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[ADVERTENTIE]

Waar staan we?
Het is november en we sluiten het kalenderjaar 2017 alweer bijna af. Een jaar waarin veel is gebeurd, misschien wel meer dan in
andere jaren. Op de scholen is het gesprek over toetsing in de volle breedte verder gevoerd. Over waarom het anders kan, waarom
men het anders wil en hoe dat dan moet. Wie had kunnen denken dat de begrippen summatief en formatief toetsen zo snel
gemeengoed zouden worden? Zowel de rekentoets als de diagnostische tussentijdse toets zijn afgevoerd als verplicht instrument.
Het verzet tegen het lerarenregister blijft levend, net als de roep om maatregelen die ruimte scheppen in de agenda van de leraren.
Er is gestaakt, en waarschijnlijk niet voor de laatste keer, zo lijkt het. De VO-raad blijft pleiten voor flexibilisering van de examens

Het verhaal
achter het cijfer
Jij weet dat een zes een voldoende is. En een vijf net niet. Dat is ooit zo afgesproken.
Maar wie wordt hier nu echt wijzer van? Waaróm is die vijf geen zes? Of een vier?
Daar ben ik benieuwd naar. Want soms ben je dolblij met een zeven. En soms baal je oprecht
van een acht.
Wie ben ik? Ik ben jij!. Hét digitale toetsplatform waarmee de leerling zich optimaal kan
ontwikkelen. En de docent dagelijks bijleert. Jij kent de wie achter de wat. Want een cijfer
vertelt een hoop, maar lang niet alles. En juist wat er niet gezegd wordt, is het vertellen
waard. Ik ben jij! Het verhaal achter het cijfer.

en de Onderwijsinspectie heeft dit jaar het nieuwe toezichtkader in gebruik genomen. Werkgroepen van leraren en leerplan
experts gaan aan de slag met de curriculumherziening, en ook daarover wordt het publieke debat verder gevoerd. De Onderwijsraad kondigt in haar werkagenda aan het komend jaar zowel over de curriculumherziening als over toetsing en examinering te
gaan adviseren. De onderwijssector ademt dynamiek en een toenemende behoefte aan eigenaarschap. Soms in polariserend debat,
soms in opbouwende dialoog.
Waar staan we, als het gaat om toetsing? Het is moeilijk om op die vraag een antwoord te geven dat collectieve geldigheid heeft.
Iedere school is op zijn eigen manier en tempo bezig met onderwijsontwikkeling. Alle leraren hebben eigen en vaak onderling
verschillende focussen en leerbehoeften. Maar er is bijna niemand voor wie toetsing geen issue meer is. Op sommige plekken was
het sentiment over toetsing aanvankelijk erg heftig. “Geen cijfers meer, weg met de toetsing.” Op dit moment lijkt de slinger weer
een beetje in het midden terug te komen. Wel toetsing, maar een ander soort toetsing. Wel toetsing, maar geen toetsdruk. Wel
toetsing, maar werk maken van feedback en leerdoelen. Wel toetsing, maar niet de leerling als geheel uit het oog verliezen.
In Toets! 9 hebben we een aantal spelers de gelegenheid gegeven om de vraag te beantwoorden: waar staan we? Scholen en
leraren vertellen meer over hun veranderende toetspraktijk en over hun opvattingen, en dat doen ook de Onderwijsinspectie,
SLO en Cito. Niet alleen in de sector onderwijs wordt nagedacht over de cultuur van het meten. Lees daarom vooral het interview
met sociologe Christien Brinkgreve en managementdeskundige Erik Koenen. Graag hadden we alle bijdragen ondersteund met

jij! is een merk van

een aantal kwantitatieve gegevens over staande praktijk en behoeften op het gebied van toetsing, maar de respons op een online
enquête vonden we te klein om verantwoord uitspraken te doen.

Waarom jij! toetsplatform?

•
•
•
•

G root aanbod in methodeonafhankelijke toetsen;
Uitgebreide rapportages die het verhaal achter het cijfer vertellen;
Gepersonaliseerde toetsroutes die differentiëren makkelijker maken;
Koppelingen met Magister en SOMtoday.

Nog een grote verandering in 2017? Het aantreden van een nieuw kabinet en de installatie van twee nieuwe onderwijsministers,
te weten Arie Slob (CU) en Ingrid van Engelshoven (D66). Hun beleid zal van invloed zijn op de speelruimte van scholen en
leraren, ook op het gebied van toetsing en examinering. Laten we hopen dat deze nieuwe bewindspersonen de transformatie in
onze onderwijssector goed op het netvlies krijgen, zodat we kunnen uitzien naar een opbouwende dialoog tussen bewindvoerder

Meer weten over jij! toetsplatform?

en scholen, en naar leraren die steeds vaker regie claimen en verantwoordelijkheid willen dragen. Onderwijsbeleid in cocreatie.

Kijk voor meer informatie op www.toets.nl/jij-toetsplatform of neem contact op met onze adviseurs
via 0345 - 65 66 85.

We wensen u veel leesplezier.
De redactie
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PORTRET

TIRZA DE FOCKERT

“Iedere toets
moet
nabesproken
worden”

We moeten niet
minder toetsen,
wel beter
Met toetsing in het voortgezet onderwijs is helemaal niet zo veel mis. Dat zegt Berrie de Zeeuw,
bestuurslid van de vakvereniging Levende Talen en docent Frans op het Pius X-College. Discussies
over minder toetsen en cijfers afschaffen, vindt hij niet zo interessant. "Ik vind het belangrijker om
kritisch te kijken of we wel het juiste toetsen."

Binnen het onderwijs wordt regelmatig geroepen dat alles anders
moet. Nu lijken toetsen het onderspit te moeten delven. Je hoort
steeds vaker de vraag: toetsen we niet te veel? Sommige scholen
pleiten er zelfs voor om helemaal niet meer te toetsen of om cijfers
af te schaffen. Dat lijkt een goede PR-strategie, maar krijg je daar
nu echt betere leerlingen van? Ik vraag het me af. Volgens mij
doen we het allemaal nog niet zo slecht. Mondiaal gezien behoort
Nederland al jaren tot de top. Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn Nederlandse jongeren bovendien de
gelukkigste ter wereld. Ondanks al die toetsen.
Je moet wel altijd kritisch kijken of je de goede dingen toetst.
En of je dat doet op een manier die past bij het vak. Wanneer het
over toetsing gaat, worden alle vakken vaak op één grote hoop
gegooid. Maar een taal leer je nu eenmaal anders dan wiskunde.
Je werkt niet per onderwerp, maar cumulatief. Bij het eindexamen
wordt immers kennis getest van vier tot zes jaar studie. Daarin komen zowel woorden uit de brugklas als uit het examenjaar terug.
Ik vind het dan ook logisch dat je bij een taal frequenter toetst dan
bij een vak als wiskunde. Om een taal goed onder de knie te
krijgen, moet je regelmatig woordjes, grammatica en zinnen leren.
Toetsing kan daarbij een zinvol onderdeel zijn van het leerproces.
Toetsen creëren bovendien voor zowel leerlingen als docenten
een bepaalde rust in de les. De leerlingen zijn zelfstandig bezig,
kunnen laten zien wat ze kunnen en leren waar ze staan. Dat is
ook voor hen prettig.
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Op onze school wordt de discussie over toetsing ook gevoerd.
Als vaksectie mogen we zelf bepalen hoe we vorm geven aan het
algemene toetsbeleid. We maken een toetsplan en besluiten
welke stof en hoe frequent er getoetst wordt. Gelukkig maar.
Ik zou het vreemd vinden als een leidinggevende zonder taal
achtergrond inhoudelijk bepaalt wat er in het toetsplan Frans
moet komen te staan. Dan zijn we volgens mij verkeerd bezig.
De docent, de vaksectie, dat zijn de specialisten, dus laat hen
ook vooral de juiste keuzes maken.
Als je per trimester maar twee keer mag toetsen omdat dat nu
eenmaal zo besloten is, ben je als docent veel minder flexibel.
Herhaling is een van de belangrijkste aspecten van het leren van
een taal. Het zou heel mooi zijn als leerlingen zelf denken: "Ik leer
voor mijn kennis, ik leer om er beter van te worden." Maar helaas,
de meeste leerlingen leren nog altijd voor een cijfer. Als ze daar
maar twee momenten per trimester voor hebben, dan moeten ze
veel te grote hoeveelheden stof in een keer kennen. De meeste
leerlingen vinden het fijner om woordjes en grammatica in kleinere porties te leren en te oefenen.
Een toets is een evaluatiemoment in het leerproces van een
leerling. Je wilt weten hoe het met de kennis van de leerling gesteld is. Binnen de sectie proberen we die evaluatiemomenten
zo effectief mogelijk in te bouwen in het programma. Schriftelijke overhoringen zijn binnen een kwartier af te nemen. Je bent
dus weinig tijd kwijt in de les, en docenten kunnen ze snel
nakijken. Per hoofdstuk is er vervolgens één proefwerk van een
heel lesuur. Naast kennis toetsen we daarin of een leerling het
inzicht en de vaardigheden heeft om deze kennis goed toe te
passen.

Berrie de Zeeuw

Wat mij betreft moet íedere toets besproken worden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar ik hoor regelmatig van leerlingen dat dat niet gebeurt.
Soms projecteer ik de antwoorden op de beamer of geef ik ze mondeling,
maar leerlingen bespreken de toets soms ook met elkaar. "Wat heb ik fout
gedaan? Wat heb jij goed gedaan? Hoe had je met deze opdracht om kunnen gaan?" Zo leren ze van elkaar.
Sommige docenten geven in een toets liever aan wat goed is dan wat leerlingen fout hebben gedaan. Maar leerlingen kunnen van hun fouten leren.
Een toets kan heel nuttig zijn als leerlingen daarna bij zichzelf nagaan waarom ze iets fout hebben gedaan en hoe ze dat in de toekomst beter kunnen
doen. Het is onderdeel van je lessencyclus: de introductie van de stof, de
uitleg, het oefenen en de evaluatie. Die kan plaatsvinden in de vorm van
bijvoorbeeld zelfevaluatie of peer feedback. Of dus door een toets af te
nemen.
Dat hoeft natuurlijk niet altijd schriftelijk. Ik laat leerlingen wel eens filmpjes
maken waarin ze de geleerde stof in kleine gesprekjes toepassen. De lesstof verdeel ik onder de leerlingen. Een groepje gaat bijvoorbeeld naar een
restaurant, een ander groepje naar het treinstation. De opdracht wordt dan
zó levensecht dat leerlingen daar helemaal in opgaan. De creativiteit die
het in hen losmaakt is prachtig! Maar ze kunnen dit onder andere doen
doordat ze schriftelijke toetsen over woordenschat en grammatica hebben
gehad.
Iets wat binnen het moderne vreemdetalenonderwijs wel regelmatig tot
discussies leidt, is het centraal examen. Dat richt zich alleen op leesvaardigheid en bepaalt vijftig procent van het eindcijfer. Het is onlogisch dat je
slechts één vaardigheid toetst en deze een zware weging geeft terwijl een
taal uit vier vaardigheden bestaat: lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Taalleergangen worden bovendien steeds communicatiever van aard. Een
focus op leesvaardigheid sluit daar minder goed bij aan. Met een lees
examen toets je immers niet echt de communicatieve vaardigheden.
Levende Talen zou daarom graag zien dat er meer aandacht gaat naar
spreken, luisteren en gesprekken.
Het is frustrerend dat leerlingen die nog geen Franse zin correct kunnen
uitspreken, wel een acht halen op het eindexamen. Omdat ze een goede
algemene kennis hebben of snel verbanden kunnen leggen en zo de
vragen kunnen beantwoorden. Ik gun ze die acht, maar het is vreemd dat
leerlingen die taalzwak zijn hogere cijfers halen dan leerlingen die in Frankrijk prima in het Frans een gesprek kunnen voeren.
Mijn collega’s van Levende Talen en ik zouden graag zien dat leerlingen
een internationaal erkend examen kunnen doen. Voor Engels bestaat er
bijvoorbeeld Cambridge, voor Duits heb je Goethe en voor Frans heb je
DELF. Daarmee kunnen ze overal laten zien welk taalniveau ze beheersen.
Een acht op je eindexamen zegt aan de andere kant van de wereld helemaal niets. Een oud-leerling van mij is in Frankrijk au-pair geworden.
Ze wilde graag aan een Franse universiteit studeren, maar kon niet bewijzen dat ze het vereiste ERK¹-niveau had. Het is ontzettend jammer dat
zoiets daar stukloopt.
Het zou nog mooier zijn als we taalklassen voortaan in konden delen op
ERK-niveau in plaats van schoolniveau. Dus dat een leerling niet meer in
een vmbo- of een havo-klas komt, maar in een A1- of B1-klas. Voor het
schooldiploma zou men een minimaal ERK-niveau kunnen vaststellen.
Maar het moet wat mij betreft altijd mogelijk zijn dat een getalenteerde
vmbo-leerling ook op B1 of B2 certificaten kan halen. Dat een leerling die
hoger kán en wíl, dat ook in ons schoolsysteem kan bereiken.

¹Europees Referentie Kader
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INTERVIEW

RENSKE VALK

Toetsing als vl iegwiel

voor verandering
Scholen aan Zee heeft in zwaar weer gezeten. Zowel de havo- als de vwo-afdeling kregen
in 2015 van de Inspectie het rode label: zwak. Dat is voor een school en de mensen die
er werken een klap in het gezicht. Maar, hoe cliché ook, het is ook een kans. De teams
hebben de handen in elkaar geslagen en zijn keihard aan de slag gegaan. Daarbij werd het
toetsbeleid een van de motoren voor verandering.

Scholen aan Zee verzorgt voortgezet onderwijs op vijf verschillende scholen: beroepsonderwijs, een mavo, een lyceum, een junior college en een
combinatie van isk-school en eerste opvang voor asielzoekers. Vlak voor
de zomer spraken we met schoolleiders Hans van Beekum (mavo),
Marianne Pot (lyceum) en Peter Helderman (vmbo).
JULLIE HEBBEN JULLIE AANPAK MET BETREKKING TOT
TOETSEN GRONDIG OP DE SCHOP GENOMEN. KUNNEN
JULLIE DAAR IETS OVER VERTELLEN?
PETER: “Toetsing moet een middel zijn voor de leerling om zijn groei en
voortgang in het leerproces te meten. En de docent moet weten hoe hij de
resultaten van toetsing kan gebruiken om te differentiëren. Dat is wat we
opnieuw gezamenlijk geformuleerd hebben en waarmee wij aan het werk
zijn.”
HANS: “Er wordt veel getoetst. Bij ons maken leerlingen ongeveer 145
toetsen per jaar. Dat is een situatie die wij momenteel kritisch onder de
loep nemen. Welke toetsen zijn zinvol, welke dragen bij aan het onderwijs
en aan het leren van de leerlingen? En op welke momenten zijn we eigenlijk
alleen maar bezig met vrij zinloos cijfers verzamelen?”
MARIANNE: “Als je geen kritisch toetsbeleid voert, dan is dat een valkuil.
Je weet dat de Onderwijsinspectie kijkt naar doorstroom, afstroom, blijven
zitten, et cetera. Er is een risico dat toetsing ongemerkt het enige houvast
wordt om te beoordelen of je leerling goed door de lesstof gaat.”
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MARIANNE: “Ja, door de professionalisering heeft de toetscommissie
een soort aanstekelijk enthousiasme ontwikkeld, waar collega’s direct door
worden beïnvloed. We ervaren de spreekwoordelijke inktvlekwerking.”
PETER: “Ik zie bij docenten een gevoel van urgentie om met toetsing aan
de slag te gaan. Ze ervaren dat de toetsing een belangrijke knop is om aan
te draaien. Werken aan je toetsing zet allerlei processen in gang, onderwijsinhoudelijk, maar ook qua verdere professionalisering.”
HANS: “Bijvoorbeeld, uit de evaluatie van de toetscyclus van vorig jaar
kwam de vraag naar voren: als je meer gestalte wilt geven aan gepersonaliseerd leren, zoals wij dat willen, welke competenties hebben leraren dan
nodig die ze nu nog onvoldoende in huis hebben? Ik krijg van docenten
signalen dat ze zich bijvoorbeeld verder willen professionaliseren op het
gebied van ‘denken in leerdoelen’. Dat vloeit rechtstreeks voort uit de
hernieuwde aandacht voor onze toetsing. Er is natuurlijk meer dan dat.
Onze sterke focus op gepersonaliseerd leren zet ook onderwerpen als
leerstrategieën en het voeren van een goed coachingsgesprek op de
agenda. Kortom, we zijn nu aan de slag met toetsing en alles wat daarbij
hoort. Maar de verlanglijst is nog echt niet afgewerkt.”
HEB JE WELEENS AAN LEERLINGEN GEVRAAGD HOE ZIJ
NAAR TOETSING KIJKEN?
MARIANNE: “Zeker. Leerlingen slaan een proefwerkweek natuurlijk liever
over, maar willen wel een cijfer. Omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn.
Dus ze willen zicht hebben op waar ze staan en ze willen goede feedback.
En ze hebben ook wel wat te zeggen over de kwaliteit van de toetsing.
Wat ik in toenemende mate merk in de bovenbouw, dat vind ik heel leuk,
is dat leerlingen erg goed kunnen aangeven waar voor hen misverstanden
in een toets zitten. Waar zij vinden dat de stof niet goed is bevraagd en
waarom zij dat vinden. Daar heb ik een paar leuke gesprekken over
gevoerd, ik wil dat in de toekomst structureler gaan doen.”

HANS: “Het is belangrijk om een balans te zoeken tussen het breed en rijk
houden van je onderwijsaanbod en het gericht toeleiden van je leerlingen
naar bijvoorbeeld de examens. Dat vraagt een creativiteit van leraren die
onder druk komt als de resultaten tegenvallen.”

PETER: “Aanvullend, mijn ervaring is ook dat leerlingen baat hebben bij
afwisseling. Ze willen uitgedaagd worden. Ze willen geïnspireerd worden.
Maar ook gewaardeerd, met een cijfer of op een andere manier. En ze willen onzekerheidsreductie. De werkvormen die je aanbiedt, moeten dat
kunnen bieden. En het toetsbeleid moet dat ook weerspiegelen.”

JULLIE HEBBEN INGEZET OP PROFESSIONALISERING. WIL JE
EEN PAAR ONTWIKKELINGEN NOEMEN?

WAAR WILLEN JULLIE OVER EEN PAAR JAAR STAAN ALS HET
GAAT OM TOETSING?

HANS: “Jazeker, want het levert veel op. We zijn er met zijn allen inhoudelijk beter op geworden en dat werkt ook onmiddellijk op de motivatie van
iedereen. We hebben ons bijvoorbeeld stevig verdiept in de verschillende
taxonomieën, het werken ermee in je onderwijs en de koppeling naar het
werken met toetsmatrijzen. En het leuke is dat ik bij docenten een bepaalde gretigheid zie om de opgedane kennis direct toe te passen in de klas en
binnen het eigen vak.”

PETER: “In de visie van Scholen aan Zee is onderwijs op maat van de
leerling een belangrijke component. Docenten hebben de opdracht hun
leerlingen te kennen met hun individuele leerbehoeften en -doelen, en ze
daarin professioneel te begeleiden, te coachen. En of je nu op de mavo of
het lyceum zit, dat is waar ons kompas op gericht is.”

MARIANNE: “Bij dat ervaren van maatwerk en de doelgerichtheid van
een projectmatige onderwijsaanpak is de relatie tussen de docent en de
leerling belangrijk. Leerlingen willen voelen dat de docent hen kent en hun
kwaliteiten ziet. Dat brengt vrolijkheid en ontspanning in het systeem.”
ALS JE TERUGDENKT AAN JE EIGEN SCHOOLTIJD, WELKE
TOETSERVARING IS JE DAN BIJGEBLEVEN?
HANS: “Mijn leukste herinnering is een werkstuk dat ik maakte over
Australië. Ik had me daar helemaal voor uitgeleefd. Ik kreeg daar uitgebreide en leuk geschreven feedback op. Een fantastisch moment was dat.
Toen ik zelf docent werd, heb ik altijd getracht mijn leerlingen ook zo te
behandelen.”
MARIANNE: “Ik had voor geschiedenis een hele creatieve leraar. Repetities bestonden uit twee blaadjes en vier vragen. Op ieder kantje moest je
een betoog schrijven. Prachtig vond ik dat. En je kreeg onderzoeks
opdrachten. Dan mocht je naar buiten toe en maakte je een mooi werkstuk. Trots dat ik daarop was! Ze staan nog altijd in mijn kast.”
PETER: “Op ons kleine gymnasium kreeg je publiekelijk huiswerkcontrole,
voor de hele klas. Rampmomenten waren dat, waarin ik me vernederd kon
voelen. Ik maakte namelijk nooit huiswerk. Zo leer ik niet. Ik heb me pas
later gerealiseerd dat die kijk op leren wel heel eenzijdig was. Reproduceren. Het is nu veel algemener geaccepteerd dat leerlingen op verschillende
manieren kunnen leren. Op het hbo waar ik gewerkt heb, had ik een hele
positieve ervaring. Studenten werken daar met een action learning
systeem, waarbij uitdagingen uit hun dagelijks werk de grondslag vormen
voor de stof die ze in hun studie onder handen nemen. Dat geeft ze een
enorme motivatie en verantwoordelijkheid om het goed te doen. Ze zien
namelijk het resultaat van hun leerproces gelijk terug in de praktijk.”
Scholen aan Zee heeft de handschoen opgepakt en werkt aan de eigen
kwaliteit. Het werken aan toetsbeleid ervaart de school daarbij als nuttig
vliegwiel. Zo’n ontwikkeling loopt samen op met de verhoogde aandacht
voor toetsing in het algemeen. Met andere woorden, als er al tijden geweest
zijn waarin toetsing een niet zo interessant onderdeel was van de dagelijkse onderwijspraktijk, dan zijn die anno 2017 wel voorbij.

HANS: “Een aanpak die daarbij hoort, of kan horen, is projectmatig en
onderzoeksmatig werken. Ik ben daar erg enthousiast over.”
Toets! 9

ARTIKEL

FIJE HOOGLANDT FOTO CHRIS VAN HOUTS

OOK AAN DE ONDERWIJSINSPECTIE GAAN ALLE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED
VAN TOETSING EN EXAMINERING NIET VOORBIJ. HOE STEMMEN ZIJ AF OP DE
VERANDERENDE TOETSPRAKTIJK?

Toetsen als bouwsteen
voor een ononderbroken
ontwikkeling
Het is een mooie zomerse dag. Mijn buurjongetje Stijn nipt aan zijn verkoelende glas limonade.
"Naar welke groep ga je volgend jaar?" vraag ik hem. "Naar groep 6", antwoordt Stijn met een
helder kinderstemmetje. Wat plechtig en met een lichte ondertoon van spanning, voegt hij
daar direct aan toe, "en dat is een héél belangrijk jaar, want daar gaan de toetsen al meetellen
voor mijn advies voor de middelbare school."

Zijn we doorgeschoten? Doorgeschoten in het meten, in
onze wens om wat kinderen
leren uit te drukken in toetsen
en cijfers?
ZORGEN OVER
TOETSDRUK
Het Nederlandse onderwijs
heeft altijd al een toetscultuur
gekend. Leerlingen in het
voortgezet onderwijs krijgen
soms wel 180 proefwerken
per jaar. Daarbij gaat het om
toetsen die leerlingen onderling ordenen naar niveau: jij
doet het beter dan je medeleerling en je behoort daarmee tot de 15 procent beste
leerlingen. Er is een fijnmazig
plaatsingsproces
ontstaan,
waarin scholen primair op
basis van toetsen en daarbij
behorende rekenregels bepalen hoe de schoolloopbaan van een leerling eruitziet. Hierdoor weet Stijn in groep 6 dat volgtoets M6 over drie
jaar mede bepaalt of hij naar het vwo kan en hierdoor weet Sara in
2-vmbo-t/havo dat zij voor geschiedenis een 7.2 moet halen om de elf
compensatiepunten te veroveren die nodig zijn om havo te mogen
doen. Via toetsen creëren we een schijnexactheid waarmee we leer
lingen determineren.
10 Toets!

Een ander nadeel van de grote rol van toetsen is dat het invloed heeft
op hoe en wat leerlingen leren. "Ik leer vooral trucjes. Ik haal goede
cijfers omdat ik snap hoe proefwerken in elkaar zitten", aldus een leerling. Andere leerlingen vertellen ons dat ze pas gaan leren als de stof in
het proefwerk komt.
Het zijn de toetsen die leerlingen aanzetten tot leren. Vooral in het
voortgezet onderwijs. Het leren is hiermee extrinsiek gemotiveerd en
volgens sommigen beklijft het geleerde dan maar slecht. Het leidt
bovendien tot ‘prestatiedruk’ bij leerlingen, vooral ook door de grote
hoeveelheid. Er hangt immers veel af van de cijfers die je haalt.
Nu hoeft prestatiedruk natuurlijk niet zo erg te zijn, maar volgens sommigen gaat het zelfs om prestatiepijn. De kinderombudsvrouw waarschuwt voor de grote stress die kinderen hebben mede als gevolg van
de toetsdruk.
TOCH ZIJN TOETSEN VAN GROOT BELANG
Zijn we daarmee doorgeschoten in het belang van toetsen? Toch niet.
Toetsen zijn van vitaal belang binnen het leerproces. We moeten de
toetsen en de belangrijke informatie die ze ons bieden alleen beter
gebruiken. Dat stelt wel eisen aan de kwaliteit van de toetsen. Een toets
moet de mogelijkheden bieden om te analyseren welke leerinhouden
de leerling kent en welke hij nog moeilijk vindt. Een leraar moet aan
een toetsresultaat kunnen zien waar hij met een leerling aan wil werken. Formatieve toetsing dus. Een goede toets biedt leraar én leerling
inzicht in wat een leerling al weet en wat nog niet. Met dat inzicht kunnen zij samen bepalen wat de vervolgstappen in het leerproces moeten
worden. In de wetenschap wordt steeds het belang van goede inhoudelijke feedback genoemd. Leerlingen hebben feedback nodig om te kunnen leren. Toetsen bieden de mogelijkheid om die feedback te geven.
Daarom zijn toetsen zo belangrijk.

Ook op groeps- en schoolniveau geven goede toetsen belangrijke informatie om het leerproces aan
te sluiten op de leerbehoeften van leerlingen.
Laatst was ik op een vmbo die op basis van een
analyse van genormeerde taaltoetsen ontdekte
dat de lage taalscores van hun leerlingen voortkwamen uit een algehele lage leesvaardigheid.
Ze hebben toen ingezet op leesonderwijs: in de gehele onderbouw zijn ze gestart met een lees
ontwikkelingsprogramma. Dit is een mooi voorbeeld van een school die toetsen gebruikt om hun
taalaanbod aan te sluiten op het ontwikkelings
niveau van hun leerlingen.
TOETSEN IN HET WAARDERINGSKADER
VAN DE INSPECTIE
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van
onderwijs op scholen. Toetsen vinden we daarin
van groot belang. We werken sinds 1 augustus
met een vernieuwd toezichtkader. Ook in dit kader is een belangrijke rol weggelegd voor toetsen.
We willen weten of scholen een betrouwbaar en
valide systeem hebben om de ontwikkeling van
leerlingen te volgen: een leerlingvolgsysteem.
Wij gebruiken de resultaten uit het leerlingvolgsysteem niet om te kijken hoe goed of slecht een
school presteert. Wel gaan we in gesprek over de
vraag hoe de school zelf die informatie gebruikt.
Gebruiken de leraren de informatie om op individueel én op groepsniveau af te stemmen op de
ontwikkeling van leerlingen? Of – en dat gebeurt
helaas ook nog vaak – speelt deze slechts een rol
om in de lerarenvergadering te besluiten dat
Romy helaas moet blijven zitten, omdat zij een
tiende punt tekortkomt op haar voortschrijdend
gemiddelde? Niemand stelt zichzelf daarbij de
vraag waar dat tekort van 0,1 punt voor staat.
Wat weet en kan Romy nog niet, wat heeft ze
allemaal al wel geleerd en gaat het haar helpen
om alle stof van het afgelopen schooljaar nog eens
over te doen? Biedt deze school Romy een ononderbroken ontwikkeling?
Toetsen – mits goed ontworpen en goed gebruikt
– helpen scholen om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te kunnen bieden. Wij zullen in
ons toezicht scholen stimuleren om toetsen daarvoor te gebruiken.

Fije Hooglandt is strategisch inspecteur
bij de Inspectie van het Onderwijs

“Leerlingen 				
hebben feedback
nodig om te 				
kunnen leren”
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KOBBE RAMOS

Kobbe Ramos

HOE ERVAREN LEERLINGEN HUN TOETSEN? KOBBE RAMOS, EXAMENLEERLING VAN
HET GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM, WIL VOORAL AANDACHT VRAGEN VOOR
TWEE ZAKEN: DE OPHOPING VAN TOETSMOMENTEN EN DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE
VERSCHILLENDE TOETSEN.

“VOORKOM TOETS-STRESS
EN ONNODIGE DISCUSSIES”
Toetsen worden bij ons in de bovenbouw gepland voordat het
jaar is begonnen en dit is terug te vinden in een boekje genaamd:
het PTA. In het PTA staat per vak welke toetsen en schoolexamens je in een periode moet maken. De toetsdata zijn nog niet
vastgesteld; je weet alleen dat ze eraan komen. In de loop van
een periode besluiten de docenten van één vakgebied samen
wanneer de toets gaat plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de
schoolexamens.
De leerlingen krijgen van de docent in de les te horen wanneer de
toets zal worden afgenomen en daar is niets meer aan te veranderen. Maar de leerlingen hebben niet altijd alleen maar toetsen in
een periode. Naast toetsen en examens worden er ook verslagen, presentaties en andere opdrachten die voorbereidend werk
vragen, opgegeven.
Omdat docenten zich aan het aantal toetsen moeten houden dat
in het PTA voorgeschreven staat, worden deze vaak gehaast
gepland in de laatste twee weken van een periode. Precies wanneer de deadlines voor het inleveren van verslagen en werkstukken zijn. Zo herhaalt zich steeds dezelfde cyclus: hele rustige
weken aan het begin van een periode en heel veel stress in de
laatste weken.
Zou het niet beter zijn als aan het begin van het jaar ook vast de
exacte toetsdata worden vastgesteld? En dat daarbij rekening
gehouden wordt met alle vakken waar je als leerling voor getoetst
wordt? Als niet alle toetsen op een hoopje worden gepland, hebben wij leerlingen veel minder onnodige stress, en hopelijk de
docent ook.

Een andere kwestie waar wij als leerlingen mee geconfronteerd
worden, is dat de aanpak van toetsing per docent verschilt.
Docenten maken vaak hun eigen toetsen, en zetten die verschillend in. De ene docent geeft dezelfde toets aan al zijn klassen,
de ander maakt per klas een andere toets. Het komt nauwelijks
voor dat alle klassen voor hetzelfde vak op dezelfde manier
getoetst worden.
Het gevolg? Het niveau van de toetsen – en de kwaliteit –
verschilt per docent of per klas. Hierdoor kan het in extreme
gevallen zelfs voorkomen dat een klas een gemiddelde van
2,5 punt hoger heeft dan de andere klas! Heb je geluk, dan wordt
de normering aangepast. Maar het komt vaak genoeg voor dat
de hele klas (!) die het slechter gedaan heeft de schuld krijgt van
het lagere resultaat.
Aan de kwaliteit van de toets wordt zelden getwijfeld. Het zou
fijner, én eerlijker zijn voor de leerlingen als iedereen dezelfde
toets krijgt. Of dat er op zijn minst een extra beoordeling wordt
uitgevoerd door een andere docent in hetzelfde vakgebied, om
zo het niveau van beide toetsen vast te stellen.
Niet alleen leerlingen hebben hier profijt van, maar ook docenten.
Het scheelt een hoop onnodige discussies als toetsing op deze
punten verbeterd kan worden.

TOETSBELEID
VOOR EN DOOR
LEERLINGEN
Waarom toetsen we? Hoe toetsen we?
En wat zegt een cijfer nu eigenlijk?
Vragen die direct effect hebben op de ontwikkeling van leerlingen, maar vaak alleen directie
en docenten bezighouden. Bureau ICE organiseert daarom inspiratiedagen waarop docenten
én leerlingen hun ervaringen met toetsen met elkaar delen en samen nadenken over hun
toetsdroom.

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 jijtrainingen@bureau-ice.nl

jij! is een merk van
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INTERVIEW

ELSA JONKERS EN RENSKE VALK
exact zien waar het fout gaat. Maar de mensen die bezig zijn met
de getallen luisteren vaak niet naar dat verhaal. Cijfers geven een
zeer onvolledig beeld en soms zelfs een onjuist beeld. Dat heeft
ook te maken met hiërarchische structuren. Mensen die een
bepaalde positie in het systeem hebben, zijn niet per definitie de
‘kenners’ maar gaan zich wel zo gedragen. En andersom werkt
dat ook zo: het systeem maakt vaak dat mensen, lager in de
rangorde, denken dat ze het niet weten. Een onterechte onzekerheid. Ik stel daarom steeds vaker de vraag: ‘Stel dat je het wel
zou weten?’ Dan komt er opeens wel een antwoord, informatie
die in organisaties onzichtbaar blijft. Dus als we elkaar opzoeken,
ons verbinden, en met zijn allen zouden zeggen: ‘Dit willen we
niet!’ of ‘Dit gaat niet goed’, wat gebeurt er dan? Dan hebben we
enorme kennis en invloed.”

Waar is de
waarde van
verhalen
gebleven?
Niet alleen in het onderwijs wordt veel gemeten.
In alle geledingen van onze samenleving lijkt het
motto ‘meten is weten’ de scepter te zwaaien. Verhalen
en andere informatie die zich moeilijk laat meten
spelen een ondergeschikte rol. Is dit hoe we naar onze
samenleving willen kijken? De auteurs Christien
Brinkgreve, Sanne Bloemink en Eric Koenen vinden
van niet en schreven vorig jaar het boek ‘Weten vraagt
meer dan meten’. Toets! sprak met auteurs Christien
Brinkgreve en Eric Koenen.
Christien Brinkgreve is sociologe en schrijver en was tot
voor kort hoogleraar Sociale Wetenschappen. Eric Koenen
is bedrijfskundige, vervult meerdere toezichtsfuncties en
begeleidt Raden van bestuur en directies bij strategische
vernieuwing en leiderschapsvraagstukken.
WAAROM BESLUITEN EEN SOCIOLOGE EN EEN
BEDRIJFSKUNDIGE EEN BOEK TE SCHRIJVEN
OVER METEN EN WETEN?
BRINKGREVE: “Onlangs gaf ik mijn afscheidsrede op de
universiteit. Ik vertelde over het regime van tellen en meten,
dat in de sociologie zo dominant is geworden. En dat het verhalen vertellen bijna niet meer wordt gebruikt en gewaardeerd
als bron van kennis. Statistieken en rubriceringen regeren.
Niet alleen in de sociologie maar breed in de samenleving.
Neem nu de psychiatrie, waar men werkt met diagnostische
systemen waarin alles moet passen en ondergebracht moet
worden. Hieruit ontstaat een soort kunstmatige werkelijkheid.
En Eric keert zich al langere tijd tegen allerlei managementprotocollen waar mensen zich in moeten voegen.”

Christien Brinkgreve

KOENEN: “Ik was gefascineerd door het fenomeen dat slimme mensen soms domme dingen kunnen doen. Zo zag ik
van dichtbij Imtech omvallen, een multinational die in 2015
failliet werd verklaard. Hoe kon dat, met al die beproefde
meet- en volgsystemen? De kennis over de risico’s die het
bedrijf liep was wel degelijk in de organisatie aanwezig, maar
kwam in de systemen niet bovendrijven. Cijfers en meetsystemen scheppen dus een realiteit die maar deels de werkelijkheid vormt. Vanuit die achtergrond heb ik een enorme betrokkenheid bij het verhaal, het luisteren als onderdeel van wat ik
‘organisatiediagnostiek’ noem.”
BRINKGREVE: “We hebben toen besloten om mensen uit
verschillende sectoren bij elkaar te brengen, mensen als Jim
van Os (psychiatrie), Trudy Dehue (psychologie) en Micha de
Winter (pedagogiek). We werken zo gescheiden in ons eigen
gebied terwijl we zoveel van elkaar kunnen leren. Op die dag
merkten we dat ieder op zijn manier vol zat met emotie.
Zorg, boosheid, verontwaardiging, het gevoel van vastlopen
of tenminste de verkeerde kant op lopen. ‘We zien belangrijke
dingen over het hoofd’, was het collectieve gevoel. ‘Hier is
iets geks aan de hand’.”

BRINKGREVE: “De sociologie heeft een tijd lang wel degelijk
haar wijsheid onttrokken aan verhalen, die bijvoorbeeld tot stand
kwamen op basis van participerende observatie, van kijken en
luisteren. Dit werd binnen de antropologie geaccepteerd als
wetenschappelijk, maar in de statushiërarchie werd antropologie
het softe zusje gevonden. De sociologie wilde zich liever modelleren naar de exacte wetenschappen. Daardoor zijn we veel kwijtgeraakt van wat hele mooie studies zijn. Het luisteren naar wat
niet gezegd wordt. Het doel van sociologie is om meer te begrijpen van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven.
Dat vraagt om een alertheid voor andere gegevens, zoals cultuur
en gedragspatronen, emoties en hoe mensen daarmee omgaan.
Dat is niet allemaal goed te vatten in cijfers.”
WE MOETEN DUS OP WEG NAAR ANDERE MANIEREN
VAN ‘WETEN’?
BRINKGREVE: “Luisteren, observeren, het wordt vaak gezien
als subjectief en dus niet wetenschappelijk. Maar enkel meten
creëert ook een schijnwerkelijkheid.”
KOENEN: “Ja, daarmee ga je voorbij aan onmeetbare essenties.
De hardheid van een getal is ook maar relatief. Met de man die
met zijn ene been in ijskoud water zit en met het andere in kokend
water, gaat het gemiddeld goed… maar ik zou niet willen ruilen.”
BRINKGREVE: “Natuurlijk is het wenselijk om je te verantwoorden, maar het gaat om de manier waarop. We moeten op zoek
naar intelligentere manieren van meten. Andere manieren om te
kijken hoe het gaat. Dat levert je zoveel meer informatie op.

Ja, het vraagt ook meer van je, want het is nu eenmaal ingewikkelder om de diversiteit te vatten. Om te blijven nadenken
over wat van waarde is, en voor wie, en hoe je dat kunt stimuleren.”
JULLIE HEBBEN VEEL BESPROKEN IN JULLIE
DIVERSE GROEP. HEB JE, DAARUIT
VOORTVLOEIEND, NOG ADVIEZEN VOOR HET
ONDERWIJS?
KOENEN: “Ik denk dat er in het onderwijs al heel veel ideeën
zijn over hoe het anders kan. Die kennis moet worden
verbonden en productief worden gemaakt. Dat begint met
het stellen van de goede vragen. Toetsen we op het eindproduct of op het proces? Ik denk dat het te vaak op het eindproduct zit, terwijl kinderen juist meer zelfvertrouwen krijgen
als ze gewaardeerd worden op het proces. En er wordt vaak
gekeken naar het tekort. Als je kijkt naar wat er wel is, naar
het (verborgen) talent, dan kun je hele andere ontwikkelingen
tot stand brengen.”
BRINKGREVE: “Het is interessant om te kijken naar wat er
over het hoofd wordt gezien bij die toetsen. Welke conclusie
trekken we uit een toets en wat doet dat voor het kind? Dat
gaat verder dan alleen maar een school runnen. Hoe gaan we
om met onze kinderen? Wat is leren? Hoe wil je ze voorbereiden? Pas je je schoolsysteem aan de kinderen aan of moeten
de kinderen zich aanpassen aan het systeem? We zien bij
studenten ook verzet tegen dat systeem. Een student gaf
zelfs aan helemaal niet te willen weten wat de uitslagen van
de toetsen zijn. Het haalt de aandacht weg van waar het hem
om te doen is: de inhoud. Ze willen niet op die manier bekeken worden. Je hoort op allerlei fronten het gemor steeds duidelijker. Of het nu in organisaties is of in het onderwijs, de
psychiatrie of de zorg. Als je die krachten verbindt, dan kan er
iets ontstaan.”
ERIC: “Ja, ik geloof in een coalitie van mensen die initiatief
neemt. Alleen krijg je zaken zelden in beweging. We zouden
een proces op gang moeten brengen waarin snelle antwoorden niet het belangrijkste zijn. Dat leidt ook te vaak tot polarisatie. We moeten eerst aan de gang gaan met het scherp
krijgen van relevante en complexe vragen. Het proces zal ons
leiden naar nieuwe oplossingen. De vraag is: wie organiseert
zo’n platform?”

Weten vraagt meer dan meten
Brinkgreve e.a., AUP, € 14,95

HOE ZIJN JULLIE VANUIT VERONTWAARDIGING
NAAR DE VOLGENDE STAP GEKOMEN?

In ‘Weten vraagt meer dan meten’
wordt door Christien Brinkgreve,
Sanne Bloemink & Eric Koenen het
heersende regime van maat en getal ter
discussie gesteld. Het bevat interviews
met betrokkenen als Trudy Dehue,
Paul Verhaeghe en Xandra Schutte,
en beschrijft alternatieven voor de
huidige meetcultuur in onderwijs,
journalistiek, bedrijfsleven en
psychiatrie.

BRINKGREVE: “Door de vraag te stellen: hoe anders?
Wat hebben we nodig om de koers te verleggen? Op de
tweede dag hebben we met die vragen verder gewerkt, en zo
is het boek ontstaan.”
KOENEN: “Ik geloof erg in collectieve slimheid. Ik ben ervan
overtuigd dat verschillende disciplines samen overstijgend
slim kunnen worden. Ik merk op dat mensen die direct aan
projecten werken, of in het onderwijs voor de klas staan,

Eric Koenen
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Aansluiten bij de behoeften van leerlingen

Kwalificatieplicht naar 21 jaar

Om beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen doet het kabinet
een aantal voorstellen. Zo komt er meer experimentele ruimte voor de
10-14 scholen, een samenwerking tussen basisscholen en middelbare
scholen voor een soepelere overgang. Ook spoort het kabinet scholen aan
om op regionaal niveau verschillende typen brugklassen aan te bieden.
Een zo dekkend mogelijk aanbod geeft leerlingen meer mogelijkheden om
te kiezen voor een type brugklas die bij hun ontwikkeling past. Een brede
brugklas waar leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in de klas
zitten, een categorale brugklas met leerlingen van hetzelfde niveau of een
verlengde brugklas waarbij de brugperiode uit meerdere leerjaren bestaat.
Daarnaast kunnen vo-leerlingen gaan experimenteren met het afronden
van vakken op een hoger niveau om daarmee toegang te krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Het kabinet start onderzoek naar mogelijk strategisch gedrag, de gevolgen voor het civiel effect en de voor- en nadelen van
een brede invoering van maatwerkdiploma’s in combinatie met brede
selectie aan de poort bij vervolgopleidingen.

Volgens de huidige wet geldt dat leerlingen tot
16 jaar leerplichtig zijn, maar door moeten leren
tot hun 18e als ze nog geen diploma op zak
hebben waarmee ze aan het werk kunnen. Het
nieuwe kabinet wil deze kwalificatieplicht ophogen naar 21 jaar. Ze hopen zo jongeren meer
kans te geven op een baan. Er wordt gestart
met pilots in de grote steden. De maatregel kan
rekenen op bezwaren van de Raad van State,
die in 2006 al aangaf dat het verhogen van de
leeftijd in strijd is met ‘het recht op vrije arbeidskeuze’ in de grondwet.

ZAP 2.0
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Meer aandacht voor de Nederlandse geschiedenis
Het nieuwe kabinet wil meer aandacht voor de Nederlandse geschiedenis.
Zo staat in het regeerakkoord dat scholieren minstens één keer tijdens hun
schoolcarrière een bezoek moeten brengen aan het Rijksmuseum en de
Tweede Kamer. Deze bezoeken zijn onderdeel van een breder cultuurpakket, waar ook extra aandacht voor de grondwet en het Wilhelmus in opgenomen is. Op hun achttiende verjaardag ontvangen de jongeren bovendien een boekje over de geschiedenis van Nederland. Het kabinet stelt
voor het bredere cultuurpakket structureel 80 miljoen euro beschikbaar.

IN DE TOEKOMST

Dreigende bezuinigingen
Naast de investeringen in het bredere culturele pakket en de maatschappelijke
dienst doet het kabinet ook een investering van 100 miljoen in het verbeteren
van het techniekonderwijs voor het vmbo. Er wordt echter geen geld vrij
gemaakt om het lerarentekort en de werkdruk in het voortgezet onderwijs aan
te pakken. Daarnaast dreigt een structureel tekort op de begroting van 183
miljoen euro voor het totale onderwijs. Het kabinet zegt dit op te lossen door
het onderwijs ‘doelmatiger’ te maken. Wat dit betekent, is nog onduidelijk.

Herziening onderwijscurriculum
Vanaf februari 2018 gaan zo’n 20 schoolleiders
en 130 leraren uit het primair en voortgezet
onderwijs aan de slag met de herziening van het
onderwijscurriculum. De schoolleiders en
docenten buigen zich in ontwikkelteams verdeeld over negen vakgebieden over de vraag
wat leerlingen van nu moeten leren om uit te
groeien tot maatschappelijk verantwoorde, economisch zelfstandige en zelfverzekerde burgers.
Ook worden knelpunten, zoals het overladen
onderwijsprogramma, de breed geformuleerde
kerndoelen en het gebrek aan motivatie onder
leerlingen, aangepakt. De ontwikkelteams toetsen hun bevindingen bij diverse scholen, leerlingen, wetenschappers en het vervolgonderwijs.
Dit vatten zij samen in een advies, dat zij begin
2019 uitbrengen aan het Ministerie van OCW.
Daarna volgt besluitvorming in de Tweede
Kamer.
De laatste herziening van het onderwijscurriculum vond plaats in 2006. Sindsdien is de samenleving sterk veranderd. De arbeidsmarkt stelt
andere eisen aan werknemers en ICT vormt een
groot onderdeel van ons dagelijkse leven. Het is
voor het eerst dat docenten en schoolleiders uit
het primair en voortgezet onderwijs de koppen
bij elkaar steken om tot een curriculum te komen
dat recht doet aan de huidige samenleving.
Naast Nederland houden nog 19 landen zich
bezig met deze vraag. De OESO brengt volgend
jaar een eerste rapportage uit over de bevindingen van deze landen.
16 Toets!

Wat zegt het
nieuwe
regeerakkoord
over het
voortgezet
onderwijs?
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Alternatief voor rekentoets

Vernieuwd toezichtkader van Onderwijsinspectie

Uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 zal een alternatief voor
de rekentoets een geïntegreerd onderdeel van het examen
vormen voor alle leerlingen op alle niveaus in het voortgezet
onderwijs. Op deze manier hoopt het kabinet het reken
onderwijs verder te versterken en verbeteren. In de tussentijd
wordt de huidige rekentoets nog wel afgenomen, maar telt
die niet langer mee voor het gemiddelde.

In het regeerakkoord staat de ambitie om van goed naar excellent
onderwijs te komen. Het vernieuwd onderwijstoezicht, dat vanaf
1 augustus 2017 geldt, stimuleert schoolbesturen, scholen en instellingen actief de onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. De besturen
zijn daarbij verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en zijn eerste
aanspreekpunt voor de inspectie.
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Maatschappelijke ‘dienstplicht’
Het plan van het CDA om jongeren verplicht een jaar lang
maatschappelijke dienst te laten verlenen, vond niet genoeg
steun van het nieuwe kabinet. Wat overblijft is een light versie,
waarbij jongeren zich vrijwillig maximaal zes maanden inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door te helpen in een
verpleeghuis of buurthuis of te collecteren voor een goed
doel. In ruil voor hun inzet ontvangen de jongeren een
bescheiden vergoeding en een ‘getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid’. Dit certificaat geldt als een pre voor de
overheid en wellicht zelfs tot voorrang bij sollicitaties.
Het kabinet maakt 100 miljoen euro vrij voor dit plan.
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Diagnostische
Tussentijdse Toets
niet verplicht

Nieuwe Lerarenregister
Vanaf augustus 2018 is een registratie in het nieuwe lerarenregister voor
alle bevoegde leraren verplicht. Leraren kunnen daarmee hun bekwaamheid en kwaliteit aantonen en onderhouden. De bekwaamheidseisen en
algemene waarden waar een leraar
aan moet voldoen, bepalen de leraren zelf. De maatregel is onderdeel
van de wet ‘Beroep Leraar en Lerarenregister’ dat docenten meer ruimte biedt om zelf richting te geven aan
de ontwikkeling van het onderwijs en
hun professionalisering.

Vervroeging eindtoets en/of uitstel
van het eindadvies in het primair
onderwijs
Het kabinet gaat samen met het onderwijsveld de
mogelijkheden onderzoeken omtrent het vervroegen
van de eindtoets of het uitstellen van het school
advies in groep acht. De leraar heeft zo meer informatie tot zijn beschikking om tot een schooladvies te
komen. Hiermee wordt de maatregel van twee jaar
geleden, waarbij de eindtoets een second opinion op
het schooladvies werd, teruggedraaid.

Het landelijk opleggen van de
Diagnostische Tussentijdse Toets
is geen taak voor de overheid,
aldus de regeringspartijen. Daarom is na een 3-jarige pilot besloten om de toets, die bedoeld
was om scholen meer inzicht te
geven in de voortgang van de leer
lingen, niet verplicht te maken.
De toets is overgenomen door
marktpartijen en wordt vanaf
huidig schooljaar aangeboden door
Dedact en een samenwerkingsverband tussen A-VISION en de
Universiteit Maastricht.

[ADVERTENTIE]

Vernieuwing Cijferwijzerapp
Met de Cijferwijzerapp kunnen leraren gemakkelijk de cijfers berekenen van hun leerlingen, op basis van
de door hun vastgestelde cesuur. De gegenereerde cijfertabel is te downloaden als pdf of uit te printen.
Naar aanleiding van de vele verzoeken heeft Bureau ICE, de auteur van de app, het nu ook mogelijk
gemaakt om te rekenen met halve punten. De app is gratis te downloaden in de Appstore en Playstore.
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Mirna Pit is toetsdeskundige
bij Bureau ICE

TUSSEN DEGELIJKHEID
EN CREATIVITEIT
Toetsontwikkelaars zijn behoudend, zou je zeggen. Ze houden
van degelijkheid, betrouwbaarheid, continuïteit, inhoud. Geen uitbundige afbeeldingen, frivole teksten, vernieuwende ICT: het is
aan toetsing niet besteed. En dat is ook te begrijpen vanuit het
besef dat toetsresultaten bepalend kunnen zijn voor het verdere
verloop van het leven van mensen: van leerlingen, van sollicitanten, van inburgeraars, ja, zelfs van kleuters. Een toets moet vooral valide en betrouwbaar te zijn; opsmuk leidt de kandidaat af van
waar het om draait en op onvoorspelbare experimentele of niet
breed gedragen methodieken zitten we ook niet te wachten.
We toetsen daarom ook maar liever vaardigheden die makkelijk
te toetsen zijn en zich objectief laten beoordelen, denk bijvoorbeeld aan de meerkeuzetoetsen lees- en rekenvaardigheid. Toetsen worden ook niet geassocieerd met plezier. Dat is jammer.
Niet alleen omdat er zo ontzettend veel tijd wordt besteed aan
toetsing en examinering door zowel docenten als leerlingen,
maar ook omdat plezier in wat je doet een bijdrage kan leveren
aan je prestatie.
Tezelfdertijd zijn er veel ontwikkelingen in de samenleving en het
onderwijs die vragen om toetsen en assessments die spannender, speelser en experimenteler zijn. Een samenleving die vraagt
om mensen die veel méér meebrengen dan reken- en leesvaardigheden. We zoeken mensen die communicatief vaardig zijn, die
goed probleemoplossend kunnen denken, goed samen kunnen
werken, die zich nieuwe technologieën eigen kunnen maken.
Wij vinden dat in deze eeuw minstens zo cruciaal voor het functioneren als burger, werknemer, student. En dan zou het ook zo
maar kunnen dat zich omstandigheden voordoen waarin je deze
vaardigheden wilt kunnen meten, en waarin je met een meerkeuzetoets niet ver komt. We zien ook dat het onderwijs steeds meer
het belang van informele, formatieve toetsing onderkent, zodat
toetsing veel meer in dienst staat van het leren, in plaats van
andersom. Dat vraagt om andere toetsen, die meer feedback

leveren maar vooral ook om een ander gebruik van de opbrengst
van toetsing. Ook de behoefte in het onderwijs om meer in te
spelen op persoonlijke ontwikkelmogelijkheden en leerroutes van
leerlingen vraagt om andere, meer op maat gesneden
toetsing(spraktijken).
Ook nieuwe technologieën en digitale ontwikkelingen gaan
andere vormen van toetsen mogelijk maken. Denk aan gaming,
al dan niet met bril in een virtual of augmented reality. Denk ook
aan meer toegankelijke technologieën en toepassingen die de
smartphone ons biedt, zoals skypen, whatsappen, vloggen.
Er worden ook grote sprongen gemaakt met het automatisch
beoordelen van schrijfproducten en gesproken teksten – grotere
databases van teksten en zelflerende beoordelingssystemen
maken het straks mogelijk om de arbeidsintensieve beoordeling
van geschreven teksten in elk geval voor een deel aan de computer uit te besteden. Een ontwikkeling die de toetsing van de
schrijfvaardigheid in de praktijk (en daarmee het onderwijs) hopelijk ten goede komt. Ontwikkelingen in de ICT maken ook het
meer datagestuurd leren mogelijk – educatieve uitgeverijen en
toetsontwikkelaars beschikken over enorme hoeveelheden data
die met de juiste analyses en toepassingen kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van geavanceerde toets- en leeromgevingen.
Zoals gezegd: toetsontwikkelaars zijn behoudend. Dat zijn ze niet
van nature, eerder is het een dienst aan de samenleving om te
zorgen voor een betrouwbare toetskwaliteit. Het zal de komende
jaren spannend en belangrijk worden om een goede balans te
gaan vinden tussen geruststellende degelijkheid en vrolijk stemmende creativiteit.
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ELSA JONKERS FOTO JORGEN KOOLWIJK

“De ene 7 is de
andere 7 niet.
En de ene 4 is
niet hetzelfde
als de andere 4.
Daar zou ik
veel meer over
willen weten.”

Op het Cals College zagen leerlingen én docenten met al dat vele toetsen door de bomen
het bos niet meer. Dat moet minder, besloot de schoolleiding. Maar hoe houd je dan in
de gaten waar de leerlingen staan en wat hun voortgang is? Aan biologiedocent Mark
Koren en zijn collega’s de taak om daar nieuwe vormen voor te vinden.

WANNEER IS EEN TOETS VOLGENS JOU NUTTIG?
“Als zowel de leerling als de docent leert van een toets. De leerling ziet
naar aanleiding van een toets wat hij al wel en wat hij nog niet beheerst.
Zo signaleert hij na een biologieproefwerk bijvoorbeeld dat hij genetica
al goed snapt, maar nog veel fouten maakt op het onderwerp eiwit
synthese. En ik als docent kan signaleren dat er meer leerlingen zijn voor
wie dat geldt. Zo kan ik gaan differentiëren. De groep leerlingen die
moeite heeft met bepaalde onderwerpen geef ik nog extra uitleg of
opdrachten. En de groep leerlingen die de stof al beheerst, kan verder
met andere onderwerpen.”
DUS LEREN VAN EEN TOETS BETEKENT NIET ALLEEN: WAAR
STA IK NU? HET BETEKENT OOK: HOE KOM IK VERDER? IS
DAT IETS WAT VANZELFSPREKEND IS BIJ JOU OP SCHOOL?
“Nee, nog niet. Bij het nabespreken van een toets zijn leerlingen voornamelijk aan het controleren of ik wel goed heb nagekeken in plaats
van dat ze stilstaan bij wat ze niet goed hebben gedaan en waardoor dat
komt. Daarnaast zitten de agenda’s van leerlingen soms ramvol met
proefwerken. We willen hier graag verandering in brengen. De schoolleiding heeft nu aangegeven: we willen minder formele toetsmomenten.
Maar hoe? Aan de secties de taak en vrijheid om daar een antwoord op
te formuleren.”

“Ik wil veel meer
stil kunnen staan
bij het gemaakte
werk, in welke
vorm dan ook”
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Mark Koren

PORTRET

HOE ZOU MINDER FORMEEL TOETSEN ERUITZIEN ALS JIJ
HET VOOR HET ZEGGEN HAD?
“Ik zou mijn leerlingen op meer manieren willen beoordelen dan alleen
met een schriftelijke toets. Bijvoorbeeld door ze aan het werk te zetten
met een poster, een presentatie of een onderzoek. Ik wil ook dat we veel
meer stil kunnen staan bij het gemaakte werk, in welke vorm dan ook.
Nu heb ik vaak geen tijd om uitgebreid in de toetsresultaten te duiken.
Maar de ene zeven is de andere zeven niet. En de ene vier is niet hetzelfde als de andere vier. Daar zou ik veel meer over willen weten.
Dan kan ik een heel ander gesprek hebben met mijn leerlingen. Op termijn willen we graag meer formatief gaan evalueren.”
WELKE UITDAGINGEN DENK JE TEGEN TE KOMEN OP DIE
WEG NAAR MEER FORMATIEF EVALUEREN?
“Ik denk dat leerlingen bij ons op school en vooral tegen de tijd dat ik ze
krijg, in de bovenbouw, alleen willen leren zoals zij denken dat leren
moet gaan. Zo hebben we namelijk leerlingen leren leren. Het is een
schoolcultuur die je langzaam maar zeker creëert met elkaar; toetsen
worden beoordeeld met een cijfer en die cijfers zijn een soort waarheid
geworden, een bewijs van waar de leerling staat. Maar ik ben me er
inmiddels maar al te bewust van dat ik niet zomaar conclusies kan trekken. Dat een leerling die een zeven heeft gehaald de stof wel snapt, en
een leerling die een vier had niet. Hoe vaak ligt het niet aan de soort toets
op welke manier er gescoord wordt?”
WELKE TOETS UIT JE EIGEN SCHOOLPERIODE IS JE HET
MEESTE BIJGEBLEVEN EN WAAROM?
“Dat is het een-op-een mondeling met mijn biologiedocent. Zijn eerste
zin was: Ik eet een hap brood. En ik mocht het verhaal afmaken. Wat
gebeurt er in je lichaam met dat brood? Bespreek je het verteringsproces
of het slikmechanisme? Ik kreeg de vrijheid om te vertellen wat ik wilde
binnen de kaders die de docent schetste en kon zo laten zien wat ik allemaal wist. Ik vond het een fantastisch toetsmoment.”
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MEREL ROTMAN

JUDITH GULIKERS EN LIESBETH BAARTMAN

EFFECTIEF FORMATIEF TOETSEN
IMPLEMENTEREN IN DE KLAS
Docenten en schoolleiders willen
graag aan de slag met formatief
evalueren. Toch komt formatief
toetsen op veel scholen maar moeizaam van de grond. Judith Gulikers
(universitair docent, Wageningen
Universiteit & Expertisecentrum)
en Liesbeth Baartman (Hogeschoolhoofddocent, Hogeschool Utrecht)
deden een NRO reviewstudie naar
de vraag ‘Wat doet de docent in de
klas als hij/zij effectieve formatieve
toetspraktijken realiseert?’ en halen
daaruit concrete handvatten voor
docenten.

Merel Rotman (17), zit in 6-gymnasium
van het Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort

OOK AAN MEREL ROTMAN VROEGEN WE NAAR HAAR ERVARING MET TOETSEN OP SCHOOL.
DEZE LEERLING UIT 6-GYMNASIUM WOND ER GEEN DOEKJES OM.

Fase 1
Verwachtingen
verhelderen
Fase 5
Vervolgacties
ondernemen:
onderwijs
& leren
aanpassen

Fase 4
Communiceren
met leerlingen
over
resultaten

HET TOETSBELEID
IN HET VO IS NODIG AAN
VERBETERING TOE:
JUIST/ONJUIST

Fase 2
Leerlingreacties
ontlokken en
verzamelen

Fase 3
Reacties
analyseren
en
interpreteren

De formatieve toetscyclus

Met de reviewstudie wilden we zicht krijgen
op concrete gedragingen van docenten die effectieve formatieve toetspraktijken implementeren in de klas. Daarvoor hebben we de
formatieve toetscyclus (figuur 1) ontwikkeld,
die bestaat uit vijf fasen gebaseerd op een
combinatie van verschillende formatieve
toetsmodellen (zie Gulikers en Baartman,
2017). Hiermee analyseerden we 106 studies,
uit alle onderwijsniveaus, die rapporteerden
over concrete docentgedragingen in de klas.
Opvallend is dat geen enkele studie aandacht
besteedt aan alle vijf fasen van de formatieve
toetscyclus. Een kleinere cyclus zien we wel
veelvuldig, namelijk de 2-3-5 cyclus: ontlokken van leerlingreacties (fase 2), analyseren
en interpreteren (fase 3), en vervolgacties
ondernemen (fase 5). Echter, het werken vanuit concrete leerdoelen (fase 1) en het doel
gericht geven van feedback (fase 4) komen
veel minder vaak voor, wat juist wel belangrijke elementen zijn in een formatieve toetscultuur. Dat brengt ons tot aanbeveling 1:
werk vanuit de hele formatieve toetscyclus,
met voortdurend samenhang tussen de fasen.
Verder zijn effectieve docenten in staat om op
veel verschillende manieren informatie van
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leerlingen te verzamelen. Dit doen zij vaak
informeel en ‘on-the-fly’ door het stellen van
goede vragen en het doorvragen in klas
discussies gericht op dieper begrip en (mis)
concepties in plaats van op het goede
antwoord. Aanbeveling 2: toets ook informeel formatief. Stel goede vragen en vraag
door in klasdiscussies om het begrip van leerlingen verder uit te diepen in plaats van te
richten op het goede antwoord.
Ook blijkt dat docenten formatieve toetsing
beter kunnen vormgeven als ze helder zicht
hebben op de ‘learning progressions’: hoe kennis in je vakgebied ontwikkelt en wat veel
voorkomende misconcepties van leerlingen
over dat vakgebied zijn. Op basis hiervan kunnen docenten gerichte doelen stellen en
rubrics ontwikkelen (fase 1), leerlingreacties
hierover ontlokken (fase 2), analyseren waar
de leerlingen nu staan in de learning progression en waar hun zwaktes en sterktes zitten
(fase 3). Het aanpassen van hun instructie op
die misconcepties, zwaktes en sterktes vinden
docenten daarentegen de moeilijkste stap
(fase 5). Docentgedragingen blijven vaak bij
‘reteach’ (nog een keer vertellen) of ‘pacing’
(vertragen of versnellen). Een flexibel didactisch handelingsrepertoire om hun lessen aan

COLUMN

te passen aan de individuele leerbehoeften van
hun leerlingen ontbreekt. Aanbeveling 3: identificeer de misconcepties, zwaktes en sterktes
van je leerlingen én ontwikkel een didactisch
handelingsrepertoire om je onderwijs hierop
aan te kunnen passen.
Dit zijn slechts enkele bevindingen en aanbevelingen, die tevens belangrijke aanknopingspunten voor professionalisering in formatief
toetsen geven. Voor een uitgebreide beschrijving van alle resultaten en vele voorbeelden
verwijzen we naar het NRO eindrapport en
praktische posters:
• Gulikers, J. & Baartman, L. (2017). Doelgericht
professionaliseren. Formatief toetsen met
effect! Wat DOET de docent in de klas?
Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie
dossiernummer 405-15-722.
www.nro.nl/kb/405-15-722-doelgerichtprofessionaliseren-formatievetoetscompetenties-met-effect/
• Eindrapport: www.nro.nl/wp-content/
uploads/2015/09/Inhoudelijke-eindrapport_
NRO-PPO-405-15-722_DEF.pdf
• Posters: www.nro.nl/wp-content/
uploads/2017/08/405-15-722-Formatiefevalueren_Posters-bij-de-5-fasen.pdf

Het is maandagochtend, tien over half elf, een snikhete dag aan
het einde van juni. Vandaag is de eerste dag van de afsluitende
schoolexamenweek van 5-vwo. Die zou klokslag half elf beginnen
met biologie, maar de surveillant is nergens te bekennen. Na nog
eens vijf minuten wachten is de surveillant gearriveerd en heb ik
eindelijk het examenboekje voor mijn neus liggen.

De beoordelaar heeft twee punten toegekend per opdracht, als
beide aspecten van de vraag goed zijn uitgevoerd. Ik verwacht
op vragen die deels goed zijn ten minste een deel van de punten.
Helaas. Alle andere antwoorden – ook wanneer de helft daarvan
goed is – zijn met nul punten beloond. Na mijn wekenlange voorbereiding voelt dat wat zuur.

Ik kan beginnen.

Bij de bespreking, enkele weken later, kan ik het niet laten bij de
docent aan te kaarten dat diverse vragen voor mijn gevoel
gebrekkig en onduidelijk waren. Mijn diverse antwoorden bij de
opdracht over impulsgeleiding heeft hij gelukkig goed gerekend.
Maar compensatie voor de verloren tijd kan hij niet geven.
Ook worden mijn opmerkingen over vraagstellingen niet verder
besproken. Dit schoolexamen – zo luidt het argument – was
immers een aantal jaar geleden met de hele sectie samengesteld
en goed genoeg bevonden.

De moed zakt me echter al snel in de schoenen. Van diverse
opdrachten is de vraag onduidelijk en dubbelzinnig. Neem de
vraag over de route van impulsgeleiding door het lichaam. Vanaf
welk punt willen ze dat je antwoord geeft? Ik kom er niet uit.
Uiteindelijk geef ik op het toetsblaadje maar meerdere opties aan
die volgens mij onder verschillende voorwaarden goed zijn:
“Als hier de weg vanaf het allereerste beginpunt wordt bedoeld, is
het antwoord A. Als het tweede beginpunt bedoeld wordt, is het
antwoord C.” Ik kijk op de klok, en zie dat ik veel tijd aan deze
vraag heb verloren.
Snel verder. Er volgen een aantal gecombineerde stellingvragen.
Misschien kent u ze wel: twee stellingen die tegelijkertijd worden
getoetst door middel van een meerkeuzevraag. De mogelijke
antwoorden zijn ‘juist, onjuist’, ‘onjuist, juist’, ‘beide zijn juist’, en
‘beide zijn onjuist’. Een nuttige manier om vast te stellen of de
leerling twee samenhangende processen kan beoordelen en
ordenen. Bij de opdrachten in dit examen lijken er echter steeds
twee totaal verschillende vragen ineen gestopt te zijn. Dat die
constructie wringt, wordt pas echt duidelijk in de beoordeling.

"Kunnen dan op zijn minst de gecombineerde stellingvragen niet
verbeterd worden?", probeer ik nog. De docent is onverbiddelijk.
Zo komt het straks ook in het eindexamen, dus we kunnen ons
er maar beter op voorbereiden, is het antwoord. Enigszins teleurgesteld druip ik af.
Binnenkort begint de eerste schoolexamenweek van het examen
jaar. Ik hoop op een minder hete woensdagochtend om klokslag
half elf het examenboekje open te slaan. En daar dan heldere
toetsvragen aan te treffen, waarin ik kan laten zien dat ik de
materie van moleculaire biologie begrijp.
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RENSKE VALK FOTO FREDDIE WESTERHOF
De kwaliteit van de schoolexamens wordt daarmee dus belangrijker. Daarom werken leraren, vakexperts, leerplanontwikkelaars en toetsontwikkelaars samen om itembanken te ontwikkelen voor alle tien beroepsprofielen.
Ook wordt gewerkt aan kennisopbouw en professionalisering op het
gebied van toetsing en examinering: de ontwikkelde leergang Kwaliteit
schoolexaminering vmbo.
Kijk, als toetsing en leerplan zo met elkaar hand in hand ontwikkelen, dan
ontstaat er een situatie waarin scholen met zelfvertrouwen inhoudelijke
keuzes durven maken.
Ook formatief evalueren, die andere vorm van toetsing, heeft een belangrijk
leerplanaspect. Je kunt als leraar alleen effectieve feedback geven als leraren én leerlingen helder hebben waar ze naartoe moeten werken, welke
leerdoelen en bijbehorende succescriteria behaald moeten worden en hoe
ze dat kunnen doen. Alleen zo kun je de leerling verder helpen met leren en
leerlingen meer betrekken bij hun eigen leerproces.”

Leerplan en toetsing:
een vruchtbare LAT-relatie
SLO is het landelijke expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.
Hier werken experts en leraren samen aan leerplannen, handreikingen
en goede voorbeelden voor ons onderwijs. Hoe kijken ‘onze hoeders’ van
het curriculum naar de ontwikkelingen op het gebied van toetsing en
examinering?

We spreken directeur innovatie Sanne Tromp en vakexpert taal Gerdineke
van Silfhout op een doordeweekse middag in Utrecht. Wat hebben leer
planontwikkelaars met toetsing? "Wel, we zijn geen toetsontwikkelaars en
‘gaan’ in die zin dus niet over toetsing. Maar het leerplan – kerndoelen,
eindtermen – en toetsing zijn wél onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als wij samen met leraren werken aan nieuwe of andere eindtermen, dan
is het essentieel dat toetsing daarin meebeweegt. En andersom kunnen
ontwikkelingen in toetsing als hefboom functioneren voor inhoudelijke
vernieuwing. We hebben het curriculum aan de ene kant, en toetsing en
examinering aan de andere kant in Nederland op organisatieniveau uit
elkaar gehaald, maar in de praktijk van het klaslokaal zijn leerplan en toetsing niet zo strikt gescheiden. Het is belangrijk om je daarvan bewust te
zijn. SLO is verantwoordelijk voor een deel van het grotere geheel, maar we
mogen dat grotere geheel niet uit het oog verliezen.”
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SUMMATIEF EN FORMATIEF
“Het is goed om onderscheid te maken tussen toetsing als afsluiting van
het leren – concreet: de eindtoets groep 8 en eindexaminering in het voortgezet onderwijs – en toetsing als onderdeel van het leren in de klas: formatieve evaluatie. Beide hebben hetzelfde leerplancomponent, het begint
met concrete leerdoelen.
Wat betreft het eerste, toetsing met een summatief doel, weten we dat
leerplannen minder goed uit de verf komen als de toetsing niet goed aansluit. Getoetst maakt bemind, niet getoetst maakt onbemind. Daarom is
het essentieel dat toetsing de doelen, inhouden én veranderingen daarin
daadwerkelijk eigentijds en in de volle breedte weerspiegelt.
Een mooi voorbeeld daarvan zien we bij de beroepsgerichte vernieuwing in
het vmbo waarbij scholen voor alle tien profielen naast profielvakken ook
keuzevakken aanbieden. Deze worden niet centraal getoetst, scholen zijn
verantwoordelijk voor de examinering ervan en maken zelf een relevante,
representatieve keuze hoe en welke eindtermen getoetst worden.

VEEL AANDACHT VOOR TOETSING: KAN HET ANDERS?
“Wat wij waarnemen op dit moment? Ik denk dat we kunnen vaststellen
dat toetsing, formatief en summatief, de volle aandacht heeft. Er is grote
belangstelling voor formatieve evaluatie. Scholen willen er meer over
weten. Aanvankelijk is men op zoek naar begripsverheldering, meestal
direct gevolgd door de vraag: hoe doen we dat dan?
Nu is formatief werken niet nieuw. Leren, informatie verzamelen, feedback
geven en bijsturen hebben altijd in de klas plaatsgevonden. Maar het besef
van het belang hiervan lijkt groter te worden en wordt explicieter benoemd.
Er is behoefte aan verantwoorde toetsing die verder gaat dan de vaste
toetsen bij lesstofonderdelen en het werken met een gemiddeld cijfer als je
alles hebt opgeteld. Voorbeelden in binnen- en buitenland laten bovendien
zien dat investeren in formatief evalueren kan betekenen dat er mínder
zwaar geleund hoeft te worden op de formele, summatieve toetsing.
Wat dat laatste betreft, ook dat staat in verhoogde belangstelling. De centrale eindexamens roepen altijd discussie op, maar die is de laatste jaren
wel erg heftig. We hopen dat de aandacht voor vernieuwing van het curriculum die discussies op een opbouwende wijze kan voeden. Het zijn geen
gemakkelijke discussies: van de heersende psychometrische inzichten tot
discussies over het onderwijsstelsel. Laten wij, als leerplanontwikkelaars,
altijd en vooral de inhoudelijke validiteit van de examens bewaken, natuurlijk ook met oog voor de betrouwbaarheid.
Op dit moment moeten we vaststellen dat we een breed curriculum
hebben, maar er vaak sprake is van een veel smallere toetsing. Dat moet
anders kunnen, dat vraagt om slimmere, eigentijdse aanpakken die de
breedte van het curriculum weerspiegelen.
Een laatste opmerking. In de afgelopen jaren is de strengheid ‘aan de
achterkant’ toegenomen: de slagingsregelingen met betrekking tot Nederlands en rekenen/wiskunde hebben de speelruimte van docenten flink
verkleind. Maar aan de ‘voorkant’, in de leerdoelen, is veel vrijheid. Dat is
een onbalans die veel van docenten vraagt.”

“Het denken over een
eigentijds leerplan en
bijpassende toetsing en
examinering moet vanaf
het begin samengaan”
winst te behalen valt. De verschillen tussen scholen en vaksecties zijn
groot. Sommigen bieden goede creatieve en vernieuwende schoolexamens aan, anderen eigenlijk alleen maar delen van centrale examens.
Het loont de moeite om hier meer aandacht aan te besteden. Niet alleen
omdat het gaat over vijftig procent van het examencijfer, dus de helft van
het diploma, het leidt ook tot goede professionalisering en expertise
opbouw binnen scholen. Vragen en leerbehoeften hieromtrent komen wij
voortdurend tegen, en het zou mooi zijn als we scholen in die ontwikkeling
kunnen ondersteunen. Samen met vak- én toetsexperts.
Hoe mooi zou het zijn als we kunnen komen tot een situatie waarin we een
beperkter deel van het leerplan centraal vastleggen en examineren, zodat
er meer ruimte overblijft voor scholen om onderwijs aan te bieden vanuit
hun eigen visie en accenten en voor leraren om hun vak over te brengen
vanuit hun eigen passies. Ik zou het de lerares natuurkunde, die zelf zo
enthousiast is over sterrenkunde, gunnen om dat enthousiasme over te
mogen brengen op haar leerlingen, Met z’n allen naar de sterrenwacht,
ook al is sterrenkunde vrijwel uit het leerplan verdwenen. De huidige curriculumherziening stelt een beperkte kern voor - die dan wel belangrijker
wordt - om ruimte in het curriculum te brengen. Dan moet voor iedereen
ook duidelijk zijn dat die ontstane ruimte niet gebruikt moet worden om
nog eens extra voor dat kerncurriculum te gaan trainen met het oog op het
examen. Dat vraagt er dus om, dat het denken over een eigentijds leerplan
en het denken over een bijpassende toetsing en examinering vanaf het
begin moet samengaan.”
HET ‘WAT’ EN HET ‘HOE’
“Hierbij past ten slotte ook een hernieuwde discussie over het 'wat' en
'hoe', want dat onderscheid begint te knellen. In de praktijk is het wat en
het hoe in de klas lang niet altijd te scheiden: hier komen leerdoelen, vakinhouden en het didactisch handelen bij elkaar. Als wij nieuwe leerplannen
ontwikkelen voor schrijven, is het vreemd om daarin niet ook het schrijf
proces en bijbehorende didactische aanpakken mee te nemen. Hoe onlogisch is het om een leraar maar deels te bedienen, zogezegd? Formatief
evalueren is ook zo’n thema dat niet enkel vanuit het wat aangevlogen kan
worden. Dus wat ons betreft mag die wat-hoe discussie ook opnieuw
gevoerd worden.”

ER LIGGEN KANSEN
“Kijkend naar de toekomst lijkt het ons zaak om ervoor te zorgen dat de
inhoud van het onderwijs en de toetsing zich hand in hand ontwikkelen.
Wat ons betreft is daarin de inhoud leidend. Kijk bijvoorbeeld naar taal.
In de praktijk lezen we teksten, gebruiken we ze om met elkaar in gesprek
te gaan, om vervolgacties te ondernemen, om reacties te schrijven. Toch
zien we in de (centrale) toetsing dat er erg weinig aandacht is voor de productieve taaltaken – schrijven en mondelinge taalvaardigheid – en voor het
toetsen van taaldomeinen in samenhang. Zeker in de schoolgebonden
toetsing ligt hier veel ruimte om te leren van bijvoorbeeld buitenlandse aanpakken en uitwerkingen, en natuurlijk ook om lessen te trekken voor de
centrale toetsing.
De schoolgebonden toetsing, zoals de schoolexamens in het voortgezet
onderwijs, zijn sowieso een onderdeel waarop nog erg veel kwalitatieve

Sanne Tromp

Gerdineke van Silfhout
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Bij het Wolfert Tweetalig
praten de leerlingen mee

TOETSEN KUNNEN HELPEN

GELIJKE KANSEN
VOOR IEDEREEN
De wereld verandert. Onze kinderen groeien op
in een dynamische maatschappij waarin het
leren nooit ophoudt. In die snel veranderende
wereld is het belangrijk om naar gelijke kansen
voor iedereen te streven. Dat is geen nieuwe
missie, maar het is wel ons thema dat actueel
blijft in het onderwijs, nu en in de toekomst.
Afkomst, status, woonplaats en/of geld mogen
niet bepalend zijn voor de kansen van een kind
op vervolgonderwijs.
Wij zijn een kennisorganisatie op het gebied van
toetsing. Het spreekt voor zich dat wij erin geloven dat toetsen bijdragen aan kansrijk onderwijs. Objectieve meetinstrumenten helpen om
iedereen een gelijke kans te geven om zich te
ontwikkelen. En ook op dit gebied staat de kennisontwikkeling niet stil. Kijk bijvoorbeeld naar de
groeiende aandacht voor het meten van merkbare vaardigheden. Hoe maak je de talenten in
kinderen inzichtelijk? Hoe vermijd je de valkuil
dat eerste indrukken een sterke stempel drukken op de beeldvorming van een bepaalde leerling? Meetinstrumenten kunnen bijdragen aan
een completer, objectiever en eerlijker beeld van
leerlingen. Hoe we dat goed doen is op dit
moment onderwerp van onderzoek, dat uitgevoerd wordt samen met scholen.
Een andere verandering die we zien is de rol van
toetsen in het onderwijsleerproces. Steeds meer
scholen zetten verschillende vormen van formatieve toetsen in. Of formatief evalueren, er zijn
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verschillende begrippen in gebruik. Dit gaat over
het beter aansluiten van toetsen bij waar de
leraar en de leerling op dat moment mee bezig
zijn. En dat de informatie die je uit de toetsen
verkrijgt, zowel de leraar als de leerling verder
helpen in het leerproces. Niet een periodieke
peiling van het niveau staat centraal, maar het
inzicht in het leerproces. Verschillende vormen
van toetsen kunnen bijdragen om leerlingen uit
te dagen of te ondersteunen op het moment dat
zij dat nodig hebben. En met wat extra hulp of
uitdaging krijgt iedere leerling de kans om het
beste uit zichzelf te halen.
Dat is precies waarom ik persoonlijk hoop dat
toetsen weer meer gezien worden als een waardevol hulpmiddel voor docenten en leerlingen en
door scholen minder worden ervaren als afrekenmiddel.
Wij leveren al bijna vijftig jaar een bijdrage aan
goed onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat we
met onze expertise en ervaring het onderwijs
van morgen krachtiger kunnen maken. Daarvoor
zoeken we actief de samenwerking met scholen
en andere onderwijspartijen. Nu en ook de
komende vijftig jaar.

v.l.n.r. Lisanne, Arnold en Levin

Het Wolfert Tweetalig in Rotterdam
werkt de laatste jaren hard aan een
nieuwe toetscultuur. Minder, anders en
effectiever toetsen, dat is het streven. In
dit nieuwe schooljaar wil rector Arnold
Koot de leerlingen zelf intensiever
betrekken bij deze veranderingen. Toets!
Magazine mocht vlak voor de zomervakantie deelnemen aan een gesprek over
toetsing tussen de rector en scholieren
Lianne Giovinazzo (1 vwo) en Levin
Akgul (4 vwo).

Wat zouden de leerlingen graag met hun rector willen bespreken? Levin
gaat er goed voor zitten. Samen met zijn klasgenoten heeft hij nagedacht
over welke problemen ze ondervinden bij toetsen. De verdeling van toetsen is vaak uit balans, was de conclusie. In de onderbouw was dat wel goed
geregeld. Hij licht toe waarom. “In de eerste en tweede klas werkten de
docenten met Google Calendar om hun toetsen met elkaar af te stemmen.
Waarom hebben we dat nu niet meer? Het zou fijn zijn als een docent kan
zien: ‘die persoon heeft zoveel toetsen op een dag, ik stel de mijne een weekje uit.’”
Lianne heeft een andere hele concrete vraag. “Waarom werken we nog
steeds met zwart-wit kopietjes?” Bij aardrijkskunde zijn de kaartjes vaak
onduidelijk. “En soms krijg je een vraag over een kleurengrafiek, en dan is
de print zwart-wit.”
“Is dat nog steeds niet digitaal?,” laat Koot zich ontvallen. Met een knipoog
voegt hij toe: “Wat zijn we nog ouderwets.”
PRAKTISCHE PROBLEMEN
De leerlingen komen met hele praktische kwesties, waar ze bij toetsen
tegenaan lopen. Docenten die toetsen niet met elkaar afstemmen, moeilijk
leesbare kopietjes. Is de rector altijd op de hoogte van wat er in de dagelijkse
lespraktijk gebeurt? Zijn dat onderwerpen waar de rector iets mee kan? >>
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“Een toets moet iets van
reflectie bevatten”
Arnold Koot begrijpt dat dit voor de leerlingen niet goed
voelt. Hij wil graag onderzoeken of leerlingen ook op
andere manieren beoordeeld kunnen worden. Manieren
die meer recht doen aan het leertraject dat ze doormaken.
Een voorbeeld waar hij recentelijk door geïnspireerd raakte, was dat van leerlingen die samen aan een examen werken. “Waarom zou je altijd alleen maar individueel willen
toetsen? Waarom kun je niet met zijn tweeën, of met zijn
vieren een opdracht tot een goed einde brengen?” Samenwerken, zegt de rector, is iets wat ook in de latere professionele carrière een belangrijke vaardigheid is.

“Vaak wel,” zegt Koot. Concrete problemen komen hem
over het algemeen snel ter ore. Niet elk probleem is echter
even snel op te lossen. Neem Levins voorbeeld van Google
Calendar. Het idee om met dat programma een passend
toetsrooster op te stellen voor complete klassen ontstond
vier jaar geleden. “Dat werkt heel goed in de onderbouw,
daar kun je voor de hele klas zien welke toetsen wanneer
zijn. Maar in de bovenbouw heb je clusterklassen, dus
kunnen we dat niet verder uitbreiden. We zijn nu druk
aan het onderzoeken hoe we voor de hogere klassen ook
het toetsrooster beter inzichtelijk kunnen maken. Maar
wat we nu bedenken, zullen we pas volgend jaar kunnen
implementeren.”

Levin kijkt sceptisch. “Een aantal vakken gaan daar dik
overheen volgens mij.” Daar is Koot zich goed van bewust.
Een goede balans vinden tussen lesgeven en toetsen afnemen is soms lastig, weet hij. Dus nemen docenten soms
meer toetsen af dan afgesproken en middelen dan het
cijfer.

Koot denkt hardop verder. “Het zou heel mooi zijn om
Magister te koppelen aan Google Calendar. Dat lukt echter
niet. Maar de roostermaker is bezig met een oplossing,
weet hij. Net als veel andere mensen.” Levin vindt het fijn
te horen dat de kwesties die hij aandraagt serieus worden
opgepakt.

Wat moet een goede toets voor jezelf betekenen? Wat
moet het voor je doen of wat moet je via een toets kunnen
laten zien? Geen makkelijke vraag voor de leerlingen. Een
toets moet iets van reflectie bevatten, zegt Levin. “Je moet
kunnen laten zien dat je de stof echt begrijpt.” Nu is het
vaak zo dat toetsen enkel controleren of je de stof kent,
vindt hij. Maar de scholier vindt het zinniger als hij ook
kan laten zien of hij de stof kan toepassen. “Kennisvragen
zijn dan niet genoeg.”

TOETSDRUK
Een belangrijk signaal waar de schoolleiding in afgelopen
jaren mee aan de slag is gegaan, is de toenemende toetsdruk. Koot: “Uit onderzoek bleek dat leerlingen gemiddeld
tussen de 200 en 250 toetsen per jaar kregen.” Lianne verslikt zich bijna. “Dat is nu minder toch? Ik dacht dat we tussen de tachtig en honderd toetsen kregen.” De rector lacht.
“Dat klopt, dat aantal moet de laatste twee jaar omlaag zijn
gegaan. We hebben tegen docenten gezegd: ‘Een vak van
twee uur in de week mag per trimester drie toetsen geven.’
Zo hebben we dat aantal terug gebracht.” Koot wil voor
komen dat overmatig toetsen ten koste gaat van de onderwijstijd.
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De rector snapt dat deels ook wel, al is hij er niet altijd even
gelukkig mee. Koot: “Docenten willen checken of de leerlingen wel alles leren en hun huiswerk maken. Met meer
toetsen kun je leerlingen vaker een kans geven om hun
cijfer op te halen. Dat is het positieve. Maar het kan ook
voelen als afrekenen.”

Lianne beaamt dat. Toetsen, vindt de jonge brugklasser,
moeten motiveren om echt te gaan leren. Door leukere
vragen te stellen, bijvoorbeeld. “Het moet iets worden
waarvan je denkt: ‘ha, dat is leuk, daar ga ik voor leren.’
Als je iets leuk vindt leer je het beter, beheers je de stof
beter, en gaat dus ook de toets beter.”
“En,” voegt Levin toe, “toetsen zijn nu nog te veel momentopnames. Je moet het dan doen. Als je een slechte dag hebt,
ben je gelijk de sjaak.”

Koot: “Wat voor vormen we ook kiezen, waar het om gaat
is dat een leerling meer is dan een cijfer. Er gebeurt veel in
een mensenleven. Een jongetje uit de eerste klas verloor
zijn vader dit jaar. Als hij die zeven nou niet zou halen, dan
wil ik dat wij als school kijken: waaraan ligt dat? Ligt het
aan de omstandigheden, of zit het er echt niet in? Bij het
nemen van besluiten gaat het altijd om het hele verhaal.”
Leerlingen verdienen tweede kansen, besluit hij. En soms
een derde, of een vierde. Dáár kunnen Lisanne en Levin
het alleen maar grondig mee eens zijn.

Lianne en Levin kijken de rector niet begrijpend aan.
“Maar als ik een wiskundetoets maak en ik snap een deel
niet,” vraagt Levin, “hoe zou ik het zo dan wel moeten
snappen?” Koot wijst naar Lisanne. “Je buurvrouw snapt
het misschien wel. Zij kan jou die aspecten uitleggen die je
moeilijk vindt, waardoor ze ook zelf de stof beter beheerst.
En jij begrijpt misschien weer andere aspecten van de
opdracht beter. Zo vul je elkaar aan en kun je samen een
opdracht uitvoeren. Je krijgt feedback van elkaar en daarvan leer je.”
Lianne begint wel wat te zien in het idee. Op een dergelijke
manier met lesstof en toetsing bezig zijn, helpt je om gemotiveerder te blijven leren, denkt ze.
NIEUWE MANIEREN VAN TOETSEN
Nieuwe manieren van toetsen, dat wil Arnold Koot graag
stimuleren. Laat de docenten zo af en toe maar experimenteren. Als het de leerlingen maar ten goede komt. Een
groep docenten wil voor één vak een jaar lang geen cijfers
geven. Koot juicht zo’n initiatief van harte toe. Maar zo’n
aanpak heeft ook denkbare bezwaren en daarnaar is hij
wel benieuwd. “Als jullie geen cijfers meer krijgen bijvoorbeeld”, vraagt hij de scholieren, “leren jullie dan nog wel
voor een toets?” Er valt een stilte. Hier moeten ze even
over nadenken.
Levin heeft grote twijfels. Hij vindt het tamelijk onrealistisch, een jaar geen cijfers. “Andere manieren van toetsing
zouden fijn zijn, bijvoorbeeld meer mondelinge toetsen.
Maar als ik een heel jaar geen cijfers krijg, gaat mijn motivatie wel omlaag.”
Lisanne ziet er meer in. “Ik denk dat ik niet per se een cijfer
nodig heb om te leren,” zegt ze aarzelend. “Maar doe dan
ook iets aan die saaie, schriftelijke toetsen. Zorg dat de opdrachten leuk en stimulerend zijn.” Ze geeft als voorbeeld
projecten, waarbij de klas elkaar feedback geeft. “Dan zou
ik er ook voor leren als ik geen cijfer krijg. Als je hele klas
jouw project bespreekt, kun je niet aankomen met onzin.”
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HOE IS HET VOLGENS LEERLINGEN GESTELD MET TOETSING
IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?
“Toetsing is helaas een heel groot onderdeel van het onderwijs. Op veel
scholen zijn toetsen een momentopname, waarbij te veel waarde
gehecht wordt aan het cijfer dat daar uitrolt. En waarbij te weinig feedback wordt gegeven. Dat is niet in het belang van de leerling, dan kun je
niet leren van de fouten die je maakt in de toetsen. Tijdens het scholierencongres van vorig jaar was het thema ‘toetsen’. Daar kwam uit: leerlingen willen wel een cijfer horen. Daar kunnen ze uit afleiden of ze het
goed of slecht hebben gedaan. Maar ze willen niet alleen horen: ‘Je hebt
een vier, nu gaan we door naar het volgende hoofdstuk’. En dat je dat
slechte cijfer dan maar moet ophalen met een nieuwe toets over nieuwe
stof, terwijl de oude stof misschien nooit meer wordt behandeld. Zo leer
je niets.”

Anouk Gielen

“Als je minder toetst,
houd je vanzelf
meer tijd over voor
feedback”
Middelbare scholieren hobbelen van controlepunt naar
controlepunt. Het wordt tijd voor meer feedback en minder cijfers.
Dat zegt Anouk Gielen, de kersverse voorzitter van het Landelijk
Aktie Komité Scholieren (LAKS). Als een docent meer inzicht krijgt
in hoe iemand leert, kan hij veel effectiever lesgeven.
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ZOU JE DAT MAATWERK OOK TERUG WILLEN ZIEN IN
BIJVOORBEELD DE EXAMINERING?
“Zoals het nu is, vinden we het centraal examen te star. Het is veel te
veel een momentopname die het onderwijs bepaalt. Het is een toets
van drie uur, waar je drie jaar naartoe werkt. Die drie jaar staan niet
in teken van iets leren, maar van je examen halen. Dat is een probleem. Want omdat je examen zó zwaar meeweegt, en zo erg maar
één moment is waar alles van afhangt, wordt het niet meer ‘ik wil
Duits leren’, maar het wordt ‘ik wil een Duitse leestoets kunnen overleven’. Je hebt scholen die drie jaar lang alleen maar leestoetsen oefenen. Dat is niet waar zo’n centraal examen voor bedoeld is.”

HOE ZOU HET DAN WÉL MOETEN?
“Wat wij heel graag zouden zien, is meer formatief evalueren.
Dat docenten meer feedback geven, maar vervolgens ook samen met
jou als leerling kijken hoe het de volgende keer beter kan gaan. Wat is
er fout gegaan, wat is er goed gegaan? Daar zouden wij heel erg voorstander van zijn.”

ZEGT DAT DAN IETS OVER HET CENTRAAL EXAMEN OF
OVER HET ONDERWIJS?
“Over beide, denk ik. Het onderwijs in Nederland wordt geëvalueerd
op basis van de slagingspercentages. Overheidsgeld wordt mede op
basis daarvan verdeeld. Het centraal examen hangt daardoor als een
soort donkere wolk over de hele bovenbouw van de middelbare
school. Docenten en leerlingen voelen dat, maar ook schoolleiders.
Veel vakken op veel scholen zijn zo ingericht dat je dat centraal
examen moet halen. Je leert geen stof, je leert een trucje.”

BEOORDELINGEN DIE MEER IN DIENST STAAN VAN HET
ONDERWIJS?
“Dat is wat uit die congressen naar voren komt. Onderwijs kan niet
honderd procent zonder toetsen, en ik denk ook niet dat je dat moet
willen. Maar je moet wel zo toetsen dat de leerling er wat aan heeft.
Op veel scholen – de traditionele school, zeg maar - is dat niet zo. Daar
is de riedel toch: hoofdstuk, toets, cijfer, volgende hoofdstuk. Vaak komt
de getoetste stof niet meer terug. Wat je ook vaak ziet, is dat je zo’n toets
beter maakt als je het kunstje snapt. Toetsen zijn bijna altijd in dezelfde
vorm: vraag-antwoord. Dat is een vorm die niet bij iedere leerling past."

HOE ZOUDEN WE ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT HET
EXAMEN MINDER ALS EEN DONKERE WOLK BOVEN DE
BOVENBOUW HANGT?
“Natuurlijk moet er gewaarborgd worden dat iedere leerling van
school gaat met een waardevol diploma. Maar die ene toets hoeft niet
vijftig procent van je eindcijfer te bepalen. Schoolexamens zijn ook
valide toetsinstrumenten. Die bepalen net zo goed een fundamenteel
deel van je cijfer. Wat ons betreft zou dat cijfer zwaarder mogen
wegen. Als je minder gewicht hangt aan het centraal examen, komt
er in de bovenbouw veel meer ruimte vrij om echt iets te leren.”

WAT ZIJN ANDERE VORMEN DIE MISSCHIEN BETER
AANSLUITEN?
"Vaststellen of iemand iets geleerd heeft kan ook door projecten of
presentaties. Sommigen kunnen daarmee veel beter laten zien of ze iets
geleerd hebben. Het schijnt ook goed te werken om zelf vragen te verzinnen bij de lesstof. Allemaal andere manieren van de stof verwerken
in plaats van een blaadje voor je neus en pennen maar."

HOE ZIE JIJ DE ROL VAN LAKS IN HET VERANDEREN VAN
TOETSING IN HET VO?
“We zijn de formele vertegenwoordiging van leerlingen en onze
belangrijkste taak is het opkomen voor de belangen van leerlingen.
We doen ook steeds meer onderzoek naar wat leerlingen nu eigenlijk
vinden van toetsing. Ook hebben we elk jaar een eindgesprek met het
College voor Toetsing en Examens. Daarmee proberen we feedback
te geven op de eindexamens.”

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN VAN EEN SCHOOL WAARVAN
LAKS ZEGT: ‘KIJK, ZO KAN HET OOK?’
“Een bestuurslid van ons zit op het Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden.
Dat is een school waar feedback heel belangrijk is. Wat heb je er van
geleerd? Wat is fout gegaan, wat is goed gegaan? Die terugblik op het
leerproces gebeurt in toetsen, maar ook in regelmatige reflectiemomenten. Aan het einde van het schooljaar heb je als leerling een dik port
folio met zelfreflectie. Zo krijg je niet alleen inzicht in wát je leert, maar
krijg je ook beter vat op hoe je leert.”
JE ZEI NET DAT DE TRADITIONELE SCHRIFTELIJKE VRAAGANTWOORD-TOETS NIET ELKE LEERLING DE KANS GEEFT TE
LATEN ZIEN WAT HIJ KAN. KUNNEN WEL ALLE LEERLINGEN
UIT DE VOETEN MET ZELFREFLECTIE?
“Sommige leerlingen hebben daar meer begeleiding bij nodig dan andere, dat klopt. Maar een dergelijke aanpak geeft in ieder geval meer
mogelijkheden voor differentiatie. Voor de ene leerling past het ene,
voor haar klasgenoot het andere. Door meer inzicht te krijgen in hoe
iemand leert, kun je veel effectiever lesgeven.”

WELKE BEWEGINGEN IN ONDERWIJSLAND STEMMEN JE
HOOPVOL?
“Er komen veel vernieuwende scholen op die wel het belang zien van
veel feedback en formatief evalueren. Die niet alleen toetsen en een
cijfertje opplakken. Daar zijn we super blij mee. We gaan ook vaak op
schoolbezoek als bestuur. De meeste leden van ons bestuur zitten op
een traditionele school, dus zo kunnen wij ook ervaren hoe zo'n formatieve manier van toetsing in zijn werk gaat.”
HOE ZIET TOETSING IN HET VO ER OVER TIEN JAAR UIT?
“Hopelijk met een stuk minder cijfertjes en meer: wat heb je geleerd,
wat kun je goed, wat kun je minder goed. Dus heel veel diagnostisch
en formatief. Dat hoop ik voor het toetsen. En hopelijk een centraal
examen dat compleet op de schop is gegaan.”
HOUD JIJ JE HIER DAN NOG MEE BEZIG?
“Over tien jaar? Dat denk ik niet, dan heb ik hopelijk een baan.”
IN HET ONDERWIJS?
“Je weet het nooit, je weet het nooit.”
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In 2016 begonnen ruim 88.800 studenten aan
een studie in het hbo. Daarvan kwamen
35.000 rechtstreeks van de havo, 21.000 van
het mbo en 2.800 van het vwo. Nog eens meer
dan 30.000 studenten stroomden via andere
wegen en met een iets andere achtergrond in.
Dat zijn grote aantallen. Helaas is ook de uitval hoog. Thom de Graaf: “De aansluitingen in
ons onderwijs zijn een voortdurend punt van
zorg. De afgelopen jaren is er veel aandacht
uitgegaan naar de aansluiting tussen het mbo
en het hbo. De uitval van mbo‘ers in het hbo is
namelijk het hoogst: ongeveer een op de vier
verlaat het hbo zonder diploma. Dat vroeg om
gezamenlijke actie.
Zo hebben we bijvoorbeeld in goede samenwerking tussen hogescholen en roc’s keuzedelen ontwikkeld die mbo’ers in hun laatste jaar
beter voorbereiden op een vervolgopleiding in
het hbo. Maar ook onder havisten is de uitval
zorgelijk: na het eerste jaar verlaat 12% de
opleiding.”
SAMEN AFSTEMMEN
Veel contact en afstemming tussen de onderwijssectoren is onmisbaar, zegt De Graaf:
“In grote lijnen pleeg je binnen je eigen sector
alle mogelijke inspanningen om de student
succesvol te laten studeren. Zo voeren we
sinds enkele jaren matchingsgesprekken met
elke aanstaande student, een extra check op
een passende studiekeuze. Verder verwachten we van de toeleverende onderwijssectoren een bepaald kwalificatieniveau, dat hebben we zo afgesproken. Zoals ook het
voortgezet onderwijs en het mbo van het hbo
een bepaald startniveau mogen verwachten.
Als we problemen in die aansluiting signaleren of ontwikkelingen die hierop invloed kunnen hebben, dan gaan we met elkaar in gesprek en proberen we van beide kanten die
aansluiting tot stand te brengen. De vernieuwing van het curriculum is daarvan een goed
voorbeeld. Ook wij leveren vanuit ons perspectief input in dit proces. Docenten uit het
hbo denken mee over vakinhoud en eindtermen van vakken die in het vo worden verzorgd.”

Ketenorganisaties moeten altijd opletten wat er bij de buren gebeurt. Dat geldt zeker voor de sectoren
in het onderwijs. Wat in het voortgezet onderwijs of in het mbo gebeurt, kan gevolgen hebben voor het
hbo en andersom. Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de koepelorganisatie
voor de 37 door de overheid bekostigde hbo’s. Hoe kijkt hij naar de huidige ontwikkelingen op het
gebied van toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs?
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Thom de Graaf

NIET TEVEEL MAATWERK
De toegenomen belangstelling voor formatieve evaluatie in
het voortgezet onderwijs wordt door het hbo belangstellend
gevolgd. Maar het is vooral de eindtoetsing die voor het hbo
relevant is. Flexibilisering van de examinering, bijvoorbeeld,
vindt de Vereniging Hogescholen riskant.
De Graaf: “Wij nemen daarover een duidelijk standpunt in.
Met een havo-diploma – of een vwo- of mbo-diploma – kwalificeert een leerling zich voor het hoger onderwijs. Zo hebben
we dat afgesproken met elkaar. Het moet volstrekt helder zijn
waar zo’n diploma voor staat. Natuurlijk is het mooi als een
leerling een bepaald vak op een hoger niveau kan afsluiten, en
andersom kan dat ook wel voorkomen. Maar als we toegaan
naar een situatie van extreem maatwerk, als we per individuele leerling moeten gaan kijken wat zijn diploma precies
inhoudt, dan hebben we een probleem. Dat tast het civiel
effect van het diploma aan. Wie weet dan nog waar een havodiploma voor staat?
Een gevolg kan zijn dat hbo-opleidingen een eigen selectie
moment aan het begin van de opleiding ontwikkelen. Dat willen we in Nederland zoveel mogelijk voorkomen. We vinden
het onwenselijk dat een leerling twee keer door een hoepel
moet springen. Bovendien is dan de kans groot dat er weer een
soort tussenperiode ontstaat waarin voor dat tweede selectiemoment getraind gaat worden. Waarom zouden we dat
willen, als we voortgezet onderwijs en mbo hebben die feitelijk toeleiden naar hoger onderwijs? Daarom adviseren wij om
de uitrol van een maatwerkdiploma beperkt te houden.”
Geen onduidelijkheden met betrekking tot de kwalificatie dus,
maar wel blijvende aandacht voor de aansluiting. De Graaf:
“Zo overleggen we op dit moment over tal van issues op verschillende speelvelden. Bijvoorbeeld, anders dan bij havisten
die een bepaald vakkenpakket moeten hebben, zijn er voor
studenten met een mbo-4 kwalificatie geen toelatingseisen.
Iemand die de richting Facilitair & Dienstverlening heeft
gedaan, kan kiezen voor een technische hbo-opleiding. Is dat
verstandig? Hbo en mbo moeten samen dit probleem aanpakken, zonder de toegankelijkheid van het hbo voor mbo‘ers in
gevaar te brengen. De entreetoets voor startende pabostudenten is ook zo’n belangrijk thema geweest. Het gaat er
dus om dat je belemmeringen en tekorten signaleert en er iets
aan doet, aan beide kanten. Waar we in dat kader wél blij mee
zijn is (extra) informatie die aangeeft welke bagage een leerling nog meer meeneemt. De zogenaamde plusdocumenten.”
EIGEN PROFESSIONALITEIT
Het hbo weet als geen ander hoe belangrijk de rol van toetsing
en examinering is voor de (publieke) waarde of validiteit van
opleidingen. Een aantal kwalijke gebeurtenissen rond 2010 en
daarvoor had ervoor gezorgd dat er onrust was ontstaan over
de kwaliteit van hbo-diploma’s.
De Graaf: “Een ernstige situatie, die leidde tot discussies over
de mogelijkheid van centrale examinering in het hbo. En dat
was een scenario waar het hbo niet op zat te wachten. We besloten onderzoek te doen. Het grootste risico voor een hogeschool is dat de kwaliteit van de opleiding of de kwaliteit van
de examinering ter discussie staat. Dat heeft invloed op hoe
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“Maar als we per
leerling moeten
gaan kijken wat
zijn diploma
inhoudt, dan
hebben we een
probleem”
studenten hun opleiding beleven, hoe de arbeidsmarkt de
opleiding waardeert, et cetera. Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in de validiteit van de examinering
en toetsing, dat is essentieel.”
In 2012 verscheen het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’
(Bruijn, 2012), waarin een commissie tegen centralisering
adviseerde en aangaf meer kwaliteitswinst te verwachten
van externe validering van de toetsing en examinering.
De Graaf: “Daarmee zijn we aan het werk gegaan. Er is veel
geïnvesteerd in zowel de deskundigheid van de mensen,
als in samenwerking tussen instellingen en in het waarborgen van de kwaliteit van de toetsen en examens.”
Met succes. Onlangs constateerde een evaluatiecommissie
in het rapport ‘Zienderogen vooruit’ (2017) dat het werken
met externe validering van de examinering een bruikbaar
en betrouwbaar alternatief vormt voor centrale toetsing.
De commissie stelt verder vast dat er veel nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan waarbinnen men verantwoordelijkheid voelt en zorg draagt voor kwaliteit van
de toetsing en examinering. En dat al deze inspanningen
geleid hebben tot een groter bewustzijn van het belang
van toetsing en examinering, een kritischer zelfreflectie
en een sterkere visie op toetsing en toetsbeleid binnen de
instellingen. Het hbo is erin geslaagd op deze manier de
door haar zo gekoesterde autonomie te behouden.
BELANG VAN PROFESSIONALITEIT
De Graaf: ”Wat het voortgezet onderwijs hiervan kan
leren? Dat weet ik niet. Voor ons, de hogescholen, geldt dat
wij niet veel zien in nieuwe centrale regelingen. Die leiden
doorgaans alleen maar tot een gevoel overmeesterd te
worden door regelzucht. Daar hebben docenten last van.
Daarom is het zo belangrijk dat de eigen professionaliteit
de afgelopen jaren zo is gegroeid. Onze onderwijskwaliteit
komt tot stand vanuit de instellingen zelf en niet doordat
de overheid met een of ander zweepje knalt. En ik kan mij
voorstellen dat dat in het voortgezet onderwijs precies
hetzelfde werkt.”
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onderwijs en overheid, zoals ons digitale toetsplatform jij! voor het voortgezet onderwijs en de TOA voor het
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