal vo-scholen
met een beperkt aantal vakken (waaronder minstens de kernvakken) in het jaar 2017-2018
elementen uit deze pilot uit te proberen.

INITIATIEFGROEP
• Dick van de Wateren, docent natuurkunde,
www.dickvanderwateren.nl/about/
• Jelmer Evers, docent geschiedenis,
www.jelmerevers.nl/over/
• Liesbeth Breek, docent Frans,
www.liesbethbreek.blogspot.nl/
• Frans Droog, docent biologie,
scheikunde, natuurkunde,
www.fdroog.wordpress.com/about/
• Esther Maas, docent Engels,
• Jasmijn Hamakers-Kester, rector
Vathorst College,
www.linkedin.com/in/jasmijn-hamakerskester-mem-786b5215/
• Leendert-Jan Veldhuyzen, rector
De Nieuwe Internationale School Esprit,
www.linkedin.com/in/leendert-jan-veldhuyzen-b6516620/
• Kees Domselaar, rector Christelijk
Lyceum Zeist,
www.linkedin.com/in/keesvandomselaar/

We doen dit niet alleen. De initiatiefgroep, het
CvTE en het ministerie van OCW werken hierin
samen. Een innovatieve ontwikkeling die vrolijk
stemt!
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PORTRET VAN EEN LERAAR
IN NEDERLAND WERKEN ONGEVEER TACHTIGDUIZEND
LERAREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS, OP ONGEVEER
700 MIDDELBARE SCHOLEN. WIE ZIJN DEZE LERAREN? HOE
ZIJN ZE MET HUN VAK BEZIG? EN MET TOETSING? DEZE EDITIE
VERTELT LERARES DIEKE HAVINGA MEER OVER ZICHZELF.

‘Dat boek
gaat eruit!’
Ja, enthousiast is Dieke Havinga zeker. Ze aarzelde
dan ook niet om na een jaar lesgeven de zaak op z’n
kop te zetten. Dat de directie haar altijd steunde, ook
bij haar ‘wilde plannen’ zoals ze het zelf noemt, voelt
voor haar als een enorme waardering. ‘Natuurlijk
werd er overlegd over deze zaken maar altijd met
mijn professionaliteit als uitgangspunt. Dat geeft veel
vertrouwen en waardering.’

Dieke Havinga is afdelingsleider van de bovenbouw op de Waldheimmavo en geeft Engels in klas 3 en 4. ‘Die combinatie van lesgeven en
afdelingsleider zijn is ontzettend leuk. Ik ben blij dat ik onderwijskundig beleid mede kan vormgeven en daarover in gesprek kan zijn met
collega’s; zo bouw ik mee aan de missie en visie van de school. Als
docent geef ik voor de klas inhoud aan die missie en visie. Wat ik het
allerleukst vind aan werken in het onderwijs is wanneer mensen
enthousiast worden. Dat kan een collega zijn die een briljant idee met
me deelt, maar ook een leerling die eindelijk snapt hoe iets zit en daar
blij over is.’
EIGEN LESMATERIAAL
Toen Dieke begon op de Waldheim-mavo moest ze werken met een
methode die haar niet aanstond, met name voor de examenklassen. ‘Te
makkelijk, te weinig uitdaging en weinig variatie in opdrachten. Ik heb
het een jaar aangekeken, maar daarna wilde ik de examenklas die ik op
dat moment had die methode niet aandoen. In de loop van dat schooljaar ben ik zelf gaan knutselen voor de vaardigheden schrijven en
lezen. Dat stelde me vanzelfsprekend direct voor vragen als: wat moeten mijn leerlingen kunnen en kennen? Wat kunnen ze al? Hoe kunnen ze dat leren? Hoe zouden ze dat zélf graag willen leren? Wat heb ik
nodig om ze dat te leren? Om een antwoord te krijgen op die vragen
ben ik in gesprek gegaan met mijn leerlingen, heb ik mijn studieboeken
er weer bij gepakt, ben ik gaan snuffelen in Google Scholar. Én, jawel, ik
heb de eindtermen vmbo-tl en de ERK-doelen ook weer bekeken. Op
basis van wat ik in al die bronnen heb gevonden ben ik mijn eigen lesmateriaal in elkaar gaan zetten. Eerst voor de ene vaardigheid, toen de
andere vaardigheid. Het jaar daarop heb ik de leerlingen de methode al
niet meer laten bestellen en twee schooljaren later was mijn ‘eigen
methode’ voor klas 4 compleet.’
DIDACTIEK
Dieke is iemand die niet graag stilzit. Na twee jaar sleutelen aan haar
eigen lesmateriaal is ze gaan nadenken over de didactiek die past bij
haar leerlingen. ‘Ik ben me gaan verdiepen in de onderzoeken die John
Hattie heeft uitgevoerd en begreep daaruit dat verwachtingen hebben
van leerlingen, formatieve evaluatie en feedback een groot effect
hebben op prestaties van leerlingen. Ik ben mijn lesprogramma voor
de vaardigheden spreken en schrijven zo gaan invullen dat ik samen
met de leerlingen bepaal wat een goed eindproduct is middels coconstructing. Op die manier weten zij vooraf waar ze op dat moment
staan ten opzichte van dat eindproduct. Ze krijgen de tools om verder
te groeien en tussentijdse feedback te krijgen van en te geven aan elkaar.’
NOOIT KLAAR
Het ‘vervelende’, volgens Dieke, aan het werken met eigen materiaal is
dat het altijd weer beter en anders kan. ‘Ook dit jaar doe ik weer dingen
heel anders dan vorig jaar. Momenteel werk ik met mijn collega aan
een leerlijn leesvaardigheid voor klas 3 en 4. Ik merk dat ik bij de receptieve vaardigheden een andere aanpak heb dan bij de productieve
vaardigheden. Bij lees- en luistervaardigheid heb ik veel meer het
gevoel dat leerlingen het moeten ‘kunnen’ in plaats van dat ik het ze
echt kan leren. Dus gaan we op zoek naar die componenten die leerlingen
wel degelijk kunnen aanleren en daar zijn we lesmateriaal bij aan het zoe-
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ken. Bijvoorbeeld door de inzet van stappenplannen en woordenschat.
Iets waar ik ‘ongoing’ mee bezig ben is het verwoorden van eindtermen
in begrijpelijke leerdoelen voor leerlingen. Dit jaar heb ik voor schrijfvaardigheid samen met de leerlingen een rubric gemaakt waarin ze
constant kunnen terugzien waar een goede persoonlijke e-mail aan
voldoet. Ik merk dat die rubric ze richting geeft in het oefenen en dat ze
om veel specifiekere feedback vragen. In plaats van ‘kunt u kijken of
het zo goed is?’ vragen ze me nu ‘heb ik dit woord nu op de goede plek
in de zin gezet?’ of ‘is het handig om hier een nieuwe alinea te starten?’
TOETSEN
‘Summatief toetsen doe ik nog steeds, dat past ook bij het systeem
waarin we werken op school. Op sommige momenten gaat het me wel
meer tegenstaan. Het schoolexamen toetst lezen, schrijven, kijken &
luisteren en spreken. In bijvoorbeeld periode 1 werken leerlingen toe
naar de onderdelen voor lezen, gesprekken voeren en vrij spreken.
Daarvoor hebben ze bepaalde kennis nodig, zoals grammatica en woordenschat. Die twee onderdelen toets ik nu ook nog voorafgaand aan
het schoolexamen maar ik merkte dit jaar dat de grammaticatoets overbodig was. Dit kwam omdat de oefeningen die we deden constant
teruggrepen naar het de einddoelen. Leerlingen hadden daardoor heel
goed voor ogen waarom ze bepaalde grammatica nog moesten bestuderen, en deden dat ook goed. Dus aan het einde van die periode wisten
de leerlingen en ik prima hoe ze ervoor stonden qua grammatica. Het
summatief toetsen daarvan voelde bijna als een grap: we doen het nog
even omdat het moet. Samen met mijn collega kijk ik voor het PTA van
volgend jaar kritisch naar wat moet en wat eruit kan.’
FEEDBACK KRIJGEN
Dieke is lid van de Facebookgroep Actief leren zonder cijfers. Daar,
maar ook in gesprekken op studiedagen of via Twitter haalt ze feedback op, dat vindt ze belangrijk. ‘In eerste instantie had ik die rubric
zelf gemaakt, omdat ik dacht als docent leerlingen te moeten aanreiken
waar een goed product aan voldoet. Die rubric heb ik op ‘Actief leren
zonder cijfers’ gedeeld en om feedback gevraagd. Meerdere leden
hebben de tijd genomen om die rubric te bekijken en hebben mij
daadwerkelijk feedback gegeven en denkvragen gestuurd. Op basis
daarvan ben ik samen met de leerlingen de rubric gaan invullen in
plaats van het zelf te doen en heb ik de scores (voldoende / goed / etc)
weggelaten.’
Het delen van waar je mee bezig bent, feedback krijgen, leuke en nuttige contacten opdoen, Dieke vindt het een fantastische manier van
werken. ‘Ik heb contact met mensen door het hele land, mijn onderwijs
wordt echt elke dag beter en mijn leerlingen groeien als kool. Waar ik
echt verder in wil, is het zelfsturende karakter van mijn lessen vergroten. Minder werken vanuit de gemiddelde leerlingen en meer werken
vanuit het individu: wat heb JIJ te leren? Verder hoop ik samen met de
andere talensecties een voortrekkersrol te kunnen vervullen op de
Waldheim-mavo om ons onderwijs schoolbreed persoonlijker te
maken. Want aan deze veranderingen werk ik niet alleen, we doen dat
samen, ik en mijn collega’s op de Waldheim-mavo. We inspireren
elkaar door uit te wisselen, door te wijzen op boeiende artikelen, door
samen lessen te ontwerpen.’
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TOETSWETENSCHAP

MANOE MESTERS (NRO) EN ELSA JONKERS

WAT ZEGGEN DE ONDERZOEKERS?

Toetsing
in de kennisrotonde
Sinds 2016 bestaat de Kennisrotonde. Bij deze
digitale vraagbaak kun je met alle actuele
kennisvragen uit en over het onderwijs terecht.
‘Zorgt een brede brugklas voor een effectieve
selectie?’ of ‘Wat is er bekend over het begrip
‘hyperfocus’ en is er een mogelijke relatie met de
executieve functie ‘vastgehouden aandacht’?’
Op basis van literatuur, raadpleging bij
deskundigen en/of lopend of nieuw onderzoek
formuleert de Kennisrotonde een antwoord.
Worden er ook vragen gesteld over toetsing,
evaluatie of examinering? Toets! houdt voor u in
de gaten welke vragen op dit gebied interessant
zijn en vat de antwoorden samen. En natuurlijk
verwijzen we u vooral naar de rubriek zelf:
www.nro.nl/kennisrotonde/

HOE KAN HET ONDERWIJS MET SUCCES FORMATIEVE
TOETSING INZETTEN?
Formatieve toetsing staat vol in de aandacht. Formatieve toetsing is een
vorm van ‘check&feedback’ die het verdere leren richting geeft (tegenover
summatieve toetsing, waarbij een leerproces met een cijfer wordt afgesloten). Veel docenten zijn bezig om formatief toetsen in hun onderwijs te integreren, en dat gaat vergezeld van veel vragen. Hoe doe ik het? En hoe doe
ik het voor zoveel leerlingen tegelijkertijd? Werkt dit echt? Aan de Kennisrotonde werd in dit kader de volgende vraag gesteld: Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?

Het antwoord van de Kennisrotonde samengevat:
Drie benaderingen van formatief toetsen
Als we het over formatief toetsen hebben dan bedoelen we ‘toetsen’ tijdens het leren met als doel het leerproces te verbeteren. In tegenstelling
tot summatief toetsen dat na het leren plaatsvindt om de opbrengst van
het onderwijs vast te stellen. Hoewel men bij het woord ‘toetsen’ vaak
denkt aan een klaslokaal met afgezonderde tafels en zwetende leerlingen
kan formatief toetsen ook op informele wijze plaatsvinden, geheel geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. Denk aan observeren en vragen naar
wat een leerling denkt als effectieve methoden om het leren te stimuleren.
Echter leerlingen zijn vaak zelf ook prima in staat om eigen werk of dat van
hun medeleerlingen te beoordelen.
Er valt een onderscheid te maken tussen drie benaderingen van formatief
toetsen. Opbrengstgericht werken waarbij de vorderingen van leerlingen
worden verzameld en geanalyseerd om op basis daarvan het onderwijs te
kunnen verbeteren. Assessment for learning betekent dat docenten aan
de hand van bijvoorbeeld gesprekken en observaties bepalen wat het
niveau is van leerlingen en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Met
diagnostisch toetsen worden de leerbehoeften van leerlingen geïdentificeerd om gericht de ontwikkeling te kunnen stimuleren.

Aan welke condities moet formatief toetsen voldoen?
Allereerst moeten toetsen uiteraard betekenisvol zijn en aansluiten bij het
curriculum, de leerdoelen en het niveau van de leerlingen. Daarnaast is het
belangrijk dat formatieve toetsing frequent plaatsvindt, minstens eens in de
zes weken, om echt de motivatie van leerlingen te bevorderen. Verder
vraagt het niet alleen vaardigheden van de leraar, zoals feedback kunnen
geven, samenwerken en het betrekken van leerlingen bij het toetsproces,
maar ook een actieve rol van leerlingen. Last but not least is formatief toetsen ontzettend gebaat bij een toetscultuur die gericht is op het verbeteren
van het onderwijs.
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En als aan alle condities is voldaan, wat levert dat formatief toetsen dan
op?
Naar het effect van formatief toetsen als geheel is nog weinig kwalitatief
goed onderzoek gedaan. Wel is het effect van feedback, een kenmerk van
formatief toetsen, vaak onderzocht. De Kennisrotonde verwijst naar overzichtsstudies waaruit blijkt dat feedback een van de krachtigste methoden
is om leren te stimuleren. Een versterkte intrinsieke motivatie van leerlingen
om leerdoelen te behalen bereik je voornamelijk door het geven van aanwijzingen en het versterken van gewenst gedrag. Zoals hierboven al te
lezen is, stimuleren methoden van formatief toetsen het leren bij leerlingen.
Ook voelen zij zich door self-assessment en peer-assessment verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en leren ze zichzelf reguleren.
Hoewel formatief toetsen voor veel docenten en leerlingen goed ‘voelt’, is
er dus nog weinig wetenschappelijke onderbouwing voor. Het volledige
antwoord en rapport op deze vraag vindt u op www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/hoe-kan-het-onderwijs-met-succes-formatieve-toetsinginzetten/

WAT IS HET EFFECT VAN HUISWERK OP HET
LEERRENDEMENT EN DE SCHOOLPRESTATIES VAN DE
LEERLING?
De vraag of huiswerk maken wel opbrengst heeft is een regelmatig terugkomende vraag. Een logische vraag ook, want huiswerk kost tijd, inspanning, en kan tussen leerlingen grote verschillen teweegbrengen. Dat kan te
maken hebben met werkhouding, maar ook met een thuissituatie. Is het
misschien beter om als school alles wat een leerling moet leren binnen de
schooltijden aan te bieden en het huiswerk maar laten voor wat het is? Aan
de Kennisrotonde werd in dit kader de volgende vraag gesteld: Wat is het
effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de
leerling?

Het antwoord van de Kennisrotonde samengevat:
Twee grote Amerikaanse metastudies concluderen dat leerlingen die huiswerk maken, beter presenteren én dat hoe meer tijd leerlingen besteden
aan dat huiswerk, des te beter hun scores zijn.

oefening en is dus leerstof waarmee de leerlingen al bekend zijn en waarmee ze zelfstandig kunnen oefenen. Ofwel het huiswerk is bedoeld als
voorbereiding of verdieping en dan mag het dus wel nieuwe leerstof zijn,
zodat leerlingen er vast mee aan de slag gaan voor ze in de klas verder
gaan met dit onderwerp en meer uitleg krijgen.

Is het positieve effect van huiswerk leeftijdsgebonden?
Zijn de positieve effecten van huiswerk in het voortgezet onderwijs heel
sterk aanwezig, dat geldt niet voor basisschoolleerlingen. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat basisschoolleerlingen nog niet de studievaardigheden hebben ontwikkeld die nodig zijn bij het maken van huiswerk.
Ook hebben zij wellicht meer moeite met het focussen van hun aandacht.
Echter er valt niet met zekerheid te zeggen dat huiswerk helemaal geen
effect heeft op de schoolprestaties van basisschoolleerlingen. Soms krijgen juist de kinderen met de lagere schoolprestaties huiswerk om ze bij te
spijkeren. Dat maakt het lastig om iets te zeggen over het causale verband
tussen huiswerk en schoolprestaties bij basisschoolleerlingen.
Rol van de docent
Ook bij dit onderwerp blijkt de feedback van de docent een positief effect
te hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo heeft huiswerk meer
effect als het wordt nabesproken. Nog effectiever is het koppelen van een
cijfer aan het huiswerk (dat is een opmerkelijke conclusie in deze tijd [red.]).
Maar het meest effectief is huiswerk als de leraar het gemaakte nabespreekt. Het gaat daarbij niet om de krullen of kruizen, maar om procesgeoriënteerde feedback die antwoord geeft op vragen als waar ga ik naartoe?, hoe doe ik het? en wat is de volgende stap?
Het volledige antwoord en rapport op deze vraag vindt u op
www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/effect-huiswerk-op-leerrendement-en-schoolprestaties/

De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, PO-Raad,
VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie, en is ondergebracht bij het
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Waarom werkt het maken van huiswerk?
Leerlingen onthouden en begrijpen de leerstof beter als ze actief met de
stof bezig zijn. Het maakt dat ze hun kennis en vaardigheden verfijnen en
uitbreiden. Huiswerk maken draagt hieraan bij. Het is dan ook goed om
vooraf het doel van het huiswerk te bepalen. Ofwel het huiswerk dient als
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[ADVERTENTIE]

TRIX ESCHWEILER

COLUMN LERAAR

Trix Eschweiler is docente Duits aan het
Ashram College in Alphen aan de Rijn en auteur
voor de methode Salzgitter.

Ontdek het Nationaal Onderwijsmuseum
over vroeger, voor later, van nu!
TENTOONSTELLINGEN
STRIJD! Heldhaftig verleden
op schoolplaten
Nog te zien tot half mei 2017
Dit heilzaam toezigt
200 jaar onderwijsverslag
1 april t/m 30 september 2017
Van het naadje en de kous
Vanaf 24 juni 2017
Vrijheid, Blijheid?
In samenwerking met Het Hof
Vanaf 9 september 2017

Even geen zorgen
hebben omdat mama
een spin op je buik zet
Zieke kinderen voelen zich beter als
hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er
de Ronald McDonald Huizen.

VERTROUW OP JE
VAKKENNIS EN MAAK
JE LES ACTUEEL!

EDUCATIE
SCHOOL BNB
Ontdek de bijzonderheid
van jouw school!
Start september 2017. Schrijf
je nu in voor de nieuwsbrief
via onderwijsmuseum.nl en
blijf op de hoogte van dit
unieke project over de
vrijheid van onderwijs!
Kijk voor het complete aanbod van onderwijsprogramma’s op www.onderwijsmuseum.nl/educatie.

ACTIVITEITEN
Onderwijscafé
Elk kwartaal organiseert het
Onderwijsmuseum een
onderwijscafé voor professionals in en uit het onderwijs.
Kom meer te weten over
actuele thema’s en wissel
kennis uit met vakgenoten!
Kijk voor alle activiteiten op
www.onderwijsmuseum.nl
Nationaal Onderwijsmuseum
Burg. de Raadtsingel 97
3311 JG Dordrecht
078 632 68 20
info@onderwijsmuseum.nl

www.onderwijsmuseum.nl

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders

Je blijft
niet mailen

als je buiten
kunt
spelen
Buitenspelen is gezond. Daarom helpt Jantje Beton
kinderen om hun eigen buurt weer leuk te maken.
Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl.

Haal het kind naar buiten!

Vrolijk stemmende ontwikkelingen, daar kunnen we
er niet genoeg van hebben! In deze Toets! voldoende voorbeelden lijkt me. Ik wil daar zelf graag nog
iets aan bijdragen, namelijk de boodschap dat we
die vrolijk stemmende ontwikkelingen in het onderwijs zelf ter hand kunnen nemen. We hoeven niet te
wachten op beleid, of op nieuw onderzoek. We hoeven niet te wachten tot iemand ons de vrije hand
geeft te handelen. Ons lokaal is groot, onze ruimte
nog groter; we hebben het heft in eigen handen.

Belangrijk voor mij is dat leerlingen aantonen dat ze
bekwaam zijn, dat ze iets geleerd hebben. In mijn les
doen ze dat bijvoorbeeld door middel van een
Ganzenbordspel, een Kahoot, een Socrative test,
een quiz, een rollenspel of een filmpje. De afwisseling en de creativiteit in de werkvormen… leerlingen
genieten ervan! Extra winst voor de leerling is nog
dat veel van de werkvormen gepaard gaan met ‘een
beloning’. Dat kan zijn een extra uitdagende opdracht,
een ‘vrije les’ of verzin iets anders creatiefs.

Ik ben vakdocent Duits op het Ashram College in
Alphen aan den Rijn en native speaker met een
lange leservaring in het voortgezet onderwijs. De

dingen die ik doe in de klas zijn gericht op een aantal
belangrijke zaken die mij én de leerling meer zelfvertrouwen geven en voor ons beiden werksfeerverhogend werken: namelijk het vergroten van de medezeggenschap en invloed van de leerling op de
leerstof en meer controle op zijn tijdsplanning. Het
geeft de leerling een gevoel van autonomie en mij
meer tijd voor maatwerk.

Voor mijn vak Duits heb ik zelf veel ondersteuning
aan mijn eigen website: www.digiweltdeutsch.nl/.
Het is een wikipedia, het biedt herhaling van noodzakelijke grammatica en geeft plezier om met Duits
te stoeien, ook met onderwerpen die men nog niet
in de les heeft gehad. De uitleg is simpel, visueel en
duidelijk voor het zelfstandig werken en leren. Voor
de extra motivatie kan de leerling zelfs een certificaat
halen. In de klas levert het soms een ware strijd tussen de leerlingen op. Als docent kan ik het digitaal in
de gaten houden, ik zie ook de voortgang.

Wat betreft de planning: de leerlingen maken die
zelf, zij bepalen hoe hun leertraject eruit gaat zien.
Die planning en de lesactiviteiten die erbij horen laat
ik altijd op een A3 plakken met gele post-it-briefjes,
waarin we ook uitrekenen hoeveel lessen we hebben voor welke activiteiten. De A3-poster vormt de
planning en ook de voortgangsrapportage, wat
zowel de leerling als de docent in één oogopslag
laat zien wat er is gedaan en wie waarmee bezig is.
Daarbij behalen we ook nog tijdwinst: de leerling
bepaalt zijn eigen werkwijze, vraagt alleen uitleg als
hij of zij daaraan behoefte heeft en gaat vooral zelf
op onderzoek!

Veel leraren gebruiken een methode, voor sommigen een onmisbare houvast. De opdrachten en tussentoetsen, de hoofdstukindeling… hapklare brokken. Maar dat hoeft niet. Ik zou iedereen willen
stimuleren om vooral te vertrouwen op je eigen vakkennis. Werk thematisch, durf het boek dicht te
slaan. Maak je les actueel! Het geeft zowel aan de
docent als aan de leerling een energieboost! Er zijn
zoveel mogelijkheden om creatief te werk te gaan,
zoveel bronnen ook om te gebruiken. Het zijn maar
voorbeelden, slechts ‘die Spitze des Eisbergs’.
Viel Spass!
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Delen is verm enigvuldigen

RUBRIEK
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MEDEWERKERS VAN BUREAU ICE DELEN MET DE LEZERS LEUKE, LEERZAME, NUTTIGE EN SOMS ONTROERENDE ONDERWIJSZAKEN.

Nieuwkomers
op school

Naam:
Trefwoorden:

Haas de Groot
docent Nederlands/NT2, senior medewerker
Bureau ICE, inburgeringsexamen,
de Staatsexamens NT2, Intake-instrument NT2,
het Voortgangsinstrument NT2, NT2-toetsen
in de TOA, beoordelaarstrainingen

Straatbeeld

Naam:
Trefwoorden:
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Hannelies Boelhouwer
hoofd expertteam, onderwijskundige, docent
maatschappijleer, auditor, trainingen
Toetsbeleid, trainingen Hoe maak ik een goede
toets, adviseur, TOA-toetsen

‘Vorige week kreeg ik een recensie-exemplaar van het boek ‘Nieuwkomers op
school’ (uitgeverij Pica). In dit boek komen meer dan twintig onderwijsexperts
aan het woord over het onderwijs aan nieuwkomerskinderen. Docenten,
intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten, directies en
besturen van po en vo beschrijven wat nodig is om goed onderwijs te geven
aan kinderen van immigranten, hun een goede start te bieden op weg naar
een betere toekomst. Zowel organisatorische vraagstukken (financiën,
gebouw, personeel) als onderwijskundige zaken (wat is goed onderwijs, de
kenmerken van NT2, lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, omgaan met
analfabetisme, met ouders van nieuwkomers en cultuurverschillen) komen
aan bod.

‘Laatst was ik met collega’s mee met een training die we verzorgen over toetsbeleid, en daar viel het me nog eens op: er verandert echt iets in de klassen. Er
wordt bewuster nagedacht over wat wél en niet behandeld wordt, wat wél en
niet getoetst wordt. Er is meer aandacht voor de leerlijnen en leerdoelen. En
dat zie je terugvertaald in de klas, in het lesprogramma. Toen ik nog voor de
klas stond, hielden we veel strakker de methode aan. ‘Zij van de methode’
zouden toch wel weten wat het beste is? Ook al zei ons gevoel dat bepaalde
onderdelen te ver gingen voor een klas, of niet aansloten bij de belevings
wereld, of niet handig waren juist op dát moment… we behandelden gewoon
hoofdstuk na hoofdstuk. En als we het erover hadden, was het wat lijdzaam
gemopper.

Het boek vertelt ook nog een ander verhaal, een verhaal waarin de nieuwkomerskinderen zelf aan het woord zijn. Ze zijn in een lessenserie aan de slag
gegaan met de vraag ‘Wie ben jij?’ om zo over zichzelf en elkaar te leren. Lessen die de kern raken van wat we in het andere deel lazen: aandacht voor het
kind en gezien worden. Hun verhalen worden afgewisseld met gedichten in
eenvoudige taal en fraaie portretten. Waarom werd ik daar nou zo blij van?
Om de betrokkenheid en de hoop die van die bladzijden spatten. Zo veel mensen die zich inzetten om passend onderwijs te bieden aan deze kwetsbare
groep, die aandacht hebben voor de individuele leerling en kijken naar wat
hij of zij nodig heeft om onder moeilijke omstandigheden toch tot bloei te
komen. Om de prachtige foto’s en tekstjes van deze kinderen. Maar ook om de
opzet van deze uitgave: alle experts hebben belangeloos meegewerkt, zodat
zo veel mogelijk docenten kunnen delen in hun kennis.’

Ik word er heel blij van dat ik op Facebook, internet en op scholen zie dat
docenten kritischer worden; dat ze de lessen gaan bekijken met de leerdoelen
en leerlijnen in het achterhoofd. En laatst was ik ergens waar leraren er werk
van maakten om de leerdoelen en leerlijnen ook te vertalen naar een taal
waar leerlingen ook iets mee kunnen en waar ze deze vertaalde doelen met
leerlingen deelden. Zo gaven de leraren aan hun leerlingen inzicht in wat ze
moeten leren, wat het eindpunt is, waar ze staan, waar hun sterke punten en
verbeterpunten liggen. Het leren ligt natuurlijk uiteindelijk bij de leerling,
maar weten wat je doel is, is een voorwaarde om de weg erheen te gaan
bedenken en volgen!’

‘Twee weken geleden kreeg mijn dochter, die nu in groep 5 zit, haar rapport
mee. Uitgelaten als altijd stormde ze de school uit en kwam me enthousiast
tegemoet gerend. Thuis belandde haar rugtas met een grote zwier in de hoek.
Ik was best nieuwsgierig naar haar rapport, maar kennelijk was dit voor Eline
niet zo’n issue. ‘Oh ja, die heb ik in mijn tas. Zal ik hem even pakken?’ Gezamenlijk bekeken we de kleurrijke bladzijde in haar rapport. Enthousiast vertelde ze over de kleurplaten. Toen kwamen we bij iets dat de school ‘Straatbeeld’ noemt. Een mooie plaat, een boomachtige mindmap. ‘Kijk mam, hier
ben ik al super goed in. Ik ben mensknap, beweegknap en ook natuurknap.
Nu wil ik nog beter worden in zelfknap en beeldknap. Ik moet soms meer rust
nemen en me beter concentreren. En de juf gaat me helpen bij het meer in
beelden denken. Dat lijkt me zo leuk als ik dat beter kan!

‘Ik was helemaal verdiept in een inspirerend artikel over leren zonder cijfers,
toen de stewardess iets omriep. Iets over een extra rondje boven Eindhoven
draaien. Zag ik nu gespannen gezichten bij de crew? Leek het nu alsof ze
haastiger de boel aan het wegruimen waren? Ik heb geen vliegangst, maar in
dit soort gevallen ben ik ook geen held. En ineens moest ik denken: ‘Laat het
in vredesnaam zo zijn dat de gezagvoerder voor het examen ‘Veilig landen’
stevig summatief getoetst is. En ik hoop ook dat hij daar een dikke 10 voor
heeft gehaald. Een 8 is mij absoluut te weinig…’ Want stel je voor dat hij 20%
van de landingsprocedure niet beheerst. Inmiddels lachte het cabinepersoneel ons alweer toe, en ook aan hun gedrag was eigenlijk niets bijzonders
meer te zien. Na 10 minuten zette de piloot het toestel uiterst beheerst op de
grond, en samen met de andere vakantiegangers applaudisseerde ik enthousiast en vooral opgelucht mee.
Het voorval zette mij aan het denken. Goed onderwijs is meer dan wel of niet
cijfers geven. Geen cijfers geven leidt niet automatisch tot beter onderwijs.
Maar cijfers geven betekent ook niet automatisch slecht onderwijs en niet
gemotiveerde leerlingen. Laten we genuanceerd blijven en het cijfer niet wegzetten als het kwade genius. Waar het wezenlijk om gaat is hoe de leraar de
leerling tot leren kan brengen. Motiveert hij de leerling, stimuleert hij zelf
reflectie en zelfverbetering? Goed onderwijs gaat over leerlingen die leren leuk
en nuttig vinden en die het beste uit zichzelf willen halen, omdat ze docenten
hebben die in hen geloven, en die de goede leergesprekken met hen voeren. In
die context heb je soms cijfers nodig, en soms niet.

Met stralende ogen keek ze me aan. Ze had een duidelijk beeld gekregen van
de punten waarin ze goed was en vol overgave gaf ze zich over aan alles wat
ze kon gaan bijleren. Een Straatbeeld, met weggetjes waarover het kind zijn
eigen leerproces mag doorlopen.
Wat had de school dat goed in
beeld gebracht. Wat fijn, zo’n rapport, niet als eenzijdige meting
maar als een onderdeel binnen het
leren!’

Ik kreeg zonet een app van mijn dochter Felice. Ze heeft een 8 gehaald voor
Duits. Ik app met trots terug: ‘Een 8, Felice! Ben supertrots op je! ’

‘Zij van de
methode’

Naam:
Trefwoorden:
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Een 8 voor
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Jesús de la Torre y Rivas
docent Nederlands en wiskunde,
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Gert Biesta, Het leren voorbij – democratisch onderwijs voor een menselijke toekomst (2016)
In september 2016 verscheen de Nederlandse vertaling van ‘Beyond Learning’: ‘Het leren voorbij’. Dit boek, samen met
de andere twee werken van dezelfde auteur (‘Goed onderwijs en de cultuur van het meten’ (2012), ‘Het prachtige risico
van onderwijs’ (2015)) legt in trilogievorm een stevig fundament voor ons denken over onderwijs. ‘Het leren voorbij’ is een
waardevolle bijdrage aan de huidige discussie over de rol die burgerschap in ons onderwijs heeft. Laten we het formuleren
van verplichte onderwijsdoelen nog even uitstellen, en laten we vooral nog niet beginnen aan burgerschapstoetsen. Laten
we eerst ‘Het leren voorbij’ eens rustig en grondig lezen. Onderwijs, en zeker ook onderwijs gericht op democratisch burgerschap, vraagt om ruimte voor jongeren om zelf initiatieven te leren nemen, zelf te gaan handelen en daarmee zorg te
dragen voor het laten ontstaan van verschillen en nieuwe initiatieven. Ze zullen met zaken komen die we niet van tevoren
hadden kunnen voorzien. Burgerschap kunnen we voorleven en met de beste bedoelingen proberen over te dragen, maar
uiteindelijk vraagt het om openheid als het gaat om het resultaat. En juist dat maakt onderwijs zo mooi risicovol.

GEEN TOETSREVOLUTIE,
MAAR ‘CONSTRUCTIVE
ALIGNMENT’

Het boek geeft de lezer een zeer uitgebreid palet van voorbeelden van formatief toetsen. Centraal in die voorbeelden
staat het belang van leerdoelen. Door het verduidelijken van
de leerdoelen zal een goede aansluiting tussen leerdoelen,
instructie en leren en toetsing (constructive alignment) beter
gerealiseerd kunnen worden. Het boek is zeer informatief
voor het voortgezet onderwijs. Formatief toetsen is daar zeker
zeer nuttig. Echter niet als vervanging van summatieve toetsing, maar als een belangrijke leer- en instructiestrategie.
Zoals Bloom al in 1969 aangaf: ‘Formative evaluation may be
graded and used as part of the judging and classificatory
function of evaluation, we see much more effective use of formative evaluation if it is separated from the grading process
and primarily seen as an aid to teaching’ (p.48).
Desirée Joosten-ten Brinke is lector Kwaliteit van toetsen en
beoordelen en academic director van de masteropleiding
Toetsdeskundige bij Fontys lerarenopleiding Tilburg, en universitair
hoofddocent bij de Open universiteit.

De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen?
Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben
in de maatschappij van de 21ste eeuw? Ons onderwijs is voortreffelijk, maar het
werkt niet even goed voor alle leerlingen. Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen
dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school?
Wat is de rol van de leerkracht? En wat is de rol van ouders? En moeten we nu
massaal computers en tablets in onze klassen invoeren?
Dit boek biedt een antwoord op de grote vragen over het onderwijs van de 21ste
eeuw. Geschreven in een heldere taal, opgefrist met concrete ideeën uit de onder-

Kris Van den Branden

wijspraktijk en overgoten met een stevige dosis optimisme. Want ons onderwijs
is uitstekend maar het kan nog beter. Beter aangepast aan de moderne tijden,
beter voor leerlingen en hun ouders, beter voor leerkrachten.
Onderwijs voor de 21ste eeuw is een must voor iedereen die geeft om de kwaliteit
van ons onderwijs. Iedereen dus.

Kris Van den Branden
is lerarenopleider en docent aan de KU Leuven en ouder van
drie schoolgaande dochters. Hij was jarenlang woordvoerder van het
Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles
wat met onderwijs te maken heeft en heeft een torenhoog respect voor
leerkrachten. Hij ziet onderwijs als een krachtige hefboom
voor een beter leven en een betere wereld.
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Onderwijs voor de 21ste eeuw

In de inleiding op pagina 9 pleiten de redacteuren stellig voor
een toetsrevolutie: een onderwijssysteem zonder cijfers,
gevolgd door ‘het is tijd voor een feedbackcultuur met rijke,
formatieve toetsing’. Voor deze feedbackcultuur is in het
boek veel steun te vinden. Een onderbouwing voor het
afschaffen van cijfers ontbreekt echter in de volgende hoofdstukken. Het is dan ook de vraag of het geven van cijfers een
feedbackcultuur uitsluit. Wanneer geen cijfers gebruikt worden, blijken docenten allerlei andere instrumenten in te zetten
om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerlingen. De
vraag daarbij is of ‘twee van de vijf sterren’ of ‘een half gevulde thermometer’ niet net zo weinig zeggen als een cijfer 5. In
al deze gevallen wordt mogelijk alleen uitgesproken of de
leerling een leerdoel voldoende en aantoonbaar beheerst.
Doel van een summatieve toets is vaststellen óf er geleerd is.
De leerwaarde van een toets is echter laag als die toets alleen
als doel heeft vast te stellen óf er geleerd is. Voor informatie
over belangrijke vervolgstappen voor de leerling is kwalitatieve informatie in aanvulling op het cijfer noodzakelijk. Een summatieve toets kan echter ook formatief ingezet worden om
het leerproces verder vorm te geven. In een systeem met
cijfers is het dan ook mogelijk om de ontwikkeling van het
individu centraal te stellen met behulp van formatief toetsen.
Zo vertelt de docent Engels in het interview dat ze op basis

van de toetsen voor een cijfer kon zien hoe haar nieuwe
manier van onderwijs ertoe geleid heeft dat de resultaten
omhoog zijn gegaan (p.38). Het cijfer op de toets heeft in dit
geval een informatieve functie gehad voor de docent, hetgeen ook een doel van toetsen is. Terecht geeft deze docent
aan dat de kwaliteit van de toetsen dan wel op orde moet zijn.
En daar ligt dan ook de crux. De kwaliteit van de toetsen die
gebruikt worden om een beslissing te nemen, moet aansluiten bij de leerdoelen en een goede afspiegeling zijn van het
onderwijs. Ook moet de toets plaatsvinden op het (juiste)
moment waarop een leerling in staat zou kunnen zijn om de
leerdoelen aan te tonen. Dit betekent dat scholen moeten
zoeken naar een goede balans tussen formatief en summatief
toetsen. Door het gebruik van formatief toetsen kan ervoor
worden gezorgd dat de cijfers samen met feedback (gericht
op toekomstig functioneren) informatierijk worden.

Het leren voorbij • Gert Biesta • ISBN 9789490120177 • Prijs € 24,99 • Uitgeverij: Phronese

Kris Van den Branden

In december verscheen het boek ‘Toetsrevolutie: naar een
feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs’ onder redactie
van Dominique Sluijsmans en René Kneyber. In dit boek
wordt het belang van formatief toetsen voor het voortgezet
onderwijs besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden
van docenten en onderzoeksresultaten. Mooie voorbeelden
waarbij docenten laten zien dat het goed mogelijk is om de
lessen zodanig in te richten dat leerlingen meer betrokken zijn
bij hun eigen leerproces, meer gemotiveerd zijn om te leren en
begrijpen wat ze aan het leren zijn. De theoretische hoofdstukken ondersteunen deze bevindingen.
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Kris van den Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw (2016)
Met de insteek ‘hoe kan het onderwijs voor álle leerlingen tot optimale ontwikkeling leiden?’ reflecteert Van den Branden
op het huidige onderwijs en legt de vinger op tal van zere plekken. Hoe kan het anders? Wat is daarbij de rol van de leerkracht? En van de ouders? Als leraar, lerarenopleider, wetenschapper en ouder put hij uit al die ervaringsbronnen op zoek
naar antwoorden. De start van kinderen als het gaat om taal kent bijvoorbeeld al enorme verschillen. Bedenken we dat
een kind met een anderstalige achtergrond vijf tot acht jaar nodig heeft om zijn schoolse taalvaardigheid – onmisbaar voor
goed begrip van de vakken – te ontwikkelen op het niveau van een Nederlands kind, dan besef je dat er van kansengelijkheid nu geen sprake is. Dit gekoppeld aan het voortdurende meten, maakt dat kinderen die zwak scoren ook gaan denken dat ze zwak zijn. Het doet hun ‘energie-leren-wiel’, zoals Van den Branden dat noemt, stokken. Het lezen van dit boek
heeft geen ontmoedigend effect, integendeel. Het boek laadt je op en doet je de handen in elkaar slaan, omdat er zoveel
is om voor aan de slag te gaan. Er is zoveel dat we wél kunnen doen aan het vergroten van de kansen voor ieder kind in
ons onderwijs.
Onderwijs voor de 21ste eeuw • Kris van den Branden • ISBN 9789462922853 • Prijs € 24,95 • Uitgeverij: Acco

Todd Rose, The End of Average – How to succeed in a world that values sameness (2016)
Het voortdurend vergelijken van leerlingen met elkaar, uitgaande van een gemiddelde, is in ons onderwijs aan de orde van
de dag. Maar ooit is dit bedacht. In het boek ‘The End of Average’ schetst Todd Rose hoe we aan dat denken zijn gekomen. En hoe het zo’n vlucht heeft kunnen nemen. Door de Belg Quetelet (ja, die van het ideale gewicht) is het concept
‘de gemiddelde mens’ tot leven gebracht en de Engelsman Francis Galton liet ons geloven dat het gemiddelde middelmatigheid betekende en dat je ernaar moest streven daar zo ver mogelijk uit de buurt te blijven. De Amerikaan Thorndike
bracht het gemiddelde naar het onderwijs: een mooi middel om al in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen wie voor
de industrie de beste managers zouden zijn en wie de arbeiders. Selectie nog ver voor de poort van de fabriek, namelijk
al in de klas. En door de school zoveel mogelijk op een fabriek te laten lijken (bel, rijtjes met tafeltjes, geconcentreerd werkjes doen) konden kinderen al zo vroeg mogelijk wennen aan hun toekomstige plek in de samenleving. Met tal van voorbeelden toont Todd Rose aan dat het geloof in het gemiddelde ons vooral heeft opgeleverd dat we het individu niet meer
zien en welke ongewenste effecten dat heeft voor de samenleving.
Een aanrader voor iedereen die voelt dat het gemiddelde geen goed uitgangspunt is en dit met goede, soms hilarische
voorbeelden wil kunnen onderbouwen.
The End of Average • Todd Rose • ISBN 9780062358363 • Prijs $ 27,99 • Uitgeverij: HarperOne
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‘De staat van
het onderwijs’
OVER TAAL, REKENEN EN MAATSCHAPPELIJKE (ON)DEUGDZAAMHEID

Papier, papier en nog eens papier. Om moedeloos van te worden. Wie
las dat allemaal? En waarom zouden we ons verdiepen in deze onderwijshistorische brij uit de negentiende en de twintigste eeuw?
Die onderwijsverslagen waren in het verleden toch niet meer dan een
verplicht nummer – een ‘grondwettelijke opdracht’ –, enkel en alleen
bestemd voor de Staten-Generaal, het parlement van Nederland?
DICHT OP DE HUID VAN DE TIJD
Het is even doorbijten, maar als je er in eenmaal in zit, dan blijken die
verslagen een rijke bron te zijn voor de onderwijs- en de sociale geschiedenis. Door het gehele land observeerden schoolopzieners – de voorlopers van de onderwijsinspecteurs – de dagelijkse beslommeringen van
onderwijzers en hun leerlingen in de stad en op het platteland. Vers
van het mes noteerden ze wat ze zagen, meemaakten. Sommige delen
van de onderwijsverslagen kunnen gezien worden als een sociaalhistorische bron die dicht op de huid van de tijd zit. Het ging niet alleen over
het droevig stemmende niveau van rekenen, lezen en schrijven; het
hoofdpijndossier rekenen lijkt van alle tijden. Schijnbaar willekeurige
zaken als drankmisbruik (honderd jaar geleden dronk men sloten bier
en jenever) en het leren omgaan met geld (een halve eeuw geleden
maakten burgers ook al schulden) behoorden evengoed tot de thema's
waar schoolopzieners aandacht voor hadden.
ALCOHOLMISBRUIK
In het schooljaar 1911-1912 meldde een inspecteur uit het district Breda
dat het onderwijsniveau op sommige scholen zeer te wensen overliet.
In zijn ogen waren de oorzaken klip en klaar: veel schoolverzuim, te
grote klassen en de ‘achterlijkheid’ van de bevolking. Over dit laatste
noteerde hij dat schoolkinderen sterke drank gebruikten en rookten
(eveneens een maatschappelijke kwestie met een lange geschiedenis).
In de ogen van een andere inspecteur was het overigens opvallend dat
de meeste onderwijzers slechts met mate alcohol dronken of zelfs van
de ‘blauwe knoop’ waren. Onder deze beroepsgroep kwam drankmisbruik zelden voor, ‘terwijl het getal van hen die tot de onthouders
behooren, meer en meer toenemend is’.
Dat het probleem serieus en wijdverbreid was, staat onder meer in het
onderwijsverslag over 1908-1909. Een inspecteur hamerde erop dat
onderwijzers hun leerlingen niet alleen op ‘verderfelijke drinkgewoonten’ moesten wijzen, maar dat ze ook rekening dienden te houden met
het inplannen van vakanties. Vrij van school rond kermistijd was zeer
ongewenst: ‘Elk gehucht heeft zijn eigen kermis, waar de jeugd het
slechte voorbeeld van ouderen voor oogen heeft.’

onrustig, alnaar het overwicht dat de onderwijzeres op de kinderen heeft.’
Naast de aandacht die de juf nodig had om de lijstjes kloppend te houden,
de ‘financiële aandacht’, moest ze haar leerlingen ook in de gaten houden
en waar nodig corrigeren; door de Hoofdinspecteur treffend ‘politionele
aandacht’ genoemd. Met gepast mededogen noteerde hij: ‘Het is vaak al
half elf, als ze zuchtend nog eens de op de tafel neergelegde gelden telt en
aan haar gewone werk […] probeert te beginnen.’ Ze probeert het, noteerde de hoofdinspecteur, maar het lesgeven lukte niet.
Voor deze juf waren de maandagochtenden een beproeving: ‘Dan gaat
de deur weer open en brengen twee grote jongens de melkflesjes
binnen. […] Om kwart voor elf krijgen de melkdrinkers hun flesje en
rietje en wordt de melk gedronken. Het is toch wel te begrijpen, dat de
onderwijzeres een diepe zucht slaakt, als die morgen ook nog de dokter
met zijn assistente, of de tandarts met zijn hulp, of de gemeentelijke
inspecteur, of diens collega van het rijk het lokaal binnenstapt. Bovendien wordt die visite nog op de voet gevolgd door het hoofd der school,
die het melkgeld komt ophalen.’
Deze juffrouw moest overigens niet klagen, maar haar lot geduldig dragen. Schoolsparen was het aanleren van spaarzaamheid; een deugd,
een vorm van burgerschap. En schoolmelk was gewoon gezond, aldus
de melklobby uit die tijd.
Het voorkomen van drankmisbruik en het aanleren van spaarzaamheid – ervoor zorgen dat de gezinsfinanciën gezond zijn – zijn leerdoelen die van generatie op generatie overgedragen behoren te worden.
Ook het tonen van beleefdheid en fatsoen in de openbare ruimte (sociale vaardigheden), milddadigheid (goedgeefsheid jegens de arme medemens) en dierenliefde (geen vogelnestjes uithalen of poezen plagen)
zijn onderwerpen die niet aangeboren zijn. Op gezette tijden wezen
schoolopzieners in de onderwijsverslagen van de afgelopen twee eeuwen op het aanleren van deze zaken, die naast lezen, schrijven en rekenen óók onderdeel uitmaakten van het schoolcurriculum. Of, zoals het
in een taallesje uit 1822 rond deugdenonderwijs werd geformuleerd:
(Schoolopziener) ‘Wie leert ú zoo beleefd te zijn, kleine hartedief? / (Het
knaapje) Mijn váder en moeder, en mijn meester ook, mijnheer.’
Tegenwoordig noemen we dit, heel modern, ‘actief burgerschap’.
Jacques Dane is hoofd van de afdeling Collectie en Onderzoek van
het Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Foto: Jan Tito, Dordrecht

DE VROLIJKE ALBERTUS. Schoolboekje van de Groningse onderwijzer en
pedagoog Roelof G. Rijkens (1795-1855), Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht

In 2017 is het tweehonderd jaar geleden dat de Onderwijsinspectie
het eerste verslag uitbracht over ‘de staat van het onderwijs’ in Nederland.
Onlangs werden deze saai ogende verslagen bij elkaar gezet en
door een schoolfotograaf vereeuwigd.
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In de decennia rond 1900 was het verantwoord leren omgaan met
drank een onderwerp dat hoog op de onderwijsagenda stond. Een goede burger wist wat zijn taks was. Drankmisbruik was onwenselijk. En
dat is het nog steeds.
SCHOOLSPAREN
Het thema schoolsparen kent een lange traditie. De Nutsspaarbank
begon er in 1880 al mee. Sparen, het opzijleggen van een bedrag voor
later – het spreekwoordelijke ‘appeltje voor de dorst’, bestemd voor
moeilijke tijden – komt ook in de onderwijsverslagen voor.
Sparen leer je niet door er tijdens de reken- of taalles over te praten.
Sparen is ook niet te toetsen. Een leerling moet het sparen juist gewaarworden, ervaren, doen. Op beeldende wijze beschreef een hoofdinspecteur dat hij op een maandagochtend in 1954 een Rotterdamse
school bezocht waar de kinderen uit de twee laagste klassen om de
beurt naar ‘juf’ gaan om de ‘warme geldstukjes uit de vastgeknepen
knuistjes’ op haar tafel neer te leggen. Deze juf had het er maar druk
en moeilijk mee, omdat de muntjes (centen, stuivers, dubbeltjes) ook
nog voor andere doeleinden werden gebruikt: ‘Juf ontvangt, telt,
wisselt zonodig en noteert de stortingen op de verschillende lijsten:
schoolfonds, schoolreisje, oudercommissie, schoolkrant, schoolzwemmen, schoolsparen, schoolmelk, enz. En de klas werkt, rustig of

TENTOONSTELLING ‘DIT HEILZAAM TOEZIGT’
‘Jaarlijkse verslagen vol beschouwingen en markante details;
gloedvolle waarnemingen, goedwillende aanbevelingen en
aanmaningen van schoolopzieners en -inspecteurs, die de
geest van vroeger a
 demen. Maar ook de meer koele cijfers
en grafieken, die de huidige tijd weerspiegelen. Objecten,
documenten en beeldmateriaal tonen de historische en
actuele waarde van de onderwijsverslagen.’
Tussen 1 april en 30 september kunt u terecht in het Nationaal
Onderwijsmuseum in Dordrecht voor de bijzondere tentoonstelling ‘Dit heilzaam toezigt – 200 jaar Onderwijsverslag’.
Inlichtingen: www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/
dit-heilzaam-toezigt
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Hoe toetsen we?
En wat zegt een cijfer nu eigenlijk?
Vragen die direct effect hebben
op de ontwikkeling van leerlingen,
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docenten bezighouden.
Bureau ICE organiseert daarom
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nadenken over hun toetsdroom.
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Wilt u ook nadenken over hoe toetsing beter
kan én uw leerlingen daarbij betrekken?
Neem contact op met Mariska de Jong:
06 - 101 305 33 of expertteam-vo@bureau-ice.nl
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Service
GRATIS ABONNEMENT
Heeft u nog geen abonnement op Toets!? Dan kunt u zich aanmelden op www.toetsmagazine.nl/abonneer of
een e-mail sturen naar info@toetsmagazine.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook adreswijzigingen doorgeven.
Met een abonnement ontvangt u twee keer per jaar Toets! en wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van
het laatste toetsnieuws via de Toets! nieuwsbrief. Bekijk ook de Toets! Showcase op LinkedIn (zoek op #toets).
REAGEREN OP TOETS?
Reacties op artikelen in Toets! of vragen over toetsing kunt u mailen naar redactie@toetsmagazine.nl.
Een vraag stellen of een discussie starten kan ook via Twitter (@BureauICE) of in de Bureau ICE-groep op
LinkedIn.
EERDERE NUMMERS
Eerder verschenen nummers van Toets! kunt u downloaden op www.toetsmagazine.nl.
OVER BUREAU ICE
Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen.
Wij maken daarom al 35 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid,
zoals ons digitale toetssysteem TOA (grootste in het mbo en groeiend als leerlingvolgsysteem in het
voortgezet onderwijs), het Staatsexamen NT2 en de IEP Eindtoets voor leerlingen in groep 8.
Ook geven wij trainingen aan onderwijsgevers om hen (nog) beter te maken in het eerlijk beoordelen van
competenties. Dit doen wij voor het po, vo, mbo én ho.
LEERLINGVOLGSYSTEEM TOA
De TOA is een leerlingvolgsysteem en webbased toetssysteem met ruim 800 toetsen voor de kernvakken.
Meer dan 1 miljoen leerlingen en ruim 26.000 docenten nemen toetsen af uit de TOA. Met de TOA wordt
getoetst in het voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en bedrijfsleven. Het systeem is gekoppeld aan
administratiesystemen, zoals Magister en SOMtoday.
TOETSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Met vragen over toetsing in uw klas of op uw onderwijsinstelling kunt u terecht bij de toetsexperts van
Bureau ICE. Bijvoorbeeld met vragen als:
•	Hoe pas ik formatief evalueren toe in de les?
•	Hoe maak ik een toets waarin niet alleen op het niveau van kennisreproductie wordt getoetst, maar ook op
het niveau van inzicht en toepassing?
•	Hoe kan ik de voortgang van mijn leerlingen op het gebied van taal en rekenen volgen en bepalen wat zij
nodig hebben om hun resultaten te verbeteren? En hoe kan ik toetsresultaten gebruiken om taal- en
rekenbeleid vorm te geven?
•	Helpt een audit om zicht te krijgen op de kwaliteit van mijn toetsen?
•	Hoe formulier ik concreet een toetsbeleid?
In een gesprek met de toetsexpert kunt u de vragen bespreken die op uw school spelen. Maak een afspraak
voor een vrijblijvend adviesgesprek via 0345 - 65 66 10 of info@bureau-ice.nl.
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