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1 Inleiding 
 

De onlangs afgeronde review studie over Opportunity to Learn (OTL) vestigt onder meer de aandacht op 

(legitieme) toetsvoorbereiding als een methode om OTL te vergroten (Scheerens et al., 2016). Daarbij is 

het van belang om onderscheid te maken tussen acceptabele en niet acceptabele vormen van toets 

voorbereiding; vergelijk de ongunstige betekenis van “teaching to the test”, dat geassocieerd is met 

versmalling van de aangeboden leerstof en zelfs “vals spelen” en bedrog. Op basis van het 

begrippenkader dat ontwikkeld is in de bovengenoemde reviewstudie, kan voortgezet empirisch 

onderzoek naar toetsvoorbereiding een duidelijke focus en inbedding krijgen. Er is verwantschap met 

het onderzoek naar opbrengstgericht werken (Visscher, 2015), waarin toetsing, feedback en op toets 

resultaten gebaseerde diagnose uiteindelijk leiden tot adaptief onderwijs. Facetten van 

opbrengstgericht werken die door “OTL gerichte toets voorbereiding” geaccentueerd worden zijn de 

passing (alignment) tussen summatieve, formatieve, en methode gebonden toetsen, en de manier 

waarop leerstofaanbod wordt gericht op de inhoud van de toetsen.  

De meer theoretische achtergrond van dit onderzoeksthema is recentelijk uiteengezet in het rapport 

van de hierboven al genoemde NRO-reviewstudie, gepubliceerd onder de titel Opportunity to learn, 

curriculum alignment and test preparation (Scheerens, 2017). Achtergronden zijn: 

a) Onderzoek naar onderwijseffectiviteit, waaruit kan worden afgeleid dat de curriculum-dimensie 

mogelijk meer potentieel heeft dan de momenteel meer populaire accentuering van bestuur, 

management en organisatie (Scheerens, 2016). 

b) De curriculumtheorie, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen het geplande (doelen en 

eindtermen), het geïmplementeerde (in het onderwijs daadwerkelijk toegepaste) en het 

gerealiseerde curriculum (zoals blijkt uit toets- en examenresultaten). 

c) Onderwijskundige analyse van de relatie tussen curriculumontwikkeling en toetsontwikkeling. De 

visie dat, gegeven doelen en eindtermen, er in het kader van curriculumontwikkeling enerzijds en 

toets- en examenontwikkeling anderzijds overeenkomstige deductieve processen van 

concretisering plaatsvinden, waarbij een opvatting is dat het efficiënter is om de “evaluatieve 

specificatie” vooraf te laten gaan aan de “didactische specificatie” (De Groot, 1986). Dit leidt tot 

een denkwijze waarbij wordt stilgestaan bij de richtinggevende werking van examens en 

eindtoetsen op de keuze van te onderwijzen leerstof en vaardigheden. Vandaar het in beeld komen 

van de term toetsvoorbereiding. Dit zou speciaal aan de orde kunnen zijn in onderwijsstelsels waar 

de examens en toetsen beter zijn uitgewerkt dan de curricula, die bewust “open” worden 

gehouden (bijvoorbeeld om voldoende autonomie aan scholen en leerkrachten te bieden); een 

situatie die veel lijkt op de Nederlandse. 

 

De opvatting dat examens en toetsen sturend kunnen zijn staat tegenover de meer gangbare opvatting 

dat toetsen en examens zich moeten aanpassen aan “het onderwijs”. Rondom het concept OTL bestaat 

een wat dubbelzinnige houding. Kern van dit begrip is dat het daadwerkelijk gegeven onderwijs goed 

aansluit bij toetsen en examens, maar dit wordt al gauw gezien als “verenging”, “reductionisme” en 

“tunnelvisie”. Het onderwijs wordt geacht breder te zijn. De gemoederen raken nog sterker verhit als 

het thema toetsvoorbereiding naar voren wordt gebracht; dit wordt vrijwel altijd geassocieerd met 

“teaching to the test”, dat bijna als een vorm van “vals spelen” wordt gezien. Deze soep hoeft niet zo 

heet gegeten te worden, omdat het mogelijk is te denken over OTL en toetsvoorbereiding als een 

legitieme praktijk, waarin de aansluiting gezocht wordt op de domeinen en thema’s en niet op 

itemniveau (vgl. Popham, 2003). 
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Dit onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen: een inleidende contextbeschrijving op systeemniveau 

en casestudies van toetsprogramma’s en methoden, waarin toetsen een belangrijke rol spelen, in 

combinatie met de manier waarop leraren deze inzetten in de lespraktijk ).  

In het inleidende deel wordt, op basis van documentanalyse en interviews met enkele deskundigen, 

ingegaan op de mogelijk richtinggevende rol van examens en eindtoetsen in het Nederlandse onderwijs. 

Hierbij wordt onder meer stilgestaan bij de aansluiting tussen volgsystemen en eindtoetsen/examens, 

en de invloed methoden/uitgevers op onderwijs en examens. 

In het tweede (hoofd) onderdeel zijn de volgende onderzoeksvragen leidend: 

1. In hoeverre hebben examens en eindtoetsen een richtinggevende rol in het Nederlandse 

onderwijs? Hoe is de aansluiting met leerlingvolgsystemen? Wat is de invloed van 

methodenontwikkelaars/uitgevers op examens en onderwijs?  

2. Op welke wijze is de aansluiting van formatieve en methodegebonden toetsen bij eindtoetsen of 

examens geborgd? 

3. Op welke manier(en) richten de leerkrachten zich bij de keuze van te behandelen leerstof op de 

toetsen? (aandachtpunten hierbij zijn: de door leerlingen gerealiseerde toets resultaten, de hoofd- 

en sub-domeinen, waarop leerlingen onderpresteren, voorbeeld- items uit summatieve, formatieve 

of methoden-gebonden toetsen). 
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2 Conceptueel kader 
 

In dit hoofdstuk wordt het conceptuele kader van het onderzoek geschetst. Omdat het onderzoek 

voortbouwt op de reviewstudie naar Opportunity to Learn (Scheerens, Luyten, & Van Ravens, 2017) 

wordt in paragraaf 2.1 de managementsamenvatting van dit project weergegeven. In de volgende 

paragraaf worden die begrippen, waarvan de meeste al in paragraaf 2.1 zijn geïntroduceerd, nader 

toegelicht. In de derde paragraaf, 2.3 wordt de wetenschappelijke context van de thematiek besproken. 

 

2.1 Managementsamenvatting reviewstudie Opportunity to Learn (OTL) 

 

In het rapport wordt verslag gedaan van een overzichtsstudie naar de effecten van de aansluiting tussen 

in het onderwijs aangeboden leerstof en de inhoud van examens en toetsen. In het vakjargon wordt 

deze aansluiting aangeduid met de term “Opportunity to Learn” (afgekort tot OTL), letterlijk dus de 

gelegenheid die aan leerlingen geboden wordt om goed voor de dag te komen op toetsen en examens. 

Ogenschijnlijk lijkt de stelling dat er meer kans is op goede leerprestaties, wanneer de getoetste stof ook 

daadwerkelijk onderwezen is, een open deur. Oppervlakkige kennisname van resultaten van onderzoek 

naar OTL laat echter onmiddellijk zien dat er een behoorlijke spreiding is in de mate waarin 

leerkrachten, scholen en nationale onderwijssystemen OTL realiseren. In het kader van onderwijs-

effectiviteitsonderzoek is vastgesteld dat OTL een positieve relatie heeft met leerprestaties. In absolute 

termen is dat een klein effect, maar in vergelijking met andere effectiviteit bevorderende kenmerken, 

zoals leertijd, een prestatiegericht klimaat en frequente toetsing, steekt het OTL effect niet slecht af. 

Wel zijn er grote verschillen in de gemiddelde effectgroottes van OTL, zoals vastgesteld in meta-

analyses, en dit was één van de motieven om dit in de uitgevoerde studie nader te bekijken. 

Uit de bestudering van het onderzoeksmateriaal dat de kern vormt van dit rapport resulteren de 

volgende antwoorden op de kernvraag: hoe belangrijk is OTL als een door onderwijs beïnvloedbare 

factor in het verbeteren van leerprestaties? 

In de eerste plaats blijkt dat het aantal meta-analyses dat is uitgevoerd met betrekking tot OTL effecten 

beperkt is. Nadere analyse wijst uit dat eerdere samenvattingen van de resultaten van deze meta-

analyses (bijvoorbeeld Scheerens, 2013) sterk bepaald zijn door extreme waarden, gevonden in enkele 

zeer gedateerde analyses. Wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten is het gemiddelde effect 

van de geïdentificeerde meta-analyses ongeveer .30 (d-coëfficiënt). 

In de tweede plaats laat een selectie van afzonderlijke empirische onderzoeken naar OTL effecten, die 

om verschillende redenen als “high profile” kunnen worden beschouwd zeer wisselende resultaten zien. 

Twee extreme voorbeelden van recente studies zijn respectievelijk gebaseerd op het PISA 2012 

databestand, en op gegevens ontleend aan de bekende MET studie (Measuring Effective Teaching), 

uitgevoerd in de Verenigde Staten en gesubsidieerd door de Gates Foundation. In het eerste geval 

werden sterke effecten gevonden, ook in internationaal verband, en in het tweede geval, waren de 

effecten nihil. In andere zeer doorwrochte onderzoeken, zoals dat van Schmidt et al. (2001), waren de 

uitkomsten sterk verdeeld, bijvoorbeeld wel redelijke effecten voor wiskunde, maar veel mindere 

effecten voor natuurwetenschappen (science). 

In de derde plaats werden dit soort heterogene uitkomsten ook gevonden in de secundaire analyses op 

data sets van TIMSS en PISA. Enerzijds waren de OTL effecten gebaseerd op TIMSS veel kleiner en in 

geringe mate generaliserend over landen dan in PISA (2012), anderzijds waren er voor wiskunde wel 

effecten, maar voor science nauwelijks. Uit de TIMSS analyses bleek zelfs dat OTL in wiskunde wel 

positief correleerde met prestaties in natuurwetenschappen, terwijl OTL in natuurwetenschappen niet 

correleerde met prestaties op dit vakgebied. 
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In de vierde plaats bevestigde een schematische analyse van ongeveer 50 empirische onderzoeken naar 

OTL effecten het al gevestigde beeld van een grote spreiding in uitkomsten. Een telling van de proportie 

significant positieve associaties tussen OTL en leerling prestaties leverde een percentage van 42 op, wat 

vergelijkbaar is met effecten van andere effectiviteit bevorderende factoren, zoals leertijd en 

ouderbetrokkenheid. 

 

Verklaringen voor wisselende effecten van OTL 

Welke verklaringen kunnen nu worden gegeven voor deze uitkomsten? Wat de verklaringen betreft zijn 

er twee soorten verklaringen aan de orde. In de eerste plaats zijn er mogelijke methodologische 

argumentaties. In de tweede plaats wijst een conceptuele en contextuele analyse uit dat OTL, zo 

eenvoudig als het op het eerste gezicht voorkwam, is geplaatst in een complex van verbindingen tussen 

“componenten” op systeem-, school- en leerkrachtniveau.  

Methodologie – OTL kan met verschillende methoden worden gemeten. Leerkrachten kunnen 

beoordelen in hoeverre zij in de les aandacht hebben besteed aan de getoetste leerinhouden. Ook 

leerlingen kan gevraagd worden om aan te geven welke onderdelen van een toets daadwerkelijk 

behandeld zijn. En verder zou er gewerkt kunnen worden met observaties in klassen en zouden 

leerkrachten gevraagd kunnen worden om een logboek bij te houden over wat er onderwezen is. 

Sommige onderzoeksresultaten suggereren dat verschillende methoden tot verschillende uitkomsten 

leiden. In de uitgevoerde secundaire analyse op TIMSS en PISA bestanden bleek dat OTL effecten, 

gebaseerd op oordelen van leerlingen, veel sterker waren dan de TIMSS effecten, die gebaseerd waren 

op leerkrachtoordelen. Of dit inderdaad aan de kwaliteit van de beoordelingsmethode kan worden 

toegeschreven is overigens moeilijk te zeggen, omdat OTL in PISA voor een zeer nauw omschreven 

leerstofdomein was gedefinieerd in vergelijking met OTL in TIMSS. Wel kan de heterogeniteit van 

uitkomsten waarschijnlijk voor een deel aan de heterogeniteit van de onderzoeksmethoden worden 

toegeschreven. 

 

Conceptueel gezien is OTL gebaseerd op verbinding tussen op zijn minst twee kerncomponenten: het 

daadwerkelijk gegeven onderwijs en het instrument, toets of examen dat de resultaten van het 

onderwijs geacht wordt te meten. Maar er zijn nog meer componenten in het geding. Toetsen zouden 

geacht moeten worden te kunnen meten in hoeverre nationale onderwijsprioriteiten en doelstellingen 

worden gerealiseerd. Bij duidelijke en specifieke nationale doelen of eindtermen (standaarden) is de 

verbinding tussen doelen en toetsen/examens beter te analyseren en “monitoren” dan wanneer doelen 

en eindtermen algemeen en vaag worden gehouden. Maar behalve standaarden, gegeven onderwijs en 

getoetst/geëxamineerd onderwijs, zijn er nog andere belangrijke componenten, namelijk schoolplannen 

en leermiddelen (folio of digitaal).  

Men kan zich een ideaaltypische voorstelling maken van een zo goed mogelijke aansluiting tussen 

nationale standaarden, intermediaire componenten zoals schoolplannen en methoden, gegeven 

onderwijs en de inhoud van toetsen.  

In werkelijkheid is perfectie zowel analytisch als praktisch ver te zoeken. In analytisch opzicht is de 

deductieve weg van het operationaliseren van doelstellingen tot curricula en aangeboden onderwijs een 

nogal willekeurige operatie (vaak eindigend in documenten die een rustige dood sterven in ladekasten). 

Wanneer het operationaliseringsproces wordt voortgezet tot toetsconstructie, en proefafname van 

toetsen, weten we beter waarover we het hebben. Voor toetsconstructie geldt dat het deductieve 

proces van algemene doelstellingen concretiseren en operationaliseren evenzeer nodig is als bij 

curriculumontwikkeling; het proces blijft echter niet steken in planningsdocumenten maar gaat verder 

tot en met item-specificatie. A.D. de Groot (1986) stelde dan ook dat ‘evaluatieve specificatie’ 

(toetsontwikkeling) vooraf moet gaan aan ‘didactische specificatie’ (curriculumontwikkeling). Terloops 
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zij opgemerkt dat er hierdoor efficiëntie-winst zou zijn te boeken. Een curriculum departement zou dan 

namelijk een bescheiden annex van een toets instituut kunnen worden.  

Weergegeven in een eenvoudig model ziet de aansluiting tussen de genoemde componenten er als volgt 

uit:
1
 

 

Figuur 2.1 Componenten van OTL en hun onderlinge relaties, ideaaltypisch weergegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betekenis van OTL voor de onderwijspraktijk 

Welke betekenis hebben de resultaten van onderzoek naar OTL voor het onderwijsbeleid en de 

onderwijspraktijk? In de praktijk lijken pogingen om de verbinding tussen curriculaire componenten 

(standaarden, methoden, gegeven onderwijs en toetsen) goed met elkaar te verbinden en te monitoren 

zelden voor te komen. Gebruikelijk is dat elk van de componenten betrekkelijk autonoom opereert en er 

maar betrekkelijk zwakke coördinatie plaats vindt. Soms gebeurt dat ook op ideologische grondslag, 

bijvoorbeeld omdat men beducht is om de autonomie van leerkrachten aan te tasten en 

“staatspedagogiek” afwijst. Het programma van “verbinding” (alignment) in het onderwijs vindt plaats in 

een organisatorische context die meer weg heeft van “losse koppeling” en fragmentatie dan van 

coördinatie. Volgens de weergave in fig. 2.2 zou dit betekenen a) dat de  verschillende componenten 

niet ‘in serie geschakeld’ zijn, b) dat de onderlinge relaties minder sterk zijn en c) dat de richting daarvan 

niet vaststaat.      

 

Figuur 2.2 Componenten van OTL en hun onderlinge relaties in de praktijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden van het onderwijsbeleid en de praktijk op school om OTL te verbeteren zouden gericht 

kunnen worden op het verbeteren van de gegeven organisatorische randvoorwaarden en het geven van 

                                                                 
1
  Dit is een vereenvoudig van het model gepresenteerd wordt in de publicatie van A.D. de Groot (1986, p. 107) 
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een centralere rol aan de weg van de evaluatieve specificatie. Hierbij worden toetsen dus leidend en 

richtinggevend in het onderwijs. Hierbij stuitten we op een interessante discussie over toets 

voorbereiding. Toetsvoorbereiding staat meestal in het kwade daglicht van “teaching to the test”. 

Tegelijkertijd wordt onderkend dat kennisname van de basisstructuur en leerdimensies van toetsen en 

examens in de onderwijspraktijk richtinggevend kan werken. In het afsluitende hoofdstuk is verder 

stilgestaan bij legitieme en niet-legitieme vormen van toets voorbereiding. Tenslotte is in het kader van 

OTL als legitieme toets voorbereiding gewezen op de potentieel gunstige rol van formatieve toetsen die 

goed zijn afgestemd op summatieve toetsen en examens. 

 

2.2  Kernbegrippen 

 

De volgende kernbegrippen worden nader toegelicht: “opportunity to learn”, “alignment”, 

toetsvoorbereiding en opbrengstgericht werken. 

 

2.2.1 “Opportunity to Learn” (OTL),  

In de volgende paragraaf (2.3) zal kort worden stilgestaan bij verschillende theoretische invalshoeken 

om OTL te bestuderen. Wat de uitwerking en operationalisering van OTL betreft zijn er verschillende 

mogelijkheden en dit wijst erop dat het begrip toch wat complexer is dan uit de algemene omschrijving 

hierboven naar voren komt.  

In de eerste plaats kan OTL “smal” of “breed” gedefinieerd worden. In de basisdefinitie wordt gekeken 

of leerstof al dan niet is aangeboden, maar in een al wat bredere opvatting wordt de tijd van 

“blootstelling” aan bepaalde leerstof, oftewel de leertijd besteed aan bepaalde inhouden, in aanmerking 

genomen. In sommige gevallen wordt ook nog een component toegevoegd die betrekking heeft op de 

kwaliteit van de “exposure”. Naar onze mening is dat echter een zodanig brede opvatting dat hiermee in 

feite sprake is van een meer dimensionele conceptie van instructie-effectiviteit als geheel, terwijl hier de 

kern van het begrip toch het leerstofaanbod is. De scope van OTL wordt ook verbreed wanneer men het 

begrip niet reserveert voor aangeboden leerstof, maar ook geoefende vaardigheden en cognitieve 

operaties worden meegenomen. 

In de tweede plaats zijn er verschillende empirische methoden om OTL vast te stellen. OTL metingen 

kunnen gebaseerd zijn op beoordelingen van leerlingen (“hebben we dit onderwerp gehad”) of van 

leerkrachten “(heb ik dit leerstofonderdeel onderwezen”) (zie ook paragraaf 2.1). Een derde methode is 

het onderzoek naar opvallende scoringspatronen in toetsgegevens. Verder kunnen de eenheden waarop 

OTL bepaald wordt variëren van toetsitems, tot bredere topics of thema’s op een vakgebied.  

Een derde verbijzondering betreft de vraag of bij het bepalen van OTL alleen naar empirische 

manifestatie van enerzijds “exposure” en anderzijds prestaties wordt gekeken, zoals in de bovenstaande 

interpretaties, of dat er ook gekeken wordt naar overeenstemming in de inhoud van hulpmiddelen, 

zoals lesprogramma’s en toetsen (zoals ze op papier staan). Zo kan op basis van inhoudsanalyse worden 

nagegaan in welke mate de inhoud van lesprogramma’s overeenkomt met de inhoud van toetsen of 

examens. In de literatuur wordt de term “alignment” gebruikt voor deze laatste benadering,  

 

2.2.2 Alignment 

De Engelse term “alignment” betekent letterlijk “in lijn brengen”. Het begrip wordt gebruikt om aan te 

duiden in hoeverre lesprogramma’s en toetsen op elkaar zijn afgestemd, Het bredere begrip alignment 

is ook geschikt om de “aansluiting” tussen hogere aggregatieniveaus, zoals het nationale 

onderwijssysteem, en intermediaire curriculaire facetten (zoals leerboeken en –eventueel digitale-

methoden en formatieve en summatieve toetsen) te typeren.  
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Het begrip dook op in een rapport van de OECD, waarin geprobeerd werd om aan te geven op welke 

kenmerken succesvolle nationale onderwijssystemen zich onderscheiden (OECD, 2010). De term 

alignment werd opgevat als een goede aansluiting tussen verschillende componenten van 

onderwijssystemen, in het bijzonder de aansluiting tussen onderwijsaanbod en de toetsing daarvan in 

eindtoetsen of examens. Andere voorbeelden zijn continuïteit van het leerstofaanbod tussen basis- en 

voortgezet onderwijs en afstemming tussen de inhoud van lerarenopleiding en het curriculum. Het is 

lastig om een acceptabele Nederlandse vertaling van “alignment” te kiezen. “Afstemming” komt nog het 

dichtst in de buurt, maar vraagt om een nadere verduidelijking: wat moet er precies worden afgestemd? 

Je kunt moeilijk spreken van een goed afgestemd onderwijssysteem, omdat daarbij vooral gedacht zal 

worden aan de aansluiting op iets buiten het onderwijssysteem, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, terwijl 

het hier gaat om afstemming tussen componenten binnen het onderwijssysteem. Wel zou het mogelijk 

zijn te spreken van een goed “geïntegreerd onderwijssysteem”, maar dat is weer te globaal. Bij gebrek 

aan een goede oplossing zullen we de Engelse term “alignment” gebruiken om het verschijnsel als 

geheel aan te duiden. Voor specifiekere toepassingen, waarin wordt aangegeven wat met wat in lijn 

moet worden gebracht, zullen spreken van afstemming. In dit onderzoek gaat het om de afstemming 

van het onderwijs met toetsen en examens.  

 

2.2.3 Toets- en examenvoorbereiding als facet van OTL 

In paragraaf 2.3 zal worden stilgestaan bij theoretische achtergronden van OTL en “alignment”. De 

traditioneel belangrijkste daarvan is de curriculumtheorie. In de curriculumtheorie staat een proactieve 

benadering voorop waarbij eerst doelen worden geformuleerd, vervolgens methoden worden gezocht 

om die doelen te bereiken, waarna evaluatie c.q. toetsing volgt. Zoals in het voorafgaande is 

aangegeven staat bij OTL, als een specifieke vorm van “alignment” in het onderwijs de matching tussen 

onderwijsaanbod en toetsing/examinering centraal. Vanuit de curriculumtheorie wordt benadrukt dat 

de toetsen bij de curriculuminhoud moeten passen. Er zijn echter situaties, waarin zowel doelstellingen 

als curriculuminhoud minder duidelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat doelen en eindtermen in vrij algemene 

termen zijn geformuleerd en/of de curriculuminhoud gedecentraliseerd wordt vormgegeven, binnen 

onderwijsstelsels met veel autonomie voor scholen en leerkrachten. In zulke gevallen kan de inhoud van 

examens en toetsen gebruikt worden als focus van onderwijs en bestaat er aandacht voor toets- en 

examenvoorbereiding (zie ook 2.1). Als OTL op een neutrale manier als “matching” wordt gezien maakt 

het niet zoveel uit of de curriculuminhoud zich aanpast aan de examens of omgekeerd. Om die reden is 

in de reviewstudie naar de effectiviteit van OTL de nodige aandacht besteed aan toetsvoorbereiding. 

Omdat hierbij vaak in de eerste plaats wordt gedacht aan “teaching to the test”, als een verkeerde 

praktijk die in verband wordt gebracht met verenging van het onderwijs en soms zelfs met fraude, is in 

de review ingegaan op “legitieme” toetsvoorbereiding (zie 2.1). Op deze discussie zal in volgende 

hoofdstukken worden teruggekomen. In het voorliggende onderzoek zijn ook nadere gegevens 

verzameld over de mate waarin in het Nederlandse onderwijs gebruik wordt gemaakt van 

toetsvoorbereiding. Daarbij gaat het om meer dan alleen examentraining, maar ook om de 

richtinggevende werking van formatief toetsen en feedback, zoals dat onder meer aan de orde is bij 

opbrengstgericht werken 

 

2.2.4 Opbrengstgericht werken 

De kern van opbrengstgericht werken is het systematische verzamelen en analyseren van data om op 

basis daarvan het onderwijs te kunnen verbeteren. Visscher (2015) geeft een uitvoeriger beschrijving, 

waarbij hij opbrengstgericht werken situeert in het overheidsbeleid om prestaties in de kernvakken 

(rekenen, taal en lezen) te verbeteren. “Opbrengstgericht werken… wil zeggen dat data over met name 

de prestaties van leerlingen en vooral verkregen uit leerlingvolgsystemen meer benut zouden moeten 

worden. Dit zou moeten leiden tot een meer doelgerichte werkwijze, én tot het bieden van meer 
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onderwijs op maat, oftewel tot onderwijs dat past bij de, met behulp van genoemde data, vastgestelde 

beheersingsniveaus en onderwijsbehoeften van leerlingen. Op die manier zou systematisch gewerkt 

kunnen worden aan de maximalisatie van de prestaties van zowel hoog, gemiddeld, als relatief laag 

presterende leerlingen” (Ibid p.3). In zijn oratie beschrijft Visscher opbrengstgericht werken als 

berustend op het leren werken met toetsdata, met name van leerlingvolgsystemen, het gebruik van een 

systematische aanpak van “instructional design” en didactische action planning. Opbrengstgericht 

werken omvat eenzelfde cyclische werkwijze als bij formatieve evaluatie. Oomen, Scheerens en 

Veldkamp (2017) bespreken drie kernactiviteiten bij formatieve evaluatie:  

1. gegevensverzameling en evaluatieve interpretatie van de gegevens, ofwel het vaststellen welke 

leerinhouden leerlingen al dan niet beheersen; 

2. feedback, het terugkoppelen van deze informatie naar leraren en leerlingen; 

3. doelgerichte actie: het vaststellen van nieuwe targets en werkwijzen voor een volgende fase van 

het onderwijs.  

Het kiezen van targets wordt ook wel aangeduid met de term “feed up” en de planning van doelen en 

werkwijzen samen met de term “feedforward” (Scheerens, 2017, in voorbereiding). 

Bezien vanuit het perspectief van OTL en toetsvoorbereiding impliceren opbrengstgericht werken en 

formatieve evaluatie een grote gerichtheid op de inhoud van toetsen en assessment; er wordt nagegaan 

welke leerinhouden wel en niet beheerst worden en daar wordt op ingespeeld bij de didactische 

planning voor de volgende fase van onderwijs (feedforward). Vanuit het gezichtspunt van “alignment” is 

het interessant hoe formatieve toetsen al dan niet zijn afgestemd op eindtoetsen en examens 

(summatieve evaluatie). Hoewel deze vormen van betrokkenheid op toetsen niet zo gauw zullen worden 

gezien als “toetsvoorbereiding” is er wel een duidelijke overeenkomst. Om deze redenen zijn over deze 

gebruiksvormen van toetsen in dit onderzoek ook gegevens verzameld. 

 

2.2.5 Criterium georiënteerd en norm gerelateerd toetsen 

Voor onderwijskundige toepassingen zoals het optimaliseren van OTL en opbrengstgericht werken is het 

van belang duidelijkheid te hebben over de betekenis van scores op toetsen en examens. Hierbij is het 

onderscheid tussen criterium-georiënteerd (criterion referenced) en norm gerelateerd (norm referenced) 

toetsen van groot belang. 

 

Criterium-georiënteerde toetsen of evaluaties zijn ontworpen om leerlingprestaties af te meten op basis 

van een vastgesteld aantal vooraf opgestelde criteria of leerstandaarden, dat wil zeggen, korte 

beschrijvingen van wat leerlingen verwacht worden te weten en te kunnen op een bepaald niveau in 

hun onderwijsprogramma. Wanneer leerlingen presteren op of boven het verwachte niveau, door 

bijvoorbeeld een bepaald percentage van de vragen of items correct te hebben beantwoord, slagen ze 

voor de toets of het examen. Op een criterium georiënteerde toets is het in theorie mogelijk dat iedere 

leerling zakt als hij of zij beneden de standaard scoort, en dat iedere leerling slaagt als hij of zij op of 

boven de standaard scoort. 

 

Normgerelateerde toetsen zijn zogenoemde gestandaardiseerde toetsen die ontworpen zijn om 

degenen die de test maken onderling te vergelijken en op een waarderingsvolgorde (ranking) te 

plaatsen. Normgerelateerde toetsen geven aan in hoeverre iemand die de toets gemaakt afwijkt van 

een hypothetische “gemiddelde leerling”, hetgeen bepaald wordt door de scores te vergelijken met een 

met statistische methoden geselecteerde groep van vergelijkbare leerlingen die de toets al eerder 

gemaakt hebben. Het bepalen van scores op een normgerelateerde toets wordt aangegeven als het 

“normeringsproces” en de vergelijkingsgroep als de “normgroep”. Toetsontwikkelaars gebruiken een 

verscheidenheid aan statistische methoden om normgroepen te selecteren, ruwe scores te 
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interpreteren en prestatieniveaus te bepalen. (GLOSSARY OF EDUCATION REFORM, 2014/2015; 

http://edglossary.org/criterion-referenced-test/) 

 

Toepassing van criterium-georiënteerde en normgerelateerde toetsen 

Voor allerlei onderwijskundige toepassingen, zoals het bepalen van OTL, het geven van inhoudelijke 

feedback aan leerlingen, en het beoordelen van de prestaties van scholen lijken vooral criterium-

georiënteerde toetsen informatief, omdat deze toetsen aangeven in welke mate leerlingen 

onderwijsdoelen of standaarden bereikt hebben en ook hoe ze vooruitgang boekten. Met 

normgeoriënteerde toetsen wordt de positie ten opzichte van de normgroep bepaald, en kan alleen 

vooruitgang relatief aan de normgroep bepaald worden. Voor andere toepassingen, bijvoorbeeld voor 

het ondersteunen van beslissingen over plaatsing van leerlingen in het vervolgonderwijs en voor selectie 

doeleinden zijn norm gerelateerde toetsen wel op hun plaats. 

Wanneer we het onderscheid tussen criterium en norm gerelateerd in verband brengen met het 

onderscheid tussen formatieve en summatieve functies van toetsen, dan lijken criterium georiënteerde 

toetsen meer geschikt voor formatief gebruik (meer directe informatie over inhoudelijke prestaties) 

terwijl voor summatieve evaluatie zowel norm gerelateerde als criterium georiënteerde toetsen 

gebruikt kunnen worden. Visscher (2015) illustreert formatief gebruik van norm gerelateerde toetsen, in 

dit geval het CITO leerlingvolgsysteem (LVS). Het informatie gehalte van het LVS voor formatief gebruik 

wordt verhoogd door norm-scores per inhoudelijk deelgebied (getalbegrip, optellen en aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen, en meten/tijd/geld) van de toets te bepalen.  

 

2.3 Wetenschappelijke context 

 

In dit onderdeel zal het onderwerp van dit onderzoek worden geplaatst binnen diverse theoretische 

invalshoeken: onderwijseffectiviteitsonderzoek, currlculumtheorie, functies van examens en toetsen, en 

de mate van integratie versus “losjes gekoppeld zijn” van onderwijsstelsels. 

 

2.3.1  Onderwijseffectiviteitsonderzoek 

In paragraaf 2.1 is de plaats van OTL in het kader van effectiviteitsonderzoek al nader toegelicht. Ook is 

daarbij stilgestaan bij verschillende uitkomsten wat betreft het effect van OTL op leerprestaties. De 

effecten blijken sterk afhankelijk van de methode waarmee OTL is gemeten. In paragraaf 2.1 beschreven 

we als voorbeeld de verschillende effectgrootte van analyses van PISA- en TIMSS-data.  

Ook al vallen de effecten van OTL enigszins tegen, gelet op de sterke logica van de theorie, toch zijn ze 

aan de hoge kant in vergelijking met de effecten van andere effectiviteitsbevorderende factoren 

(leertijd, frequente toetsing, ouderbetrokkenheid, een prestatiegerichte cultuur). In ieder geval is het 

effect van OTL veel sterker dan het effect van schoolleiderschap en de samenwerking tussen docenten. 

Sterke effecten zijn betrekkelijk zeldzaam in onderwijseffectiviteitsonderzoek. Veel factoren hebben 

ongeveer dezelfde, betrekkelijk kleine effecten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel specifieke 

factoren in feite representaties zijn van algemenere principes. Een voorbeeld op het terrein van het 

onderzoek naar effectieve instructie: het is geregeld geconstateerd dat instructiepraktijken, die 

gebaseerd zijn op duidelijk verschillende leertheorieën (behaviorisme en cognitieve psychologie) 

ongeveer even grote effecten hebben. Louis (2010) heeft in dat kader het begrip “focused teaching” 

voorgesteld, waarin zowel elementen van constructivistisch onderwijs en meer gestructureerd 

onderwijs (direct teaching) zijn opgenomen. Hattie (2009) doet in feite hetzelfde met het concept 

“active teaching”. Onderliggende kenmerken van goed onderwijs zijn focus (doelgerichtheid), didactisch 

bewustzijn van docenten en een repertoire waarin structuur en zelfstandig werken beide aanwezig zijn. 

http://edglossary.org/criterion-referenced-test/
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Twee andere kernfactoren waarop de resultaten van effectiviteitsonderzoek kunnen worden 

samengevat zijn “curriculum alignment” en het cybernetisch principe van evaluatie en feedback. Als er 

nog verder geabstraheerd wordt zou men zelfs kunnen denken aan een combinatie van curriculaire 

focus, evaluatie en feedback en rationele actieplanning als belangrijkste kenmerken van effectief 

onderwijs. 

In dit onderzoek naar toetsvoorbereiding, opbrengstgericht werken en systemische alignment, bevinden 

we ons in de kern van deze interpretatie van effectief onderwijs. 

 

2.3.2 Curriculumtheorie 

Een belangrijk conceptueel kader uit de curriculumtheorie is het onderscheid tussen het beoogde, het 

geïmplementeerde en het gerealiseerde curriculum. Het beoogde curriculum is een plan, dat meer of 

minder tot in detail gespecificeerd kan zijn. Het plan bestaat uit doelen en middelen of methoden om 

die doelen te bereiken. Tot het plan kan ook behoren dat de doelen worden geconcretiseerd tot 

beoogde opbrengsten, die vervolgens kunnen worden uitgewerkt tot toetsen en/of examens. Bij 

implementatie gaat het erom dat het beoogde of geplande curriculum ook daadwerkelijk in praktijk 

wordt gebracht. In het geval van ver uitgewerkte en gespecificeerde curricula wordt implementatie 

beoordeeld op de getrouwheid van het in praktijk brengen van het beoogde curriculum. In het Engels 

heet dit de “fidelity” benadering van implementatie. Wanneer het beoogde curriculum minder ver is 

gespecificeerd is er meer ruimte voor interpretatie door de onderwijspraktijk. Deze benadering wordt 

aangeduid als de “mutual adaptation” benadering en geniet al decennia de voorkeur, omdat de 

mogelijkheid geboden wordt dat de plannen op een zodanig wijze worden uitgevoerd dat rekening kan 

worden gehouden met de lokale situatie. Hierbij spelen overigens ook meer ideologische overwegingen 

over de autonomie en de “empowerment” van leerkrachten een rol. Ball e.a. (2012) gaan nog verder en 

nemen aan dat er altijd sprake moet zijn van “enactment” oftewel co-constructie van het curriculum 

door docenten. Wat ook meespeelt zijn opvattingen over, enerzijds de rol van de leerkracht als 

autonome professional en anderzijds, de invloed van artefacten als planningsdocumenten, methoden en 

evaluatie-instrumenten. Ook speelt de nationale context een rol, in de mate van centralisme of 

decentralisatie van het bestel. 

Het gerealiseerde curriculum bestaat op papier uit de toetsen en/of examens die het resultaat zijn van 

de operationalisatie van de doelen, in de zin van beoogde onderwijsopbrengsten. In de praktijk uit de 

leerresultaten zoals scores van leerlingen op eindtoetsen of examens.  

Opgemerkt kan worden dat het eerder behandelde concept van “alignment” impliciet aanwezig is in het 

conceptuele kader van planning/implementatie/realisatie van het curriculum. Het spreekt van zelf dat 

het de bedoeling is dat de implementatie aansluit bij het plan, en hetzelfde geldt voor toetsen en 

examens. Doelstellingen vormen de centrale categorie waarom alles in feite draait. De conceptuele 

benadering in kwestie is dan ook niets anders dan een invulling van het rationele planningsmodel. 

 

De centrale plaats van doelstellingen blijkt ook uit de vergelijking die A.D. de Groot (1998) maakte 

tussen het proces van toetsontwikkeling enerzijds, en het proces van curriculumontwikkeling anderzijds. 

De Groot beschrijft twee deductieve processen, waarbij onderwijsdoelstellingen vanuit tweeërlei optiek 

worden uitgewerkt: enerzijds met het oog op toetsontwikkeling (evaluatieve specificatie) en anderzijds 

met het oog op curriculum ontwikkeling (didactische specificatie). Interessant zijn intermediaire 

producten van deze twee specificatie-processen in de vorm van subdoelstellingen, hoofdonderdelen van 

een schoolvak, thema’s en subthema’s, lessenplannen en toetsmatrijzen. De Groot verdedigt de 

opvatting dat de evaluatieve specificatie beter voor de didactische specificatie kan plaatsvinden, omdat 

de curriculumontwikkeling op die manier betrokken blijft op de operationele doelstellingen en zich niet 

verliest in de keuze van middelen en methoden, alleen omdat die mooi of aardig zouden lijken. Voor een 
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nadere bespreking van dit model van De Groot verwijzen wij naar de OTL studie, waarvan in paragraaf 

2.1 een samenvatting van is gegeven (Scheerens et al., 2016). 

 

2.3.3  Functies van toetsen en examens 

Examens hebben in de eerste plaats de functie van certificatie, het vastleggen van benchmarks voor de 

capaciteiten van leerlingen die, op basis van het volgen van een onderwijsprogramma, een formele 

betekenis hebben in de zin van toelating tot hogere onderwijsvormen en civiel effect. Examens en 

toetsen kunnen variëren in de mate waarin zij leerstofgebonden zijn, dan wel eerder algemene 

cognitieve vaardigheden meten. Onderwijsdoelen kunnen het best geanalyseerd worden als 

combinaties van leerstofeenheden en psychologische operaties die leerlingen geacht worden te 

beheersen. Een aantal varianten op de glijdende schaal van inhouds- naar algemene vaardigheid 

gebonden wordt uitgedrukt in de onderstaande tabel.  

 

Tabel 2.1: Een spectrum aan onderwijsopbrengsten, van sterk inhoudsgebonden tot persoonlijk-

heidsafhankelijk (Scheerens, Luyten en Van Ravens, 2011) 

- opbrengsten gemeten aan de hand van toetsen in schoolboeken 

- opbrengsten gemeten aan de hand van het geïmplementeerde curriculum (door docenten 

ontwikkeld) 

- opbrengsten gemeten aan de hand van toetsen op basis van het nationaal beoogde curriculum  

- opbrengsten gemeten aan de hand van internationale toetsen waarin de gemeenschappelijke kern 

van een spectrum aan nationale curricula aan bod komt (zoals TIMSS) 

- toetsen gericht op het meten van de lees-, reken- en denkvaardigheid (zoals PISA) 

- competenties als pluriforme eigenschappen van individuen, waaronder cognitie, motivatie en 

eventuele andere aspecten 

- persoonlijkheidskenmerken, zoals een interne of externe locus van controle, onafhankelijkheid, 

algemene intelligentie 

 

Wanneer eindtoetsen en examens nadrukkelijker gebonden zijn aan (nationale) standaarden 

(voorgeschreven inhouden en vaardigheidsniveaus) dienen de toetsen te voldoen aan kenmerken van 

zogenoemde “criterion referenced”; naarmate er meer een accent ligt op persoonlijke vaardigheden 

krijgen de toetsen het karakter van “norm referenced” (zie ook paragraaf 2.2.5). 

 

Bij standaardgebonden toetsen en examens komen aanvullende functies in beeld, namelijk: 

1. het beoordelen van scholen in het kader van inspectie, “accountability” en marktwerking (denk aan 

de bekende ranglijsten van scholen); 

2. het fungeren als focus voor onderwijs (verhogen van OTL en toets- en examenvoorbereiding); 

3. het gebruik in het kader van feedback, bijstelling en leren; hoewel deze functie vooral aan de orde is 

bij tussentijdse en formatieve toetsen, kan ze ook plaatsvinden op basis van summatieve toetsen, 

die meetellen voor het rapport of voor het examen. 

 

In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar de twee laatste functies van toetsen en examens: het 

bieden van curriculaire focus en het stimuleren van leerprocessen op basis van feedback van toets 

uitkomsten. 

 

2.3.4  “Alignment” op systeem niveau: proactieve en retroactieve structurering 

Zoals al is opgemerkt werkt curriculumspecificatie volgens de curriculumtheorie proactief, eerst worden 

doelstellingen geformuleerd en vervolgens worden er onderwijsmethoden en evaluatie methoden bij 

gezocht. Hoewel deze logica van het rationele planningsmodel onontkoombaar is, kunnen er door 
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praktische omstandigheden uitwerkingen plaatsvinden die de zaak als het ware op zijn kop zetten. In de 

praktijk werkt de proactieve aanpak vaak moeizaam, en is het moeilijk om vanuit brede idealistische 

doelen te komen tot concrete uitwerkingen. Een voorbeeld is de schoolwerkplanontwikkeling die enige 

tijd populair was in het Nederlandse onderwijs. Vaak bleken de papieren plannen gedoemd om een stille 

dood te sterven in bureauladen. Ook kunnen er principiële motieven zijn om op nationaal niveau 

terughoudend te zijn met het formuleren van specifieke onderwijsdoestellingen. Nederland is daar in 

zekere zin een voorbeeld van, met zijn aversie voor staatspedagogiek en zijn traditie van soevereiniteit 

in eigen kring en subsidiariteit. Uit OECD-indicatoren blijkt al jaren dat scholen in Nederland ongeveer 

het meest autonoom ter wereld zijn. In dergelijke gevallen is denkbaar dat examens en eindtoetsen, te 

beschouwen als ver geoperationaliseerde onderwijsopbrengsten, als richtinggevend gaan functioneren 

voor ander partners in de keten van uitwerking van plannen, construeren van onderwijsmethoden 

(leerboeken en ict-pakketten) en formatieve toetsen. In dat geval zou men kunnen spreken van een 

retroactieve structurering, waarin toets- en examenvoorbereiding een belangrijke plaats hebben. Ook 

dat, zou men kunnen zeggen, is een voorbeeld van optimalisering van OTL, niet zozeer door de toetsen 

bij het onderwijs aan te passen, maar door het onderwijs aan te passen bij de toetsen. Vanuit een 

dergelijke retroactieve optiek wordt “alignement” en OTL geoptimaliseerd door alle ballen te richten op 

de examenuitkomsten. Ongetwijfeld leidt deze weergave tot het ten berge rijzen van haren en 

verwerping van “teaching to the test”. Het focussen op examens wordt gezien als reductie en 

tunnelvisie. Van de andere kant is dat toch opmerkelijk. Er vanuit gaande dat er een zorgvuldig 

geconstrueerd examen is, dat voldoet aan eisen van curriculumvaliditeit en “criterion referenced” is, 

dan is het toch opmerkelijk dat het verkeerd wordt gevonden om zich hierop voluit te richten binnen 

alle componenten die daarmee te maken hebben (methode ontwikkelaars, 

schoolwerkplanontwikkelaars, ontwikkelaars van formatieve toetsen en de onderwijsgevenden zelf). De 

waarde van het onderwijs zou dan vooral moeten voortkomen uit het deel dat zich niet expliciet op deze 

geoperationaliseerde doelstellingen richt. Deze discussie kan worden gevoerd voor afzonderlijke 

schoolvakken of het gehele curriculum. In het laatste geval bestaat er vrije ruimte in het 

onderwijsprogramma en zijn er vak-of vaardigheidsgebieden die niet worden geëxamineerd. Om die 

reden alleen al zou men termen als verenging en tunnelvisie niet al te gauw moeten gebruiken. Zelfs 

tussen de vakgebieden die wel geëxamineerd worden zijn er verschillen in de mate waarin 

kerninhouden als een uitputtende beschrijving kunnen worden gezien van het vak (vgl. wiskunde en 

begrijpend lezen). Een belangrijke conditie die “alignment” tegenwerkt, zeker binnen een stelsel met 

veel schoolautonomie en gerichtheid op marktwerking, is het feit dat relevante actoren 

(toetsontwikkelaars, curriculumontwikkelaars, leerboekenschrijvers) zich in verschillende zelfstandige 

organisaties bevinden. Alignment moet dan plaats vinden in een context die gekenmerkt wordt door 

“losse koppeling” van betrokken eenheden. 

 

In dit onderzoek is het de bedoeling om nader te exploreren hoe in het Nederlandse onderwijsbestel 

“alignment” en “losjes gekoppeld zijn” vorm krijgt. Vragen daarbij zijn in hoeverre er inderdaad 

aanleiding is om te verwachten dat juist in Nederland een meer retro-actieve aanpak prevaleert, of dat 

er, ondanks hypotheses daarover, toch een voldoende duidelijk kader van geoperationaliseerde 

doelstellingen (eindtermen en referentieniveaus) aanwezig is om te concluderen dat de klassieke 

“proactieve” visie toch de overhand heeft. 
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3 Uitwerking van de onderzoeksopzet 
 

Alignment is de centrale gedachte in deze studie. Hierbij wordt alignment vooral in het curriculaire 

domein bezien. Centraal is het schema uit de curriculumtheorie: het beoogde-, geïmplementeerde- en 

gerealiseerde curriculum. Kernelementen zijn doelen – high-stakes toetsen en examens, ook summatief 

te noemen - en formatieve toetsen. Facetten van implementatie hebben betrekking op intermediaire 

componenten, zoals folio en digitale methoden, formatieve toetsen en gerealiseerd onderwijs. In het 

onderzoek wordt geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen in hoe de “passing” in Nederland vooral 

verloopt. Gaat dit op de manier van de “koninklijke weg” namelijk het vaststellen van doelen op 

landelijk niveau, de uitwerking hiervan in curricula en in toetsen en examens? Of zijn de eindtermen in 

Nederland inderdaad zo vaag als wel eens beweerd wordt en ligt het voor de hand dat methoden-

schrijvers, ontwikkelaars van formatieve toetsen en onderwijsgevenden duidelijkheid zoeken bij 

examens, eindtoetsen en volgsystemen? 

 

In het onderzoek wordt “alignment” op twee niveaus bestudeerd; op het systeemniveau en op het 

microniveau van het gebruik van onderwijsmethoden en toetsen in de klas. Vragen over het 

systeemniveau worden beantwoord op basis van deskresearch en interviews met deskundigen van 

nationale organisaties, zoals CITO en SLO, educatieve uitgeverijen en methoden-ontwikkelaars (3.1). 

Vragen over “alignment” en toetsvoorbereiding op microniveau worden beantwoord op basis van 

interviews met methodeontwikkelaars en onderwijsgevenden (3.2).  

 

3.1 Onderzoek op systeemniveau  

 

Deskresearch 

De Nederlandse onderwijstraditie wordt veelal bepaald door vrijheid van onderwijs en een sterke 

autonomie van scholen. Passend bij deze traditie waren er dan ook alleen globale eindtermen 

aangegeven. Recentelijk zijn deze iets specifieker geworden in de vorm van kerndoelen en 

referentieniveaus. De referentieniveaus voor taal en rekenen geven niet alleen de leerstof aan die 

gecovered moet worden, maar ook het niveau van de psychologische operaties die leerlingen moeten 

kunnen verrichten. 

 

 

Met de deskresearch geven we antwoord op de volgende vragen:  

a)  Wat zijn specifieke definities van eindtermen, kerndoelen, referentieniveaus en communale 

doelstellingen? Voor welke leerstofdomeinen zijn ze voor po en vo geformuleerd? 

b)  Wat is de relatie van kerndoelen etc. met doorlopende leerlijnen, examenprogramma’s en zg 

“referentie-sets”? 

 

 

Leerlingvolgsystemen, eindtoetsen en examens zijn uiteraard geënt op eindtermen en 

referentieniveaus. 
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Interviews 

Het onderzoek op systeemniveau op basis van interviews benadert de problematiek als volgt: 

 Leeft het idee van alignment?  

 Wordt alignment gestuurd of moet het worden bezien als resultante van een spel van vrije krachten 

en autonome units? 

 Welke onderzoeksresultaten zijn relevant: Opportunity to Learn en toetsvoorbereiding als 

effectiviteit bevorderende factoren, hoe wordt hier tegenaan gekeken? 

De volgende hypothese wordt voorgelegd: bij gebrek aan uitgewerkt pro-actief curriculum (uitgewerkte 

planningsdocumenten), bieden examens en toetsen houvast voor onderwijsplanning en implementatie.  

Opnieuw: leeft deze gedachte? Welke praktijken bevestigen dit? De tegenopvatting: alignment leidt tot 

“tunnelvisie” en verarming van het onderwijs. Hoe kijkt men aan tegen veelgehoorde bezwaren tegen 

toetsten? Ziet men overeenkomsten tussen curriculumontwikkeling en examenontwikkeling. 

Toetsmatrijzen als kerncurricula. Dit kan relevant zijn in Nederland gezien grote autonomie van scholen 

en leerkrachten, weerzin tegen nationale leerplannen en ambivalentie ook tegen toetsen. 

 

3.2 Onderzoek op microniveau 

 

In het deel van het onderzoek op het microniveau van specifieke methoden en onderwijspraktijk staat 

formatieve evaluatie centraal. Er wordt ingegaan op vragen zoals:  

 De wijze waarop leerkrachten zich richten op de toets, in de zin van toetsvoorbereiding 

(oefenvragen).  

 De wenselijke en daadwerkelijke afstemming tussen formatieve en summatieve toetsen en tussen 

methodegebonden toetsen en leerlingvolgsystemen.  

Een veronderstelling die wordt voorgelegd is: In het geval van opeenvolgende formatieve toetsen, kan 

feedback en “remediëring” naar aanleiding van toets 1 worden gezien als toets voorbereiding op 

toets 2? 

 

De checklists en topiclijsten die zijn gebruikt voor de deskresearch en interviews, zijn opgenomen in de 

bijlage. 
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4 Samenvatting van de belangrijkste resultaten 
 

4.1 Het doelstellingskader in het Nederlandse PO en VO 

 

Er is sprake van eindtermen, kerndoelen, referentieniveaus en examenprogramma’s. In het onderdeel 

van het rapport gebaseerd op deskresearch wordt nader geïllustreerd welke functie deze verschillende 

typen van doelstellingsformuleringen hebben en hoe ze eventueel aan elkaar gerelateerd zijn. Hierbij is 

gekeken naar Rekenen en Wiskunde.  

De eindtermen zijn omschrijvingen van de kennis, inzicht en vaardigheden waarover leerlingen aan het 

einde van hun schoolloopbaan moeten beschikken. De eindtermen worden beschreven in het 

eindexamenprogramma, waarin staat welke leerstof in het centraal- en schoolexamen getoetst wordt. 

De SLO beschrijft per kerndoel de sleutelbegrippen op onderwijsniveau. Omdat de kerndoelen 

onvoldoende houvast gaven aan het veld en veelal in klas 2 (vo) al zijn bereikt, heeft SLO samen met de 

commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) tussendoelen opgesteld, waarin wordt omschreven 

wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van klas 3 havo en vwo. In de tussendoelen zijn 

ook de domeinen van de referentieniveaus meegenomen. 

Sinds augustus 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Hierin is 

vastgelegd dat scholen in het po, vo en mbo referentieniveaus in het onderwijsaanbod als uitgangspunt 

moeten nemen. In deze richtlijnen staat omschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op 

bepaalde momenten in hun schoolloopbaan. De referentieniveaus helpen scholen om invulling te geven 

aan de manier van werken, doelen te stellen en individuele prestaties in kaart te brengen. Daarnaast 

beogen de referentieniveaus bij te dragen aan een soepelere overgang van po naar vo en van vo naar 

mbo. 

De referentieniveaus zijn ingedeeld in fundamentele niveaus (F niveaus) en streefniveaus (S niveaus). De 

fundamentele niveaus richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer 

toepassingsgerichte benadering van rekenen. De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte 

wiskunde2. Tegelijkertijd zijn de referentieniveaus ook bedoeld als referentiepunt bij de overgang van de 

ene onderwijssoort naar de andere. 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van CITO, SLO en Dia, blijkt verder dat kerndoelen en 

eindtermen vooral betrekking hebben op vakinhouden, terwijl de referentieniveaus tevens betrekking 

hebben op wenselijk geachte psychologische operaties, cq cognitieve vaardigheden op bepaald niveau. 

Tevens blijkt uit de interviews dat zowel CITO als SLO verder gespecificeerde uitwerkingen hebben 

gemaakt als handreiking aan scholen en methoden ontwikkelaars. Cito heeft Groeimeter ontwikkeld. 

Deze bestaat uit ‘minitoetsen’ waarmee kan worden vastgesteld welke leerdoelen leerlingen beheersen. 

Deze minitoetsen zijn nauwgezet afgestemd op de referentieniveaus. Op basis van de resultaten kan de 

leerkracht bepalen aan welke leerdoelen de leerlingen vervolgens gaan werken. De SLO werkt aan 

uitwerkingen van de referentieniveaus. In dit verband is tevens te noemen dat de CvtE een nadere 

toelichting geeft op de exameneisen voor docenten in de syllabus. De syllabus is opgebouwd in 

domeinen en subdomeinen. Er wordt aangegeven welke subdomeinen in het Centraal Examen komen 

en welke subdomeinen in het schoolexamen aanbod moeten of mogen komen. 

Waar er bij de opzet van dit onderzoek grosso modo van werd uitgegaan dat in Nederland nationale 

onderwijsdoelen vrij algemeen en “open” vastgesteld worden, wordt dit beeld weersproken op basis 

van de verzamelde gegevens, voor zover dit de gebieden rekenen/wiskunde betreft (ander vakgebieden 

zijn niet onderzocht). Er is een in de tijd voortgaande lijn te bespeuren, waarin steeds verdere 

uitwerkingen van doelstellingen worden gegeven (voorbeeld Groeimeter). 

                                                                 
2
  http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/uitwerkingen/uitgelegd/ Geraadpleegd op 24-4-17. 
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4.2 Facetten van “alignment” zoals die naar voren komen vanuit het systeemperspectief 

 

Uit de deskresearch en interviews (systeemniveau) blijkt dat eindtermen en referentieniveaus een grote 

rol spelen bij de constructie van toetsen en examens. Deze algemene focus op eindtermen en 

referentieniveaus kan worden gezien als een benadering die past in de proactieve logica van 

curriculumontwikkeling en rationele planning (in de theoretische inleiding werd die tegenover een 

retroactieve benadering geplaatst, waarbij, bij gebrek aan concrete doelstellingen, de inhoud van 

toetsen en examens leidend is bij de vormgeving van het onderwijs en ontwikkeling van methoden). Ook 

ontwikkelaars van methoden oriënteren zich op eindtermen en referentieniveaus. Soms is er sprake van 

een wisselwerking en wordt bij de toetsontwikkeling rekening gehouden met de inhoud van bestaande 

methoden. Nadere specificatie van de referentieniveaus, door middel van uitwerkingen, syllabi en 

groeimeters, zou er op kunnen wijzen dat de onderwijspraktijk behoefte heeft aan nadere specificatie. 

De stap die is gezet, op basis van het werk van de commissie Meijerink, om referentieniveaus en 

referentiesets te ontwikkelen met het oog op het stimuleren van betere overgangen tussen po en vo, 

onder de noemer “doorlopende leerlijnen” is te zien als een structurele verbetering van curriculum 

alignment in het Nederlandse onderwijs. 

Tegelijkertijd worden er in de deskresearch en de interviews voorbeelden genoemd waarin afstemming 

minder sterk is en ook incidenteel als niet wenselijk wordt beschouwd. Voor een deel hebben de 

voorbeelden van “non-alignment”, bijvoorbeeld tussen formatieve en summatieve toetsen, te maken 

met verschillende functies van de toetsen. Naarmate de summatieve toetsen meer het karakter hebben 

van selectie- en/of plaatsingsinstrumenten kan er een extra accent liggen op algemenere cognitieve 

vaardigheden die voorspellend zijn voor toekomstig succes in vervolgonderwijs en in de maatschappij. In 

dat geval is een goede aansluiting bij de curriculuminhouden niet het enige criterium bij de 

toetsconstructie. Wanneer curriculumvaliditeit prevaleert boven predictieve validiteit moeten toetsen 

“criterion referenced” zijn; als selectie of plaatsing prevaleert kan er ook sprake zijn van “norm 

referenced” toetsen. Interessant zijn in dit verband de uitspraken van A. Beguin van het Cito over het 

leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs en de eindtoets basisonderwijs. Hij wijst erop dat de 

referentieniveaus sinds de nieuwe Wet eindtoets het uitgangspunt zijn voor de toetsconstructie door 

het Cito. De referentieniveaus zijn geconcretiseerd door de SLO en die concretisering is weer leidend 

voor de toetsconstructie, zowel van de Cito LVS-toetsen als de Centrale Eindtoets.  

De vergelijking in aard en functies van het LVS en de Centrale Eindtoets wijst overigens op een zekere 

relativering van indelingen als formatief/summatief en de veronderstelling dat formatieve toetsen 

criterion referenced moeten zijn en de summatieve toetsen ook normreferenced kunnen zijn. De 

koppeling van beide instrumenten aan de referentieniveaus, onderstreept het belang van 

curriculumgebondenheid voor beide. Bij formatief gebruik zou men eerder verwachten dat standaarden 

om de toetsuitkomsten te interpreteren naar inhoudsniveaus verwijzen (criterion referenced). 

Aannemend dat het LVS eerder formatief dan summatief bedoeld is zou men dus verwachten dat LVS 

criterion referenced wordt gebruikt, maar de toets is genormeerd op een referentiepopulatie (norm 

referenced). Tegelijkertijd heeft de Centrale Eindtoets van het Cito vooral de functie van voorspeller van 

schoolsucces en zou men daarin dus eerder algemenere cognitieve vaardigheden en “norm referenced” 

toetsen verwachten.  

Hoe dit ook gezien wordt, verschillende oriëntaties van toetsen op curriculuminhoud enerzijds en 

plaatsing en selectie anderzijds zijn condities die een andere richting op werken dan optimale 

aansluiting van tussentijdse en eindtoetsen. 

Uit de interviews blijkt verder dat ad hoc aandoende beleidsbeslissingen om bijvoorbeeld wiskunde al 

dan niet als onderdeel van rekenen mee te nemen in het po en om rekenen als deel van wiskunde op te 

nemen in het vo ook afbreuk kunnen doen aan een sterke onderlinge afstemming van het geheel van 

toetsen en examens. 
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Geconcludeerd kan worden dat eindtermen, referentieniveaus en referentiesets voor de 

basisvaardigheden taal en rekenen een sterk kader bieden voor “alignment”. Onder meer de variëteit 

aan mogelijke oriëntaties van de verschillende bestaande toetsen en ad hoc beleidsbeslissingen moeten 

worden gezien als beperkende condities. 

 

4.3 Meningen over de mogelijkheid en wenselijkheid van sterke onderlinge afstemming 

binnen het geheel van toetsen en examens in het Nederlandse onderwijs 

 

Een globale gedachte over alignment zou kunnen zijn dat alle curriculaire componenten in een 

onderwijssysteem (methoden, formatieve toetsen, geïmplementeerd onderwijsdirect of indirect) 

maximaal zijn afgestemd op het examen en dat het examen valide is ten opzichte van de 

onderwijsdoelstellingen. Verschillende respondenten nemen enige afstand van dit ideaaltypische model. 

 

Beguin stelt dat het niet de bedoeling is dat Groeimeter alle leerdoelen toetst. Een eclectisch en flexibel 

gebruik door docenten is voldoende. Hij ziet beperkingen in de afstemming tussen het LVS en de 

eindtoets, gezien het feit dat het CITO de inhoud van de eindtoets niet meer bepaalt. Verder is hij 

gevoelig voor het vaak gehoorde argument dat toetsen leiden tot reductie van het onderwijs en 

tunnelvisie: “men moet niet alles willen toetsen”. Tenslotte is hij van mening dat methoden gebonden 

toetsen niet volledig op volgsystemen zouden moeten worden afgestemd en houdt hij er rekening mee 

dat methoden inhouden bevatten die niet in de volgsystemen zitten, en die daarom alleen in de 

methode gebonden toetsen zouden moeten worden meegenomen. 

 

Een relativerende kanttekening die Anneke Nooteboom (SLO) maakt bij de coherentie van toetsen en 

didactische uitwerkingen is dat de referentieniveaus vaag zijn en dat verschillende partijen verschillende 

interpretaties kunnen hebben. Wat de uitwerkingen betreft zijn er geen normen en richtlijnen. Deze 

uitwerkingen zijn ook niet rechtsgeldig. 

Wat de eindtoets betreft stelt zij dat, doordat er geen open vragen en vragen voor met de 

rekenmachine in mee zijn genomen, de toetswijzer inhoudelijk niet alle doelen afdekt. Zie heeft kritiek 

op de productgerichtheid van toetsen en vreest dat dit ten koste gaat van de procesmatige aspecten van 

leren. Verder schetst zij de ontwikkeling van referentieniveaus en de eindtoets als een enigszins arbitrair 

proces, waarin de stem van sommige organisaties sterker is dan die van andere. Wat formatief toetsen 

betreft ziet ze het gevaar dat te nadrukkelijk geoefend wordt om specifieke doelen te bereiken. Het 

onderwijs ziet ze als breder, waarbij vooral aandacht moet zijn voor “het cement”, de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende doelen. 

 

Volgens Hilde Hacquebord (DIA) is het voldoende als er high-stakes summatieve toetsen zijn voor de 

basisvaardigheden taal en rekenen. Die basisvaardigheden zijn voorspellend voor het succes van het 

vervolg van de schoolloopbaan. Daarom zijn deze vaardigheden ook gedefinieerd in toetswijzers en in 

referentieniveaus, als complexe functionele vaardigheden die nodig zijn voor succesvolle doorstroom in 

het onderwijs. Maar: “dat is niet hetzelfde als de inhoud van taal- of rekencurriculum. De inhoud 

daarvan is breder. Dus: summatieve toetsen hoeven niet volledig het curriculum en de eindtermen ‘af te 

dekken’.” 

In het interview over de RTTI methode ligt sterk het accent op het verhogen van de kwaliteit van toetsen 

(en onderwijs) op basis van de RTTI methode. In het algemeen ligt er een sterk accent op alignment, 

wordt uitgegaan van doelstellingsformuleringen, die met name gedifferentieerd zijn op de dimensie van 

wenselijk geachte cognitieve operaties en toetsen die dit representeren en op een zodanige wijze 

gebruikt worden dat het onderwijs erbij aansluit en er door geleid wordt. Op één punt wordt meer 
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reserve uitgedrukt ten opzichte van alignment: “Afstemming van de RTTI-niveaus tussen formatieve en 

summatieve toetsen is echter niet nodig en zelfs niet wenselijk. Terwijl een formatieve toets vragen op 

elk niveau dient te bevatten (R t/m I), kan bij een summatieve toets soms worden volstaan met vragen 

op enkele niveaus”. Alignment tussen methodetoetsen en Cito-LOVS is lastig. Ze geven soms een heel 

verschillende inschatting van het vaardigheidsniveau van een leerling. Bijvoorbeeld: een 7 op je rapport, 

maar een D volgens Cito-LOVS. Verklaring: methodetoetsen bevatten vooral vragen op de niveau T1, 

terwijl de Cito-toetsen ook T2 en I meten”. Verder wordt gesteld dat “teaching to the test” belangrijker 

is wat betreft formatieve toetsen (die moeten alle vier de RTTI-niveaus dekken) dan bij summatieve 

toetsen; afhankelijk van de leerdoelen. 

Uit het gesprek met Judith Boertjens (Noordhoff Uitgevers), waarbij de methode Getal & Ruimte als 

uitgangspunt genomen wordt, prevaleert een sterke gerichtheid op alignment op meerdere aspecten en 

worden geen specifieke beperkingen genoemd. 

 

Geconcludeerd kan worden dat, hoewel alignment in de onderlinge afstemming van toetsen en 

examens een leidende gedachte is, de respondenten die we op systeemniveau hebben geraadpleegd in 

meerderheid aangeven dat de aansluiting niet perfect hoeft te zijn. De methodeontwikkelaars 

benadrukken overigens wel een zo nauwkeurig mogelijke afstemming. Efficiency zou hierbij een 

achterliggende gedachte kunnen zijn bij een bewuste functie differentiatie: als er een 

doelstellingsdekkend instrument voor formatieve evaluatie is, dan zou een eindtoets of examen zich 

kunnen richten op een bepaalde kritische kern. Maar ook is er de gedachte dat het curriculum breder is, 

of zelfs zou moeten zijn, dan wat er getoetst en wat er geëxamineerd wordt. Het is interessant om nader 

stil te staan bij de vraag waaruit dan het “curriculaire surplus” zou bestaan. Men zou bijvoorbeeld 

kunnen denken aan leerervaringen in de sociaal-emotionele en motivationele sfeer, maar die zijn in 

principe ook evalueerbaar, zoals onder meer in de RTTI-methode is uitgewerkt met de OMZA-

taxonomie.
3
 Een ander genoemd aspect is het procesmatige van leren, zoals dat naar voren kan komen 

in meta-cognitieve strategieën zoals “leren leren”. Maar ook die facetten zijn in principe meetbaar, 

enerzijds door ze direct te toetsen, en anderzijds door ervoor te zorgen dat ook hogere cognitieve 

operaties getoetst worden (zie opnieuw RTTI), zodat geappelleerd wordt aan dit soort cognitieve 

processen tijdens het onderwijs. Gezien de grote belangstelling voor 21
ste

 eeuwse vaardigheden zou 

men in dit kader kunnen stellen dat het daadwerkelijk toetsbaar maken van deze vaardigheden een 

belangrijke positieve stap zou zijn om ze bevrijden uit een new-age-achtig wensdenken. 

 

4.4 Alignment, feedback en feedforward in methoden voor formatieve evaluatie 

 

In het door Oberon en de Universiteit Twente uitgevoerde marktonderzoek “Formatieve Evaluatie” 

(Oomens et al., 2017) is nagegaan hoe het gesteld is met de stand van zaken van formatieve evaluatie in 

het Nederlandse onderwijs (po en vo), qua vraag en aanbod. Een aantal bevindingen en conclusies van 

dit onderzoek zijn direct relevant voor deze studie, reden om een deel van de conclusies hieronder te 

citeren en samen te vatten (Ibid, 46-54). 

 

Het onderzoek naar de vraagzijde had betrekking op de bestaande praktijk, wensen en voorkeuren ten 

aanzien van methoden en instrumenten en behoefte aan ondersteuning en nascholing. Uit het 

vragenlijstonderzoek, de interviews en de focusgroep kwam naar voren dat formatieve evaluatie een 

onderwerp is dat erg leeft, maar dat scholen en docenten nog zoekende zijn op dit gebied. De 

activiteiten die docenten uitvoeren bestaan met name uit het afnemen van toetsen die gekoppeld zijn 

aan de methode, het laten maken van opdrachten en het in gesprek gaan met leerlingen. Docenten 

                                                                 
3     OMZA staat voor Organisatievermogen (O); Meedoen (M); Zelfstandigheid (Z) en Autonomie (A). 
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noemden een mix van formele en informele formatieve evaluatie, in antwoord op de vraag wat ze doen 

in de praktijk. Formatieve evaluatie bleek hoog op de agenda te staan bij veel scholen. Docenten gaven 

daarnaast in de vragenlijst aan dat ze met formatieve evaluatie aan de slag willen. Tijdens de interviews 

en de focusgroep kwam naar voren dat het ambitieniveau van de scholen wisselend is. Zowel in de 

interviews als tijdens de focusgroep verwezen de deelnemers naar scholen met een duidelijke visie waar 

werk gemaakt wordt van een schoolbrede implementatie. Bij veel andere scholen is formatieve 

evaluatie volgens de gesprekspartners echter nog een zaak van individuele docenten. 

Uit het vragenlijstonderzoek kwam verder naar voren dat de randvoorwaarden voor een succesvolle 

implementatie van formatieve evaluatie binnen veel scholen nog niet zijn gerealiseerd. Docenten gaven 

aan dat er gebrek is aan tijd, geld en hulpmiddelen. Daarnaast wordt de ondersteuning door de 

schoolleiding onvoldoende ervaren en wordt er zowel in het vragenlijstonderzoek, als in de interviews 

op gewezen dat er een cultuuromslag nodig is. Alhoewel het aanbod aan instrumenten en hulpmiddelen 

groot is, geven de docenten aan dat er ten aanzien van de randvoorwaarden nog grote stappen gemaakt 

moeten worden voordat formatieve evaluatie goed geïntegreerd kan worden in het onderwijs. 

 

Bij de inventarisatie van de behoefte aan instrumenten en interventies van docenten werd een breed 

scala aan antwoorden gegeven. Deze antwoorden konden onderverdeeld worden in behoefte aan 

concrete toetsen, aan digitale hulpmiddelen en aan administratieve systemen. Met name de behoefte 

aan toetsen die aansluiten bij de lesmethodes bleek hoog. Een concrete vraag naar producten kwam 

vooral van docenten die specifieke toetsen missen voor hun vakgebied. Daarnaast werd gevraagd naar 

generieke vragenbanken. De behoefte van docenten aan instrumenten lag met name op het terrein van 

feedback. Ze vroegen om instrumenten om in kaart te brengen waar de leerlingen op een bepaald 

moment staan ten opzichte van de leerdoelen en de succescriteria. Ten aanzien van feed-up en 

feedforward werden nog weinig wensen uitgesproken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij 

docenten relatief gezien minder aandacht is voor deze twee aspecten van formatieve evaluatie.  

De behoefte aan training op het gebied van het concrete gebruik van instrumenten bleek hoog. 

Wat de belemmeringen betreft, die ervaren werden bij de vindbaarheid en bruikbaarheid van methoden 

en instrumenten bleek dat docenten vrij veel beschikbare instrumenten kennen en dat ze positief staan 

tegenover het gebruik, maar dat het ze vaak ontbrak aan tijd en middelen om de instrumenten en 

interventies in te zetten. Desondanks was de behoefte van docenten aan toetsen, digitale hulpmiddelen 

en systemen groot. Verder gaven docenten aan dat ze over te weinig kennis en vaardigheden 

beschikken om te beoordelen welke instrumenten en interventies geschikt zijn voor formatieve 

evaluatie in hun klas. Een aantal docenten gaf specifiek aan dat ze toetsen op hun vakgebied missen. Of 

deze er echt niet zijn, of dat dit komt door problemen met de vindbaarheid, werd in dit onderzoek niet 

helemaal duidelijk. Bij het in kaart brengen van de instrumenten bij het onderzoek aan de aanbodzijde 

viel op dat een deel van de producten eigenlijk alleen vindbaar is als de naam van het instrument of de 

aanbieder al bekend is. Bovendien is de informatie over verschillende instrumenten soms lastig 

vergelijkbaar.  

 

Een tweede belemmering had te maken met de bereidheid van docenten om externe instrumenten of 

interventies te gebruiken. Naast de financiële argumenten werd daarbij ook naar voren gebracht dat 

docenten/scholen niet afhankelijk willen zijn van specifieke leveranciers. Een derde belemmering die 

docenten noemen ligt veel meer in de cultuur die heerst binnen scholen en heeft daardoor geen 

betrekking op de aanbodzijde, maar op de vraagzijde. Sommige docenten bleken er moeite mee te 

hebben dat leervorderingen worden afgemeten aan cijfers. Zie associeerden dit met een 

prestatiecultuur, waarin naar hun mening, formatieve evaluatie moeilijk tot zijn recht komt. 
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Bij het onderzoek naar de aanbodzijde van methoden en instrumenten voor formatieve evaluatie 

werden 17 methoden geanalyseerd (vijf daarvan zijn schematisch beschreven in paragraaf 5.4.2). De 

conclusies uit de analyse van dit aanbod worden hieronder puntsgewijs samengevat: 

 

Feed-up en gegevensverzameling  

Alle instrumenten gaven duidelijk aan op welke leerdoelen ze gericht zijn en wat de inhoud van het 

instrument is. 

 

Feedback  

Het geven van feedback bleek bij alle instrumenten een integraal onderdeel. Alle instrumenten geven 

docenten feedback over de resultaten van leerlingen. Alle instrumenten geven deze feedback op het 

niveau van de leerlingen en de meeste instrumenten ook op het niveau van de klas. Deze feedback 

bestaat bijvoorbeeld uit een overzicht van waar leerlingen staan ten opzichte van de stof uit een 

hoofdstuk of de referentieniveaus, van opgaven die leerlingen/klassen het vaakst goed of fout hebben 

gemaakt, van hoofd- en deelaspecten per vaardigheid waar leerlingen goed en minder goed in zijn of 

een overzicht van leerlingen die zijn vastgelopen. Bij een vijftal instrumenten werd ook direct aan 

leerlingen feedback gegeven. Sommige instrumenten doen dat alleen na afloop van de toets, terwijl 

andere dat ook tijdens het maken van een toets doen. De soort feedback die wordt gegeven tijdens de 

toets of het maken van oefeningen kan bestaan uit:  

 uitleg bij het maken van een vraag (op verzoek van de leerling);  

 laten zien of het gegeven antwoord goed of fout is;  

 bij een fout antwoord ook het goede antwoord laten zien.  

De inhoud van de feedback aan leerlingen na afloop van een toets hangt samen met de leerdoelen 

waarop het instrument zich richt. Instrumenten waarbij de toetsen gekoppeld zijn aan de concept-

tussendoelen en/of de referentie- of ERK-niveaus koppelen de feedback aan deze tussendoelen, 

referentieniveaus of ERK-niveaus. 

 

Feedforward en interventies  

De instrumenten verschillen in het soort en de mate van feedforward en in de mate waarin interventies 

een onderdeel zijn van het instrument. De volgende toepassingen van feedforward werden 

aangetroffen: 

 Feedforward aan leerlingen kan gegeven worden tijdens het maken van opdrachten of een toets. 

Deze bestaat bijvoorbeeld uit uitleg over het onderwerp waar een vraag over gaat, bij een fout 

antwoord een leerling het goede antwoord tonen voorzien van uitleg of bij een fout antwoord tips 

of uitleg geven waarna een leerling de vraag opnieuw kan beantwoorden.  

 Ook na afloop van het maken van opdrachten of een toets kunnen leerlingen feedforward krijgen, 

bijvoorbeeld in de vorm van ontwikkeldoelen, een overzicht van sterke en zwakke punten en van 

suggesties voor leerstrategieën.  

 Bij een deel van de instrumenten is het aanbieden van interventies (deels) geïntegreerd. Leerlingen 

oefenen in deze systemen via hun eigen adaptieve leerroute of leerlingen kunnen op basis van een 

overzicht van scores op eerdere gemaakte opdrachten zelf beslissen welke vervolgopdrachten zij 

gaan maken.  

 Bij andere instrumenten bepalen docenten of en welke interventies zij uitvoeren. Hiervoor kunnen 

zij gebruik maken van de feedback die het instrument geeft over de prestaties van leerlingen. 

Sommige instrumenten bieden hiervoor suggesties en/of voorbeelden (waaronder de DTT), bij 

andere instrumenten kunnen docenten in het instrument oefenstof of toetsen klaar zetten.  
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Een facet in het aanbod van instrumenten en methoden dat van specifieke betekenis is voor dit 

onderzoek is de vraag hoe vanuit de methoden de aansluiting bij summatieve toetsen of examens 

gezien wordt. Uitgaande van het schematisch overzicht in paragraaf 5.4.2 dat betrekking heeft op vijf 

methoden blijkt dat alle formatieve instrumenten zijn afgestemd op tussendoelen en referentieniveaus, 

die ook het kader vormen voor de ultieme summatieve evaluatie; de eindexamens. 

 

De verschillende resultaten van dit onderzoek verbreden gaandeweg de optiek op “toetsvoorbereiding”. 

Zoals Hilde Hacquebord het uitdrukte: “er is bij ons niet zozeer sprake van “teaching to the test”, maar 

eerder van “teaching from the test”. De uitgebreide beschrijvingen van de methoden en instrumenten 

voor formatieve evaluatie illustreren een grote toetsbetrokkenheid in het onderwijs. Dit komt tot 

uitdrukking in de concrete wijze waarop gewerkt wordt met feedback en feedforward. De cyclische 

werkwijze van opbrengstgericht werken brengt met zich mee dat nieuw te plannen interventies, bij 

wijze van spreken, voorbereiden op de volgende toetsafname. In de volgende paragraaf wordt hier 

nader op ingegaan, wanneer de resultaten van “toetsvoorbereiding in de praktijk” op basis van 

interviews met onderwijsgevenden worden samengevat. 

Zoals blijkt uit de gegeven samenvatting geeft het Marktonderzoek Formatieve evaluatie verder een 

beeld van de praktische behoeften en ervaren belemmeringen van scholen en onderwijsgevenden. 

Hierop wordt in een volgende paragraaf teruggekomen. 

 

4.5 Toetsvoorbereiding in de onderwijspraktijk 

 

In dit onderzoek is een beperkt aantal (vier) interviews met onderwijsgevenden, twee uit het po en twee 

uit het vo, uitgevoerd. Uiteraard heeft dit aantal geen representativiteit en zijn de uitkomsten hooguit 

illustratief. Toch bieden deze interviews een welkome aanvulling op de andere gegevensbronnen. 

Vanuit de methodenbeschrijvingen ontstaat gemakkelijke het beeld dat zaken als “feedback” en 

“feedforward” al gesneden koek zijn in het Nederlandse onderwijs. Uit deze interviews komt al een wat 

voorzichtiger beeld naar voren, terwijl de respondenten waarschijnlijk een bovengemiddeld inzicht in de 

materie hebben, op basis van vooropleiding en ervaringen met een geavanceerde methode als RTTI. Uit 

de interviews ontstaat de indruk dat de mate waarin feedback wordt gestimuleerd door de 

methodengebonden toetsen en de Leerlingvolgsystemen beperkt is. Twee van de respondenten hebben 

ervaring met RTTI als aanvullende leermethode, en stellen dat er op basis daarvan wel structurele 

ondersteuning is voor het geven van feedback, en het systematisch gebruik van toetsuitkomsten voor 

didactische planning. Tegelijkertijd beamen de respondenten dat er, in meer algemene zin, wel sprake is 

van bijstelling van aanbod op basis van toetsuitkomsten. Dit valt dan eerder onder de categorie 

“teaching from the test” (vgl. interview Hilde Hacquebord) dan onder “teaching to the test”. Er worden 

ook wel meer directe voorbeelden van inhoudelijke toetsvoorbereiding gegeven. Het duidelijkst is dit 

het geval in het interview met een leerkracht uit het vo, als het gaat om voorbereiding op de 

Rekentoets. Zij schrijft dit toe aan de nieuwe plaats van rekenen in de onderbouw en het nog ontbreken 

van een duidelijke didactische context voor dit vakgebied. Maar dit zijn eigenlijk de enige voorbeelden 

van toetsvoorbereiding als vooraf oefenen op de inhoud van de toets, die we in dit onderzoek zijn 

tegengekomen (naast het voorbeeld van de Rekentoets, wordt melding gemaakt van het oefenen op de 

thema’s en onderwerpen - niet de items- van het LVS). In het interview over DIA-taal werd melding 

gemaakt van oefenen met de vorm van de items in volgsystemen en eindtoets. 

Er is wel aanleiding om te vermoeden dat uit onze gegevens een onderschatting naar voren komt van 

inhoudelijke toetsvoorbereiding. Niet alleen door het beeld dat is verkregen van het reguliere onderwijs, 

maar ook door de enorme groei van particuliere cursussen voor toets- en examenvoorbereiding. Dit 

blijkt uit de onderstaande gegevens van het CBS, voor het po en vo: 
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Tabel 4.1  Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining voor 

schoolgaande kinderen in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in mln 

EUROS, bron CBS, september, 2015 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/45/uitgaven-

van-huishoudens-aan-huiswerkbegeleiding 

 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal 26 45 77 142 147 151 156 171 189 

          

Po          

Vo 22 34 46 93 99 113 116 136 157 

 

Totale uitgaven huishoudens aan onderwijs in 2015 is 759 mln. Dit betekent dat 25% van de totale 

uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding en examentraining werd besteed, in 2015. 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/45/uitgaven-van-huishoudens-aan-huiswerkbegeleiding
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/45/uitgaven-van-huishoudens-aan-huiswerkbegeleiding
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit slothoofdstuk presenteren we eerst de conclusies met betrekking tot de drie onderzoeksvragen 

(5.1) Vervolgens bespreken we de implicaties voor de onderwijskundige theorie en besturingsconcepten 

(5.2). We sluiten af met aanbevelingen voor beleid en onderwijspraktijk (5.3) en suggesties voor verder 

onderzoek (5.4).  

 

5.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

In de inleiding van dit rapport werden de drie hoofdvragen als volgt geformuleerd: 

1. In hoeverre zou kunnen worden gesteld dat examens en eindtoetsen een richtinggevende rol 

hebben in het Nederlandse onderwijs? Hierbij wordt onder meer stilgestaan bij de aansluiting 

tussen volgsystemen en eindtoetsen/examens, en de invloed van methoden/uitgevers op 

onderwijs en examens. 

2. Op welke wijze is de aansluiting van formatieve en methodegebonden toetsen aan eindtoetsen of 

examens geborgd? 

3. Op welke manier(en) richten de leerkrachten zich bij de keuze van te behandelen leerstof op de 

toetsen? (aandachtpunten hierbij zijn: de door leerlingen gerealiseerde toets resultaten, de hoofd- 

en sub-domeinen, waarop leerlingen onderpresteren, voorbeeld- items uit summatieve, 

formatieve of methodegebonden toetsen). 

 

Onderzoeksvraag 1: In hoeverre zou kunnen worden gesteld dat examens en eindtoetsen een 

richtinggevende rol hebben in het Nederlandse onderwijs? 

De belangrijkste conclusie is dat, althans voor rekenen/wiskunde, er een kader bestaat van eindtermen, 

referentieniveaus en referentiesets dat bepalend is voor alignment in brede zin. Dat wil zeggen dat dit 

kader leidend is bij de constructie van eindtoetsen en examens, volgsystemen, en, meer indirect, voor 

formatieve toetsen, omdat die soms weer zijn afgestemd op summatieve toetsen. De hypothese, 

waarvan in dit onderzoek is uitgegaan, namelijk dat in Nederland door de weerzin tegen 

staatspedagogiek en de voorkeur voor meer open curriculum frames er onvoldoende focus zou zijn, 

zodat summatieve toetsen en examens als een soort surrogaat kern-curriculum zouden kunnen gaan 

werken, wordt als zodanig niet ondersteund.  

 

Dit betekent dat er meer ondersteuning is voor een klassieke pro-actieve ordening en sturing bij de 

afstemmingsproblematiek – eerst curriculumontwikkeling (inclusief formatieve toetsen), vervolgens 

summatieve toetsen en examens – dan voor het alternatief van retro-actieve structurering (eerst 

toetsen en examens, vervolgens curriculum). Wel zijn situaties benoemd die wijzen op een 

wisselwerking bij de formulering van doelen, ontwerp van evaluatie instrumenten en ontwerp van 

leergangen en methoden. Dat komt neer op een combinatie van pro-actieve en retro-actieve sturing. 

Ook zijn er resultaten die wijzen op een bewust nagestreefde “dis-alignment”. Voorbeelden zijn het 

minder streven naar onderlinge afstemming tussen formatieve en summatieve toetsen, wanneer de 

formatieve toetsen criterion referenced zijn en de summatieve toetsen norm referenced, en beperkte 

alignment wanneer het format van de toets (bijvoorbeeld multiple choice) het bevragen van specifieke 

vaardigheden (bijvoorbeeld schrijfvaardigheid) bemoeilijken.  

 

Een meer fundamentele discussie dient zich aan wanneer de dekking van het gegeven onderwijs aan de 

orde komt. De overheersende mening is dat het onderwijs altijd breder is dan de toets, en dat “teaching 
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to the test” dus altijd reductie zou inhouden. Maar hierbij is het wel van belang te proberen nader te 

preciseren waar het “surplus” van het onderwijs ten opzichte van de toets of het examen dan precies uit 

bestaat. Zo werd wel als voorbeeld aangehaald dat de docent bepaalde leerstof vanuit verschillende 

contexten kan behandelen. Maar de vraag is hoe essentieel dit is en ook hoe alignment operationeel 

gedefinieerd wordt. Naarmate deze gedefinieerd wordt op een iets hoger abstractieniveau dan een 

“contextueel gesitueerd” item, ontstaat ruimte voor verschillende manieren om getoetste stof aan te 

bieden.  

Weer een andere kwestie is dat ook wel naar voren wordt gebracht dat het onderwijs altijd meer is dan 

alleen betrokken op cognitieve prestaties, maar dat ook houdingen en sociaal-emotionele vaardigheden 

in het geding zijn. Dit wijst er opnieuw op dat het essentieel is op welke operationele 

onderwijsdoelstellingen alignment gedefinieerd wordt. De niet-cognitieve kwestie kan men buiten 

haken plaatsen als wordt afgesproken alleen te kijken naar de cognitieve kern van het onderwijs en niet-

cognitieve facetten eventueel op een andere manier te evalueren. Dit is echter een thema dat te breed 

is voor deze bescheiden exploratieve studie. 

 

Onderzoeksvraag 2: Op welke wijze is de aansluiting van formatieve en methodegebonden toetsen aan 

eindtoetsen of examens geborgd? 

 

De term “borging” is niet geschikt om aan te geven hoe de eventuele aansluiting tussen formatieve en 

methodegebonden toetsen enerzijds en eindtoetsen en examens anderzijds geregeld wordt. De 

onderlinge aansluiting is daarvoor te indirect. Wanneer volgsystemen als voorbeeld van formatieve 

toetsen worden gezien is de aansluiting indirect, in die zin dat eindtermen en referentieniveaus het 

kader vormen waarop wordt afgestemd. Zoals hierboven al is aangegeven wordt die aansluiting 

gecompliceerder, wanneer de formatieve volgsystemen criterion referenced en de eindtoetsen of 

examen norm referenced zijn (of omgekeerd). Een indirecte relatie is ook aan de orde voor wat de 

methodegebonden toetsen betreft. Hier is de lijn nog indirecter in de zin dat deze toetsen zijn 

afgestemd op de leerstofinhoud behandeld in de methoden, die op zijn beurt afgestemd kan zijn op 

eindtermen en referentieniveaus. De indirecte relaties geven aan dat het verband niet strikt is, wat de 

term borging wel suggereert. Verder is ook van de besturende connotatie van “borging” niet echt 

sprake. De afstemming wordt niet door een hogere autoriteit gemonitord. 

 

Een andere beperking bij de afstemming van methodegebonden toetsen op volgsystemen en 

eindtoetsen kan veroorzaakt worden door het feit dat methodegebonden toetsen sterk op inhouden 

gericht zijn en minder op differentiatie van psychologische operaties die met de leerstof moeten worden 

uitgevoerd. In het basismodel van Didactische Analyse (zie bv. De Corte, 1977) hebben 

doelstellingsformuleringen een inhoudelijke, leerstofbepaalde component en een gedragscomponent. 

Onderwijsdoelstellingen kunnen verschillen in de mate waarin differentiatie op de inhoudelijke, dan wel 

op de gedragsdimensie betrekking heeft (zie ook Tabel 2.1). Oorspronkelijk werd een onderscheid 

gemaakt tussen materiele en formele onderwijsdoelstellingen. Materiele doelstellingen waren vooral 

leerstofbepaald, formele doelen stelden psychologische operaties centraal, die aan verschillende 

leerstofinhouden gekoppeld konden worden. De RTTI-methode onderscheidt zich door de nadere 

explicitering en ontwikkeling van de “formele” dimensie van psychologische operaties, uitgewerkt in de 

vier cognitieve niveaus waaraan de methode zijn naam dankt. Door de meta-datering die RTTI uitvoert 

op zelf-geconstrueerde toetsen, methodegebonden toetsen en eindtoetsen kan de basis voor 

“alignment” versterkt worden, maar het is ook mogelijk dat er voor formatieve toetsen een andere mix 

van cognitieve operaties wordt gekozen dan voor de summatieve toetsen (zie interview Drost & Verra in 

de bijlage). 
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Samengevat is het antwoord op de tweede onderzoeksvraag dat de aansluiting van diverse soorten 

toetsen indirect plaatsvindt door het gemeenschappelijke kader van eindtermen en referentieniveaus. 

 

Onderzoeksvraag 3: Op welke manier(en) richten de leerkrachten zich bij de keuze van te behandelen 

leerstof op de toetsen? 

Pure en simpele vormen van toetsvoorbereiding komen niet naar voren in het verzamelde 

gegevensmateriaal. Wel wordt incidenteel verwezen naar oefentoetsen en het vertrouwd maken met 

item formats. De omvang van het verzamelde materiaal is echter veel te klein om er zeker van te zijn dat 

dit inderdaad de werkelijkheid presenteert. Eerder is te verwachten dat de “sociale onwenselijkheid” 

van toetsvoorbereiding, geassocieerd met “teaching to the test” er gemakkelijk toe leidt dat dit 

verschijnsel, ook als het om legitieme vormen gaat, onderbelicht blijft in interviews. Wat een vondst was 

in deze studie, te danken aan Hilde Hacquebord, is de term “teaching from the test”. Hierin wordt op 

kernachtige manier uitgedrukt wat in feite gebeurt in het kader van formatieve evaluatie en 

opbrengstgericht werken. Door feed up (doelstellingen kiezen), feedback (resultaten terugkoppelen en 

interpreteren) en feedforward (verder planning van didactische actie) ontstaat onderwijs dat sterk 

“toets georiënteerd” is. Hierdoor kunnen onderwijs en toetsing moeilijk anders dan afgestemd op elkaar 

zijn.  

 

Bijgesteld conceptueel kader 

In de conceptuele onderbouwing in Hoofdstuk 2 werd aangesloten bij het model, ontwikkeld door A.D. 

de Groot, (1986)waarin de ontwikkeling van curricula enerzijds, en van examenprogramma’s en toetsen 

anderzijds beschreven werd in termen van twee processen van deductie en operationalisering: 

didactische specificatie en evaluatieve specificatie. In figuur 5.1 zijn in dit model enkele elementen en 

relaties toegevoegd, op basis van de resultaten van het uitgevoerde exploratieve onderzoek. Hieronder 

worden de aanvullingen nader toegelicht. 

Een eerste belangrijke toevoeging is het benoemen van empirisch-analytisch doelstellingenonderzoek 

als onderbouwing van de algemene middel-doel conceptie van een onderwijsprogramma. Doelstellingen 

komen niet uit de lucht vallen, en er bestaan systematische methoden om doelstellingen te 

inventariseren en te analyseren op hun consistentie met politieke en beleidsprioriteiten (Stroomberg, 

1977, Fischer, 1980). Anderzijds is het niet altijd nodig om een doelstellingsonderzoek vanaf nul te 

beginnen. Stroomberg geeft in zijn boek een proeve van doestellingsonderzoek, waarin bestaande 

examens en high-stakes toetsen als beginpunt worden genomen. Hij beschrijft hoe het systematische 

proces van inventarisatie en specificatie van onderwijsdoelstellingen resulteert in een combinatie van 

“afhalen” en “erbij stoppen” ten opzichte van een bestaande toets of examen. Een belangrijk onderdeel 

van doelstellingsonderzoek is het benoemen van relevante respondentengroepen (bijvoorbeeld: 

onderwijsinspecteurs, leerkrachten, ouders van leerlingen, deskundigen op de vakgebieden in kwestie 

etc.). Vervolgens wordt representativiteit nagestreefd uitmondend in een onderbouwd steekproef-

design. De empirische data-collectie bestaat uit een beoordeling van het belang van reeksen 

onderwijsdoelstellingen. Dit proces kan verlopen in verschillen ronden, eerst op het niveau van 

algemene doelen, vervolgens op doelen met een intermediair niveau van specificatie, en ten slotte op 

het niveau van vragen en toetsitems. In het onderzoek van Stroomberg werd ook ingebouwd dat een 

steekproef van leerlingen een eerste constructie van een uiteindelijke toets maakt. Dit onder meer om 

nader inzicht te krijgen in de moeilijkheid van de proeftoets of –examen. 

De kern van het schema bestaat uit twee processen van deductie en nadere specificatie van 

onderwijsdoelstellingen; uitmondend in een operationeel curriculum of leergang en een uitgewerkt 

examenprogramma. De Groot stelde zich de vraag of deze twee processen van specificatie in een 

bepaalde volgorde zouden moeten verlopen. Volgens de theorie van curriculumontwikkeling komt het 

curriculum op de eerste plaats en worden de toetsen daarop aangepast. De Groot was echter van 
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mening dat het de voorkeur verdient om eerst het examenprogramma te ontwikkelen en dit als 

concrete basis aan te reiken voor de curriculumontwikkeling. Het belangrijkste motief hiervoor was de 

overweging dat de evaluatieve specificatie recht op het doel van doelstellingsoperationalisatie kan 

afgaan, terwijl de curriculumontwikkeling het risico loopt zich teveel te laten afleiden door allerlei 

afwegingen over middelen en methoden om de doelen te bereiken. Men zou dit kunnen zien als een 

groter risico voor “goal displacement”. In figuur 5.1 zijn deze twee oriëntaties aangegeven met de 

horizontale pijlen, enerzijds van examens naar curriculum, en anderzijds van curriculum naar examens.  

Aan de “onderkant” is het schema van De Groot uitgebreid met een component geïmplementeerd 

onderwijs in interactie met het curriculum en onderwijsmethoden enerzijds en toetsen anderzijds. Aan 

de curriculumkant van het schema (links) wordt het cyclische proces van formatieve evaluatie, inclusief 

feedback en feedforward afgebeeld met twee pijlen. Aan de rechterkant representeert de pijl van 

examenprogramma naar onderwijs het richtinggevende karakter van het examen, terwijl de pijl van het 

onderwijs naar het examenprogramma wordt opgevat als toets- c.q. examenvoorbereiding. 

Onder de horizontale lijn wordt het geheel nog een keer samengevat, door te spreken van een 

proactieve oriëntatie waarin het curriculum leidend is, en een retroactieve oriëntatie, waarin het 

examen en de eindtoetsen leidend zijn (zie ook het hierboven geformuleerde antwoord op de eerste 

onderzoeksvraag). In de proactieve lijn past het in dit onderzoek naar voren gekomen “teaching from 

the test”, terwijl in de retroactieve lijn “teaching to the test” wordt geplaatst (waaronder ook legitieme 

toetsvoorbereiding wordt gerekend). 

De bescheiden data collectie in dit onderzoek biedt de indruk dat in de onderwijspraktijk zowel 

methoden (curriculumkant) als toetsen en examens de keuzes van het daadwerkelijke gegeven 

onderwijs mede bepalen, en dat hierin ook de bestaande doelstellingskaders (eindtermen, 

referentieniveaus) meespelen. 

Meer theoretisch gezien is de vraag naar de onderlinge afstemming tussen de “curriculum kolom” en de 

“examen/toets kolom” een belangrijk facet van alignment. Het feit dat beide kolommen in Nederland uit 

meerdere autonome organisaties bestaan, met betrekkelijk zwakke centrale monitoring, verhoogt de 

moeilijkheid van alignment. 

 

5.2 Implicaties voor de onderwijskundige theorie en besturingsconcepten 
 

5.2.1  Onderwijskundige theorie 

In gepopulariseerde verhandelingen over onderwijs blijkt het spreken over leerstofgericht en 

leerlinggericht nog opgeld te doen. Een tamelijk triviaal onderscheid, omdat onderwijs onmogelijk 

anders kan zijn dan zowel leerling als leerstofgericht. In deze trant zou de pedagoog Biesta het begrip 

“onderwijsgericht” hebben toegevoegd (ibid). In de geciteerde bespreking van Biesta’s werk wordt zijn 

opvatting over “onderwijsgericht onderwijs” gezien als kritiek op het doelmatigheidsdenken in het 

onderwijs en als afwijzing van leerlijnen en examens. De onderwijskunde heeft zich vanaf de jaren zestig 

van de vorige eeuw geëmancipeerd uit dit soort fenomenologische beschouwingen van pedagogen met 

de introductie van een empirisch analytische onderzoeksmethodologie en met rationele planning als 

conceptueel basismodel. Dat wil overigens niet zeggen dat de inbreng van Biesta, anno 2017, niet 

serieus genomen moet worden en hieronder zal er ook verder op in worden gegaan. Eerst schetsen we 

de theorie of conceptualisering die inderdaad kan worden aangeduid met de term 

doelmatigheidsdenken, en die ook de leidraad in dit rapport is. 
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Fig. 5.1 Bijgesteld conceptueel kader, als een aanpassing van het model van A. D. De Groot, 1986, p. 107 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenbehoefte Maatschappelijke behoefte 

Empirisch-analytisch 

doelstellingenonderzoek 

 

Onderwijsprogramma 

middel-doel-conceptie 

 

Eindtermen, operationele 

doelstellingen, beoogde leereffecten 

 

Didactische operationalisatie 

Hoe bereik je het? 

Middelen, inhouden, methode, vorm 

 

Evaluatieve operationalisatie 

Hoe constateer je het? 

Toetswijzers, instrumenten, toetsen, 

standaarden 

Curriculum 

Leertaken, formatieve evaluatie, 

rooster 

 

Examenprogramma 

specificatie items, normen 

Feedback, adaptief 

onderwijs 

Toetsvoorbereiding 

Geïmplementeerd 

onderwijs 

Retro-actief 

“Examination program first” 

leads curriculum 

 

 

Teaching to the test 

 

Pro-actief 

“Curriculum first” 

Examination follows 

curriculum  

 

Teaching from the test 

 

Mutual adaptation mix: 

pro-retro-actief 

Tweeërlei operationalisatie van onderwijsdoelstellingen. Naar A.D. de Groot, 1986, p. 107. 
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Het model didactische analyse, zoals onder meer gepresenteerd door De Corte (1977), de doelstelling-

taxonomieën van onder meer Bloom (Anderson & Krathwol, 2001) en de methodiek van “instructional 

design” (bv Romiszowski) zijn alle uitwerkingen van het rationele planningsmodel. De curriculumtheorie 

betreffende het beoogde, het geïmplementeerde en gerealiseerde curriculum, zoals besproken in dit 

rapport, is een ander voorbeeld. Kernpunt is dat onderwijs doelgericht is, dat doelstellingen nader 

gecategoriseerd kunnen worden in taxonomieën, en geconcretiseerd kunnen worden tot evalueerbare 

en meetbare onderwijsopbrengsten. Onderwijsomgevingen en onderwijsprocessen worden gezien als 

middelen om leren bij leerlingen te stimuleren, uitmondend in afvraagbare toename in kennis en 

vaardigheden. Het uitgevoerde onderzoek heeft met de gerichtheid op de aansluiting tussen 

onderwijsaanbod enerzijds en toetsen en examens anderzijds actuele mogelijkheden van de op 

effectiviteit georiënteerde onderwijskundige theorie nader geëxploreerd. Daarbij is stilgestaan bij 

“alignment” op systeemniveau en bij formatieve evaluatie en opbrengstgericht werken op microniveau.  

 

In algemene zin kan worden gesteld dat de resultaten laten zien dat het basismodel werkt en 

levensvatbaar is, al zijn er zeker onderdelen waar verder optimalisering mogelijk is. Innovatieve 

toepassingen liggen vooral op het vlak van formatief toetsen en terugkoppeling van toetsuitkomsten. 

Bijzonder interessant voor wat betreft de onderwijskundige theorie is dat een van de meest innovatieve 

uitwerkingen, de RTTI benadering, teruggrijpt op twee basisprincipes, namelijk dat van de categorisering 

van onderwijsdoelstellingen door middel van een taxonomie, de analyse van onderwijsdoelen in termen 

van een leerstof-gebonden inhoudelijke component en een dimensie van psychologische operaties, 

waarin meer elementaire en hogere cognitieve processen worden onderscheiden. 

Tot zover de mate waarin onze bevindingen passen in de weergegeven onderwijskundige theorie en 

suggesties bieden voor verdere optimalisering. Hier en daar werd ook wel enige ongemakkelijkheid 

aangetroffen bij het optimaliseren van alignment en gewezen op redenen waarom onderwijs “meer” is 

dan ”opportunity to learn”. Het gedane onderzoek is te kleinschalig om representatief te kunnen zijn 

wat betreft vigerende opvattingen over toetsen en examens. De indruk die men krijgt uit bijdragen in de 

media is dat er een behoorlijk wantrouwen bestaat tegen “toetsgekte” en een “afrekencultuur”. Voor 

zover Biesta’s bijdragen verder inhoud geven aan zo’n kritische opstelling is het interessant kort stil te 

staan op de kern van zijn kritiek (bv Biesta, 2012). Om te beginnen wijst hij meten, toetsen en examens 

niet af, maar pleit vooral voor een bredere benadering. Die bredere benadering bestaat uit meerdere 

componenten, meer aandacht voor het kiezen en tot stand komen van doelstellingen (dus niet alleen 

uitgaan van gegeven doelstellingen), een bredere visie op onderwijs, niet alleen kwalificatie, maar ook 

socialisatie en persoonsontwikkeling en oog voor morele en ethische aspecten. Verder wijst hij op 

gezags- en machtsverhoudingen. Op dit laatste terrein zou men kunnen denken aan de 

spanningsverhouding tussen een op professionele autonomie gebaseerde cultuur enerzijds en de 

externe inbreng van technologische hulpmiddelen en kaders. Je zou dit kunnen zien als een strijd om de 

macht over het primaire onderwijsproces. Houdingen in het onderwijs tegenover de instrumenten die in 

dit onderzoek centraal staan zijn uiteraard belangrijk, onder meer om een goede implementatie 

mogelijk te maken. Hier is veel meer over te zeggen dan in het bestek van dit rapport mogelijk is. Twee 

kwesties die Biesta aanroert zijn belangrijke terreinen voor empirisch onderwijskundig onderzoek en – 

ontwikkeling: 

 

Systematisch onderzoek naar de identificatie, legitimering en uitwerking van onderwijsdoelstellingen is 

node gemist in de onderbouwing van de curriculumplannen “Onderwijs 2032” (vgl. Scheerens, 2016). De 

methodologie voor empirisch doelstellingsonderzoek is beschikbaar (zie Stroomberg, 1977). 

Verder, in de tweede plaats, komen in het kader van de ideeën over “21st century skills” socialisatie en 

persoonlijkheidsontwikkeling ruim aan de orde. Hier liggen grote uitdagingen voor analyse en empirisch 

onderzoek naar de beïnvloedbaarheid, onderwijsbaarheid en meting van deze vaardigheden. 
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5.2.2  Alignment en losse koppeling in de besturing van onderwijssystemen 

Volgens de besturingstheorie is de basisconditie voor effectieve besturing de aanwezigheid van een 

evaluatie-mechanisme. Dit kan zelfs een vrij elementaire toepassing zijn, zoals een commissie van 

deskundigen die kan bepalen of een beleidsprogramma positieve vooruitgang heeft teweeg gebracht 

(De Leeuw, 2006). Volgens dit principe zou een onderwijssysteem aan een examenprogramma genoeg 

hebben om effectieve besturing mogelijk te maken. Als een “onzichtbare hand” zou het examen 

voldoende focus bieden aan een overigens geheel autonoom stelsel. Enigszins gemodificeerd komt deze 

gedachte terug in de filosofie van “new public management”, waarin sprake is van strikte 

outputcontrole maar maximale vrijheid bij het vormgeven van op doelstellingen gerichte processen. 

Wanneer het gaat om alignment wordt er wel een structurering aangebracht om het bereiken van 

doelstellingen optimaal mogelijk te maken. Allerlei componenten, leermethoden, instructiepakketten, 

schoolwerkplannen, formatieve toetsen, liefst ook het gegeven onderwijs en examenprogramma’s, 

worden volgens een radicale opvatting van alignment, in lijn gebracht met de doelstellingen. In dit 

onderzoek is slechts naar enkele onderdelen van dit geheel van aansluitingen gekeken, met name naar 

de aansluiting tussen formatieve en summatieve toetsen/examens en naar de “toetsbetrokkenheid” van 

onderwijs in het kader van opbrengstgericht werken. De verzamelde gegevens laten zien dat er soms 

weloverwogen redenen zijn om niet te streven naar optimale passing (bijvoorbeeld het gegeven dat 

toetsen en of examens soms algemenere vaardigheden toetsen met het oog op plaatsing of selectie dan 

de direct curriculum gerelateerde). Anderzijds ontbreekt een centrale regie en coördinatie en krijgt 

afstemming gestalte binnen een geheel van autonome organisaties. De organisatorische context 

waarbinnen alignment zich in het Nederlandse onderwijs voltrekt is eerder losjes gekoppeld dan sterk 

geïntegreerd. Ook is er sprake van marktwerking en private aanbieders in de gehele keten. Het is de 

vraag wat het ontbreken van een optimale passing betekent voor de waardering voor het diploma. 

Verscheidene opleidingen voor hoger onderwijs stellen al aanvullende eisen in de procedure voor 

decentrale selectie. Het is interessant om te bezien wat het vernieuwde toezicht in dezen betekent voor 

de rol van de Inspectie van het Onderwijs.  

Tenslotte werd door sommige respondenten op overtuigende wijze beargumenteerd dat onderwijs vaak 

breder moet zijn dan een precieze gerichtheid op specifieke opbrengsten, bijvoorbeeld door leerstof te 

situeren in meerdere toepassingscontexten. Toch bestaat de indruk dat de kaders, zoals die in 

Nederland aanwezig zijn, een redelijke basis voor alignment bieden, centrale sturing (de rol van de 

overheid bij het vaststellen van examenprogramma’s) is wel aanwezig, en de voorbeelden, die in deze 

studie gegeven zijn van programma’s ontwikkeld door private aanbieders, laten zien dat er samenhang 

is in de oriëntatie op kerndoelen en referentieniveaus. 

 

5.3 Aanbevelingen voor beleid en onderwijspraktijk 
 

Meer regie op alignment 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er sprake is van redelijke onderlinge afstemming van 

toetsen en examens op het terrein van rekenen en wiskunde, terwijl een soortgelijke conclusie voor de 

hand ligt voor taal. Eindtermen, referentieniveaus en doorlopende leerlijnen spelen hier een belangrijke 

rol bij. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt voor de Centrale Eindtoets in het 

basisonderwijs een toetswijzer vast en voert de regie over de Centrale Examens in het voortgezet 

onderwijs.   

Zeker bij vergroting van de marktwerking bij het aanbod van toetsen, zoals het geval is voor de 

eindtoets basisonderwijs, zou erover gedacht kunnen worden om de centrale regie te vergroten, zodat 

er bewust beleid kan worden gevoerd over facetten waar alignment verbeterd zou kunnen worden. Dit 
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zou kunnen door middel van een lichte constructie, zoals een commissie van deskundigen, ressorterend 

onder het Ministerie van OC&W. 

 

Stabiel en consistent onderwijsbeleid 

Zoals in reclames voor kleine auto’s altijd de enorme binnenruimte geroemd wordt zo overtrokken is de 

aandacht voor “innovatie” in de sector onderwijs, waar solide stabiliteit de heilzame regel is. Regelmatig 

duiken “innovatieve” initiatieven op die zich vaak kenmerken door het wegnemen van zoveel mogelijk 

structuur, weg met curricula, weg met schoolboeken en zeker met toetsen . In een onderwijsstelsel met 

veel schoolautonomie is de opkomst van zulke bewegingen niet te stuiten; tegelijkertijd is het 

zuiverende vermogen in een hoog ontwikkeld systeem als het Nederlandse, met een sterke Inspectie 

voldoende om de schade te beperken (een zekere verspilling van geld en energie is onvermijdelijk bij 

een misschien wat overdreven afkeer van centrale sturing). Dus op dit vlak hoeft geen nieuw beleid 

ontwikkeld te worden. Dit ligt anders voor het geval van de exercitie “Onderwijs 2032”, waarin, op basis 

van een niet representatieve brainsstorm van meningen, vergaande veranderingen worden bepleit voor 

het curriculum van de toekomst, inclusief veranderingen in het stelsel van examens. Dit thema is 

belangrijk genoeg om ernst te maken met de afspraak, sinds de Commissie Dijsselbloem (2008), om 

“evidence based” te werk te gaan. Dit zou kunnen gebeuren door de uitvoering van een 

doelstellingsonderzoek, onder representatieve respondenten groepen. De uitkomsten zouden duidelijk 

kunnen maken welke eventuele aanpassingen nodig zouden kunnen zijn in de bestaande examens (zie 

ook: aanbevelingen voor verder onderzoek). 

Conservatief onderwijsbeleid Stabiel en consistent houdt ook in, dat initiatieven de kans krijgen om zich 

daadwerkelijk te ontwikkelen. Dit geldt zeker wanneer deze initiatieven goed onderbouwd zijn en al de 

nodige ondersteuning hebben gekregen in empirisch onderzoek. In de onderwijsbladen en blogs wordt 

gesuggereerd dat het beleid dat is ingezet met de Kwaliteitsagenda’s en opbrengstgericht werken 

alweer passé is. Het is echter te hopen dat dit beleid niet veranderd wordt. De resultaten van dit 

onderzoek laten zien dat hier interessante vorderingen worden geboekt, bijvoorbeeld ook in de 

uitwerking van formatieve evaluatie. 

 

Ondersteuning van het onderwijsveld bij de selectie van methoden en toetsprogramma’s 

Uit deze studie, maar vooral ook uit de Marktverkenning Formatieve Evaluatie van Oberon en de 

Universiteit Twente (Oomens et al., 2017) blijkt dat er een groot aanbod is van methoden en pakketten, 

waarin toetsen een belangrijke rol spelen, evenals toetsprogramma’s die veel ondersteuning bieden 

voor de didactische toepassing van uitkomsten. Het is voorstelbaar dat er behoefte bestaat aan 

ondersteuning van scholen bij de waardering en selectie van dit soort methoden, inclusief het groeiende 

aanbod van onderwijs online (Zie ook: Schildkamp et al., 2014). Een mogelijke invulling daarvan zou 

kunnen bestaan aan het koppelen van deze ondersteuningsfunctie aan praktijkgericht onderzoek in het 

kader van de Kennisrotonde; en het eventueel ontwikkelen van een “what works” catalogus.  

 

5.4 Suggesties voor verder onderzoek 
 

Doelstellingsonderzoek in het kader van “Onderwijs 2032” 

Het belang van onderwijsdoelstellingen komt in dit rapport op meerdere fronten duidelijk naar voren 

(onder meer als basis voor de uitwerking van toets- en examenprogramma’s en in de verbetering van 

het onderwijs door onderwijsdoelstellingen op meerdere cognitieve niveaus te specificeren, de RTTI 

benadering). Als aanvulling op de vigerende procedure om verder te komen met curriculumvernieuwing 

in het kader van “Onderwijs 2032” en die, naar verluidt, vooral uit consultatie van het onderwijsveld 

bestaat, zou een representatief opgezet, empirisch analytisch doelstellingsonderzoek verder recht doen 



Teaching to/from the test 35 
 

 

aan het belang van deze onderneming. De methodologie voor dit soort onderzoek is beschikbaar, (vgl. 

Stroomberg, 1977, Fischer, 1980). 

 

Replicatie van de onderhavige studie in de context van particuliere programma’s voor 

huiswerkbegeleiding en toets- en examenvoorbereiding 

De indruk bestaat dat in dit soort onderwijs toets- en examenvoorbereiding een grotere rol speelt dan in 

het reguliere onderwijs. Een dergelijk replicatie onderzoek zou tevens een evaluatie mogelijk maken op 

kwaliteitsaspecten van dit particuliere onderwijs. In vergelijking met de huidige studie zou er een 

zwaarder accent op een representatief survey gelegd kunnen worden. 

 

Een internationaal vergelijkend onderzoek naar alignment, waarin Nederland vergeleken wordt met een 

meer gecentraliseerd onderwijssysteem 

Als vergelijkingsland valt te denken aan Italië. In Italië is de laatste vijf jaar veel vooruitgang geboekt met 

de implementatie van nationale toetsen, in primair en secundair onderwijs, waaraan alle scholen 

deelnemen. Het is de bedoeling dat deze toetsen ook gebruikt worden in het kader van 

schoolzelfevaluatie. Een dergelijk onderzoek zou kunnen plaatsvinden in samenwerking met de centrale 

instantie voor toetsontwikkeling in Italië, INVALSI. 

 

Onderzoek naar de toetsbaarheid van “21
ste

 eeuwse vaardigheden 

Er is mondiaal grote belangstelling voor deze thematiek. Er valt echter nog veel te verbeteren aan 

duidelijke definiëring en categorisering van de meest genoemde sociale, emotionele en motivationele 

kenmerken die beoogd worden. Tevens zijn er fundamentele vragen te stellen over de 

beïnvloedbaarheid en onderwijsbaarheid van deze vaardigheden en te verwerven disposities. Deze 

studie zou conceptuele verheldering, kwalificatie, en houdbaarheid van maakbaarheidsveronder-

stellingen moeten onderzoeken, onder meer op basis van een inventarisatie van empirisch onderzoek 

naar de effecten van programma’s die erop gericht zijn dit soort vaardigheden binnen scholen aan te 

brengen. Belangrijke deelterreinen waar naar gekeken zou kunnen worden zijn burgerschapskunde, de 

vraag in hoeverre deze skills in aparte programma’s aangeboden zouden moeten worden, of meer 

ingebed in het vakgebonden onderwijs gegeven zouden kunnen worden, alsmede de vraag of het 

onderwijs zich actief met karakter-ontwikkeling zou moeten bezighouden. 

 

Onderzoek naar verbreding Centrale Examens moderne vreemde talen 

De opkomst van internationale certificaten (Cambridge, Goethe, DELF) zijn aanleiding om opnieuw na te 

denken over de ‘dekkendheid’ van onze Centrale Examens voor de moderne vreemde talen. De huidige 

centrale examens van moderne vreemde talen meten passieve taalvaardigheid. De toetsbaarheid speelt 

daarbij een belangrijke rol. Vaardigheden die moeilijker betrouwbaar te meten zijn – zoals mondelinge 

taalvaardigheid – worden getoetst met het schoolexamen. Maar voor de prestigieuze Europese 

certificaten worden die vaardigheden wel getoetst. Daardoor lijkt de waarde van het centrale examen af 

te nemen. Mogelijk krijgt een diploma zonder aanvullende Europese certificaten zelfs een minder groot 

civiel effect, met name voor de talenstudies in het hoger onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden voor een 

centraal examen dat beter dekkend is voor de eindtermen in het voortgezet onderwijs? 
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Annex 
 

 

1 Instrumenten: check-lists en interview topics 

 

Aandachtspunten deskresearch 

 

1. Eindtermen, kerndoelen, referentieniveaus en communale onderwijsdoelstellingen 

Referentieniveaus 

Referentiesets 

Primair onderwijs 

              Voortgezet onderwijs 

            

              De relatie tussen kerndoelen, referentieniveaus en communale onderwijsdoelstellingen 

 

2. De aansluiting van toetsen en examens bij de kerndoelen (etc.) en de onderlinge aansluiting 

tussen formatieve en summatieve toetsen/examens 

 

 

 

Aandachtspunten interviews op systeemniveau 

 

1. Is het idee van “alignment” bekend, en hoe wordt hier tegenaan gekeken? 

2. Hoe wordt alignment aangestuurd, of gaat het meer om het vrije spel van autonome krachten? 

3. Past in het concept van OTL ook de afstemming van onderwijs op toetsen en examens, cq toets 

voorbereiding en examenvoorbereiding? 

4. Gesprek over pro-actieve curriculum en retro-actieve afstemming op toetsen en examens 

5. Gesprek over visies op toetsen en examens; onder meer de gedachte dat afstemming van 

onderwijs op examens en toetsen tot een tunnelvisie en reductie van het onderwijs leidt. 

6. Vraag naar praktijkvoorbeelden, situaties die illustratief zijn voor de situatie van toets 

constructie en gebruik in Nederland 

7. Opvatting over de vraag of formatieve en summatieve toetsen op elkaar afgestemd moeten zijn 

 

 

Aandachtspunten interviews methode ontwikkelaars 

 

Vragen 1 t/m 7 uit de lijst “systeemniveau”. 

 

Aanvullende vragen: 

 

1. Zijn er gegevens over oordelen van leerkrachten en leerlingen over de aansluiting tussen 

behandelde leerstof en toetsen? 

2. In welke zin is er dan al dan niet sprake van toets voorbereiding? 

3. Specifieke optiek van de methode bij de afstemming tussen methode gebonden toetsen, 

volgsystemen en eindtoetsen of examens? 
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Interviewleidraad onderwijsgevenden PO en VO 

 

Inleidend 

Gesprek vindt plaats aan de hand van de methode, aanvullende leermiddelen, leerlingvolgsysteem en 

eindtoets die de school gebruikt. 

Gevraagd wordt om toetsoverzichten van deze leermiddelen en toetsen. Aan de hand daarvan wordt het 

gesprek gevoerd.  

 

Vragen over de methode rekenen/wiskunde  

1. Gebruik je resultaten van methodegebonden toetsen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau 

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score) 

2. Wat voor feedback geven de methodegebonden toetsen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar? 

3. Geeft de methode de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het instrument in kunnen 

zetten in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

4. Bereidt je leerlingen voor op de toetsmomenten? Op welke manier? 

 

Vragen over aanvullende leermiddelen (b.v. Rekentuin) 

Zie Vragen over de methode 

 

Vragen over gebruik van het leerlingvolgsysteem 

Zie Vragen over de methode 

 

Vragen over de Centrale Eindtoets PO/ het Centraal Examen VO 

Zie Vragen over de methode, plus 

5. Waarin verschilt de afstemming tussen enerzijds het onderwijsaanbod en tussentijdse toetsen 

(methode, aanvullende leermiddelen, leerlingvolgsysteem) en anderzijds tussen het 

onderwijsaanbod en summatief toetsen (Centrale Eindtoets Centraal Examen)? 

 

Toetsvoorbereiding algemeen 

6. Hoe denk je in het algemeen over de afstemming tussen curriculum en toetsen? (‘teaching to the 

test’, tunnelvisie)  

7. Hoe belangrijk is de toetsinformatie in vergelijking met andere informatie die je als leerkracht hebt 

over de leerlingen: op basis van de interactie tijdens de les? 

8. Zouden methodegebonden toetsen (beter) afgestemd moeten worden op toetsen van aanvullende 

leermiddelen, toetsen uit erkende leerlingvolgsystemen? 

9. Zouden deze toetsen (beter) moeten worden afgestemd op de Centrale Eindtoets / het Centrale 

Examen? 
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2 Resultaten van de deskresearch 

 

2.1  Eindtermen, kerndoelen, referentieniveaus en communale onderwijsdoelstellingen 

 

In de Nederlandse onderwijstraditie, bepaald door vrijheid van onderwijs, traditie van sterke autonomie 

van scholen, is er alleen sprake van globale eindtermen, meer recent iets specifieker aangegeven in de 

vorm van kerndoelen. Referentieniveaus voor taal en rekenen geven niet alleen de leerstof aan die 

gecovered moet worden, maar ook het niveau van de psychologische operaties die leerlingen moeten 

kunnen verrichten. 

 

Referentieniveaus 

Sinds augustus 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Hierin is 

vastgelegd dat scholen in het po, vo en mbo referentieniveaus in het onderwijsaanbod als uitgangspunt 

moeten nemen. In deze richtlijnen staat omschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op 

bepaalde momenten in hun schoolloopbaan. De referentieniveaus helpen scholen om invulling te geven 

aan de manier van werken, doelen te stellen en individuele prestaties in kaart te brengen. Daarnaast 

beogen de referentieniveaus bij te dragen aan een soepelere overgang van po naar vo en van vo naar 

mbo
4
. 

 

De referentieniveaus zijn ingedeeld in fundamentele niveaus (F niveaus) en streefniveaus (S niveaus). De 

fundamentele niveaus richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer 

toepassingsgerichte benadering van rekenen. De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte 

wiskunde
5
. Tegelijkertijd zijn de referentieniveaus ook bedoeld als referentiepunt bij de overgang van de 

ene onderwijssoort naar de andere
6
. Dit wordt wat nader geïllustreerd voor het vak rekenen. 

 

Tabel 1. Referentieniveaus rekenen 

Referentieniveau Onderwijsniveau 

1F en 1S Primair en speciaal onderwijs 

2F Mbo 1, 2 en 3, vmbo, onderbouw havo en vwo 

3F Mbo 4, bovenbouw havo en vwo 

 

De referentieniveaus rekenen bestaan uit vier domeinen; getallen, verhoudingen, meten & meetkunde 

en verbanden. Elk domein is opgebouwd uit drie onderdelen: 

 notatie, taal en betekenis, waarbij het gaat om de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van 

getallen, symbolen en relaties en om het gebruik van wiskundetaal;  

 met elkaar in verband brengen, waarbij het gaat om het verband tussen begrippen, notaties, 

getallen en dagelijks spraakgebruik;  

 gebruiken, waarbij het er om gaat rekenkundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van 

problemen
7
.  

 

  

                                                                 
4
  https://www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/taal-rekenen/referentieniveaus-taal-en-rekenen 

Geraadpleegd op 24-4-17 
5
  http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/uitwerkingen/uitgelegd/ Geraadpleegd op 24-4-17 

6
  Hans Kuhlemeier & Alma van Til. (2012). Toetsen op school. Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito. 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20wetenschap/cito_toetsen_op_school_vo.ashx Geraadpleegd 
op 25-4-17. 

7
  http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/concretisering1F-1S/ Concretisering referentieniveau’s, SLO. 

Geraadpleegd op 24-7-17 

https://www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/taal-rekenen/referentieniveaus-taal-en-rekenen
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/uitwerkingen/uitgelegd/
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20wetenschap/cito_toetsen_op_school_vo.ashx
http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/concretisering1F-1S/
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Elke onderdeel is opgebouwd uit drie typen kennis en vaardigheden:  

 Paraat hebben: kennis van feiten en begrippen, reproduceren, routines, technieken; 

 Functioneel gebruiken: kennis van een goede probleemaanpak, het toepassen, het gebruiken 

binnen en buiten het schoolvak; 

 Weten waarom: begrijpen en verklaren van concepten en methoden, formaliseren, 

abstraheren en generaliseren, blijk geven van overzicht
8
. 

 

Referentiesets 

Het is belangrijk dat in toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk 

zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Sommige referentieniveaus worden namelijk in meerdere 

onderwijssectoren getoetst, bijvoorbeeld rekenen 2F. Door middel van een referentie set zijn er sector 

overstijgende prestatiestandaarden ontwikkeld. Een referentie et bestaat uit een set van opgaven die 

samen het inhoudelijk beschreven kennisdomein van het referentieniveau zo goed mogelijk 

representeren. Alle opgaven zijn afgenomen in de onderwijssectoren waarvoor de referentie set 

relevant is. Er is een prestatiestandaard (een referentiecesuur) vastgesteld voor iedere referentie set. Er 

zijn zowel openbare als niet-openbare referentiesets. De openbare referentiesets hebben twee doelen: 

 IJkingsfunctie. De openbare referentiesets zijn voorzien van een vergelijkbare referentiecesuur 

als de niet-openbare referentiesets. Zo kunnen toetsenmakers, uitgeverijen en onderzoekers, 

middels een ankeronderzoek met de referentiesets, de referentiecesuur overbrengen op hun 

eigen toetsen/producten taal en rekenen.  

 Verantwoordingsfunctie. Ten tweede hebben de openbare referentiesets een 

verantwoordingsfunctie. Met behulp van de openbare referentiesets kan het CvTE (College 

voor Toetsen en Examens) aan het onderwijsveld duidelijk maken hoe de normering van 

centrale toetsen en examens, die rapporteren op referentieniveaus, tot stand is gekomen
9
.   

 

Primair onderwijs 

Aan het einde van het primair onderwijs moeten leerlingen de niveaus 1F of 1S beheersen voor een 

goede overstap naar het vo. Leerlingen die 1F beheersen, kunnen drempelloos doorstromen naar het 

vmbo-kb en vmbo-bb. Leerlingen die 1S beheersen, kunnen starten in vmbo-t of vmbo-gt. De leerlingen 

die meer kunnen dan 1S gaan naar havo en vwo
10

. 

 

Rekenen is een verplicht onderdeel van de eindtoets die basisscholen in groep 8 af moeten nemen. De 

overheid stelt een aantal eisen waar eindtoetsen aan moeten voldoen, waaronder de eis dat er op 

referentieniveau 1F en 1S gerapporteerd moet worden hoe een leerling presteert. De overheid heeft 

voor het schooljaar 2016-2017 zes verschillende eindtoetsen goed gekeurd die scholen af kunnen 

nemen
11

: 

 Centrale Eindtoets  

 IEP Eindtoets 

 Route 8 

 Dia-eindtoets 

 CESAN Eindtoets 

 AMN Eindtoets 

                                                                 
8
  Hans Kuhlemeier & Alma van Til. (2012). Toetsen op school. Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito. 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20wetenschap/cito_toetsen_op_school_vo.ashx Geraadpleegd 
op 25-4-17. 

9
  Uit: Referentieset Rekenen 1F, College voor Toetsen en Examens 

10
  http://rekendoelen.slo.nl/doelen/1f/ Geraadpleegd op 24-4-17 

11
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/inhoud/keuzemogelijkheden-verplichte-

eindtoets-basisschool Geraadpleegd op 24-7-17 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20wetenschap/cito_toetsen_op_school_vo.ashx
http://rekendoelen.slo.nl/doelen/1f/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/inhoud/keuzemogelijkheden-verplichte-eindtoets-basisschool
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/inhoud/keuzemogelijkheden-verplichte-eindtoets-basisschool
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Naast referentieniveaus zijn er voor het primair onderwijs ook kerndoelen vastgesteld voor rekenen-

wiskunde. Bijvoorbeeld: de leerlingen leren schattend tellen en rekenen. De kerndoelen verschillen van 

de referentieniveaus. Cito schrijft hierover het volgende: ‘Het verschil tussen referentieniveaus en 

kerndoelen is dat kerndoelen meer globaal zijn geformuleerd en alleen de eisen voor het aanbod in het 

onderwijs vastleggen. Kerndoelen zijn dus aanbod doelen terwijl de referentieniveaus 

beheersingsdoelen zijn en specificeren wat leerlingen moeten kennen en kunnen’.
12

 

 

Voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs volgen de leerlingen zowel rekenen als wiskunde. Voor beiden vakken 

leggen zij een examen af (de Rekentoets en het Centraal Examen Wiskunde). 

 

Rekenen 

Voor rekenen worden dezelfde referentieniveaus gehanteerd zoals die hierboven beschreven zijn. Op 

basis van de referentieniveaus en referentiesets is ook de Rekentoets gemaakt.  

 

Wiskunde 

De doelen en inhouden voor wiskunde in het voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in kern- en 

tussendoelen voor de onderbouw en eindtermen en examenprogramma’s voor de bovenbouw
13

.  

 

Onderbouw. De kerndoelen zijn geordend in zeven domeinen, waaronder het domein wiskunde. De 

kerndoelen voor de onderbouw vormen een schakel in de doorlopende leerlijn vanuit het po naar de 

bovenbouw van het vo. Kerndoelen beschrijven in grote lijnen wat de inhoud van het onderwijs zou 

moeten zijn, maar niet op welke manier scholen dit aan leerlingen aan moeten bieden. Binnen het 

domein wiskunde zijn er 9 kerndoelen: 

 Wiskundetaal ontwikkelen; 

 Wiskunde gebruiken in praktische situaties; 

 Wiskundig redeneren; 

 Rekenstructuren doorzien en rekenbegrippen gebruiken; 

 Exact en schattend rekenen; 

 Meten en metriek stelsel; 

 Verbanden visualiseren en formaliseren; 

 Werken met en redeneren over vormen; 

 Ordenen van gegevens
14

. 

 

De SLO beschrijft per kerndoel de sleutelbegrippen op onderwijsniveau. Omdat de kerndoelen 

onvoldoende houvast gaven aan het veld en veelal in klas 2 al zijn bereikt, heeft SLO samen met de 

commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) tussendoelen opgesteld, waarin wordt omschreven 

wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van klas 3 havo en vwo. In de tussendoelen zijn 

ook de domeinen van de referentieniveaus meegenomen. De tussendoelen bestaan uit de volgende 

domeinen: 

 Inzicht en handelen; 

 Getallen en variabelen; 

 Verhoudingen; 

                                                                 
12

  Toetsen op school primair onderwijs (2011). Arnhem: Cito. P.43 
13

  Hans Kuhlemeier & Alma van Til. (2012). Toetsen op school. Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito. 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20wetenschap/cito_toetsen_op_school_vo.ashx Geraadpleegd 
op 25-4-17. 

14
  SLO. Concretisering van de kerndoelen Wiskunde. Geraadpleegd op 2-5-17. 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20wetenschap/cito_toetsen_op_school_vo.ashx
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 Meten en meetkunde; 

 Verbanden en formules; 

 Informatieverwerking en onzekerheid
15

. 

 

In deze tussendoelen is aandacht voor de aansluiting met de bovenbouw, waar leerlingen wiskunde A, B 

of C gaan volgen. Sub domeinen worden bijvoorbeeld apart geformuleerd voor wiskunde A, B of C. Zo 

ook binnen het domein verbanden en formules. De omschrijvingen ten aanzien van grafieken 

verschuiven en vermenigvuldigen verschilt voor havoleerlingen wiskunde A, havoleerlingen wiskunde B 

en vwo-leerlingen. Waar havoleerlingen wiskunde A grafieken van alleen lineaire en kwadratische 

verbanden moeten kunnen verschuiven en vermenigvuldigen, moeten de havoleerlingen wiskunde B en 

vwo leerlingen dit ook van andere verbanden kunnen
16

. 

 

Bovenbouw. Voor de bovenbouw in het voortgezet onderwijs zijn er eindtermen en 

eindexamenprogramma’s geformuleerd. Cito formuleert de eindtermen als volgt: ‘De eindtermen zijn 

omschrijvingen van de kennis, inzicht en vaardigheden waarover leerlingen aan het einde van hun 

schoolloopbaan moeten beschikken’. De eindtermen worden beschreven in het 

eindexamenprogramma, waarin staat welke leerstof in het centraal- en schoolexamen getoetst wordt. 

Het CvTE geeft een nadere toelichting op de exameneisen voor docenten in de syllabus. De syllabus is 

opgebouwd in domeinen en sub domeinen. Er wordt aangegeven welke sub domeinen in het Centraal 

Examen komen en welke sub domeinen in het schoolexamen aanbod moeten of mogen komen, zie 

figuur 1.  

 

Figuur 1. Overzicht uit syllabus wiskunde B havo 2016. 

 
 

 

2.2 Relaties tussen referentieniveaus, kerndoelen en eindtermen 

 

De doorlopende leerlijn tussen po en vo is voor rekenen door de referentieniveaus verbeterd. Voorheen 

sloot de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs niet goed aan. In de onderbouw 

werd niet meer systematisch gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van de verworven kennis en 

                                                                 
15

  SLO. Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo. Geraadpleegd op 2-5-17. 
16

  SLO. Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo. Geraadpleegd op 2-5-17. 
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vaardigheden op het gebied van het rekenen
17

. De invoering van de referentieniveaus en de Rekentoets 

beogen deze doorgaande lijn en de rekenvaardigheden te versterken. Door referentiesets worden 

dezelfde referentieniveaus ingezet binnen verschillende onderwijstypen en sluiten po en vo op elkaar 

aan. 

 

De referentieniveaus zijn ook verwerkt in de tussendoelen Wiskunde. Alhoewel wiskunde een ander vak 

is dan rekenen, zijn deze twee nauw met elkaar verbonden. Binnen wiskunde in het vo wordt dan ook 

door gegaan op de verworven kennis van rekenen-wiskunde in het po. Aansluitend op het po 

ontwikkelen leerlingen in de onderbouw van het vo hun vaardigheden in de ‘wiskundetaal’ en worden 

zij steeds verder ‘wiskundig geletterd en gecijferd’
18

. Een aantal onderdelen van het referentieniveau 

Rekenen komen terug in de kerndoelen wiskunde en examenprogramma’s
19

. In opdracht van het 

ministerie van OCW heeft SLO onderzoek gedaan naar de verankering van referentieniveaus in de 

eindexamenprogramma’s. Hieruit blijkt uit volgende: 

 

‘Uit de analyses voor wiskunde valt op dat er in het vmbo grote overeenkomst is tussen de 

examenprogramma's en de referentieniveaus zoals ze worden toegewezen aan deze sector. Terwijl er 

bij havo/vwo juist grote verschillen zijn waar te nemen tussen de examenprogramma's en de 

toegewezen referentieniveaus. Dat is op zich niet vreemd. Om dat te begrijpen is het nodig terug te 

gaan naar het advies van de Expertgroep die voor rekenen twee in van elkaar te onderscheiden 

kwaliteiten beschreven. De fundamentele kwaliteiten richten zich op functioneel rekenen, ze zijn meer 

toepassingsgericht en leggen een goede basis voor rekenen in de beroepspraktijk. De Expertgroep 

koppelde aan vmbo bb en kb het niveau 2F en niveau 3F aan mbo. De streefkwaliteiten bereiden voor 

op de meer abstracte wiskunde en zijn noodzakelijk voor leerlingen die met een meer theoretische basis 

doorstromen naar het vervolgonderwijs. De Expertgroep koppelde niveau 2S aan vmbo gl en tl en klas 3 

havo en vwo, het niveau 3S werd gekoppeld aan 5 havo wiskunde A. Voor leerlingen met wiskunde B 

havo of een afgeronde vwo opleiding is een apart vierde referentieniveau geformuleerd. Zowel de 

fundamentele kwaliteiten als de streefkwaliteiten bevatten basiskennis en -vaardigheden. De overheid 

heeft besloten de fundamentele niveaus (2F en 3F) als basis te nemen voor de verplichte rekentoets 

voor vmbo én voor havo/vwo. Uit de analyse wordt duidelijk dat het niveau van de examenprogramma's 

voor havo en vwo het niveau 3F van het referentiekader ruim tot zeer ruim overstijgt. Dat is gezien het 

voorstel van de Expertgroep wat betreft koppeling van de referentieniveaus aan sectoren en het 

uiteindelijke besluit daarover van de overheid niet vreemd. De gevonden verschillen tussen vmbo en 

havo/vwo zijn vanuit het voorgaande ook te verklaren, maar maken het noodzakelijk dat voor de 

verschillende sectoren andere oplossingen van verankering van de referentieniveaus in de 

examenprogramma's worden gekozen. Overigens kunnen de streefniveaus (2S en 3S) wel een rol 

vervullen in het onderwijs. Onderdelen van deze streefniveaus kunnen desgewenst, worden opgenomen 

in de (wiskunde)examenprogramma's voor het havo en vwo, maar dat wordt niet wettelijk verplicht.’
20

 

 

In ditzelfde onderzoek worden ook de volgende punten opgesomd: 

1. In de verschillende wiskunde-examenprogramma's en syllabi voor havo en vwo komen de sub 

domeinen Getallen, Verhoudingen en Meten & Meetkunde uit het referentiekader slechts op 

enkele plekken in enkele programma's expliciet aan de orde. 

2. Alleen het sub domein Verbanden wordt bijna geheel gedekt door de examenprogramma's 

wiskunde. Hierbij moet worden opgemerkt dat het niveau van de examenprogramma’s het niveau 

                                                                 
17

  Rapport Meijerink, deelrapport Rekenen. Geraadpleegd op 2-5-17. 
18

  SLO, concretisering van de kerndoelen Wiskunde.  
19

  IJking referentiekader rekenen versus examenprogramma's wiskunde havo/vwo. SLO (2010). Geraadpleegd op 2-5-17. 
20

  IJking referentiekader rekenen versus examenprogramma's wiskunde havo/vwo. SLO (2010). Geraadpleegd op 2-5-17. 
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3F van het referentiekader ruim tot zeer ruim overstijgt door het verschil in karakter tussen het 

referentiekader en het examenprogramma. 

3. Het deel van het referentiekader dat niet expliciet aan de orde komt in de examenprogramma's 

kan voor een deel gezien worden als noodzakelijke voorkennis voor de examenprogramma's 

wiskunde. Dit geldt vooral voor de categorieën A (Notatie, taal en betekenis) en B (Met elkaar in 

verband brengen) van de sub domeinen Getallen en Verhoudingen. De inhoud van de 

examenprogramma's dwingen tot activeren en onderhoud van deze noodzakelijke voorkennis. 

4. Het is lastig om de gedetailleerde onderdelen van het referentiekader te ijken aan de globale 

kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er is een koppeling denkbaar tussen 

de kerndoelen rekenen en wiskunde van de onderbouw en het referentiekader. In de kerndoelen 

van de overige vakken in de onderbouw zijn geen delen van het referentiekader rekenen/wiskunde 

te herkennen. Het is waarschijnlijk dat het uitgevoerde curriculum meer aanknopingspunten biedt, 

bijvoorbeeld voor de vakken aardrijkskunde, economie, biologie, natuurkunde en scheikunde. 

5. De keuze om referentieniveau 3F vast te stellen voor de rekentoets voor havo en vwo wringt met 

de door de Expertgroep voorgestelde keuze, waarin 3S wordt voorgeschreven voor eind havo en 

vwo, ongeacht het profiel van de leerlingen. Referentieniveau 3F is gericht op functioneel 

gebruiken terwijl de examenprogramma's wiskunde voor havo en vwo zich richten op verdieping 

(formaliseren, generaliseren en abstraheren). 

6. Voor de sub domeinen Meten & Meetkunde wordt hierdoor een deel van het referentieniveau 3F 

niet gedekt door de examenprogramma's wiskunde B (en A en C). Ook voor overige domeinen 

geldt dat de functionele voorbeelden van niveau 3F niet passen bij het formele karakter van alle 

wiskunde-examenprogramma's. Voor het sub domein Meten & Meetkunde moet daarnaast 

worden opgemerkt dat de uitwerking van de Expertgroep voor niveau 3F gericht is op het mbo. 

Vanwege de differentiële doelen is er voor sub domein Meten & Meetkunde geen 

gemeenschappelijk niveau te geven. 

 

 

2.3 De aansluiting van toetsen en examens bij de kerndoelen (etc.) en de onderlinge aansluiting 

 tussen formatieve en summatieve toetsen/examens 

 

Leerlingvolgsystemen, eindtoetsen en examens zijn uiteraard geënt op eindtermen en 

referentieniveaus. Dit komt waarschijnlijk het best tot uitdrukking door de toetsmatrijzen te bekijken.  

Een belangrijke vraag, vanuit het gezichtspunt van “alignment” betreft de aansluiting tussen formatieve 

en summatieve toetsen. In het algemeen geldt dat die overeenkomst gestalte krijgt doordat formatieve 

en summatieve toetsen/examens beide op kerndoelen, referentieniveaus etc. gericht zijn.  

 

Toetsmatrijzen De toetsmatrijzen van de Centrale Eindexamens en eindtoetsen zijn veelal niet op de 

websites te vinden. Daarom contact opgenomen met leveranciers. Deze toetsmatrijzen zijn niet 

openbaar beschikbaar. 

In het po is het verplicht om een eindtoets af te nemen. Van de zes verschillende aanbieders zijn de 

toetsmatrijzen van één aanbieder openbaar via de website beschikbaar, namelijk van de IEP eindtoets.  

Voor de IEP Eindtoets richt de toetsmatrijs zich op de domeinen en onderdelen van de referentieniveaus 

rekenen. Daarbij wordt ook aangegeven wat voor soort vraagstelling dit is (bijvoorbeeld met of zonder 

context). De toets is gevalideerd met de referentiesets, voor uitgebreider rapport beschikbaar op 

website van IEP. 
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Commissies die toetsen en examens construeren, procedure op hoofdlijnen 

 

Primair onderwijs 

In het primair onderwijs wordt in groep 8 de eindtoets afgenomen. De eindtoets wordt eerst 

beoordeeld door het CvTE voordat deze in de scholen afgenomen mag worden. Voor de eindtoets po 

zijn de volgende eisen opgesteld:  

 De eindtoets bevat opgaven op niveau 1F en 1S; 

 De relatieve verdeling van opgaven over de domeinen en onderdelen is vastgelegd. Deze 

verdeling moet worden vastgelegd in de handleiding van de eindtoets; 

 De relatieve verdeling van opgaven met en zonder context, uit het hoofd rekenen of met 

kladpapier en opgaven met rekenmachine is vastgelegd; 

 De inhoudsbeschrijving van de domeinen zijn de beschrijvingen op niveau 1S en 1F uit het 

referentiekader.
21

 

 

Voortgezet onderwijs 

In opdracht van het ministerie worden de Centrale Examens gemaakt door het Cito. De schoolexamens 

worden door de scholen zelf gemaakt. De CvTE geeft aan wat er inhoudelijk in de schoolexamens 

behandeld moet worden. Het CvTE is verantwoordelijk voor de examens en afname van de examens.  

De minister stelt het examenprogramma vast per vak en per schooltype. In deze examenprogramma’s 

staat op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ook staat in de examenprogramma’s 

welke leerstof het centraal examen toetst. Voor ieder centraal examen stelt het CvTE een syllabus vast. 

In de syllabus staat een toelichting op de leerstof die in het centraal examen getoetst wordt. 

Op basis van deze syllabi maakt Cito in opdracht van het CvTE de centraal examenopgaven. 

Vaststellingscommissies van het CvTE krijgen vervolgens deze opgaven onder ogen. Deze commissies 

stellen het centraal examen en de bijbehorende correctievoorschriften vast. Het scheiden van 

constructie en vaststelling waarborgt de kwaliteit van de examens. Examens kunnen niet ieder jaar 

precies even moeilijk zijn. Daar houdt de normering rekening mee. Daarvoor gebruikt het CvTE onder 

andere de analyses die Cito opstelt op basis van de scores die door de correctoren zijn toegekend. Ook 

de reacties van docenten, vakverenigingen en van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) weegt 

het CvTE mee. De normering zorgt ervoor dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centrale 

examen ieder jaar gelijk is. Van jaar op jaar en van tijdvak op tijdvak
22

. 
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  Algemeen deel toetswijzen voor eindtoets po. Inhoudelijke kwaliteitseisen aan eindtoetsen po. (2014). College voor 
Toetsen en Examens. 

22
  https://www.cvte.nl/taken-cvte/centrale-examens-vo Geraadpleegd op 2-5-17. 
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3 Verslagen interviews op systeemniveau 

 

3.1 Interview met Dr. Anton Béguin, Cito 

 

Formatief toetsen  

Wat verstaat u onder formatief toetsen? Denk aan formatief evalueren, informeel/formeel, hoe is dit 

vormgegeven, is er alignment tussen deze toetsen? 

Formatief toetsen is een lastig begrip. Veel toetsen zijn op zich niet formatief, maar kunnen wel 

formatief gebruikt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de toetsen van het Cito LVS. Strikt genomen 

geven ze weer wat het vaardigheidsniveau is van een bepaalde leerling op een bepaald tijdstip. Je kunt 

de LVS-toetsen summatief gebruiken, om vast te stellen wat de opbrengst is van het onderwijs. Maar 

ook formatief gebruik is mogelijk. Op basis van het vastgestelde niveau bepaalt de leerkracht of het 

gewenst is het onderwijsaanbod aan te passen. 

Bevat het instrument onderdelen voor formatieve evaluatie?  

Zie vraag 1. Cito heeft Groeimeter ontwikkeld. Deze bestaat uit ‘minitoetsen’ waarmee kan worden 

vastgesteld welke leerdoelen leerlingen beheersen. Op basis van de resultaten kan de leerkracht 

bepalen aan welke leerdoelen de leerlingen vervolgens gaan werken. Keuzes met betrekking tot het 

onderwijsaanbod worden dus gemaakt aan de hand van de toets resultaten. Het is niet de bedoeling om 

met Groeimeter alle leerdoelen te toetsen, zodat deze kunnen worden ‘afgevinkt’. Het instrument kan 

flexibel en gericht worden ingezet, als de leraar meer zicht wil hebben op de beheersing van bepaalde 

doelen door bepaalde leerlingen. 

Groeimeter is nog in ontwikkeling. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd op een aantal scholen. 

 

Alignment tussen formatieve en summatieve toetsen 

Is er sprake van afstemming tussen de formatieve evaluatie en de summatieve toetsen binnen het 

instrument?  

Vóór het schooljaar 2014-2015 streefde Cito naar afstemming tussen de Cito LVS-toetsen en de 

Eindtoets Basisonderwijs. Sinds de nieuwe Wet eindtoets primair onderwijs is de situatie veranderd. Cito 

heeft alleen volledige zeggenschap over de inhoud van de LVS-toet sen, maar niet van de Centrale 

Eindtoets. Die heeft Cito ontwikkeld in opdracht van en volgens de specificaties van het CvTE.  

Doordat de zeggenschap over het Cito LVS bij Cito en de zeggenschap over de Centrale Eindtoets bij het 

CvTE, zijn de mogelijkheden voor afstemming beperkt. Cito kan het LVS wel afstemmen op de Centrale 

Eindtoets, maar andersom is dat niet mogelijk. 

Afstemming Cito LVS en Groeimeter: bij beide geldt dat de uitwerking van de referentieniveaus leidend 

is.  

Overigens wordt door sommige experts, zoals Dan Koretz (hoogleraar Harvard) bepleit dat formatieve 

en summatieve toets juist niet op elkaar zouden moeten worden afgestemd, [omdat dit (nog) meer 

aanleiding is tot reductie in het aanbod, en “teaching to the test”. JS] 

In hoeverre worden formatieve evaluatie en de summatieve toetsen binnen het instrument afgestemd op 

eindtermen en referentieniveaus?  

De inhoud van de Centrale Eindtoets is afgestemd op de kerndoelen basisonderwijs. Maar: die 

afstemming verloopt indirect en is niet volledig.  

Indirect: Sinds de nieuwe Wet eindtoets primair onderwijs vormen de referentieniveaus het 

uitgangspunt voor de toetsconstructie. De referentieniveaus zijn een specificering van de kerndoelen. 

Die referentieniveaus zijn geconcretiseerd door de SLO. Die concretisering is leidend voor de 

toetsconstructie door het Cito. Zowel de Cito LVS-toetsen als de Centrale Eindtoets zijn bedoeld om de 

beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen vast te stellen. De LVS-toetsen zijn 

normgerelateerd, dat wil zeggen dat de toets genormeerd is op een referentiepopulatie. De scoring op 
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niveau I t/m V fungeert vervolgens als een normonafhankelijk gegeven. De Centrale Eindtoets zijn 

criterium-gerelateerd (aan de hand van referentieniveaus).  

Onvolledig: In het algemeen streeft Cito er niet naar om alle kerndoelen primair onderwijs af te dekken. 

Dit geldt zowel voor het LVS als de Centrale Eindtoets. Alleen Nederlandse taal en rekenen zijn 

verplichte onderdelen van de toets. Sommige vakken en leergebieden vallen volledig buiten de scope 

van deze toetsen, bijvoorbeeld kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.  

 

Hoe ziet de afstemming eruit? Is dit een globale matching van domeinen, of meer in detail, bijvoorbeeld 

met toets matrijzen?  

De afstemming tussen de referentieniveaus en Groeimeter gebeurt tamelijk gedetailleerd, per leerdoel. 

De afstemming met Cito LVS-toetsen en Centrale Eindtoets meer op het niveau van de domeinen 

(getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden). 

Zijn deze toetsmatrijzen publiek toegankelijk? 

Zouden scholen toetsmatrijzen kunnen gebruiken als een uitgewerkt kerncurriculum? 

Is dit eventueel kwantitatief te bepalen met behulp van een alignment index? 

Een alignment-index is niet eenvoudig, onder meer doordat het LVS gebruikt wordt voor meerdere 

leerjaren. Het zou wel goed zijn om te kijken naar alignment tussen de verschillende eindtoetsen 

basisonderwijs.  

 

Toetsvoorbereiding 

Wat is uw visie op de afstemming van het curriculum en toetsen? Hoe denkt u daarbij over ‘teaching to 

the test’ en het ontstaan van een tunnelvisie? 

 ‘Teaching to the test’ is een reëel risico. Het is ook niet wenselijk om de toetsen sturend te laten zijn 

voor het curriculum. Toetsen kunnen leiden tot versmalling van het curriculum. Het is een gezond 

uitgangspunt om niet alles te willen toetsen. Het ‘afvinken’ van vaardigheden, waar de toets cultuur in 

Engeland toe heeft geleid, is onwenselijk. 

Bij de visie op afstemming is het van belang wat de functie van de toets is. Wat betreft de Centrale 

Eindtoets: het doel is om de beheersing van referentieniveaus te bepalen en om een objectieve maat te 

hebben naast het schooladvies.  

 

Wat zijn de condities waaraan een goede afstemming tussen het curriculum en toetsen zou moeten 

voldoen? Hoe ziet de afstemming er uit? 

De inhoud van de toetsen is afgestemd op de uitwerking van de referentieniveaus door SLO. Deze geven 

houvast, aangezien in de referentieniveaus een standaard is vastgelegd: daarin is omschreven wat 

kinderen moeten weten en kunnen, per referentieniveau. 

Afstemming met het curriculum vindt ook plaats, doordat de toets ontwikkelaars kijken naar de 

gangbare reken/wiskundemethoden. Andersom kijken de methode-ontwikkelaars ook naar de toets 

items van LVS en eindtoetsen. Er is dus sprake van een wisselwerking. 

Zouden methodegebonden toetsen afgestemd moeten worden op toetsen uit erkende 

leerlingvolgsystemen? 

Ik denk dat de methoden en dus ook de methodegebonden toetsen moeten zijn afgestemd op de 

kerndoelen. Hetzelfde geldt voor leerling volgsystemen. Alles zou dus op elkaar moeten aansluiten.  
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3.2 Interview met Anneke Notenboom, SLO 

Anneke heeft gewerkt aan de referentieniveaus Rekenen en de uitwerkingen daarvan. Zij houdt zich met 

name bezig met de niveaus 1F en 1S voor het basisonderwijs. 

 

Referentieniveaus rekenen-wiskunde 

Het verschil tussen de functionele- en streefniveaus 

In de referentieniveaus wordt onderscheid gemaakt tussen functionele niveaus (F-niveaus) en 

streefniveaus (S-niveaus). Anneke geeft aan dat er in de praktijk anders mee om wordt gegaan dan de 

beoogde toepassing van deze niveaus. Het verschil tussen F en S is dat er op S-niveau met moeilijkere 

getallen gewerkt moet worden in abstractere en complexere contexten. Het S-niveau neigt meer naar 

het wiskundigere denken in vergelijking met het F-niveau. Als 1S voor een kind niet haalbaar is, dan kan 

er uitgeweken worden naar 1F niveau. Echter, in de praktijk wordt hier anders tegenaan gekeken. De 

tendens is vooral dat leerlingen 1F echt moeten kunnen en dat 1S mooi is als ze dat beheersen. Anneke 

geeft aan dat door deze focus op 1F, leerlingen hierop vooruitgaan. Tegelijkertijd daalt het aantal 

leerlingen dat 1s beheerst. De focus in het veld en bij methodeontwikkelaars lijkt te veel op 1F te liggen.  

 

Anneke geeft aan dat 87% van de leerlingen f-niveau haalt en maar 45 tot 47% het s-niveau. 

Oorspronkelijk was het doel dat 65% van de leerlingen 1S zou halen. “Maar S lijkt te dalen en F te 

stijgen. Mijn interpretatie is dat velen hebben gezegd ‘F is wat moet, S is als je meer kunt’. Maar wij, 

commissie Meijerink, bedoelden dat je S moet halen en als het niet lukt dan 1F. Maar wij als vak experts 

willen altijd veel te veel, dus misschien de lat van is 1S ook wel te hoog gelegd”. 

Uitwerking van de referentieniveaus 

De referentieniveaus zijn nog vaag. Daarom zijn er uitwerkingen van de referentieniveaus geschreven. 

Deze uitwerkingen zijn niet wettelijk en zijn nog redelijk subjectief. “Maar het blijft heel rekbaar. Het 

gaat ook alleen om groep 8 en niet om de weg daar naartoe”. Omdat de uitwerkingen niet wettelijk zijn, 

kunnen andere partijen deze ook schrijven. Zo houdt CED, KPC en sommige uitgeverijen zich hier ook 

mee bezig. 

In de referentieniveaus en met name ook de uitwerkingen daarvan mist Anneke nog de beschrijvingen 

van de samenhang tussen de verschillende doelen en het inzicht daarin. 

 

Alignment 

Aansluiting tussen de referentieniveaus en de eindtoets 

Anneke heeft meegeschreven aan de toets wijzer voor de Cito eindtoets. Deze toets wijzer is 

toegeschreven op de mogelijkheden van deze toets. Dat betekent: meerkeuzevragen. Doordat er geen 

open vragen en vragen voor met de rekenmachine in mee zijn genomen, dekt de toets wijzer inhoudelijk 

niet alle doelen af. Het schrijven van een toets wijzer en het toets format roept ook allerlei vragen op als 

de vraag of je ook het proces of de beredenering meeneemt of alleen de uitkomst? Meerkeuzevragen 

beperken de mogelijkheden daarvoor. De toets wijzer is inhoudelijk nog steeds van toepassing, ook nu 

de eindtoets is vrijgegeven.  

Anneke vindt het jammer dat de eindtoets zo bepalend is in hoe de leerlingen leren. De toets is erg 

productgericht en er wordt minder waarde gehecht aan inzichten. In bepaalde mate is er wel inzicht 

nodig om antwoorden te produceren, maar de eindtoets vraagt alleen om het produceren van 

antwoorden. De referentieniveaus worden niet volledig in de eindtoets getoetst. Tegelijkertijd wordt 

het onderwijs (deels) vormgegeven op basis van wat er getoetst wordt. “Ik vind het wel voor een deel 

een verarming als de eindtoets het enige doel is voor rekenen-wiskunde. Je wilt dat leerlingen 

rekenvaardig worden en we willen blijkbaar kunnen meten om vast te stellen of ze dat zijn. En dat is niet 

een één-op-één relatie”. De beperkingen van meten (sommige onderdelen zijn moeilijk meetbaar), heeft 



Teaching to/from the test 51 
 

 

zijn weerslag op het curriculum en dat is jammer. Anneke geeft aan dat des te belangrijker het meten is, 

des te smaller het onderwijs wordt.  

Afstemming met het curriculum 

De cito toets was er al voordat de referentieniveaus ontwikkeld werden. Bij het ontwikkelen van de 

referentieniveaus is er naar de toets resultaten van leerlingen gekeken (nl de resultaten van het 

Periodieke Peilingsonderzoek PPON). Deskundigen hebben opgesteld wat zij dachten dat kinderen 

zouden moeten kunnen. Dit is vervolgens naast de gegevens uit de peilingen gelegd. De 

referentieniveaus vormen nu een vaste lijn over wat kinderen zouden moeten kunnen. “Alleen dat is 

moeilijk vast te leggen zonder resultaten. Daarom hebben we daarbij ook naar de peilingen gekeken”. 

De referentieniveaus zijn neergezet en het curriculum zou hierop aan moeten sluiten. Volgens Anneke is 

dit een proces waarbij beiden (toets- en curriculumontwikkeling) betrokken zijn. “Er is ook reactie 

geweest op het feit dat vooral Cito bepaalde wat er in het onderwijs aan de orde komt. Als de inspectie 

kijkt naar Cito resultaten, dan gaan de scholen kijken wat ze in ieder geval moeten aanbieden”. Daarmee 

geven toetsen vorm aan het onderwijs. 

“Teaching to the test” 

Als het curriculum mede wordt bepaald door de toetsen, zou je in de toetsen de kern van 

onderwijsverbetering kunnen leggen. Er vanuit gaande dat andere componenten de neiging hebben zich 

daarop te oriënteren. Bij de ideale toets zou “teaching to the test” dan oké zijn?  

Anneke noemt het belang van goede toetsen en daarmee ook het verschil tussen methodetoetsen en lvs 

toetsen. “Voor landelijke peilingen vind ik een lvs toets al beter dan een methodetoets. Die toetsen wat 

je de vorige dag net even geleerd hebt. Daar wordt niet gevraagd of de leerlingen boven de stof staan, 

maar er wordt gevraagd of ze nog weten wat ze de vorige dag gehoord hebben”. 

CvTE 

Het CvTE is verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets. Ook de toets wijzer is onder de 

verantwoordelijkheid van het CvTE gemaakt. Het CvTE besteedt het maken van de eindtoets uit aan 

Cito. Door middel van een opgave referentie set worden de toetsen aan de f- en s-niveaus gerelateerd. 

De opgaven in de referentieset zijn door een groep van deskundigen beoordeeld als s- of f-opgave. 

 

Formatief toetsen 

Volgens Anneke kunnen toetsen formatief ingezet worden. Het lvs ziet zij niet als een formatieve toets, 

maar het zou wel formatief ingezet kunnen worden. Het zou in haar optiek mooi zijn als het lvs 

leerlingen inzicht geeft in wat ze kunnen (en niet alleen wat wij vragen wat ze beheersen). 

Zeker voor de terugkoppeling naar bijvoorbeeld ouders kan formatief toetsen goed ingezet worden. 

Maar Anneke kan zich ook voorstellen dat je iets op wilt leveren naar de inspectie of een soort proeve 

van bekwaamheid wilt. Zij ziet het als een mooie uitdaging om daarin veel verder te gaan dan de 

gestandaardiseerde sommen. Tegelijkertijd is deze standaardisatie makkelijk om de betrouwbaarheid te 

bepalen, maar Anneke stelt haar vraagtekens bij hoe valide dit is. 

Anneke ziet dat er steeds meer belangstelling komt voor formatief toetsen. Ook ziet zij de trend dat 

leerkrachten steeds meer los van de methode gaan werken en meer aan doelstellingen gaan werken. Dit 

brengt ook een gevaar met zich mee, namelijk dat leerkrachten alleen maar aan kleine, losse 

doelstellingen werken en er steeds meer een ‘afvinkcultuur’ ontstaat. Zolang de doelen niet gebruikt 

worden als allemaal kleine toetsen, is dat geen probleem. Ook moeten de doelen dan ook inzichten en 

onderlinge samenhang beschrijven en meten: “Als het cement ertussen maar blijft, dan zou ik er geen 

probleem mee hebben. Het geheel is meer dan de som der delen. Nu lijken het vooral de delen te zijn”.  

Er zit nog een moeilijk component aan het vormgeven van formatief evalueren. Leerlingen hebben 

doelen staan en vervolgens moeten ze daarop gaan oefenen en leren. “En wat ga je dan doen als je zo’n 

doel hebt? Stof pakken die precies op dat doel aansluit? En als je dat dan niet goed genoeg kon? Ga je 

dan een niveau lager of hetzelfde opnieuw doen? En hoe wordt daarnaar verwezen? Dat vind ik heel 
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ingewikkeld”. De mooie kant hiervan is volgens Anneke dat leerlingen zelf wel verantwoordelijker 

worden voor hun leerproces en hier zelf keuzes in kunnen maken. Dit werkt motiverend. 

Met formatief evalueren wordt de rol van de leerkracht steeds belangrijker. De leerkracht moet 

namelijk boven de losse doelen staan en ‘het cement’ overzien. Naarmate er meer met doelen en 

gepersonaliseerd leren wordt gewerkt, heeft de leerkracht meer zicht nodig op de vakdidactiek. 

Formatief evalueren vraagt ook vak expertise. 

 

Gebruik van methoden 

Bij formatief evalueren wordt de vak expertise van de leerkracht steeds belangrijker, bijvoorbeeld om 

leerlingen de juiste stof toe te wijzen als zij bepaalde doelen nog niet beheersen of voor het oefenen en 

toetsen van samenhangende vaardigheden tussen verschillende doelen. Veel hiervan wordt 

overgenomen door methodes. De methode bedenkt al het spoor van de leerling. Zij schrijven voor ‘als 

dit of dat fout is, dan ….’. “Dit is een vangnet zou je zeggen, maar het is een harnas geworden”. Dat komt 

volgens Anneke deels door hoe de methodes in elkaar gezet worden. Je kunt haast geen les overslaan, 

want dan ben je de structuur kwijt. 
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3.3 Interview met Hilde Hacquebord (HH), Dia 

H.H. is bezig met Volgsysteem VO en Volgsysteem basisonderwijs. Moet in één lijn worden gebracht met 

Volgsysteem VO. 

 

Formatief toetsen 

Wat verstaat u onder formatief toetsen? Denk aan formatief evalueren, informeel/formeel, hoe is dit 

vormgegeven, is er alignment tussen deze toetsen? 

Het volgsysteem Diatoetsen kan formatief worden gebruikt. Op basis van de bevindingen passen 

onderwijsgevenden zonodig het onderwijsaanbod aan. “Teaching from the test” noemt HH dit (in 

tegenstelling tot Teaching to the test). De Groeiwijzer van Dia is hierbij een hulpmiddel. Dit heeft wel 

zijn beperkingen, aangezien leerkrachten beperkt zijn in hun vermogen om gedifferentieerd les te 

geven. 

Wat betreft het formatief benutten van toetsen is nog wel een slag te slaan. Voor scholen en leraren is 

het moeilijk om te bepalen hoe ze aan toetsscores consequenties moeten verbinden voor hun 

onderwijs. In het basisonderwijs is dat extra moeilijk vanwege de grote niveauverschillen. 

Daarom probeert Dia materiaal te leveren passend bij het niveau dat door middel van de toets is 

vastgesteld. Voor taal is dit er al, in de vorm van tijdschriften die online toegankelijk zijn. Voor rekenen 

wordt het ontwikkeld, daarbij gaan we verwijzen naar goede methodes.  

Bevat het instrument onderdelen voor formatieve evaluatie?  

Ja, de toetsen uit het leerlingvolgsysteem Diatoetsen. 

 

Alignment tussen formatieve en summatieve toetsen 

Is er sprake van afstemming tussen de formatieve evaluatie en de summatieve toetsen binnen het 

instrument?  

Binnen het instrumentarium van Dia wordt ernaar gestreefd het volgsysteem PO in lijn te brengen met 

de eindtoets, die kan worden gezien als een summatief moment. Dus Dia-toetsen en Dia-eindtoets zijn 

in lijn met elkaar, ze bevatten dezelfde onderdelen. Vervolgens wordt de ontwikkeling van leerlingen 

verder gevolgd met het volgsysteem VO.  

In hoeverre worden (formatieve evaluatie en de summatieve) toetsen binnen het instrument afgestemd 

op eindtermen en referentieniveaus?  

De inhoud van het Dia-instrumentarium wordt afgestemd op uitwerking referentieniveaus en de toets-

wijzer van de eindtoets. 

Volgsysteem: Doel van de dia-toetsen is het meten van referentieniveaus. Bij de samenstelling Dia-

toetsen gebruik gemaakt van uitwerking referentieniveaus door SLO. Bij hogere niveaus dan 2F wordt 

het overigens moeilijker om betrouwbaar te toetsen. De eisen aan leesvaardigheid worden bijvoorbeeld 

in het voortgezet onderwijs steeds specifieker. Dan moet je 3F-toetsen hebben per niveau en per sector. 

Eindtoets po: Voor de Dia-eindtoets is de toets-wijzer van CvTE richtinggevend. Daarop worden de 

eindtoets ook beoordeeld; je kunt dus niet om de toets-wijzer heen. 

Basisonderwijs: Volgens HH hoeft er niet een één op één relatie te zijn tussen eindtermen/kerndoelen 

enerzijds en de eindtoets in het basisonderwijs anderzijds. Op zich is het wenselijk om vast te stellen wat 

de opbrengst van het onderwijs is, maar dit hoeft niet allemaal te gebeuren met high-stakes toetsen 

(zoals de eindtoets in het basisonderwijs). Er zijn verschillende vormen van evaluatie mogelijk. 

Het is volgens HH voldoende als er high-stakes summatieve toetsen zijn voor de basisvaardigheden taal 

en rekenen. Die basisvaardigheden zijn voorspellend voor het succes van het vervolg van de 

schoolloopbaan. Daarom zijn deze vaardigheden ook gedefinieerd in toetswijzers en in 

referentieniveaus, als complexe functionele vaardigheden die nodig zijn voor succesvolle doorstroom in 

het onderwijs. Maar: dat is niet hetzelfde als de inhoud van taal- of rekencurriculum. De inhoud daarvan 
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is breder. Dus: summatieve toetsen hoeven niet volledig het curriculum en de eindtermen ‘af te 

dekken’. 

 

Voorbeeld op gebied van begrijpend lezen: hier meten de high-stakes toetsen niet zozeer of alle 

kerndoelen zijn behaald, maar of leerlingen kunnen omgaan met teksten in het vervolgonderwijs. Deze 

complexe functionele vaardigheden zijn niet volledig herkenbaar in het curriculum. Om ze te verwerven 

moet je onderwijs volgen maar ook veel lezen, het liefst moeilijke teksten.  

Voortgezet onderwijs: Er is geen match tussen examen en referentieniveaus. Wat betreft de 

referentieniveaus is er een doorlopende lijn van de basisschool tot in het voortgezet onderwijs, maar die 

lijn loopt niet tot en met het examen. Er is ook geen één op één relatie tussen de referentie niveaus. Bij 

Nederlands gaat het bij referentieniveaus om functionele vaardigheden die van belang zijn voor 

verschillende andere vakken. Voor rekenen geldt hetzelfde: dat is functioneel voor verscheidene vakken. 

Met het examen wiskunde worden heel andere dingen gemeten. Ook hier dus geen match tussen 

referentieniveaus en examen. 

Wat betreft de dekking van het examen voor de eindtermen: De beperking van het centraal examen 

Nederlands is dat alleen getoetst wordt wat toetsbaar is: wel leesvaardigheid, maar geen 

schrijfvaardigheid. Andere vaardigheden worden wel getoetst, namelijk met het schoolexamen. 

 

Hoe ziet de afstemming eruit? Is dit een globale matching van domeinen, of meer in detail, bijvoorbeeld 

met toets- matrijzen? 

Afstemming van de Dia-toetsen op referentieniveaus en toetswijzer van CvTE gebeurt op gedetailleerd 

niveau, met toets-matrijzen.  

Zijn deze toets-matrijzen publiek toegankelijk? 

Toets-matrijzen van Dia zijn publiek toegankelijk. Zijn meegeleverd bij de documentatie die vereist is 

voor de accreditatie.  

 

Toets voorbereiding 

Wat is uw visie op de afstemming van het curriculum en toetsen? Hoe denkt u daarbij over ‘teaching to 

the test’ en het ontstaan van een tunnelvisie? 

Niet alles wat wordt geleerd, moet je toetsen. In het onderwijs ontwikkelen leerlingen hun 

persoonlijkheid, leren op het sociale vlak, van alles. Voor een groot deel zijn dat zaken die niet 

geëxamineerd worden.  

Veel aandacht gaat uit naar de plaatsing in het VO. De stakes van de eindtoets zijn nu minder hoog, door 

de nieuwe Wet eindtoets primair onderwijs. HH vindt dit een goede ontwikkeling. De eindtoets is ooit 

geïntroduceerd als een tweede, onafhankelijk gegeven, naast het advies van de basisschool. Maar het 

gewicht daarvan is in de loop der jaren te groot geworden. Met de Wet eindtoets po staat het 

professionele oordeel van de basisschool weer op de eerste plaats. Daarbij geldt overigens wel dat het 

gebaseerd moet zijn op objectieve informatie. Dat kan er weer toe leiden dat alle aandacht uitgaat naar 

dat leerlingvolgsysteem. Dat worden dan highstakes-toetsen. 

Biedt het volgsysteem een richtinggevend kader voor het onderwijs? Ja, wel als het gaat om rekenen en 

taal. Het gaat te ver om te stellen dat de toetsen in de kern het curriculum bepalen.  

Doet Dia aan toetsvoorbereiding? Ja. Dat is ook een voorwaarde die Cotan stelt: leerlingen moeten niet 

onvoorbereid de toets maken. In de praktijk betekent dit: karakteristieke voorbeelden geven, een 

inoefenperiode benutten, goede handleiding voor docenten. Gaat hierbij er vooral om dat leerlingen 

wennen aan het type vraagstelling.  

Teaching tot the test gaat te ver. Dia zet liever in op Teaching from the test (zie ook vraag 1). Dia-toetsen 

geven verschillende vormen van feedback. 1. Feedback: waar sta je qua niveau? 2. feedup: waar moet je 
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naartoe? Bijvoorbeeld: wil je havo, dan moet je streven naar 2F. 3. feedforward: met deze materialen 

kun je eraan werken om dat doel te bereiken.  

 

Wat zijn de condities waaraan een goede afstemming tussen het curriculum en toetsen zou moeten 

voldoen? Hoe ziet de afstemming er uit? 

De Inspectie gaat steeds meer letten op hoe scholen informatie uit toetsen benutten. Ze verwachten dat 

de school een eigen toets-beleid heeft.  

Zouden methodegebonden toetsen afgestemd moeten worden op toetsen uit erkende 

leerlingvolgsystemen? 

Er wordt niet in principe gestreefd naar afstemming tussen de Dia-toetsen en de inhoud van methoden 

of methode- gebonden toetsen. Doel en functie van deze toetsen verschilt namelijk. Die methode-

gebonden toetsen hebben als doel vaststellen of de doelen van het curriculum worden behaald, terwijl 

met volgsysteem en eindtoetsen complexe functionele vaardigheden worden gemeten.  

Bovenstaande geldt vooral voor de taaltoetsen. Voor de rekentoetsen ligt dit iets anders Daarvoor 

baseert Dia zich wel op de curricula en de beste methoden, dwz de methoden waarin de 

referentieniveaus duidelijk uitgewerkt zijn.  

(HH vindt het overigens jammer dat het methodisch methode gebonden onderwijs zo dominant is en 

dat bijvoorbeeld probleemgestuurd onderwijs een minder grote plaats heeft. Voordeel methode-

gebonden onderwijs: dit biedt wel een basale garantie dat het curriculum wordt doorgewerkt.) 
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3.4 Interview met Marinka Drost en Petra Verra (Docentplus) over RTTI 

1. Wat verstaat u onder formatief toetsen? Denk aan formatief evalueren, informeel/formeel, hoe is dit 

vormgegeven, is er alignment tussen deze toetsen? 

Eigenlijk geldt voor alle toetsen voorafgaand aan het examen dat je er meer mee zou moeten dan alleen 

het niveau bepalen of beoordelen. In die zin zijn het allemaal formatieve toetsen, die je wilt gebruiken 

om een leerling gerichte feedback te geven waarmee hij zich verder kan ontwikkelen en een docent om 

zijn onderwijs verder te verbeteren. Een goede formatieve toets bevat elk van de vier niveaus van RTTI. 

Dat is noodzakelijk omdat de niveaus niet ‘gestapeld’ zijn. M.a.w.: als een leerling veel vragen op de 

niveaus T1 en T2 goed beantwoordt, betekent dat niet automatisch dat het met R wel goed zit en als 

een leerling T2-vragen fout heeft, wil je kunnen zien of de oorzaak mogelijk in R of T1 ligt. Dus je moet 

ook R-vragen opnemen in je toets. Andersom: als leerlingen veel T2-vragen fout hebben, is het juist 

zinvol om ook I-vragen in de toets op te nemen. Het scoreprofiel geeft inzicht in de oorzaken van 

achterliggende problemen. Als de leerling bijvoorbeeld hoger scoort op I dan op T2, is taalzwakheid een 

mogelijke oorzaak van die lage T2-score.  

 

2. Bevat het instrument onderdelen voor formatieve evaluatie?  

RTTI bevat op zich geen toetsinstrumentarium, het helpt om toetsvragen te classificeren in vier niveaus 

en daarmee om toetsen formatief te gebruiken. RTTI-online bevat wel alle benodigde onderdelen voor 

formatieve evaluatie. 

 

Alignment tussen formatieve en summatieve toetsen 

 

3. Is er sprake van afstemming tussen de formatieve evaluatie en de summatieve toetsen binnen het 

instrument?  

Formatieve toetsen moeten wat betreft de inhoud goed afgestemd zijn op de summatieve toetsen.  

Wat betreft de niveaus moeten formatieve toetsen naast constructietechnisch goed in orde zijn vragen 

bevatten op elk niveau (R, T1, T2 en I) (Zie hierboven). De score per niveau leert iets over eventuele leer- 

en gedragsproblemen (bijvoorbeeld: een lage score op Reproductie en een hoge score op I kan duiden 

op niet kunnen leren vanuit herhaling, of ontoereikende Organisatie: niet goed huiswerk noteren, niet 

goed plannen) en geeft structuur aan gerichte feedback. 

Honderd procent afstemming van de RTTI-niveaus tussen formatieve en summatieve toetsen is echter 

niet nodig en zelfs niet wenselijk. Terwijl een formatieve toets vragen op elk niveau dient te bevatten (R 

t/m I), kan bij een summatieve toets soms worden volstaan met vragen op (één of) enkele niveaus. 

Vanzelfsprekend is de RTTI-verhouding van de formatieve toets wel optimaal afgestemd op het 

schooltype en leerjaar (vastgesteld vanuit het uiteindelijke leerdoel m.b.v. backward mapping, zie 

hiervoor verder het PTD). 

Methodetoetsen 

De methodetoetsen per hoofdstuk bevatten in de onderbouw van het VO nog regelmatig 80% R- en T1-

vragen en geen enkele I-vraag. Dat betekent volgens Docentplus dat je daarop geen rapportcijfers en 

determinatie zou mogen baseren. Want misschien scoren ze wel hoog op T2 en/of I- niveau, wat in het 

examen ook wordt gevraagd. Je brengt het talent van een groep leerlingen dan onvoldoende in kaart 

(onderpresteerders en taalzwakke leerlingen) en geeft leerlingen die moeite hebben met T2- en I-vragen 

veel minder kansen dit richting de bovenbouw te gaan ontwikkelen. Nogmaals: een goede formatieve 

toets meet op elk van de vier niveaus van RTTI (in een optimale verhouding, conform het Programma 

van Toetsing en Doorstroom –PTD- een matrix waarin de optimale verdeling van RTTI per vak, 

schooltype en leerjaar is vastgelegd. Het PTD vormt de grondslag voor het school(examen)programma 

vastgelegd in het Programma van Toetsning en Afsluiting (PTA) en het Programma van Toetsing en 

Overgang Onderbouw (PTO). De VO scholen en uitgevers zijn op dit punt nu een inhaalslag aan het 
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maken, zowel met betrekking tot de constructiekwaliteit van de toetsen als met de begripsvaliditeit. 

Steeds meer toetsen bevatten vragen van R t/m I, alleen meestal nog niet in de optimale verhouding 

conform het PTD en sommige vakken blijven nog achter in het aanbieden van I-vragen met alle gevolgen 

voor taalzwakke leeringen (ook vanuit GKA) vandien. Een Transfer-vraag (T2) heeft namelijk veel context 

nodig en die wordt in ons onderwijs (nog) vaak geschetst met behulp van taal. Voor een Inzicht-

Innovatie-vraag moet een leerling zelf de context en methode construeren en dat kan in zijn eigen 

taal/beeld in zijn hoofd, het zijn daarom vaak qua taal ‘kalere’ I-vragen waarmee getalenteerde 

taalzwakke leerlingen boven komen drijven. Als je die vragen niet stelt, wordt het talent van deze groep 

niet zichtbaar vanuit de toetsen die voornamelijk uit R- en T1-vragen bestaan en wordt hun motivatie 

steeds lager, gaat ook self-fulfilling prophecy voor zowel docent als leerling een rol spelen, etc. 

 

Methoden in het PO bevatten doorgaans toetsen per hoofdstuk en ‘projecttoetsen’ , die overkoepelend 

zijn voor een aantal hoofdstukken. 

De ‘projecttoetsen’ komen qua niveau (R t/m I) wel veel meer overeen met de Cito-LVS-toetsen (en met 

de uiteindelijke onderwijsdoelen). Maar juist die projecttoetsen worden minder gebruikt door 

leerkrachten. In het basisonderwijs ligt met een grote nadruk op T1 en het ontbreken van I- (en soms 

ook T2-)vragen in methodetoetsen dezelfde uitdaging als voor de onderbouw VO. 

Heel veel vragen in bijvoorbeeld de rekenmethoden (tot wel 95%) zijn T1-vragen. Er is dus een grote 

lacune in de toetsvragen en van de leerkrachten PO is het te veel gevraagd te zijn om die op te vullen.   

Alignment tussen methodetoetsen en Cito-LVS gebeurt dus te weinig. Ze geven soms een heel 

verschillende inschatting van het vaardigheidsniveau van een leerling. Bijvoorbeeld: een 7 op je rapport, 

maar een D volgens Cito-LVS. Verklaring: methodetoetsen bevatten vooral vragen op de niveau T1, 

terwijl de Cito-toetsen ook T2 en I meten.  

Bovendien zijn de mogelijkheden voor formatieve evaluatie en differentiatie aan de hand van een 

methodetoets die voornamelijk een beroep doet op T1 veel te beperkt. 

 

4. In hoeverre worden formatieve evaluatie en de summatieve toetsen binnen het instrument 

afgestemd op eindtermen en referentieniveaus?  

 

Examens VO en Eindtoetsen basisonderwijs 

Zie hierboven: 100% afstemming tussen toetsen en examen is niet nodig. Een examen met uitsluitend 

T1- en T2-vragen kan een uitstekend examen zijn, als dat in lijn is met de formulering van de 

eindtermen. In de voorafgaande (formatieve) voorgangstoetsen in opmaat naar dat examen ‘prik’ je 

voor diagnostische doeleinden echter wel op R en I. 

Lastig voor docenten is dat examens en eindtoetsen niet zijn gemetadateerd. Als scholen met RTTI 

werken, maken docenten een programma van toetsing en doorstroom (PTD). Probleem: docenten 

hebben weinig houvast aan de leerdoelen van het CvTE, als het gaat om begripsvaliditeit. Met andere 

woorden: er is niet bepaald op welk niveau en in welke verhouding leerlingen de stof dienen te 

beheersen (RTTI). 

Daarom heeft Docentplus het initiatief genomen om dat met elkaar te doen. Om leerlingen beter te 

kunnen voorbereiden op een eindtoets of examen hebben docenten examens gecodeerd aan de hand 

van RTTI. Zo weet je per examen hoeveel vragen er zijn gesteld op de niveaus R, T1, T2 en I.  

 

Referentieniveaus 

Er zijn verschillende bronnen die de doelen beschrijven. SLO-doelen is de bekendste uitwerking. Daarbij 

geldt hetzelfde probleem als bij de centrale examens. Je ziet verschillende uitwerkingen. De 

referentieniveaus zijn geformuleerd in termen van kennis en vaardigheden met betrekking tot 
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domeinen binnen het rekenen (hoofdrekenen, cijferen, meetkundige figuren, tabellen) maar niet in 

termen van cognitief niveau (R t/m I).  

De huidige leerdoelen zijn nu nog summatief beschreven en worden met RTTI formatief, waardoor de 

leerdoelen voor docenten en leerlingen ook bruikbaar worden voor feedup, feedback en feedforward. 

 

Toetsvoorbereiding 

 

5. Wat is uw visie op de afstemming van het curriculum en toetsen? Hoe denkt u daarbij over ‘teaching 

to the test’ en het ontstaan van een tunnelvisie? 

Werken met RTTI past niet bij ‘teaching to the test’, in de zin van: slechts voorbereiden op de gevraagde 

leerinhoud en cognitieve niveaus van summatieve toetsen. Je richt je namelijk niet alleen op het 

gewenste eindresultaat, maar kijkt naar leerprocessen (en gedrag). Bijvoorbeeld: wiskunde-examens 

bevatten (tot voor kort) T1- en T2-vragen, maar in je formatieve voorgangstoetsen neem je ook enkele 

R- en I-vragen op. 

 ‘Teaching to the test’ is niet wenselijk en staat in feite los van het gebruik van een RTTI-codering, maar 

is wel mogelijk aan de hand van RTTI-niveaus. Voorbeeld: In het examen Nederlands havo en vwo 

moesten leerlingen een ‘geleide’ samenvatting maken. De geleidevragen werden op T1-niveau gesteld. 

Hierdoor was (met name het vwo-) examen Nederlands veel te makkelijk, soms was het vwo- examen 

zelfs makkelijker dan het havo-examen. Je kon leerlingen gericht op de T1-samenvatting voorbereiden. 

(Inmiddels is de geleide samenvatting op T1 uit het examen en is het niveau omhoog gegaan.) 

Het examen natuurkunde bijvoorbeeld bevat vragen op alle niveaus, R, T1, T2 en I. Hier is ‘teaching to 

the test’ veel moeilijker. Een examenvoorbereiding wordt veel breder ingezet en niet beperkt tot enkele 

teaching to the test oefeningen. Als je je voor een leerdoel beperkt tot enkel R en T1, loop je een veel te 

groot risico op een onvoldoende.  

(De trend lijkt overigens te zijn, ook bijvoorbeeld bij scheikunde, dat examenvragen meer vragen van 

alle niveaus (RTTI) bevatten.) Teaching to the test op een ‘niveau-onwaardig’ leerdoel is niet wenselijk: 

zoals ‘samenvatten op T1’ voor havo/vwo-leerlingen, maar met voorbereiden op samenvatten op I is 

niks mis. Zeker niet als je tijdens de voorbereiding de leerling ook zicht geeft op de mogelijke oorzaken 

van het uitblijven van punten op een samenvatting op I die je helemaal zelf – dus zonder geleide vragen 

– moet construeren voor een bepaalde groep lezers/publiek. Het gaat uiteindelijk dus om teaching to 

the right test.  

 

Als het gaat om formatieve toetsen, is teaching to the right test niet onwenselijk. Een goede formatieve 

test bevat immers vragen op verschillende cognitieve niveaus (van R t/m I). Het is wenselijk om in het 

onderwijs aandacht te besteden aan al die verschillende niveaus. Dit leidt niet tot tunnelvisie, 

integendeel, het is voorwaardelijk om de leerling gerichte feedback en feedforward te bieden. 

 

Aanpassen onderwijsaanbod nav toetsresultaten 

Ook de resultaten van een summatieve toets kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen van het 

onderwijsaanbod. Stel dat de hele klas voor een bepaald onderwerp onder de benchmark scoort op T1., 

dan krijgt de nieuwe lichting examenkandidaten meer van dat type opgaven aangeboden.  

Aan de hand van Quality Analysis van toetsen (formatief of summatief) kunnen leraren bepalen of 

bepaalde (te lage) scores verklaard kunnen worden vanuit constructiefouten (relatief te lage p-waarde 

voor de betreffende cognitieve indicator) of verschillende opvattingen over het leerdoel of verschillend 

onderwijsaanbod (verschillende p-waarden voor verschillende lesgroepen). Afhankelijk van de uitkomst 

is dat aanleiding tot bijstelling van toets of onderwijsaanbod.  

Bij de analyse van toetsresultaten kijk je niet alleen per vak, maar ook over de vakken heen. Als een 

leerling bij vak A niet goed scoort op I-vragen maar bij vak B wel, dan betekent dat misschien dat het 
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ook bij vak A binnen zijn bereik ligt. “Tijdens rapportvergadering vraag je dus aan de leraar van het vak 

waar het wel lukt, wat die doet. Kun je als docent informeel van elkaar leren en de leerling mee verder 

helpen en zorgt voor een growth mindset, want de docent kan niet meer denken of beweren dat de 

leerling het niet in huis heeft.” 

Door op deze manier toetsresultaten te analyseren, voorkom je een ‘toetscircus’. Veel toetsen en weinig 

opbrengst. De huidige praktijk is vaak als een leerling cijfermatig uitvalt, hij te horen krijgt dat hij harder 

moet werken, of op een te hoog niveau zit. In sommige gevallen is er remediërend materiaal waarbij de 

leerling bijvoorbeeld extra moet oefenen met een computerprogramma. Maar bij dat aanbod wordt nog 

geen rekening gehouden met het cognitieve niveau waar de leerling op uitvalt (RTTI). Bij een beheersing 

van 40% van het leerdoel is het in het kader van onderwijs op maat echt van belang te kijken welke 40% 

van het leerdoel de leerling behaalt, een leerling die 40% scoort op T2 en I heeft een heel andere 

aanbod nodig dan een leerling die zijn punten vooral uit de R- en T1-opgaven haalt. En een leerling die 

uitvalt op T1 heeft er niets aan om met nog meer T1-vragen te oefenen als de oorzaak van die uitval in R 

ligt. 

 

6. Wat zijn de condities waaraan een goede afstemming tussen het curriculum en toetsen zou moeten 

voldoen? Hoe ziet de afstemming eruit? 

Is de toets een middel om curriculum in lijn te brengen met onderwijsdoelen? In het VO zijn we 

daarmee verder dan in het PO. We vermoeden dat de leerkrachten in het PO die goede scores 

realiseren, differentiëren naar niveau en ook (indien nodig buiten de methode om) T2- en I-opdrachten 

voorleggen aan hun leerlingen. In het voortgezet onderwijs zien we dat al. VO-docenten die in het 

onderwijs -al dan niet bewust- rekening houden met RTTI scoren ver boven de benchmark.  

 

Verder zijn er organisatorische condities: aandacht voor een kwaliteitsgerichte cultuur en structuur. 

Cultuur: docenten hebben een onderzoekende houding, kunnen elkaar aanspreken op resultaten, 

zonder dat ze elkaar daarop ‘afrekenen’.  

Structuur: er wordt cyclisch gewerkt, aan de hand van diagnostische toetsen en voortgangstoetsen. Al 

deze toetsen hebben een goede begripsvaliditeit (R t/m I). Ze worden formatief gebruikt, door de 

resultaten te analyseren in RTTI-online, waarna onderwijs op maat volgt. Hierbij wordt toegewerkt naar 

‘differentiatie 3.0’, waarbij leerlingen de keuze krijgen om bij aanvang van een nieuw blok al een 

diagnostische toets te maken, om nog eerder en gerichter op maat de stof te gaan verwerken. 

NB: Dit zijn ook de dingen die de Inspectie van een school verlangt om in aanmerking te komen voor het 

predikaat ‘goed’. 

 

7. Zouden methodegebonden toetsen afgestemd moeten worden op toetsen uit erkende 

leerlingvolgsystemen? 

Dat zou beter kunnen en moeten. Alignment tussen methodetoetsen en Cito-LVS primair onderwijs is nu 

te laag en lastig te realiseren door individuele leerkrachten. De toetsen geven soms een heel 

verschillende inschatting van het vaardigheidsniveau van een leerling. Bijvoorbeeld: een 7 op je rapport, 

maar een D volgens Cito-LOVS. Verklaring: methodetoetsen bevatten vooral vragen op de niveau T1, 

terwijl de Cito-toetsen ook T2 en I meten. Maar ook andersom komt voor: Een A volgens Cito-LOVS en 

een 6 op het rapport. Onderpresteerders haal je er met de huidige methodetoetsen soms lastig uit en 

bied je ook te weinig uitdaging en ingangen tot leren om het uiteindelijk op R en T1 (en soms via O) 

beter te doen. Voor de leerkracht zijn dit ook lastig uit te leggen verhalen aan ouders/verzorgers en de 

leerling ontvangt veel minder gerichte feedback en ontwikkelkansen dan mogelijk en soms een 

kansbeperkende startplaats in het VO. 

  

 



60 Oberon 

3.5 Interview met Judith Boertjens – Noordhoff  

Tijdens het gesprek is de methode Getal en Ruimte als uitgangspunt genomen. Soms is er ook gesproken 

over de andere wiskundemethode van Noordhoff, Moderne Wiskunde.  

Judith werkt sinds 2010 bij Noordhoff. Sinds 2014 is zij uitgever van de wiskundemethode Getal en 

Ruimte. Momenteel werkt het team van Getal en Ruimte aan een nieuwe editie van de methode. Deze 

wordt ook digitaal uitgegeven.  

 

De methode Getal en Ruimte 

De wiskundemethode Getal en Ruimte bestaat al ruim 40 jaar. Het boek is opgebouwd uit meerdere 

hoofdstukken, ook wel blokken genoemd. Ieder hoofdstuk bestaat weer uit meerdere paragrafen. Elke 

paragraaf start met een oriënterende opgave. Vervolgens krijgt de leerling instructie en daarna maakt 

de leerling oefenopgaven. De oefenopgaven worden steeds moeilijker. De laatste opgave van de 

paragraaf is het moeilijkste. Hierin worden ook dwarsverbanden gelegd met leerstof uit andere 

paragrafen. Deze opgaven moeten de leerlingen beheersen om de toets aan het einde van het blok goed 

te kunnen maken. De methode heeft een duidelijke structuur, evenals de instructie die de leerlingen 

krijgen. De instructie wordt zoveel mogelijk vormgegeven aan de hand van een duidelijke strategie met 

een vast stappenplan. De andere wiskundemethode van Noordhoff, Moderne Wiskunde, heeft een 

ander uitgangspunt. Daarin staat onderzoekend leren centraal. De leerling gaat eerst zelf aan de slag en 

ontdekt dan als het goed is een strategie. Daarna volgt de instructie van de docent. 

 (formatief) Toetsen 

In de methode zitten drie toetsen verwerkt die de leerlingen aan het einde van ieder blok maken: 

 D-toets. Ter voorbereiding op de toets maakt de leerling eerst de d-toets. Iedere opgave in de d-

toets is gerelateerd aan een paragraaf uit het blok. De opgaven in de d-toets vragen niet om 

leerstof van verschillende paragrafen te combineren, maar gaan enkel over de aangeleerde stof 

van één paragraaf per opgave. Als een leerling de d-toets goed maakt, kan hij een zes halen op de 

bloktoets. Per opgave in de d-toets verwijst de methode de leerling naar extra opgave om te 

oefenen. Door de d-toets na te kijken ziet de leerling welke paragrafen hij of zij nog onvoldoende 

beheerst en verder moet oefenen. In de nieuwe digitale editie krijgt de leerling een automatisch 

studieadvies met oefenopgaven.  

 Gemengde opgaven. Na de d-toets maakt de leerling de gemengde opgaven. Het verschil met de 

d-toets is dat er in deze opgaven ook dwarsverbanden worden gelegd tussen de paragrafen. Dat 

maakt de opgaven een stapje moeilijker. Deze opgaven komen overeen met de afsluitende opgave 

van iedere paragraaf. In de digitale editie krijgt de leerling een studieadvies met aanvullende extra 

opgaven passend bij de gemaakte fouten van de leerling. 

 Bloktoets. Ieder blok sluit af met een bloktoets. Hierin wordt alle leerstof van het blok getoetst. 

Getal en Ruimte biedt per blok 40 toetsopgaven aan waaruit de docent zelf een toets kan 

samenstellen. Het is ook mogelijk om een standaardtoets van de methode te gebruiken. Deze 

standaard bloktoets is RTTI gecodeerd.  

 

Toetsvoorbereiding 

Judith vindt de toetsvoorbereiding zoals deze in de methode verwerkt is goed. Het geeft leerlingen de 

ruimte om stapsgewijs voldoende te oefenen voordat zij de bloktoets maken. Judith vertelt dat 

sommige docenten de d-toets weleens overslaan omdat dit een zesjes-cultuur zou stimuleren. De 

kanttekening hiervan is dat de zwakkere leerlingen wellicht overvraagd worden doordat de gemengde 

opgaven van een te hoog niveau kunnen zijn voor de zwakkere leerlingen. Voor hen zou het goed zijn 

om wel eerst de d-toets te maken. 
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Doorlopende leerlijnen 

De verschillende leerlijnen worden in de methode gewaarborgd; onderbouw-bovenbouw, tussen 

verschillende onderwijsniveaus en van po naar vo. 

Onderbouw-bovenbouw 

De methode wordt in de onderbouw en in de bovenbouw afgestemd op verschillende doelstellingen. 

Deze twee verschillende doelstelling, de tussendoelen en eindtermen, zijn door SLO op elkaar 

afgestemd om een doorgaande lijn te waarborgen. Desondanks is het waarborgen van de doorgaande 

lijn in een methode ook belangrijk punt waar door de auteurs rekening mee gehouden dient te worden; 

de manier waarop leerlingen in de bovenbouw iets leren dient voort te bouwen op de manier waarop 

de leerling de benodigde voorkennis in de onderbouw heeft geleerd. Noordhoff waarborgt deze 

doorgaande lijn door de methode en de nieuwe edities stapsgewijs te schrijven. Het auteursteam start 

met de leerjaren in de onderbouw. Vervolgens schrijft hetzelfde auteursteam de methode voor de 

bovenbouw. Zo hebben de auteurs de doorgaande lijnen goed in beeld.  

Onderwijsniveau 

Naast de aansluiting tussen de onder- en bovenbouw kijkt het auteursteam ook naar de aansluiting 

tussen verschillende onderwijsniveaus, bijvoorbeeld tussen vmbo en havo. Zo kan de methode de 

leerlingen helpen voorbereiden op de overstap naar een ander onderwijsniveau. Voor deze leerlingen 

zijn er aan het einde van iedere paragraaf een aantal oefenopgaven op havo-niveau. Ook is er een 

boekje waaruit leerlingen kunnen werken. Dit zijn de gebundelde havo-opgaven en nog extra 

oefenopgaven. Judith benoemt dat de tussendoelen van vmbo en havo aansluiten, maar dat deze 

aansluiting in de praktijk niet altijd voldoende is. Bijvoorbeeld doordat er andere terminologie gebruikt 

wordt (zo wordt in het vmbo de regressiecoëfficiënt het hellinggetal genoemd). Of de stof die in 4-havo 

herhaald wordt, maar op het vmbo vooraf nog minder mee gewerkt is in vergelijking met havo. Dan kan 

het tempo weleens te hoog liggen voor de leerlingen die vanuit het vmbo op de havo instromen. De 

methode probeert dit zoveel mogelijk te ondervangen. 

Van po naar vo 

De auteurs van Getal en Ruimte kijken bij het schrijven ook naar de rekenmethode Getal en Ruimte 

Junior om de doorgaande lijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te versterken. 

 

Aansluiting tussen de methode, kerndoelen, tussendoelen en eindtermen 

De methode sluit zowel in de onderbouw als in de bovenbouw nauw aan bij de tussendoelen en 

eindtermen zoals opgesteld door SLO en het CvTE. De aansluiting voert door tot een gedetailleerd 

niveau. Zo zijn de tussendoelen opgedeeld in domeinen die bestaan uit sub domeinen. De methode sluit 

aan bij de meest gedetailleerde uitwerking, de sub domeinen. Ieder hoofdstuk of paragraaf sluit aan bij 

een domein of sub domein. De aansluiting van hoofdstukken en (sub)domeinen is voor docenten 

inzichtelijk gemaakt in de handleiding van de methode. Voor de bovenbouw geldt hetzelfde. Daarbij 

wordt dan ook onderscheidt gemaakt in wiskunde A, B, C en D.  

Onderling overleg 

Enerzijds stemmen de auteurs de methode af op de doelen zoals deze opgesteld worden door SLO en 

het CvTE. Anderzijds gaan SLO en het CvTE ook regelmatig in gesprek met de uitgeverijen van 

wiskundemethoden. Judith beschrijft dat, als er een grote wijziging komt in de tussendoelen of 

eindtermen, SLO in gesprek gaat met de methodemakers om te kijken op welke termijn deze wijziging 

ook in de methode verwerkt kan worden. Zo kan de methode jaarlijks het juiste aanbod verzorgen dat 

goed aansluit bij wat een leerling uiteindelijk moet kennen en kunnen. Soms sluipt er weleens een klein 

foutje in. Zoals afgelopen schooljaar met de havo-eindexamens waarin om het woord ‘bewijs’ gevraagd 

werd. In de methode werd dit niet gedaan, maar werd er gesproken van ‘toon aan’. Dit komt zelden 

voor volgens Judith, de aansluiting tussen de methode en de doelen is zeer nauw. 
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Docenten vertrouwen dan ook sterk op deze aansluiting van tussendoelen en eindtermen met de 

methode. Volgens Judith is dit soms misschien weleens te sterk: “Docenten zeggen weleens ‘het staat in 

Getal en Ruimte, dus het zal vast in het examen komen’. Dat hoeft niet, want er zitten soms ook extra 

dingen in de methode. Bijvoorbeeld om het onderwerp dat daarna komt makkelijker uit te kunnen 

leggen”. 

 

Aansluiting met RTTI 

De bloktoetsen zijn gecodeerd volgens RTTI. Judith geeft aan dat dit inzichtelijk kan zijn voor docenten; 

“De ene zes is niet de andere zes. RTTI geeft daar inzicht in”. De opgaven in de methode zijn niet RTTI 

gecodeerd, omdat dit niet goed toepasbaar is. T1 vragen zijn vragen in een al bekende situatie en T2 

vragen zijn vragen in een nieuwe situatie. “Het verschil tussen T1 en T2 is erg afhankelijk van wat de 

docent al heeft gedaan in de klas. Het kan zijn dan een T1 opgave dan eigenlijk een T2 opgave is of 

andersom”.  

 

Getal en Ruimte in de klas 

In de handleiding van de methode staan per paragraaf instructies voor de docent. De handleiding schrijft 

zowel klassikale als individuele instructie voor. Dit is echter niet zo gedetailleerd zoals in het 

basisonderwijs. Wiskundedocenten hebben hier minder behoefte aan. Zij geven namelijk één vak, waar 

zij veel kennis van hebben. In het basisonderwijs is dit natuurlijk niet zo, daar moet een docent 

meerdere vakken doceren. 

In de digitale versie komen er meer opties voor het geven van feedback aan de docent en de leerlingen. 

Zo krijgen leerlingen na het maken van een opgave te zien of het antwoord goed, bijna goed of fout is. 

Als het antwoord niet goed is, krijgen leerlingen ook tips om tot het goede antwoord te komen of krijgen 

zij de uitwerking van de opgave te zien. Op een dashboard kan de leerling zien hoe hij of zij ervoor staat 

ten opzichte van de leerdoelen en de andere leerlingen uit de klas. Ook zijn er extra instructiefilmpjes 

voor de leerlingen beschikbaar (die zijn er ook al in de huidige editie). 

Op het dashboard van de docent kan de docent de individuele leerling resultaten bekijken. Ook de 

resultaten per klas zijn zichtbaar. Daarin kan de docent bijvoorbeeld de top 5 van de best en slechtst 

gemaakte opgaven zien. Dit helpt de docent om zijn instructie beter bij de klas of de leerling aan te laten 

sluiten. 
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3.6 Interview met mevrouw Simons - Malmberg 

Mevrouw Simons leidt de clusters rekenen en lezen basisonderwijs bij Malmberg. Het interview was 

gericht op rekenen en de rekenmethode Wereld in Getallen (4
e
 editie, verschenen in 2009). 

 

Formatief toetsen 

In de methode Wereld in Getallen worden aan het einde van ieder blok toetsen afgenomen. De 

methode bevat drie soorten toetsen:  

 Basistoets. De basistoets gaat over nieuwe onderwerpen die in het blok voor het eerst zijn 

behandeld. De leerling hoeft deze dan nog niet volledig te beheersen. 

 Minimumtoets. De minimumtoets gaat over onderwerpen die al meerdere keren zijn behandeld en 

die de leerling op dat moment dan ook zou moeten beheersen. Als een leerlingen onvoldoende 

scoort op de minimumtoets, is dat een signaal aan de leerkracht. 

 Projecttoets. De projecttoets gaat over de onderwerpen van de projectlessen. Veelal gaat dit over 

meten en meetkunde.  

 

Leerkrachten kunnen de toetsen formatief inzetten, maar de ervaring is dat de meeste leerkrachten dit 

niet doen. Wereld in Getallen vindt het belangrijk dat de leerkracht hier zelf een keuze in maakt en 

kijken wat bij hen en de leerlingen aansluit.  

 

Differentiatie op verschillende referentieniveaus 

Het uitgangspunt van Wereld in Getallen is dat de leerkracht de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar 

houdt in dezelfde groep. Door formatief te toetsen en leerlingen vervolgens instructie of sommen over 

te laten slaan, valt de groep verder uit elkaar. De visie van de auteurs is dat zowel de sterke als de 

zwakkere leerlingen meer (van elkaar) kunnen leren zolang de groep bij elkaar gehouden wordt. 

Desondanks biedt de methode vanaf groep 3 wel verschillende differentiatieniveaus voor verwerking 

aan; namelijk de één-, twee- en drie sterrenroute. Daarbij zijn de één ster opgaven voor de zwakkere 

rekenaars en de drie sterren opgaven voor de sterke rekenaars. 

 

Vanaf groep 7 sluit iedere route ook aan bij een referentieniveau rekenen. 

 Eén sterroute  referentieniveau 1F 

 Twee sterrenroute  referentieniveau 1S 

 Drie sterrenroute  referentieniveau 1S+ 

 

De keuze voor de één-, twee-, of drie sterren opgaven ligt bij de leerkracht. Wereld in Getallen schrijft 

de leerkracht daar niets in voor. Leerkrachten lijken hier ook geen behoefte aan te hebben, zij hebben 

nog geen vragen bij Malmberg neergelegd over meer ondersteuning of richtlijnen bij de keuze van het 

differentiatieniveau. Wel is de ervaring van Simons dat sommige leerkrachten het weleens lastig vinden 

om bij een leerling voor de één sterroute te kiezen met uitstroomniveau 1F omdat zij dan het gevoel 

hebben de leerling een kans te ontnemen. Simons weet niet precies waar leerkrachten deze keuze op 

baseren. Ze verwacht dat de leerkracht hiervoor ook de resultaten van de toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem zoals Cito gebruiken. De toetsen zijn voor alle leerlingen hetzelfde, ongeacht welke 

sterrenroute zij volgen. 

 

Aansluiting op de referentieniveaus 

Voorheen was de afstemming van de methode op de referentieniveaus voor scholen niet zo relevant. 

Sinds de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de Centrale Eindtoets rapporteren op 1F en 1S niveau, is 

het voor de scholen wel interessant dat de methode aansluit op de referentieniveaus.  
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De afstemming op de referentieniveaus voert door tot op een zeer gedetailleerd niveau. Bij het 

ontwikkelen van de methode zijn de kerndoelen, referentieniveaus en de verschillende uitwerkingen 

van de referentieniveaus gebruikt om alle leerdoelen af te dekken. De subdoelen worden in een 

overzicht bijgehouden; waar zijn deze in de methode verwerkt, hoe vaak en waar wordt dit getoetst? 

Simons geeft aan dat dit heel belangrijk is. Als methodeontwikkelaar voelt zij zich er verantwoordelijk 

voor dat de methode alle rekendoelen afdekt. Leerkrachten en scholen vertrouwen op een methode. Zij 

verwachten dat alle benodigde leerstof in de methode is verwerkt. Eventuele aanvullingen van de 

leerkracht zelf zijn in principe niet nodig. Simons geeft aan dat als niet alle benodigde leerstof in de 

methode verwerkt is, veel leerlingen rekenonderwijs krijgen dat niet alle benodigde doelen afdekt. Op 

initiatief van SLO kijken zij ook of een methode voldoende aansluit bij de referentieniveaus. Simons 

merkt op dat de uitwerkingen van de referentieniveaus niet rechtsgeldig zijn maar dat deze wel gebruikt 

worden bij het kijken of de methode voldoende aansluit bij de referentieniveaus. De overzichten hoe de 

leerdoelen worden afgedekt in de methode worden niet met de buitenwereld gedeeld, hier is ook geen 

vraag naar.  

 

Afstemming op de eindtoets en het leerlingvolgsysteem 

Zowel de methode als de toetsen (eindtoets en toetsen uit het leerlingvolgsysteem) worden afgestemd 

op de referentieniveaus. Daarmee wordt de methode indirect op de toetsen afgestemd. 

Daarnaast kijkt Malmberg ook naar wat voor vragen er in de toetsen gesteld worden en op welk 

moment deze vragen gesteld worden. Deze informatie verwerken zij weer mee in de methode. 

Andersom gebeurt het ook, zo kijkt bijvoorbeeld Cito ook in de verschillende rekenmethoden om te 

kijken wanneer welke stof wordt aangeboden in de verschillende jaren. Er is daarmee een wisselwerking 

van het afstemmen van de rekenmethode en toetsen op elkaar. De referentieniveaus zijn daarbij het 

uitgangspunt waar zowel de toetsen als de methode op afgestemd worden. 

 

Een knelpunt hierbij is dat de momenten van herziening niet gelijk zijn. Er kan dan ineens een nieuwe 

toets van Cito zijn, zonder dat de methode hier op aangepast is. Ook zitten er in de toetsen soms vragen 

die in de methode nog niet aan bod zijn geweest. Voor de leerkrachten kan dat heel vervelend zijn. 

Maar, geeft Simons aan, hebben deze toetsen een heel ander doel. Namelijk duidelijk maken wat het 

niveau van de leerling is. Dan is het goed dat er andere vragen in zitten, om te kijken of een kind ook 

opgaven van een (veel) hoger niveau aan kan.  

 

Teaching to the test 

De mate waarin de blokken en toetsen afgestemd zijn op referentieniveaus, brengt het risico van 

teaching to the test met zich mee. Simons geeft aan dat teaching to the test altijd een belangrijke rol 

binnen het onderwijs zal blijven spelen. In de praktijk hebben leerkrachten en leerlingen hetzelfde 

belang; namelijk dat de leerling goede scores haalt op een toets. Dat heeft een groot effect op het 

onderwijs zoals dat in de praktijk wordt gegeven. Bijvoorbeeld doordat een leerkracht ervoor kiest om 

bepaalde sommen (die in de toets zitten) nog een keer extra te oefenen of door in de klas te benoemen 

dat de leerlingen bij deze opgave goed op moeten letten omdat het weleens in de toets zou kunnen 

komen. Simons benadrukt daarom ook het belang van goede toetsen; deze sturen immers voor een 

groot deel het onderwijs.  

 

Tegelijkertijd erkent Simons dat niet alle rekenvaardigheden gemakkelijk schriftelijk getoetst kunnen 

worden. Zodra de vaardigheden moeilijker worden (en misschien ook wel belangrijker), wordt het 

lastiger om ze te toetsen. Bijvoorbeeld probleemoplossende vaardigheden. Dit zijn onderwerpen en 

rekenopgaven waar je het liefst met leerlingen over in gesprek wilt gaan. De bijdrage van een leerling in 

zo’n gesprek zegt heel veel, maar dit kun je niet gemakkelijk in een toets verwerken. Dat niet alle 
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belangrijke vaardigheden ook in een toets verwerkt kunnen worden, maakt het ontwikkelen van goede 

toetsen en een goede methode ook lastig. Enerzijds wil je dat een leerling alle belangrijke vaardigheden 

meekrijgt, anderzijds wil je ook dat de leerling goed scoort op de eindtoets of een toets uit het 

leerlingvolgsysteem. Simons noemt dit zachte en harde eisen. In de praktijk krijgen dan de harde eisen 

toch prioriteit. Dit herkent zij ook in de klas; als er rekenlessen zijn uitgevallen slaan leerkrachten daarna 

liever extra lessen over en kiezen zij voor de lessen die nodig zijn voor het goed maken van de toets.  

 

Een goede toetsvoorbereiding 

In een goede toetsvoorbereiding moeten alle doelen van de toets aan bod komen. De leerlingen moeten 

hier voldoende mee kunnen oefenen. Vervolgens is het aan de leerkracht om een soort proeftoets te 

geven en die goed na te kijken. Als een leerling structurele fouten maakt, is het de taak van de 

leerkracht om uit te zoeken waarom de leerling deze fouten maakt. Wellicht hanteert de leerling een 

verkeerde denkwijze of strategie. Leerkrachten kunnen dit achterhalen door leerlingen bijvoorbeeld 

hardop te laten denken. Het praten met en uitleg geven aan leerlingen is de belangrijkste toegevoegde 

waarde van een soort proeftoets maken en deze nakijken en bespreken. Tegelijkertijd geeft Simons aan 

dat de meeste leerkrachten dit niet doen. Een dergelijke proeftoets zit niet kant-en-klaar in de methode, 

maar is eenvoudig door leerkrachten zelf te maken  

 

Wereld in Getallen in de klas 

De handleiding van de methode beschrijft per les de instructies van de leerkracht. Daarnaast zijn er ook 

tips voor het geven van extra instructie en het voeren van een diagnostisch gesprek met leerlingen. In 

hoofdlijnen geeft de methode ook richtlijnen aan leerkrachten met welke leerdoelen en extra 

oefenopgaven een toetsopgave samenhangt. 

 

De methode geeft geen feedback aan de leerlingen, behalve hun toetsresultaten. In de digitale 

verwerkingssoftware van de huidige versie van Wereld in Getallen krijgen leerlingen een thermometer 

te zien met hoeveel procent van de opgaven zij goed gemaakt hebben. Volgens Simons vinden de 

leerlingen dit erg leuk en blijven zij oefenen totdat ze de 100% gehaald hebben. 
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3.7 Interview met Marthe Straatemeier - Oefenweb 

Oefenweb is in 2009 opgericht en is voortgekomen uit het promotieonderzoek van Marthe. Rekentuin is 

ontwikkeld als meetinstrument. Omdat de pilotscholen er zo enthousiast over waren, is het programma 

verder ontwikkeld en op de markt gebracht. De data van Rekentuin worden nog steeds gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Formatief toetsen  

In Rekentuin oefenen leerlingen door middel van verschillende spellen met meerdere rekendomeinen. 

Het programma is adaptief en past zich aan het niveau van de leerling aan (voor meer informatie over 

het mechanisme hoe de adaptiviteit vorm wordt gegeven, zie ‘Marktonderzoek formatief evalueren’). 

Marthe omschrijft het ook wel als een ‘oefenvolgsysteem’ waarin oefenen en toetsen wordt 

gecombineerd. Doordat het toetsen wordt geïntegreerd in de oefeningen, zijn er geen formele toetsen 

nodig en ervaren de leerlingen het ook niet als toetsen. De resultaten van deze oefeningen ziet Marthe 

wel als toetsen; “aan de achterkant geeft het wel degelijk inzichten in waar het kind staat”. Door op 

deze manier te toetsen, kunnen de leerlingresultaten op een hele laagdrempelige manier in kaart 

worden gebracht. 

 

Alignment tussen formatieve en summatieve toetsen  

Omdat Rekentuin in eerste instantie een meetinstrument was, was het doel dan ook niet om alle 

rekendoelen af te dekken. Vervolgens is het op de markt gebracht en kwam er steeds meer vraag vanuit 

de scholen naar de aansluiting met referentieniveaus. 

 

Afstemming met de referentieniveaus rekenen 

In de constructie van Rekentuin is deels naar de referentieniveaus rekenen gekeken. Rekentuin dekt een 

groot deel van de referentieniveaus af, maar niet allemaal. Niet alle rekendoelen lenen zich ervoor om 

in een digitaal inoefensysteem verwerkt te worden. Rekentuin is vooral gericht op inoefenen en 

automatiseren. Als een rekendoel is uitgeschreven als “Een kind kan verwoorden dat…”, kan dit niet zo 

in Rekentuin verwerkt worden. 

Een volledig objectieve koppeling tussen de referentieniveaus en leermiddelen is volgens Marthe een 

illusie, daarvoor moeten er nog te veel beslissingen worden gemaakt door de ontwikkelaars. 

 

Rekentuin is in de loop der jaren de referentieniveaus steeds meer af gaan dekken. De leerlijnen van SLO 

vormen dan ook wel de basis en liggen ten grondslag aan hoe een domein wordt ontwikkeld. Binnen 

Oefenweb is erover nagedacht om eigen leerlijnen te ontwikkelen die passen in een digitaal programma 

of om toch aan de wens tegemoet te komen van scholen door de referentieniveaus te volgen. Er is 

gekozen voor de leerjaardoelen van SLO. Waar mogelijk, worden dan ook de referentieniveaus zoveel 

mogelijk in het programma verwerkt. 

 

Recentelijk zijn er ook verhaaltjessommen aan Rekentuin toegevoegd. Daarbij kijken de ontwikkelaars 

ook naar de toetsen van Cito, de referentieniveaus en wetenschappelijke literatuur over 

contextsommen. Vervolgens is er een toetsmatrijs opgesteld. “We onderscheiden dan welke typen 

verhaaltjes we erin willen hebben. We kijken dan naar Cito en de referentieniveaus. Maar stel dat we 

nog een categorie zien die er nog niet in zit (al is die kans niet zo groot), dan voegen we die ook toe”. 

Daarmee is het aanbod van Rekentuin op sommige vlakken ook breder dan de referentieniveaus. Zo is 

bijvoorbeeld ook het onderdeel ruimtelijk werkgeheugen in het programma verwerkt. De keuzes voor 

deze onderdelen worden gemaakt op basis van wetenschappelijke literatuur. 
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Inzichtelijkheid in afstemming tot leerdoelen 

De toetsmatrijzen zijn niet inzichtelijk voor leerkrachten. Op het dashboard kan de leerkracht wel zien in 

welke mate een leerling een domein beheerst of niet. Er komen in Rekentuin wel steeds meer 

mogelijkheden voor diverse rapportages gericht op de domeinen. Met ingang van het schooljaar 2017-

2018 is er voor bijna alle spellen een koppeling met de leerjaardoelen van SLO. 

 

Rekentuin is niet als rekenmethode ontwikkeld. Het richt zich op oefenen en toetsen. Er wordt weinig 

instructie geboden. Als scholen Rekentuin als methode in zouden willen zetten, moet een leerkracht zelf 

deze instructie verzorgen.  

 

Gebruik in de klas 

Rekentuin is volledig digitaal. Door middel van een eigen account kunnen leerlingen inloggen bij 

Rekentuin. Zo hebben ze zowel thuis als op school toegang tot het programma. 

 

Feedback aan leerlingen 

Leerlingen zien direct of zij een opgave goed of fout hebben gemaakt. Bovendien worden de gegeven 

antwoorden meteen verwerkt in de rapportages die voor de leraren zichtbaar zijn via het dashboard en 

in de groeikaart waarin een leerling meer informatie kan vinden over de gemaakte opgaven. Hierin ziet 

de leerlingen ook welke opgaven hij het beste en het slechtste heeft gemaakt. Er worden 

instructiefilmpjes aangeboden op basis van het niveau waarop een kind rekent. 

Daarnaast zien leerlingen wanneer ze het niveau van eind groep 3, groep 5 en groep 8 hebben behaald. 

De leraren zien dit ook. 

 

Feedback aan leraren 

Leraren kunnen bij de beschrijving van een spel zien welke vaardigheid in een bepaald spel geoefend 

kan worden. Leraren zien op het dashboard de scores van de hele klas en individuele leerlingen. Er zijn 

drie verschillende scores; de oefenwebscore (geeft aan hoe de leerling scoort in vergelijking met alle 

andere leerlingen die hetzelfde spel hebben gespeeld), de relatieve score (percentielscore. De score van 

een leerling wordt vergeleken met de normgroep bestaande uit alle leerlingen van dezelfde 

leeftijdscategorie binnen hetzelfde spel) en het beheersingspercentage (per leerdoel voor elk van de 

vier hoofdbewerkingen wordt met een percentage aangegeven in welke mate een leerling het 

betreffende leerdoel beheerst). Ook ziet de leraar welke opgaven een leerling heeft gemaakt binnen een 

bepaalde periode. 

 

Toetsvoorbereiding 

Marthe benoemt dat het doel van Rekentuin niet is om leerlingen voor te bereiden op een summatief 

toetsmoment. Alle lesstof zit in de spellen verwerkt en loopt van groep 2 tot en met groep 8. In bijna 

alle spellen zitten ook moeilijkere opgaven die zelfs voor volwassenen ook nog uitdagend zijn. Rekentuin 

focust op het beheersen van een domein; leerlingen krijgen niet uitsluitend sommen aangeboden op het 

niveau van de groep waarin ze zitten. “Stel een kind zit in groep 7, maar rekent op een bepaald domein 

op het niveau van groep 5, dan krijgt dit kind sommen op niveau van groep 5”. 

 

Centrale Eindtoets 

Marthe denkt dat Rekentuin kinderen kan helpen ter voorbereiding op de eindtoets omdat zij in 

Rekentuin zoveel kunnen oefenen als ze willen. “En daarmee heb je ook een eerlijkere 

toetsvoorbereiding voor alle kinderen”. Het pluspunt van Rekentuin is dat ze niet specifiek oefenen voor 

een toets, maar ze zijn bezig met het inoefenen en onderhouden van alle rekenlesstof. 
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Tegelijkertijd geeft ze aan dat het goed is om in de gaten te houden wat het doel van de eindtoets is, 

namelijk als een voorspeller voor het voortgezet onderwijs. “Dit is een ander doel dan het afdekken en 

toetsen van alle referentieniveaus, waar lesmaterialen veelal mee bezig zijn”. Hiervoor zou je dan ook 

niet moeten oefenen, behalve wellicht wennen aan het type toets. Dan gaat het om het oefenen voor 

het beheersen van leerdoelen en niet om teaching to the test. In Rekentuin kunnen kinderen onbeperkt 

oefenen en hebben zij altijd toegang tot het programma.  

 

Afstemming tussen toetsen en curriculum 

Door het groeiend aantal digitale systemen in het onderwijs, zijn summatieve toetsmomenten volgens 

Marthe straks veel minder nodig. “Dan hangt het niet meer op één toetsmoment met bijlesklasjes en 

stress bij kinderen”. Marthe gelooft meer in een goed volginstrument waarin de leerkracht veel meer 

ziet over de ontwikkeling van de kinderen. Zo noemt ze dat leraren nu steeds meer gaan kijken naar de 

Entree toets in groep 7. “Deze krijgt steeds meer het doel van wat de Cito in groep 8 eerst had. 

Leerkrachten hebben toch behoefte aan die houvast. En daarom zit in dit soort systemen toch de 

toekomst”.  

Door leerlingen veel te laten oefenen en dit nauwkeurig te volgen, kunnen summatieve toetsuitslagen 

haast ook niet meer voor verrassende uitslagen zorgen.  

 

Leerlingresultaten volgen 

Aan het groeiende gebruik van digitale systemen zit ook een risico verbonden. Leraren gaan steeds meer 

verschillende systemen gebruiken en zij krijgen steeds meer de behoefte dat dit in één dashboard 

verwerkt wordt. Marthe ziet het als risico dat leraren allerlei pushmeldingen krijgen van dergelijke 

dashboards, maar daardoor wellicht de inhoud uit het oog verliezen. Bijvoorbeeld het verschil tussen 

een melding van een app waarin leerlingen 3 oefenopgaven hebben gemaakt of een melding van een 

programma waar langere tijd structureel mee wordt gewerkt. De waarde van een pushmelding moet 

dan goed ingeschat worden door de leerkracht. De leerkracht moet dan goed zicht hebben op wat er 

achter dit dashboard en deze meldingen zit. 
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4 Interviews met onderwijsgevenden 

 

4.1 Interview leerkracht S., basisonderwijs 

S. is een startende leerkracht en geeft les aan groep 6. Naast het lesgeven is zij ook promovenda. De 

rekenmethode die de school waar S. lesgeeft gebruikt is Alles Telt van uitgeverij Thieme Meulenhoff. In 

Alles Telt zitten drie niveaus verwerkt voor differentiatie.  

 

Rekenmethode Alles Telt 

S. gebruikt de methodegebonden toetsen om haar onderwijsaanbod te bepalen, zowel op individueel 

als klassikaal niveau. Dit doet ze door de toetsresultaten te verwerken in het groepsplan. Een bloktoets 

van de methode bestaat uit ongeveer tien onderdelen. Als een leerlingen onvoldoende scoort op één 

van deze onderdelen maakt S. een klein plannetje voor deze leerling voor het volgende blok. Daarbij 

focust zij zich ook wel op de doelen die in het volgende blok getoetst worden. “Ik bekijk dan alle lessen 

van het volgende blok en kijk dan waar welk doel komt en welke leerling daar een onvoldoende scoorde. 

Die krijgen dan sowieso bij die lessen extra instructie”. Naast extra instructie geeft S. aan sommige 

leerlingen ook extra oefensoftware. Deze oefensoftware is onderdeel van de rekenmethode. S. kijkt 

nauwkeurig naar deze doelen: “Het kan ook gaan om sterke rekenaars. Bijvoorbeeld een leerling die 

heel goed is in rekenen, maar niet kan klokkijken. Die krijgt dan extra oefenstof of uitleg over 

klokkijken”. Wanneer veel leerlingen dezelfde fouten maken, dan biedt zij deze vormen van extra 

ondersteuning in groepjes of de hele klas aan. Als dat niet zo is, dan is dit individueel. 

Feedback van methodegebonden toetsen 

Zover S. weet geven de methodegebonden toetsen geen feedback voor de leerkracht. De handleiding 

geeft wel wat suggesties voor extra instructies, maar S. vindt de instructies van de handleiding niet zo 

goed en gebruikt deze dan ook nauwelijks. 

De methode is wel ingedeeld in letters A, B, C en D. “Dit is al een beetje RTTI gebaseerd en geeft wel wat 

inzicht in de leerling”. Toch gaat deze indeling tegen de filosofie in van RTTI en de taxonomie van Bloom. 

In de methode is het namelijk zo dat alleen de sterke rekenaars de inzichtsvragen kunnen maken.  

 

Aanvullende leermiddelen 

S. gebruikt een aantal aanvullende leermiddelen: 

Oefensoftware Alles Telt 

De methode levert ook extra oefensoftware. Dit zijn soortgelijke opgaven als in het boek. S. kan de 

leerlingen niet goed volgen in dit programma. De resultaten zijn niet duidelijk in te zien, omdat 

leerlingen alleen verder kunnen werken als zij het antwoord goed hebben. S. kan niet zien of ze het 

direct goed hadden of niet. Ook worden sommige opgaven niet in het overzicht meegenomen: “Soms 

staat er dan dat leerlingen onderdelen niet hebben gemaakt, maar dan heb ik zelf gezien dat ze het wel 

gemaakt hebben”.  

 

Hoofdrekenprogramma 

S. heeft, in het kader van haar promotieonderzoek, een programma ontwikkeld om hoofdrekenen in de 

klas te oefenen. In het programma gaan de leerlingen klassikaal hoofdrekenen. Op het digibord 

verschijnen dan vier verschillende sommen in vier verschillende kleuren. De leerlingen mogen zelf 

kiezen op welk niveau zij de som maken. Van tevoren moeten zij inschatten hoeveel fouten ze gaan 

maken en kijken hoeveel fouten zij vervolgens hebben gemaakt. Daarna doorlopen ze het programma 

nogmaals en mogen leerlingen opnieuw hun eigen niveau kiezen waarop ze de sommen maken. 
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Rekentoppers 

Een aantal leerlingen hebben sommen onvoldoende geautomatiseerd. Deze kinderen oefenen drie keer 

per week systematisch aan het begin van de dag met rekenen via de website ‘Rekentoppers’.  

Gynzy Kids 

Om de tafels te blijven herhalen maakt S. ook weleens gebruik van Gynzy Kids. Dit is verder niet 

uitdagend genoeg voor groep 6, maar werkt wel goed voor het oefenen en herhalen van de tafels.  

 

Leerlingvolgsysteem 

Op de school waar S. werkt wordt het leerlingvolgsysteem Parnassys gebruikt. De Cito toetsen die de 

leerlingen maken worden hierin verwerkt. De uitkomsten van de Cito toetsen gebruikt S. om de 

leerlingen globaal in drie groepen in te delen; beneden gemiddeld, gemiddeld en bovengemiddelde 

leerlingen. Deze drie groepen zitten ook in de methode verwerkt als differentiatieniveaus. Ook gebruikt 

ze deze groepsindeling voor de instructiegroepen als dit nog niet gespecificeerd is door de bloktoetsen. 

De methodegebonden toetsen worden ook in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. Soms kijkt S. hierin 

terug om de groei van een leerling te bekijken. “Bijvoorbeeld die sterke rekenaar met problemen met 

klokkijken. Dan kijk ik of hij dat altijd al moeilijk vond of nu een keer”. Op basis van deze informatie 

bepaalt S. ook welke vervolgstappen ze neemt. 

 

Toetsvoorbereiding 

Toetsvoorbereiding methodegebonden toetsen 

Na de lessen uit het blok herhaalt S. belangrijke stof of geeft zij nog extra instructies aan de klas. Soms 

laat zij ook de leerlingen zelf aangeven wat zij nog moeilijk vinden in het blok of herhaalt zij stof door 

middel van Kahoot. “Er is niet altijd tijd voor, maar je moet het eigenlijk wel echt herhalen. Zeker 

nieuwe toetsdoelen of strategieën die dan pas één keer aangeboden zijn. Dan kan dan zo wel weer vier 

weken geleden zijn voordat deze dan worden getoetst. Dat moet je wel herhalen. Alles Telt herhaalt 

wel, maar niet altijd alles systematisch. Daar moet je als leerkracht wel een beetje alert op zijn”. 

Afstemming tussen de methode en referentieniveaus 

S. geeft aan dat zij als beginnende leerkracht zich nog niet heel erg verdiept heeft in de 

referentieniveaus. Ze heeft de referentieniveaus weleens opgezocht en doorgelezen, maar verder niet. 

“Ik ga er heel eerlijk gezegd ook wel vanuit dat als de kinderen de methode goed volgen, zij de doelen 

behalen. Het is een soort bewuste aanname. De keuze voor Alles Telt is door de schoolleiding gemaakt 

en ik ga ervanuit dat zij hier destijds wel naar hebben gekeken”. S. ziet de toetsdoelen dan vaak ook wel 

als belangrijkste doelen van het blok. Ze wil het geen teaching to the test noemen, maar de toetsdoelen 

vormen wel een belangrijk uitgangspunt. Om teaching to the test te voorkomen, probeert S. ook andere 

contexten in haar rekenlessen te gebruiken. “Je moet er wel voor zorgen dat een leerling niet alleen kan 

rekenen in één bepaalde context”. De methode biedt dit wel aan voor de gemiddelde en sterke 

rekenaars, maar voor de zwakke rekenaars is dit niet voldoende. Daar brengt S. dit zelf meer in. 

Afstemming tussen de methode en Cito-toetsen 

S. merkt dat de methode niet altijd goed is afgestemd op de Cito toetsen. Het komt weinig voor, maar 

soms ziet ze dat leerlingen de ene toets heel goed maken en de andere toets helemaal niet. Kleine 

verschillen vindt zij niet gek, maar grote verschillen horen volgens S. eigenlijk niet te kunnen. Waar deze 

verschillen vandaan komen weet S. niet met zekerheid te zeggen. Haar vermoeden is dat dit komt 

doordat de methode toch te specifiek in dezelfde contexten opgaven aanbiedt of vaardigheden op een 

te specifieke manier vraagt waardoor leerlingen de link in de Cito toetsen niet kunnen leggen. S. geeft 

aan dat bijvoorbeeld de breuken in de methode altijd uitgelegd worden aan de hand van twee dezelfde 

modellen; een frisdrankautomaat met bekertjes en een taart in stukken. “Dit zijn bijna de enige 

contexten waar het in terug komt. Met dezelfde plaatjes”. Waar de methode modellen gebruikt 

(bijvoorbeeld een taart met rechte lijnen erdoor als verdeling), doet Cito dit niet. Daar wordt alleen een 
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realistische afbeelding van een taart gegeven. “Sommige leerlingen krijgen op deze manier toch minder 

de reminder dat het om breuken gaat en dan weten ze niet goed hoe ze te werk moeten gaan. In de 

methode weten ze het dan wel, maar hier missen ze dan net dat tussenstapje”. Een ander voorbeeld is 

minsommen. In de methode wordt dit vaak in de context van de prijs van een fiets of de kilometerstand 

van een auto behandeld. In Cito worden weer andere verhaaltjes en contexten gebruikt.  

Om dit knelpunt deels te ondervangen oefenen de kinderen wel extra redactiesommen. “Dit doen we 

wel min of meer voor de cito toetsen. Want het kind snapt de som misschien wel, maar we oefenen dan 

echt met de vraagstelling”.  

S. is het er niet mee eens dat de methodetoetsen dan wellicht beter op de leerlingvolgsysteemtoetsen 

(cito toetsen) afgestemd moeten worden. “De methodegebonden toetsen en cito toetsen zouden dan 

beiden beter op de referentieniveaus afgestemd moeten worden. Als ze daar beiden goed op 

afstemmen, zouden de verschillende toetsen ook goed op elkaar aan moeten sluiten. Je moet niet de 

ene toets op de andere toets afstemmen, maar beiden op de doelen.”  

Toetsinformatie versus andere informatie over leerlingen 

Alhoewel S. wel een voorstander is van toetsen afnemen, zegt ze ook dat toetsen niet alleszeggend zijn. 

“Er is veel te doen om de toetscultuur. Ik vind dat het uitgangspunt moet zijn dat je wel degelijk toetsen 

afneemt, maar alleen omdat de toetsen dan ergens op slaan. Het klopt natuurlijk niet dat er uit een 

toets een heel ander beeld komt dan uit het andere werk van een leerling. Ik vind ook niet dat we teveel 

toetsen. Het hangt er vanaf hoe je de toetsen inzet”.  

Toetsinformatie weegt voor S. ongeveer even zwaar als andere informatie over leerlingen. S. noemt dat 

zij werkhouding ook belangrijk vindt, het werk dat leerlingen tussendoor maken en of S. het idee heeft 

dat de leerling tijdens de les begrijpt waar het over gaat (“maar dan wil ik dat ook wel in het werk en de 

toets terugzien”). “Resultaten zijn natuurlijk belangrijk. Maar als een leerling hard werkt, goed meedoet 

en de instructies voor een groot deel begrijpt zal ik nooit naar ouders communiceren dat het 

problematisch is omdat hij een toets slecht heeft gemaakt. Terwijl als de toets slecht is en de leerling 

verder ook niks doet, vind ik het wel problematisch. Ik ga met leerlingen in gesprek over waarom zij 

denken dat ze de toets niet goed gemaakt hebben en laat hen dan hardop nadenken”.  
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4.2 Interview L., docent voortgezet onderwijs 

L. werkt op een vo-school als docent wiskunde. Zij geeft les aan de onderbouw havo en vwo. Op school 

gebruiken zij de methode Moderne Wiskunde. 

 

Vragen over de methode rekenen/wiskunde  

 

Gebruik je resultaten van methodegebonden toetsen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

Ja, door moeilijke vragen uit de toets te bespreken of opnieuw uit te leggen. Er moet dan duidelijk zijn 

dat meerdere leerlingen deze opgave of dit onderwerp onvoldoende beheersen.  

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Als leerlingen fouten maken die niet door een meerderheid van de klas gemaakt worden, dan dit met de 

individuele leerling doorspreken en extra uitleg geven. Dit is tijdens de les of buiten lestijden om.  

Wat voor feedback geven de methodegebonden toetsen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

De methodegebonden geven cijfers, dat is voor L. een indicatie van de mate waarin de leerling de 

doelen van het hoofdstuk beheerst.  

 

Geeft de methode de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het instrument in kunnen zetten 

in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

Wellicht in de handleiding, maar dit is bij de docent niet bekent. 

 

Bereid je leerlingen voor op de toetsmomenten? Op welke manier?  

Door van te voren te oefenen en de ‘test jezelf’ te maken. Vervolgens kijkt de docent waar leerlingen 

extra ondersteuning nodig hebben (klassikaal of individueel). De docent hecht veel waarde aan oefenen 

en doet dit, vergeleken met andere docenten, misschien wel erg veel. Zij vindt het belangrijk dat de 

leerlingen de stof goed beheersen voordat zij de toets maken.  

 

De aangeboden toetsen van Moderne Wiskunde worden niet letterlijk gebruikt, maar worden een als 

leidraad gebruikt van wat er van de leerlingen wordt verwacht. Het is de basis, maar de toetsen worden 

zelf door de docenten gemaakt. Zo legt L. ook de nadruk op wat zij belangrijk vindt. Soms zijn er 

onderdelen die naar haar mening onvoldoende in de methode worden getoetst. Zij voegt deze 

onderdelen dan bij de toets toe. 

 

Toetsvoorbereiding op de rekentoets 

De rekentoets vormt duidelijk het uitgangspunt voor het rekenonderwijs binnen de school. Leerlingen 

maken het jaar voor het examenjaar de rekentoets. Halen zij een lage score, volgen zij het jaar daarna 

nog extra rekenles. In de week voor de rekentoets krijgt iedere leerlingen nog een aantal ‘stamplessen’ 

ter voorbereiding op de toets.  

 

L. erkent dat dit duidelijk teaching to the test is. Tegelijkertijd probeert zij al wel het rekenen tijdens 

haar wiskundelessen in te brengen. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk met rekenmachines te werken 

om de rekenvaardigheden te onderhouden. L. geeft aan dat rekenen nog geen goede plek binnen de 

onderbouw heeft. Daardoor verwaarlozen de rekenvaardigheden en moet er in de bovenbouw dit weer 

opgehaald worden. Dit leidt tot de toetsvoorbereiding zoals deze nu in de school is vormgegeven. 

 

Aansluiting tussen de onderbouw en bovenbouw 

Alle docenten van de sectie wiskunde hebben een training gevolgd om de leerdoelen van de onderbouw 

aan te laten sluiten op de doelen van de bovenbouw en om in de onderbouw al aandacht te hebben 
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voor de uiteindelijke streefdoelen voor de bovenbouw. L. geeft aan dat dit ook voor leerlingen 

motiverend werkt: “Soms maken ze een opdracht en kan ik zeggen ‘Jongens, dit was dus 

eindexamenstof en dat kunnen jullie nu al’. Voor ons is het goed om dit ook te weten, maar voor de 

leerlingen werkt dit heel motiverend”. Om stof uit de onderbouw te blijven herhalen omdat leerlingen 

dit in de bovenbouw nodig hebben, heeft de sectie algebra-boekjes gemaakt. Dit geven docenten mee 

als huiswerk of de leerlingen maken dit in de les. In deze boekjes zitten ook rekenoefeningen verwerkt, 

om de rekenvaardigheden van de leerlingen te onderhouden. Deze herhaling zit onvoldoende in de 

methode verwerkt. 

 

Vragen over aanvullende leermiddelen (b.v. Rekentuin) 

De school gebruikt sinds ongeveer twee jaar RTTI.  

 

Gebruik je resultaten van methodegebonden toetsen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

Tot op zekere hoogte worden de RTTI resultaten gebruikt voor het onderwijsaanbod op groepsniveau. L. 

geeft aan dat ze dit alleen niet voor de inzichtsopgaven kan doen. Dit gaat immers over inzicht en zodra 

je hierop gaan trainen is het geen inzichtsopgave meer.  

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Idem als op groepsniveau. 

De resultaten van RTTI sturen het onderwijsaanbod in veel mindere mate dan de methodegebonden 

toetsen.  

 

Wat voor feedback geven de methodegebonden toetsen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

RTTI geeft feedback aan de docent, maar eigenlijk is dit inzicht dat de docent sowieso al wel heeft in de 

leerling. RTTI is voor L. een goede bevestiging. Soms geeft het echter ook wel echt meer inzicht in een 

leerling wat zijzelf nog niet gezien had, maar meestal niet. Nu geeft het wel duidelijkheid om ook het 

gesprek met ouders goed aan te kunnen gaan. 

 

Geeft de methode de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het instrument in kunnen zetten 

in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

RTTI schrijft dit wel voor, maar L. gebruikt dit niet. Het RTTI systeem is daarvoor ook nog onvoldoende 

binnen de school geïmplementeerd 

 

Vragen over gebruik van het leerlingvolgsysteem 

Zie Vragen over de methode 

De school gebruikt SomToday. De docent krijgt feedback door te zien hoe leerlingen ervoor staan 

(cijfers).  

 

Vragen over de Centrale Eindtoets PO/ het Centraal Examen VO 

Waarin verschilt de afstemming tussen enerzijds het onderwijsaanbod en tussentijdse toetsen 

(methode, aanvullende leermiddelen, leerlingvolgsysteem) en anderzijds tussen het onderwijsaanbod 

en summatief toetsen (Centrale Eindtoets/Centraal Examen)? 

L. geeft alleen les aan de bovenbouw en kan hier onvoldoende over zeggen. 
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Toetsvoorbereiding algemeen 

 

Hoe denk je in het algemeen over de afstemming tussen curriculum en toetsen? (‘teaching to the 

test’, tunnelvisie)  

Bij de rekentoets is er sprake van teaching to the test. Er wordt getraind op de vragen die worden 

verwacht in de toets. Het doel van de toets, het verbeteren van rekenvaardigheid, is volgens L. op zich 

wel gehaald, maar zij vraag zich af of dit de allerbeste manier is. “Je wilt dat leerlingen hun 

rekenvaardigheid verbeteren en onderhouden op langere termijn, dat doe je op deze manier niet”.  

Hoe belangrijk is de toetsinformatie in vergelijking met andere informatie die je als leerkracht hebt 

over de leerlingen: op basis van de interactie tijdens de les? 

L. ziet de informatie uit toetsen en toetsresultaten wel als belangrijk, maar zij ziet ook veel tijdens de 

omgang met de leerling. Een algeheel overzicht van de resultaten van leerlingen geven haar wel inzicht 

in wat een leerling kan en doet. Opvallende resultaten (bijvoorbeeld ineens een heel laag cijfer) zijn voor 

L. altijd redenen voor persoonlijk contact met de leerling.  

Zouden methodegebonden toetsen (beter) afgestemd moeten worden op toetsen van aanvullende 

leermiddelen, toetsen uit erkende leerlingvolgsystemen? 

Zouden deze toetsen (beter) moeten worden afgestemd op de Centrale Eindtoets / het Centrale 

Examen? 

Toetsen worden per hoofdstuk gemaakt, terwijl het examen een hele verzameling onderwerpen is. Aan 

het einde van het jaar wordt er wel een eindtoets gegeven (RTTI gecodeerd) zodat al wel duidelijk wordt 

wat er al gedaan moet zijn. Tijdens de interne cursus is er gekeken over welke vaardigheden en kennis 

een leerling moet beschikken en hoe deze leerjaren samenhang tot aan het examen. L. weet niet goed 

of deze gaan over de kerndoelen, tussendoelen en/of eindtermen. 

 

Omdat L. alleen in de onderbouw werkt, kan ze niet veel zeggen over de afstemming met het Centrale 

Examen. 
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4.3 Interview leerkracht F., basisonderwijs 

 

Inleidend 

Het gesprek vindt plaats aan de hand van de methode, aanvullende leermiddelen, leerlingvolgsysteem en 

eindtoets die de school gebruikt.Gevraagd wordt om toetsoverzichten van deze leermiddelen en toetsen. 

Aan de hand daarvan wordt het gesprek gevoerd.  

F. werkt als groepsleerkracht (groep 6) op een basisschool. De school gebruikt Rekenrijk. 

F. werkt tevens voor het Cito, als constructeur van reken-wiskundeopgaven voor LOVS-toetsen en voor 

Groeimeter. 

 

Vragen over de methode rekenen/wiskunde  

 

Gebruik je resultaten van methodegebonden toetsen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

De methodegebonden toetsen worden doorgaans gebruikt na afronding van een hoofdstuk, om te 

kijken of leerlingen de stof beheersen. Soms blijkt dat bij een bepaald onderdeel bij een substantieel 

deel van de groep niet is beklijft. Dan ga ik dat klassikaal ‘oppoetsen’: extra instructie en oefening op dat 

onderdeel. 

Heel vaak komt dit echter niet voor. Toets is een check achteraf, meestal ga je gewoon door met het 

volgende hoofdstuk. 

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Er zijn twee typen leerlingen voor wie de resultaten van methodegebonden toetsen bepalend zijn voor 

het onderwijsaanbod: 

1. Als slechts één of enkele leerlingen onvoldoende scoren op bepaalde opgaven, dan krijgen zij 

individueel of als groepje verlengde instructie. Lastig voor sommige leerlingen is bijvoorbeeld cijferend 

aftrekken (met of zonder ‘lenen’). Er passen 5 leerlingen aan de instructietafel, als meer dan 5 leerlingen 

extra instructie nodig hebben, dan wordt deze klassikaal gegeven. 

2. Ook voor de zgn. ‘plusleerlingen’ heeft de toets consequenties voor het onderwijsaanbod. Deze 

leerlingen maken de toets vóór de stof klassikaal wordt behandeld. Als zij voldoende scoren op de toets, 

volgen ze niet de klassikale instructie, maar gaan verrijkingsopdrachten maken. Voor een deel komen 

die opgaven uit de methode (verrijkingsbladen), daarnaast worden andere leermiddelen ingezet. Ze 

werken bijvoorbeeld met Snappet, of kiezen iets uit de ‘pittige pluskast’, een kast met materiaal die de 

school heeft samengesteld. Ze moeten dan wel rekenopgaven kiezen, geen materiaal van andere 

vakken.  

 

Wat voor feedback geven de methodegebonden toetsen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

Inhoudelijke feedback geven de methodegebonden toetsen niet. Je moet als leerkracht zelf de analyse 

maken welk type fouten leerlingen maken en wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. 

Geeft de methode de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het instrument in kunnen zetten 

in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

Nee. 

 

Bereid je leerlingen voor op de toetsmomenten? Op welke manier?  

Ja en nee. F. zegt: ik geef les om de kinderen iets te leren, niet om ze te voorbereiden op toetsen. Ze wilt 

dat ze de stof begrijpen, niet dat ze een kunstje kunnen doen. Een toets is een hulpmiddel, geen doel.  
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Vragen over aanvullende leermiddelen (b.v. Rekentuin) 

 

Gebruik je resultaten van aanvullende leermiddelen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

Nee. 

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

TV gebruikt Snappet, KahnAcademy en Rekenkaarten. 

Snappet: Het voordeel is dat je alles mooi meetbaar bij elkaar hebt.  

Filmpjes van de Kahn Academy worden gebruikt voor zwakke rekenaars. Er zijn inmiddels verscheidene 

filmpjes vertaald uit het Engels. Hier heeft F. goede ervaringen mee. 

Rekenkaarten zijn er voor allerlei bewerkingen. F. gebruikt deze vooral om stof te herhalen voor de 

zwakkere rekenaars. = 

Wat voor feedback geven de aanvullende leermiddelen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

Snappet geeft feedback aan de leerlingen, maar F. vindt deze functie tamelijk beperkt. Leerlingen 

hebben niet zoveel aan feedback bij meerkeuze-items.  

Voor de leraar is het wel handig. Als leerkracht kun je – zonder zelf te hoeven nakijken – aan de hand 

van de resultaten goed monitoren hoe de leerlingen vorderen. Als leerlingen veel fouten maken, ga je 

gericht meekijken, om te kijken hoe ze werken. Zitten ze echt te rekenen, of zijn ze aan het gokken? 

 

Geven de aanvullende leermiddelen de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het 

instrument in kunnen zetten in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

Nee, zie hierboven. 

 

Bereid je leerlingen voor op de toetsmomenten? Op welke manier?  

Als een groepje leerlingen bezig is met verrijkingsstof, leren ze ook aan elkaar. Interactie tussen de 

leerlingen is ook effectieve leertijd. 

 

Vragen over gebruik van het leerlingvolgsysteem 

 

Gebruik je resultaten van het LOVS om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

LOVS-toetsen voegen wel wat toe t.o.v. methodegebonden toetsen. De opgaven zitten minder direct ‘op 

de stof’. Ze geven daardoor meer inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Je ziet daaraan ook dat de 

methode niet alle onderwerpen even grondig behandelt. 

LOVS-toetsen voegen ook wat toe doordat ze meer contextsommen bevatten dan de methode-toetsen. 

Die zijn eigenlijk te weinig ‘realistisch’. 

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Zie a) 

 

Wat voor feedback geeft het LOVS? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

De feedback is verbeterd in de nieuwe toetsversies (waaraan F. heeft meegewerkt). Je krijgt niet alleen 

een overzicht van de fouten, maar ook ‘categorieënanalyses’. Daaraan kun je zien hoe de beheersing is 

van verschillende typen opgaven. Bijvoorbeeld bepaalde typen optel- of aftreksommen. Maar ook ‘kale’ 

sommen en contextsommen. 
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4.4 interview leraar A., voortgezet onderwijs 

 

Inleidend 

Het Gesprek vindt plaats aan de hand van de methode, aanvullende leermiddelen, leerlingvolgsysteem 

en eindtoets die de school gebruikt. Gevraagd wordt om toetsoverzichten van deze leermiddelen en 

toetsen 

Andrea is wiskundedocent en sectievoorzitter van de sectie Bèta op een grote scholengemeenschap en 

betrokken bij de introductie van RTTI op deze school.  

 

Vragen over de methode rekenen/wiskunde  

 

Gebruik je resultaten van methodegebonden toetsen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

De methode Getal en Ruimte bevat bij elk hoofdstuk een ‘diagnostische toets’ (D-toets). Leerlingen 

krijgen hiervoor geen cijfer. De toetsen worden wel altijd nagekeken, door de docent of door de 

leerlingen onderling. Als de docent de toetsen nakijkt, kan dat aanleiding zijn om in de les nog aandacht 

te besteden aan opgaven die minder goed gemaakt zijn.  

 b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Zie a) 

 

Wat voor feedback geven de methodegebonden toetsen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

Je krijgt een beeld van de beheersing van de lesstof.  

 

Geeft de methode de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het instrument in kunnen zetten 

in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

Nee. Eigen toetsen zijn daarvoor belangrijker. 

 

Bereid je leerlingen voor op de toetsmomenten? Op welke manier?  

Nee. Eigen toetsen zijn daarvoor belangrijker. 

 

Vragen over aanvullende leermiddelen  

 

Zelf ontwikkelde toetsen 

Door de JdW Scholengroep is het afgelopen schooljaar gewerkt aan de afstemming tussen 

onderwijsdoelen, lesstof en toetsen. Dit is gebeurd met gebruikmaking van RTTI. Volgens de nieuwe 

studiewijzer zal worden gewerkt met cycli van 8 lesweken en 1 toetsweken. In de meeste leerjaren 

zullen er jaarlijks 4 van zulke cycli zijn; in de examenklassen 3 cycli. (Voorheen waren er 5 cycli in de 

onderbouw en 3 in de bovenbouw; dat leverde veel organisatorische rompslomp op). 

Van alle te behandelen lesstof voor wiskunde is beschreven bij welke onderwijsdoelen deze past. Dit 

gebeurt op een heel concreet niveau, b.v. hoe definieer je een bergparabool en dalparabool; hoe maak 

je een lineaire grafiek op basis van een tabel. Elk doel kan op verschillende niveaus worden getoetst (R, 

T1, T2, I). Wiskunde loopt hierbij voorop, vanaf het volgende schooljaar wordt deze werkwijze toegepast 

voor alle vakken.  

 Gebruik je resultaten van aanvullende leermiddelen om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

Behalve de afsluitende toetsen wordt er tijdens elk van de 4 perioden 2x een so gegeven. De functie van 

deze so’s is om vast te stellen of de vorderingen van de leerlingen voldoende zijn. Als een so door veel 

leerlingen onvoldoende is gemaakt, kan dat een reden zijn om extra lessen in te lassen. Een andere – 
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organisatorisch meer eenvoudige – oplossing is om leerlingen thuis naar filmpjes te laten kijken over de 

moeilijke onderwerpen. A. heeft deze filmpjes zelf met dit doel gemaakt. 

Om zich voor te bereiden op het examen kunnen leerlingen oefentoetsen maken, die te vinden zijn op 

de site van Facet (oefenen.facet.onl) of Digi-Trainer (digi-trainer.nl). 

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Als enkele leerlingen een onvoldoende halen op een so, kunnen ze extra leertijd krijgen. ‘Kom dan maar 

een paar uur extra naar school’.  

Wat voor feedback geven de aanvullende leermiddelen? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

De so’s en toetsen geven zeer bruikbare feedback voor de docent. Bij de toetsen worden de opgaven 

geclassificeerd naar niveau (RTTI en OMZA), zodat de docent weet op welk niveau de problemen zich 

voordoen. Overigens is het nog wel een moeilijke opgave om toets- en examenvragen te classificeren. 

Docenten kunnen verschillende opvattingen hebben over bijvoorbeeld de verschillen tussen T1 en T2. 

De feedback die leerlingen krijgen, wordt geformuleerd in termen van OMZA. Over de effecten is nog 

weinig te zeggen. Hangt af van de betrokken personen: mentor, leerlingen en ouders.  

Vanaf het volgende schooljaar is het de bedoeling dat de leerlingen ook zelf de toetsresultaten 

analyseren, met QA-analyse. De hoop en verwachting is dat ook zwakke leerlingen daar iets aan hebben. 

 

Geven de aanvullende leermiddelen de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het 

instrument in kunnen zetten in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

Ja, dankzij RTTI worden toetsen daarvoor meer geschikt.  

 

Bereid je leerlingen voor op de toetsmomenten? Op welke manier?  

Tijdens de laatste week voor de toetsweek worden veel herhalingsopgaven gemaakt. 

 

Vragen over gebruik van het leerlingvolgsysteem 

 

Gebruik je resultaten van het LOVS om je onderwijsaanbod te bepalen?  

a) op groepsniveau  

De CIto Volgsysteem VO wordt gebruikt, maar speelt geen rol bij het vormgeven van het 

onderwijsaanbod.  

 

b) op individueel niveau (voor alle leerlingen; leerlingen met onder- of bovengemiddelde score).  

Nee. Zie a) 

 

Wat voor feedback geeft het LOVS? Wat is daarvan bruikbaar voor de leraar?  

Toetsen leveren een score op. AB doet daar niets mee. 

 

Geven het LOVS de leerkracht aanwijzingen hoe zij feedback vanuit het instrument in kunnen zetten 

in de klas? Bijvoorbeeld d.m.v aangepaste instructie.  

Nee. 

 

Vragen over het Centraal Examen VO 

Waarin verschilt de afstemming tussen enerzijds het onderwijsaanbod en tussentijdse toetsen 

(methode, aanvullende leermiddelen, leerlingvolgsysteem) en anderzijds tussen het onderwijsaanbod 

en summatief toetsen (Centrale Eindtoets/Centraal Examen)? 

De afstemming tussen onderwijsaanbod en toetsen heeft de docent zelf in de hand, door aanbod en 

toetsen te metadateren adhv van onderwijsdoelen en RTTI.  
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Toetsvoorbereiding algemeen 

Hoe denk je in het algemeen over de afstemming tussen curriculum en toetsen? (‘teaching to the 

test’, tunnelvisie)  

Afstemming is zeker wenselijk. Met de nieuwe uniforme cyclische werkwijze en het gebruik van RTTI 

wordt dit makkelijker gemaakt. 

 

Hoe belangrijk is de toetsinformatie in vergelijking met andere informatie die je als leerkracht hebt 

over de leerlingen: op basis van de interactie tijdens de les? 

Belangrijk is huiswerk nakijken AB doet dat heel precies. ‘Tot op de letter. Je moet heel precies zijn, met 

het oog op het examen.’  

 

Zouden methodegebonden toetsen (beter) afgestemd moeten worden op toetsen van aanvullende 

leermiddelen, toetsen uit erkende leerlingvolgsystemen? 

Zouden deze toetsen (beter) moeten worden afgestemd op de Centrale Eindtoets / het Centrale 

Examen?  

Afstemming tussen toetsen voor het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) en Centraal Examen is van 

belang. Door de metadatering van stof en toetsen wordt hiernaar gestreefd. 
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5 Systematische beschrijving van enkele leer- en toetsprogramma’s 

 

In het kader van het project “Marktonderzoek formatief evalueren”23 is een systematische beschrijving 

gemaakt van programma’s voor formatief evalueren. Omdat de beschrijvingscategorieen voor een niet 

onbelangrijk deel de vragen en aandachtspunten van het voorliggende onderzoek dekken, is er voor 

gekozen de schematische beschrijving van resultaten van een zevental methoden over te nemen, en 

mee te nemen in de analyse. Een achtste methode (Getal en ruimte), die niet is opgenomen in het 

project “Marktverkenning formatieve evaluatie” is toegevoegd en beschreven volgens dezelfde 

systematiek. In het bijzonder gaat het om vragen over de aansluiting van toetsen bij onderwijsdoelen, 

de aansluiting van de formatieve toetsen bij summatieve toetsen en examens en de toepassing van 

feedback, gekoppeld aan feedforward en feedup. Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van de 

selectie van methoden. 

 

Bettermarks 

 

Bettermarks is een digitale lesmethode voor wiskunde in het voortgezet onderwijs. Bettermarks is van 

oorsprong een Duitse methode en is in meerdere talen vertaald, waaronder Nederlands. Het 

ontwikkelen van de Nederlandse versie van Bettermarks is 3 jaar geleden gestart en nog volop in gang. 

In de beschrijving onderscheiden we wat al in de methode zit en wat in de (zeer) nabije toekomst 

beschikbaar komt. 

De methode schrijft weinig voor aan de docent wat betreft lesopbouw en instructie, waardoor docenten 

zelf kunnen bepalen hoe zij Bettermarks in de klas en bij de leerling inzetten. Docenten kunnen met 

Bettermarks differentiëren en een leerplan op maat voor iedere leerling maken, maar zij kunnen het 

onderwijs ook klassikaal vormgeven. Docenten die starten met Bettermarks krijgen een presentatie en 

training.  

Algemene kenmerken 

Naam instrument, leverancier en website 

Naam: Bettermarks  

Leverancier: Bettermarks  

Website: www.bettermarks.nl 

Algemene kenmerken van instrument/interventie: 

 voor welke vakken? 

 voor welke leerjaren? 

 voor welke onderwijstypen? 

 Vakken: Wiskunde en rekenen 

 Leerjaren: de methode is beschikbaar voor de onderbouw. Het eerste leerjaar is compleet voor vmbo tot 

en met vwo. Voor het tweede leerjaar wordt vmbo-basis/kader en vwo nog toegevoegd. Het derde 

leerjaar is compleet voor havo, vwo wordt later dit jaar toegevoegd. 

 Onderwijstypen: vmbo-bk, vmbo-gt, havo en vwo. De methode is ook vertaald in het Engels en daarmee 

ook geschikt voor tto klassen. 

 

  

                                                                 
23

  Oomens, M., Exalto, R., De Jong, A., Scholten, F., Veldkamp, B., Janse, R., Scheerens, J. (2017) Marktonderzoek formatief 

evalueren. Een onderzoek naar vraag en aanbod. Utrecht: Oberon. 
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Digitaal toetsen: zijn de toetsen digitaal af te nemen?  

Het grootste deel van de toetsen in Bettermarks is digitaal af te nemen. De eindtoets na ieder hoofdstuk bestaat 

deels uit een digitale toets en deels uit een papieren toets. De overige toetsen worden digitaal gemaakt. 

 

Bettermarks heeft vier verschillende toetsen: 

 Voorkennistoets: de voorkennistoets kijkt in welke mate een leerling de vereiste 

voorkennis voor het volgende hoofdstuk beheerst. 

 Diagnostische toets (d-toets): de d-toets meet in hoeverre de leerling de 

leerdoelen van het hoofdstuk behaald heeft. 

 Eindtoets: de eindtoets bestaat uit een digitale toets (vaardigheden) en een 

papieren deel (toepassing en inzicht). 

 Analysetoets: de analysetoets is beschikbaar voor havo-3 en is lineair opgebouwd 

aan de hand van de SLO-leerdoelen en de voorkennis die daarvoor nodig is. De 

analysetoets laat zien in welke mate de leerling de SLO-leerdoelen voor het einde 

van de onderbouw beheerst. De analysetoets wordt nog gemaakt voor vmbo-2 en 

vwo-3. 

 

Nieuwe itemvormen: bevatten de toetsen vernieuwende vraagtypen (niet alleen meerkeuzevragen)?  

In de toetsen zijn veel verschillende vraagtypen mogelijk. Bijvoorbeeld: 

 het verslepen van antwoorden om ze te categoriseren;  

 afbeeldingen op volgorde zetten; 

 lijnstukken in grafieken aanklikken of tekenen; 

 tabellen invullen;  

 vakken inkleuren met verschillende kleuren;  

 tekenen van geometrische vormen;  

 verschuiven van verhoudingen in grafieken en diagrammen.  

 

Een combinatie van meerdere vraagtypen in één opgave is ook mogelijk. 

Itembanken: wat is de omvang van de itembanken van een toets, hoe worden deze onderhouden en hoe wordt 

de kwaliteit ervan geborgd?  

De itembanken van de d-toets en de eindtoets zijn gelijk aan de itembanken van het betreffende hoofdstuk. Het 

aantal opgaven per hoofdstuk varieert van 200 tot 450. Dit is de itembank van waaruit de opgaven worden 

gehaald voor de betreffende toetsen. Per opgave worden ongeveer 20 varianten gegenereerd met andere getallen 

in de opgave.  

 

Er worden nieuwe opgaven toegevoegd aan een hoofdstuk (en dan dus ook aan een toets) als er vanuit de markt 

feedback komt dat bepaalde leerdoelen niet goed worden afgedekt of wanneer stappen in een hoofdstuk te groot 

worden bevonden. 

 

Elke opgavenserie in een hoofdstuk heeft zijn eigen leerdoel. De opgaven voldoen dus steeds aan een klein 

onderliggend leerdoel en bouwen op naar het uiteindelijke leerdoel. Dit wordt geborgd doordat ervaren 

wiskunde-docenten al deze content hebben gecheckt.  

 

De omvang van de itembanken van de voorkennistoets en de analysetoets is de complete content van 

Bettermarks.  

Mate van validiteit en betrouwbaarheid van toetsen: wat is bekend over de validiteit en de betrouwbaarheid 

van de toetsen (bijvoorbeeld COTAN)? 

Hier is geen informatie over bekend. 
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Adaptief toetsen: zijn de toetsen adaptief en hoe is de adaptiviteit vormgegeven?  

De toetsen in Bettermarks zijn niet adaptief. Op basis van de toetsresultaten krijgt de leerling ontwikkelpunten 

toegewezen op de onderdelen die hij nog niet goed beheerst. 

Geautomatiseerde scoring: is bij de toetsen sprake van geautomatiseerde scoring en rapportages? 

Zowel de opgaven als de toetsen worden automatisch gescoord. Na afloop van een opgavenserie of toets ziet de 

leerling in een overzicht hoeveel opgaven hij goed of fout gemaakt heeft. De docent ontvangt een overzicht per 

leerling en per klas. 

Diagnostische toetsen: welke leerdoelen worden met de diagnostische toets afgedekt. 

De eindtoets en de d-toets dekt de leerdoelen van het betreffende hoofdstuk. 

Feed-up en gegevensverzameling 

Transparantie = duidelijkheid over: 

 doel van de toets 

 inhoud van de toets 

 beoordelingscriteria (succescriteria) 

Het doel van de toetsen wordt per toets aangegeven. De inhoud en de beoordelingscriteria worden niet specifiek 

weergegeven. Dit is wel inzichtelijk voor de docent, maar niet voor de leerling. De leerdoelen en inhoud van het 

hoofdstuk zijn wel zichtbaar voor de leerlingen. 

 

Inhoud instrument: 

 methodegebonden 

 curriculumgebonden 

 hogere cognitieve vaardigheden (inzicht, probleem oplossen) 

 competenties en complexe vaardigheden 

 niet cognitieve houdingen en vaardigheden 

Bettermarks is een methodegebonden instrument. 

Soort instrument 

Bettermarks is een digitale wiskundemethode. 

Feed-up:  

 afstemming op leerdoelen 

 (inzichtelijkheid van) afstemming op het curriculum 

Aan de start van ieder hoofdstuk staat wat de leerlingen al aan voorkennis hebben en wat zij het komende 

hoofdstuk gaan leren. Na het maken van de voorkennistoets ziet een leerling welke voorkennis hij nog verder 

moet oefenen voordat hij aan het hoofdstuk begint. De diagnostische toets laat zien welke onderdelen van het 

hoofdstuk de leerling nog moet oefenen om de leerdoelen van het hoofdstuk te halen. Als een leerling fouten 

maakt in de voorkennistoets of de d-toets krijgt de leerling een ontwikkeldoel voor dit onderdeel. De leerling kan 

op dit ontwikkeldoel klikken en bijbehorende oefeningen maken. 

Afstemming op summatieve toetsen en examens (inhoud, vorm en vanaf welk leerjaar) 

Bettermarks is afgestemd op de concept-tussendoelen van SLO. Deze tussendoelen beschrijven wat leerlingen 

moeten kennen en kunnen aan het eind van de onderbouw. De analysetoets in havo-3 dekt niet alle tussendoelen 

af, maar richt zich specifiek op rekenvaardigheden en algebraïsche vaardigheden (kernen 'B. Getallen en 

variabelen' en 'C. Verhoudingen'). Het doel van deze analysetoetsen is om de docent en de leerling te helpen een 

weloverwogen keuze te maken voor wiskunde A of B. 

Afnamemoment: 

 geadviseerde afnamemomenten 

 bewust gepland (als onderdeel leerproces), ‘verplicht’ gepland (toets moet worden afgenomen) of 

spontaan (op initiatief leerling tijdens leerproces) 

Er zijn geadviseerde afnamemomenten voor de voorkennistoets, de eindtoets en de analysetoets. De 

voorkennistoets wordt voorafgaande aan de start van een nieuw hoofdstuk gemaakt, de eindtoets aan het einde 

van een hoofdstuk en de analysetoets aan het einde van havo-3. 
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Bettermarks adviseert docenten in de training dat de d-toets ter voorbereiding op de eindtoets gemaakt kan 

worden. Bettermarks geeft aan dat de docent ook zelf kan bepalen wanneer de leerling de d-toets maakt of dit de 

leerling laat bepalen. Naast dat de d-toets ingezet kan worden als voorbereiding voor de eindtoets, kan de d-toets 

ook als voorbereiding op het hoofdstuk gemaakt worden. Vervolgens volgt de leerling een individueel traject 

waarbij hij alleen de onderdelen maakt die hij nog onvoldoende beheerst. Vervolgens kan de d-toets nogmaals 

gemaakt worden als voorbereiding op de eindtoets. Deze mogelijkheid is nog niet gedocumenteerd, maar wordt in 

de training met de docenten besproken. 

 

Wie bepaalt welke toets/opdracht gemaakt wordt: docent of leerling? 

De docent bepaalt wanneer de voorkennistoets, de eindtoets en de analysetoets worden gemaakt. Ook kan de 

docent bepalen wanneer de d-toets wordt gemaakt. De leerling heeft zelf ook toegang tot de voorkennistoets, d-

toets en de analyse. De leerling kan deze toetsen dus ook op een eigen gekozen moment maken. 

Feedback 

Is feedback een integraal onderdeel van het instrument of moet de docent de resultaten vertalen in feedback? 

En aanvullend, gaat het daarbij om feedback op het niveau van: 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Leerling: de leerling krijgt automatisch vanuit het instrument feedback. 

Groep/klas: het groepsoverzicht wordt automatisch gegenereerd voor de hele klas. 

Geeft het instrument feedback aan: 

 docenten 

 leerlingen 

Docenten: het instrument laat zien waar de leerlingen staan ten opzichte van de leerdoelen, welke opdrachten zij 

gemaakt hebben en hoe ze die gemaakt hebben. 

Leerlingen: de leerling krijgt feedback op de gemaakte opgave en toetsen en kan zien waar hij staat ten opzichte 

van de leerdoelen. 

Soort ‘feedback’: 

 beoordelend (oordeel of iets goed of fout is) 

 feedback (waar staat een leerlingen ten opzichte van het leerdoel) 

 feedforward (aanpak/suggesties om verder te komen richting het leerdoel) 

Feedback aan leerlingen:  

 Beoordelende feedback: Leerlingen krijgen beoordelende feedback (zij zien of een opgave goed of fout 

is). Bij een fout antwoord krijgt de leerling ook het juiste antwoord te zien. Na het maken van een toets 

ziet de leerling per vraag of deze goed of fout is beantwoord. 

 Feedback: In de voorkennistoets en de d-toets krijgt de leerling ook feedback; de onderdelen die nog 

onvoldoende zijn worden gemarkeerd als ontwikkeldoelen. Hier moet de leerling nog aan werken 

voordat zij starten met het hoofdstuk (feedback vanuit de voorkennistoets) of met de eindtoets 

(feedback vanuit de d-toets). Bettermarks geeft aan dat als een leerling tijdens de voorkennistoets of de 

d-toets een fout maakt, hij direct een ontwikkeldoel op dit onderdeel toegewezen krijgt. In de 

opgavenseries is dat niet zo. Bij drie van de vijf fouten op hetzelfde onderdeel krijgt de leerling dan een 

ontwikkeldoel toegewezen. 

 

Bettermarks werkt met een feedbacksysteem van ontwikkeldoelen, muntjes en sterren. Een leerling 

krijgt 0, 1, 2 of 3 muntjes of een ster voor een opgavenserie en voor toetsen. Als de leerling geen 

muntjes krijgt, is het onderdeel onvoldoende gemaakt. Het hoogst haalbare is een ster. Als een leerling 

een onderdeel onvoldoende maakt, dan wordt dit onderdeel als ontwikkeldoel aangemerkt. De leerling 

moet dan verder gaan oefenen met dit onderdeel. Een ontwikkeldoel staat deels los van de muntjes en 

sterren. Een leerling kan bijvoorbeeld 80% goed hebben, waar hij twee muntjes voor krijgt, en 

tegelijkertijd op een onderdeel fouten maken, wat resulteert in een ontwikkeldoel. In het 

leerlingaccount kan de leerling zien hoeveel muntjes en sterren hij gehaald heeft per onderdeel en wat 
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zijn ontwikkeldoelen zijn. Hieruit kan de leerling afleiden waar hij staat ten opzichte van de leerdoelen 

van het hoofdstuk. 

 

 Feedforward: Nadat de leerling een vraag fout heeft beantwoord kan de leerling op ‘tip’ klikken, krijgt hij 

automatisch de tip te zien of kan hij op de instructie over dit onderwerp klikken. De tips zijn 

feedforward, ze geven de leerling een aanwijzing om de opgave alsnog goed op te lossen. Bettermarks 

maakt onderscheid tussen tips (deze kan de leerling zelf aanklikken) en ondersteuning (deze verschijnt 

wanneer de leerling een fout maakt en helpt de leerling op weg). Bij de introductie van een nieuw 

onderwerp krijgen leerlingen meer feedforward (tips) dan later in het blok. De veronderstelling is dat de 

leerling het nu zelf moet kunnen. De leerling kan deze tip nu wel krijgen als ondersteuning wanneer de 

leerling de opgave toch fout heeft. Het antwoord wordt dan niet fout gerekend. Nog verder in het 

onderwerp ontvangt de leerling specifieke feedback en wordt het antwoord wel fout gerekend. Of er 

wel of geen feedforward gegeven wordt is bij sommige opgaven dus een didactische afweging. Dit is in 

het instrument ingebouwd. De docent heeft de mogelijkheid om de tips en ondersteuning (feedforward) 

aan of uit te zetten bij de eindtoetsen en voorkennistoets. 

 

Feedback aan docenten:  

Docenten kunnen zowel per leerling als per klas zien welke opgaven leerlingen gemaakt hebben en of zij deze 

goed of fout hebben gemaakt. De docent kan Excel exports opvragen met daarin de cijfers van de klas per 

onderdeel. Ook heeft de docent een leerlingoverzicht met het aantal behaalde muntjes, sterren en 

ontwikkeldoelen. De docent ziet ook hoever de leerling is met een opgavenserie of huiswerk. 

Na afloop van een opgavenserie of toets ziet de docent wat de top 5 is van de meest gemaakte fouten in de klas. 

Bettermarks adviseert docenten om deze opgaven klassikaal te behandelen als meer dan 50% van de leerlingen 

een opgave fout gemaakt heeft. 

Bevat de handleiding van het instrument:  

 aanwijzingen voor het geven van feedback aan leerlingen 

 voorbeelden van effectieve feedback 

De didactische handleiding van Bettermarks bevat geen aanwijzingen voor het geven van feedback aan leerlingen 

of voorbeelden van effectieve feedback. De feedback wordt automatisch door het instrument gegeven. 

Tijdigheid en frequentie van feedback 

Leerlingen krijgen na iedere opgave feedback. Als het antwoord goed is krijgt de leerling een juichend poppetje te 

zien en kan desgewenst de uitleg openklappen. Als het antwoord fout is krijgt de leerling ondersteuning om hem 

verder op weg te helpen. In de toetsen kan de docent dit instellen of de leerling te zien krijgt of zijn antwoord 

goed of fout is en of de leerling wel of geen tips of instructie kan vragen. De docent krijgt feedback op leerling en 

klasniveau na iedere afgeronde opgavenserie of toets. 

Gerichtheid op zelfevaluatie door leerlingen en zelfregulerend leren: 

 stimulering zelfreflectie 

 leerlingen geven elkaar feedback 

Het moment waarop de leerling te zien krijgt hoeveel muntjes of sterren hij krijgt, is een moment van zelfreflectie. 

Aan de hand van deze feedback bepaalt de leerling zijn vervolgacties per onderdeel; oefenen of verder gaan met 

de lesstof of verrijkingsstof.  

 

Dit reflectiemoment is beschreven in de didactische handleiding, maar geeft geen aanwijzingen  

hoe de docent dit kan stimuleren bij leerlingen.  
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Interventies 

Interventies op het niveau van (overlapt deels met feedforward, zie boven als onderdeel bij soort ‘feedback’): 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Leerling:  

De leerling bepaalt of hij verder gaat oefenen met een bepaald onderdeel, verder gaat met de lesstof of 

verrijkingsopdrachten gaat maken. Als de leerling ontwikkeldoelen heeft, blijven deze staan totdat de leerling 

voldoende heeft geoefend. De docent kan ook opgavenseries voor een leerling klaargezet hebben, dan moet de 

leerling deze maken. 

 

Groep/klas:  

Aan de hand van de top 5 meest gemaakte fouten kan de docent bepalen welke onderdelen hij klassikaal gaat 

behandelen. In het leerlingoverzicht kan de docent zien welke opgaven hij het beste aan een leerling (of klas) kan 

toewijzen om te maken, bijvoorbeeld om nog verder te oefenen, als huiswerk of verrijkingsopdrachten. 

Wie initieert de interventie (vervolgacties, vgl. feedforward)? 

 docent 

 (mede)leerling 

Zowel de docent als de leerling kan een interventie initiëren.  

Aanpassingen in instructie (gepland en voorschrijvend of meer flexibel) 

Er worden geen aanwijzingen gegeven voor aanpassingen in (aangepaste) instructie. Wel geeft de digitale 

docentomgeving aan welke opgaven zich goed lenen voor klassikale instructie, bijvoorbeeld bij de introductie van 

een nieuw onderwerp of hoofdstuk. 

Handreikingen (concrete voorbeelden en suggesties) betreffende didactische interventies, differentiatie, 

planmatig handelen 

Er is een didactische handleiding voor docenten van Bettermarks. In deze handleiding staan tips voor docenten op 

welke manieren zij digitaal les kunnen geven, hoe zij het schrift in de les in kunnen zetten en hoe zij leerlingen 

kunnen helpen om een overzicht van de theorie te krijgen. Docenten krijgen een presentatie en training voordat 

zij met Bettermarks gaan werken, waarbij zij leren hoe de methode werkt en hoe zij het dashboard kunnen 

gebruiken. Jaarlijks organiseert Bettermarks een gebruikersdag waarop de gebruikers van Bettermarks elkaar 

ontmoeten om expertise uit te wisselen. 

Condities op schoolniveau 

Materiële randvoorwaarden/tijd: Bevat het instrument voldoende duidelijke aanwijzingen over benodigde tijd 

en materiële hulpmiddelen? 

Een randvoorwaarde is dat er een goede internetverbinding in de school is en dat iedere leerling een device heeft 

om mee te werken. Deze randvoorwaarden worden gecommuniceerd naar de school wanneer zij interesse tonen 

in Bettermarks. Bettermarks werkt op elke tablet, laptop en pc en in elke browser. 

Rol schoolleiding: Geeft het instrument aanwijzingen over de inbedding in de schoolorganisatie als geheel en de 

rol van de schoolleiding in het bijzonder? 

Er is geen rol voor de schoolleiding in het gebruik van de methode.  

Samenwerking docenten: Geeft het instrument aanwijzingen voor samenwerking met collega’s? 

Docenten kunnen eigen gemaakte toetsen of opgavenseries met andere docenten delen. Dit hoeven geen 

docenten van de eigen school te zijn, maar kunnen ook docenten van andere scholen. Deze mogelijkheden staan 

niet in de handleiding beschreven maar licht Bettermarks toe tijdens de training. Daarnaast is er de gebruikersdag 

waarop docenten elkaar ontmoeten en een actieve Faceboek-community. 
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Evaluatiecultuur: Geeft het instrument informatie over de doelstelling (ten opzichte van brede 

onderwijsdoelen) en filosofie ervan? 

De visie van Bettermarks wordt momenteel nog gedocumenteerd. Uit het conceptdocument hebben wij de 

belangrijkste elementen gehaald. Het streven van Bettermarks is om te zorgen dat leerlingen succeservaringen 

opdoen met wiskunde. Bettermarks wil ruimte geven aan de snelle leerling zodat deze zich niet verveelt en extra 

aandacht bieden aan de tragere leerling, zodat deze de tijd krijgt om het óók te begrijpen.  

 

Onderwijskundige visie 

De onderwijskundige visie van Bettermarks bevat de volgende elementen: 

 gewenst gedrag stimuleren en belonen; 

 autonomie geven; 

 gevoel van competentie verhogen;  

 gevoel van “ergens bij horen” geven. 

 

Didactische visie 

De didactische visie is gebaseerd op het Handboek Wiskundedidactiek. De doelen van het huidige 

wiskundeonderwijs worden gevormd door een aantal componenten van wiskundige bekwaamheid. Deze zijn in 

het Handboek Wiskundedidactiek 
24

 als volgt geformuleerd: 

 Weten dat: kennis van begrippen, reproduceren, technieken beheersen. 

 Weten hoe: probleemaanpak, toepassen, onderzoeksvaardigheden. 

 Weten waarom: concepten, abstracties, rijke schema’s, argumenteren, overzicht. 

 Weten over weten: reflecteren, monitoren, kennis over je eigen weten en aanpak. 

Houding: wiskunde leren is leuk, interessant, groei in kennis geeft voldoening, ik kan het. 

Bovenschools beleid 

Legt het instrument verband met onderdelen van nationaal onderwijsbeleid? 

Bettermarks sluit aan bij het volgende speerpunten uit het landelijk onderwijsbeleid:  

 onderwijs op maat; 

 referentieniveaus rekenen en concept-tussendoelen van SLO. 

 

  

                                                                 
24

  Handboek Wiskundedidactiek - P. Drijvers, A. van Streun & B. Zwaneveld. 
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Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs 

 

Het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs is een toets- en leerlingvolgsysteem voor de onderbouw van 

het vo (2x leerjaar 1, 1x leerjaar 2 en 1x leerjaar 3). De toetsen van het Cito Volgsysteem hebben vier 

functies: evaluatie, progressiebepaling, diagnostiek en kwaliteitsbewaking.  

 

Algemene kenmerken 

Naam instrument, leverancier en website 

Naam: Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs 

Leverancier: Cito B.V. 

Website: www.cito.nl 

Algemene kenmerken van instrument/interventie: 

 voor welke vakken? 

 voor welke leerjaren? 

 voor welke onderwijstypen? 

 Vakken: taal, rekenen, wiskunde en Engels. 

 Leerjaren: leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. Toets 0 en Toets 1 zijn voor 

leerjaar 1, Toets 2 is voor leerjaar 2 en Toets 3 voor leerjaar 3. 

 Onderwijstypen: de toetsen zijn geschikt voor leerlingen van vmbo tot en met vwo en in de 

diplomagerichte leerwegen van het vso. Er zijn verschillende niveauversies per toets. 

– Toets 0 en Toets 1 hebben vier niveauversies: vmbo basis/kader, vmbo gemengd/theoretisch, 

havo en vwo. 

– Toets 2 heeft vijf niveauversies: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd/theoretisch, havo en 

vwo. 

– Toets 3 heeft drie niveauversies: vmbo basis, vmbo kader/gemengd/theoretisch en havo/vwo. 

Vanaf het schooljaar 2017/18 heeft Toets 3 dezelfde niveauversies als Toets 2. 

Digitaal toetsen: zijn de toetsen digitaal af te nemen?  

Toets 0, Toets 1 en Toets 2 kunnen zowel digitaal als op papier worden afgenomen. Toets 3 kan momenteel alleen 

op papier worden afgenomen en vanaf het schooljaar 2017/18 ook digitaal. 

Nieuwe itemvormen: bevatten de toetsen vernieuwende vraagtypen (niet alleen meerkeuzevragen)?  

De toetsen bestaan uit meerkeuzevragen in verband met nakijkgemak, betrouwbaarheidseisen en het snel kunnen 

uitleveren van rapportages. 

Itembanken: wat is de omvang van de itembanken van een toets, hoe worden deze onderhouden en hoe wordt 

de kwaliteit ervan geborgd?  

De toetsen zijn onderverdeeld in taken en niveauversies per onderwijstype. Elke taak heeft een vast aantal 

opgaven. De niveauversies hebben een beperkte overlap van opgaven.  

 

Het aantal opgaven per toets is ongeveer (het exacte aantal opgaven verschilt tussen de niveauversies van de 

toetsen): 

 Toets 0 per onderwijstype: 290 

 Toets 1 per onderwijstype: 350 

 Toets 2 per onderwijstype: 350 

 Toets 3 per onderwijstype: 350 

 

Alle opgaven worden ontwikkeld door constructiegroepen van docenten uit het voortgezet onderwijs onder 

begeleiding van toetsdeskundigen van Cito. Voor de constructie van de opgaven heeft er analyse plaatsgevonden 

van kerndoelen, eindtermen, referentiekaders en lesmethodes zodat de inhoudsvaliditeit gegarandeerd kan 

worden. De opgaven zijn met behulp van proeftoetsen voorgelegd aan grote groepen leerlingen van alle 

schooltypen. Op basis van de inhoud en de bewezen kwaliteit van de opgaven is een selectie gemaakt van 

opgaven die het beste passen bij het niveau van de leerlingen voor wie de toets bestemd is.  

http://www.cito.nl/
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De toets is zodanig samengesteld voor elk niveau dat: 

 er voldoende opgaven zijn die goed te maken zijn voor de meer en minder vaardige leerlingen, en hierin 

goed onderscheid kunnen maken; 

 de opgaven niet ten onrechte onderscheid maken tussen bepaalde groepen leerlingen zoals, jongens en 

meisjes, leerlingen waarbij thuis Nederlands wordt gesproken of een andere taal, etc. 

 

De toetsen worden bij een volgende generatie elk jaar stapsgewijs vervangen zodat de leerlijnen gewaarborgd 

blijven. 

Mate van validiteit en betrouwbaarheid van toetsen: wat is bekend over de validiteit en de betrouwbaarheid 

van de toetsen? 

De wetenschappelijke verantwoording van de zogenaamde tweede generatie toetsen
25

 is beschreven in de 

publicatie “Wetenschappelijke verantwoording Toets 0 t/m 3, tweede generatie”.  

 

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) heeft de tweede generatie toetsen beoordeeld. Daarbij 

kijkt de COTAN naar zeven criteria. Het oordeel van de COTAN op deze zeven criteria is als volgt: 

 uitgangspunten van de testconstructie: goed; 

 kwaliteit van het testmateriaal: goed; 

 kwaliteit van de handleiding: goed; 

 normen; goed; 

 betrouwbaarheid: goed; 

 begripsvaliditeit: goed; 

 criteriumvaliditeit: voldoende. 

 

De toetsen van de derde generatie zijn op dezelfde manier opgezet als de toetsen van de tweede generatie, al zijn 

er wel verbeteringen doorgevoerd zodat de aansluiting bij het onderwijs optimaal is. De wetenschappelijke 

verantwoording van de derde generatie toetsen
26

 is momenteel in uitvoering en zal te zijner tijd worden 

voorgelegd aan de COTAN. 

Adaptief toetsen: zijn de toetsen adaptief en hoe is de adaptiviteit vormgegeven?  

Om ervoor te zorgen dat elke leerling een passende toets kan maken, zijn er van elke toets meerdere 

niveauversies. In die zin zijn de toetsen dus adaptief. Bij combinatieklassen met verschillende onderwijstypen kan 

een docent zelf inschatten wat de best passende toets is voor een bepaalde leerling. Daarnaast geeft de 

rapportage ook een betrouwbare inschatting van de leerling op naastliggende onderwijstypen.  

Geautomatiseerde scoring: is bij de toetsen sprake van geautomatiseerde scoring en rapportages? 

Zowel de papieren als de digitale toetsen worden automatisch door Cito gescoord. De rapportages komen in een 

online omgeving te staan. Rapportages van de digitale toetsen zijn een uur na de afname al beschikbaar. Wanneer 

de rapportages van de papieren toetsen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het terugsturen van de 

antwoordbladen. 

Diagnostische toetsen: welke leerdoelen worden met de diagnostische toets afgedekt. 

 Nederlands leesvaardigheid; 

 Nederlands woordenschat; 

 Nederlands taalverzorging: 

– grammatica; 

– werkwoordspelling; 

– niet-werkwoordspelling; 

 Engels leesvaardigheid; 

 Engels woordenschat; 

 

                                                                 
25

  Dit betreft de toetsen die zijn uitgebracht in de volgende schooljaren: 2010/11 (Toets 0), 2011/12 (Toets 1 en Toets 2) en 

2012/13 (Toets 3). 
26

  Dit betreft de toetsen die zijn/worden uitgebracht in de volgende schooljaren: 2015/16 (Toets 0 en Toets 1), 2016/17 (Toets 

2) en 2017/18 (Toets 3). 
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 Rekenen: 

– getallen; 

– verhoudingen; 

– meten en meetkunde; 

– verbanden; 

 Wiskunde (vanaf Toets 1): 

o algebra; 

o formules en grafieken; 

o meetkunde; 

o statistiek en kansrekening (vanaf Toets 2). 

Feed-up en gegevensverzameling 

Transparantie = duidelijkheid over: 

 doel van de toets 

 inhoud van de toets 

 beoordelingscriteria (succescriteria) 

De toetsen van het Cito Volgsysteem hebben vier functies: evaluatie, progressiebepaling, diagnostiek en 

kwaliteitsbewaking.  

 

De toetsen bieden respectievelijk: 

 onafhankelijke informatie die gebruikt kan worden bij de keuze van een passend schooltype; 

 informatie over de ontwikkeling van leerlingen op een aantal kernvaardigheden gedurende de eerste 

drie jaar van het voortgezet onderwijs; 

 informatie over de eventuele zwakke en sterke kanten van leerlingen ten behoeve van begeleiding en/of 

remediëring; 

 ondersteunende informatie bij het nemen van onderwijskundige beslissingen op managementniveau.  

 

Voor inhoud van de toets zie hierboven bij “Diagnostische toetsen”. 

 

De resultaten worden per vaardigheid weergegeven door middel van een vaardigheidsschaal die is gekoppeld aan 

een schooltype. Daarnaast wordt er met behulp van percentielen uitgedrukt hoe een leerling presteert ten 

opzichte van leerlingen binnen hetzelfde leerjaar en schooltype, maar ook ten opzichte van leerlingen die een 

schooltype hoger of lager zijn geplaatst. 

Inhoud instrument: 

 methodegebonden 

 curriculumgebonden 

 hogere cognitieve vaardigheden (inzicht, probleem oplossen) 

 competenties en complexe vaardigheden 

 niet cognitieve houdingen en vaardigheden 

Het Cito Volgsysteem vo is een combinatie van een curriculumgebonden instrument en een instrument dat hogere 

cognitieve vaardigheden meet. De toetsen zijn vaardigheidstoetsen en geen beheersingstoetsen. 

Beheersingstoetsen meten vaak in hoeverre een leerling zaken kan reproduceren of toepassen in bekende 

contexten; opgaven die alle leerlingen in principe moeten kunnen maken. Het Volgsysteem vo, daarentegen, bevat 

methode-onafhankelijke toetsen, waarin geen pure reproductievragen worden gesteld en waarin vaardigheden 

worden getoetst die in de methode soms op een net wat andere manier aan de orde komen. De toetsen bevatten 

naast makkelijke en gemiddeld moeilijke vragen ook vragen waar de gemiddelde leerling moeite mee heeft, zodat 

nagegaan kan worden wat de capaciteiten zijn van leerlingen die bovengemiddeld presteren. 

Soort instrument 

Zie hierboven bij “Inhoud instrument”. 
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Feed-up:  

 afstemming op leerdoelen 

 (inzichtelijkheid van) afstemming op het curriculum 

De inhoud van de toetsen is gekoppeld aan het referentiekader taal en rekenen en het Europees referentiekader 

(ERK). De opgaven sluiten inhoudelijk aan bij de kerndoelen, eindtermen en lesmethodes in het voortgezet 

onderwijs. In de wetenschappelijke verantwoording wordt uitgelegd waarom er voor welke leerdoelen is gekozen 

en hoe deze zijn geoperationaliseerd. 

Afstemming op summatieve toetsen en examens (inhoud, vorm en vanaf welk leerjaar) 

De toetsen richten zich op hetzelfde wettelijk kader (referentiekader taal en rekenen) als summatieve toetsen van 

CvTE. 

Afnamemoment: 

 geadviseerde afnamemomenten 

 bewust gepland (als onderdeel leerproces), ‘verplicht’ gepland (toets moet worden afgenomen) of 

spontaan (op initiatief leerling tijdens leerproces) 

Geadviseerde afnamemomenten: 

 Toets 0: begin leerjaar 1 in de maanden september of oktober; 

 Toets 1: tweede helft leerjaar 1 in de maanden april tot en met juli; 

 Toets 2: tweede helft leerjaar 2 in de maanden februari tot en met mei. 

 Toets 3: tweede helft leerjaar 3 in de maanden april tot en met juli. 

 

De afname van de toetsen is bewust of verplicht gepland. Of het om bewuste of verplichte planning gaat is 

afhankelijk van de manier waarop de docent met de toetsen om gaat. Als de docent de toetsen afneemt omdat dit 

een schoolbesluit is en de resultaten voornamelijk worden gebruikt voor determinatie en kwaliteitscontrole, is de 

afname als verplicht te beschouwen. Als de docent de toetsen gebruikt om het leerproces te verbeteren, is de 

afname als bewust gepland te beschouwen. 

Wie bepaalt welke toets/opdracht gemaakt wordt: docent of leerling? 

De docent bepaalt welke niveauversie een leerling maakt. Tevens bepaalt de docent ook of alle vaardigheden van 

een toets gemaakt worden of slechts een deel van de vaardigheden. 

Feedback 

Is feedback een integraal onderdeel van het instrument of moet de docent de resultaten vertalen in feedback? 

En aanvullend, gaat het daarbij om feedback op het niveau van: 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

De feedback bestaat uit vaardigheidsscores en percentielen op de verschillende vaardigheden en de 

daaronderliggende subdomeinen, die gekoppeld zijn aan een onderwijstype. De scores en percentielen geven aan 

op welk niveau een leerling presteert. Hiermee kan een docent, leerling of school gerichte actie ondernemen. De 

feedback op de gemaakte toetsen bestaat uit rapportages op drie niveaus: leerlingrapporten, groepsrapporten en 

schoolrapporten. Voor alle rapportages op de verschillende niveaus geldt dat er informatie gegeven kan worden 

over waar de leerling, groep of school staat op dat moment, hoe deze zich ontwikkelt over de jaren heen, en hoe 

dit zich verhoudt tot een referentiegroep en de referentie/ERK-niveaus.  

 

De rapportages bevatten de volgende informatie: 

 Leerlingrapporten:  

– leerlingrapport: vaardigheidsscore en percentielscores (op het niveau van de gemaakte toets 

én een niveau daarboven en daaronder) per vaardigheid; 

– voortgangsrapportage leerling: de ontwikkeling van de vaardigheidsscores van leerlingen per 

vaardigheid in de tijd. 
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 Groepsrapporten: 

– groepsoverzicht vaardigheidsscores: overzicht van de vaardigheidsscores per vaardigheid per 

leerling en de gemiddelde vaardigheidsscore per vaardigheid van alle leerlingen; 

– voortgangsrapportage groep: de ontwikkeling van de gemiddelde vaardigheidsscore per 

vaardigheid in de tijd; 

– niveaurapportage groep: gemiddelde vaardigheidsscore en percentielscore (op het niveau van 

de gemaakte toets én een niveau daarboven en daaronder) per vaardigheid; 

– groepsoverzicht percentielen: overzicht van de percentielscores (op het niveau van de 

gemaakte toets én een niveau daarboven en daaronder) per vaardigheid per leerling; 

– groepsoverzicht percentielen rekenen / wiskunde / Nederlandse taalverzorging: idem maar 

dan per subdomein van de verschillende vaardigheden; 

– groepsrapportage indicatie referentie-/ERK-niveau: indicatie van de referentieniveaus/ERK-

niveaus die behoren bij de scores van leerlingen per vaardigheid (percentage leerlingen per 

niveau); 

– groepsoverzicht indicatie referentie-/ERK-niveau: overzicht van de referentieniveaus/ERK-

niveaus die behoren bij de vaardigheidsscores van leerling per vaardigheid en per leerling. 

 Schoolrapporten: 

 niveaurapportage school: gemiddelde percentielscore van alle leerlingen per vaardigheid; 

 niveaurapportage schooltype: idem maar dan per schooltype; 

 trendanalyse school: vergelijking over meerdere schooljaren van de gemiddelde vaardigheidsscore van 

leerlingen per onderwijstype; 

 voortgangsrapportage school: de ontwikkeling van de gemiddelde vaardigheidsscore per vaardigheid en 

per onderwijstype in de tijd; 

 dwarsdoorsnede school: gemiddelde vaardigheidsscores per toets en vaardigheid en per onderwijstype 

vergeleken met landelijke gemiddelden. 

 

Een basisset aan gegevens per leerling kan in administratiepakketen (zoals SOMtoday en Magister) gepresenteerd 

worden. Tevens kunnen resultaten per toets geëxporteerd worden ten behoeve van een Excel document. Op die 

manier kunnen gebruikers van de data ook nog zelf signaalfuncties of sorteermogelijkheden toevoegen. 

Geeft het instrument feedback aan: 

 docenten 

 leerlingen 

In de eerste plaats geeft het instrument feedback aan de docent en de school. Vervolgens kunnen docenten zelf 

bepalen wat en hoe zij dit met hun leerlingen en de ouders van hun leerlingen willen delen. In de handleiding 

‘Interpreteren Rapportages’ worden hiervoor handvatten aangereikt door meer uitleg te geven over het lezen van 

de rapportages en hier bijpassende mogelijke vervolgacties uiteen te zetten. 

Soort ‘feedback’: 

 beoordelend (oordeel of iets goed of fout is) 

 feedback (waar staat een leerlingen ten opzichte van het leerdoel) 

 feedforward (aanpak/suggesties om verder te komen richting het leerdoel) 

In de rapportages worden twee soorten ‘scores’ gebruikt, die in meer of mindere mate inzicht geven in waar een 

leerling staat ten opzichte van het leerdoel: 

 Vaardigheidsscores: een getal dat uitdrukt in welke mate een leerling een bepaald onderdeel beheerst. 

De vaardigheidsscores van de verschillende toetsen zijn uitgedrukt op dezelfde schaal, waardoor groei 

van de leerling in kaart kan worden gebracht en bepaald kan worden hoe deze zich verhoudt tot de 

referentieniveaus en ERK-niveaus. 

 Percentielscores: deze score geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in Nederland met hetzelfde 

onderwijsniveau een zelfde of lagere vaardigheidsscore heeft dan de betreffende leerling. Hierdoor kan 

een leerlingen worden vergeleken met een bepaalde benchmark. 
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De relatie tussen deze scores is in te zien in diverse rapportages, bijvoorbeeld: 

 in de voortgangsrapportage leerling zijn de vaardigheidsscores van een leerling weergegeven in een 

grafiek, waarin met kleuren wordt aangegeven bij welk onderwijsniveau deze vaardigheidsscores 

passen. 

 in het groepsoverzicht indicatie referentie-/ERK-niveau is per leerling en per vaardigheid zowel de 

vaardigheidsscore als de indicatie op het referentie-/ERK-niveau opgenomen. 

Bevat de handleiding van het instrument:  

 aanwijzingen voor het geven van feedback aan leerlingen 

 voorbeelden van effectieve feedback 

In de handleiding “Interpreteren rapportages Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs” zijn hiervoor aanwijzingen 

opgenomen en worden concrete voorbeelden uitgewerkt.  

 

Daarnaast biedt Cito een workshop aan: “Aan de slag met toetsresultaten!”. Tijdens deze workshop krijgen 

deelnemers onder meer handvatten voor terugkoppeling aan leerlingen, ouders en collega’s. 

Tijdigheid en frequentie van feedback 

De rapportage komt beschikbaar nadat een vaardigheid van de toets afgerond is. Telkens als er een vaardigheid 

afgerond wordt, wordt de rapportage aangevuld. 

Bij papieren afname is de rapportage met een dag of vier zichtbaar in Cito Portal en ontvangen scholen een 

papieren leerlingrapport binnen 10 werkdagen.  

Gerichtheid op zelfevaluatie door leerlingen en zelfregulerend leren: 

 stimulering zelfreflectie 

 leerlingen geven elkaar feedback 

De rapportages van het Volgsysteem kunnen een basis zijn voor leerlingen om na te denken over waar ze staan 

gezien hun prestaties en waar ze heen willen. 

Interventies 

Interventies op het niveau van (overlapt deels met feedforward, zie boven als onderdeel bij soort ‘feedback’): 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Uit het Cito Volgsysteem vo is af te leiden op welke gebieden mogelijk interventie nodig is. Of dat nodig is en hoe 

deze interventie er precies uit moet komen te zien, bepaalt de docent/schoolleiding zelf.  

De rapportages kunnen door onder meer docenten, afdelingsleiders en directie gebruikt worden voor het 

vaststellen van interventies op de het niveau van de leerling, de groep/klas, de afdeling en de school. De publicatie 

“Interpreteren rapportages Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs” biedt hiervoor handvatten. Aan de hand van 

gebruikersvragen en een cyclisch proces van signaleren, analyseren, plannen en handelen wordt advies gegeven. 

Wie initieert de interventie (vervolgacties, vgl. feedforward)? 

 docent 

 (mede)leerling 

De vakdocent/mentor/schoolleiding bepaalt of en op welke wijze de resultaten gebruikt worden. 

Aanpassingen in instructie (gepland en voorschrijvend of meer flexibel) 

De docent bepaalt of en op welke wijze de resultaten van de toetsen gebruikt worden voor het aanpassen van de 

instructie. 

Handreikingen (concrete voorbeelden en suggesties) betreffende didactische interventies, differentiatie, 

planmatig handelen 

De docent bepaalt of en op welke wijze de resultaten van de toetsen gebruikt worden voor didactische 

interventies, differentiatie en planmatig handelen. Zoals hiervoor beschreven biedt de publicatie “Interpreteren 

rapportages Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs” hiervoor handvatten. De docent kan de resultaten gebruiken 

om in te spelen op zwakke en sterke kanten van leerlingen en daarnaast de informatie gebruiken om, als het nodig 

is, bijvoorbeeld, de lessen bij te stellen. 
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Condities op schoolniveau 

Materiële randvoorwaarden/tijd: Bevat het instrument voldoende duidelijke aanwijzingen over benodigde tijd 

en materiële hulpmiddelen? 

Er zijn vaste afnametijden in de handleiding opgenomen. De geadviseerde afnametijd per taak is een lesuur van 

minimaal 45 tot 50 minuten. Ook wordt er in de handleiding aangegeven wat er voor een digitale en papieren 

afname geregeld moet worden.  

Rol schoolleiding: Geeft het instrument aanwijzingen over de inbedding in de schoolorganisatie als geheel en de 

rol van de schoolleiding in het bijzonder? 

In de publicatie “Interpreteren rapportages Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs” wordt beschreven op welke 

wijze het instrument gebruikt kan worden voor het optimaliseren van het onderwijs van een school. Het 

optimaliseren van het onderwijs gebeurt in een cyclisch proces bestaande uit: signaleren, analyseren, plannen en 

handelen. Aan de hand van gebruikersvragen wordt beschreven hoe de rapportages gebruikt kunnen worden voor 

signaleren en analyseren op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.  

Samenwerking docenten: Geeft het instrument aanwijzingen voor samenwerking met collega’s? 

In de publicatie “Interpreteren rapportages Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs” wordt aangegeven wie welke 

rol moet nemen. 

Evaluatiecultuur: Geeft het instrument informatie over de doelstelling (ten opzichte van brede 

onderwijsdoelen) en filosofie ervan? 

In de publicatie “Interpreteren rapportages Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs” worden handvatten gegeven 

voor het optimaliseren van het onderwijs met behulp van een cyclisch proces van signaleren, analyseren, plannen 

en handelen. 

Bovenschools beleid 

Legt het instrument verband met onderdelen van nationaal onderwijsbeleid? 

Het Cito Volgsysteem vo sluit aan bij de volgende speerpunten uit het landelijk onderwijsbeleid: 

 onderwijs op maat en flexibilisering waarbij leerlingen een vak kunnen volgen/afsluiten op een ander 

onderwijsniveau;  

 referentieniveaus taal en rekenen; 

 Europees Referentiekader; 

 opbrengstgericht werken. 
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Diatoetsen: Diatekst 

 

Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor taal (Nederlands en Engels) en 

rekenen voor basis- en voortgezet onderwijs, met aansluitend oefenmateriaal.  

 

Algemene kenmerken 

Naam instrument, leverancier en website 

Naam: Diatekst 

Leverancier: Diatoetsen  

Website: www.diatoetsen.nl/voortgezet-onderwijs/ 

Algemene kenmerken van instrument/interventie: 

 voor welke vakken? 

 voor welke leerjaren? 

 voor welke onderwijstypen? 

 Vakken:  

– Nederlands: Begrijpend Lezen (Diatekst), Woordenschat (Diawoord), Taalverzorging (Diaspel), 

Luistervaardigheid (Diafoon) ; 

– Engels: Leesbegrip (Diatekst) en Woordenschat (Diawoord); 

– Rekenen/wiskunde: Rekenen (Diacijfer) en Wiskunde (Diawisk); 

– Daarnaast is er voor de vakken Nederlands en Engels Diaplus, dat extra lesmateriaal aanbiedt 

op het gebied van taal dat aansluit op de toetsen. 

 Leerjaren: Alle toetsen zijn beschikbaar voor de eerste drie leerjaren van het VO, met uitzondering van 

Diafoon, dat alleen beschikbaar is voor het eerste leerjaar. Voor de toetsen Engels en Begrijpend Lezen 

Nederlands zijn er ook toetsen voor het vierde leerjaar. 

 Onderwijstypen: Er worden per leerjaar vijf onderwijsniveaus onderscheiden: vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-

tl, havo en vwo. De toetsen voor het vierde jaar zijn alleen beschikbaar voor havo en vwo, evenals de 

Toetsen Engels in het derde leerjaar. 

 

In de rest van deze beschrijving beperken we ons tot Diatekst. Diatekst is een diagnostische toets voor begrijpend 

lezen. 

 

Ook wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe release waarin Diatoetsen de opbrengsten uit de DTT wil 

meenemen, zoals andere vraagtypen en meer aansluiten op het niveau van de leerling. Deze nieuwe release is in 

2018-2019 voor het eerst beschikbaar en bouwt zich op van leerjaar 1 t/m leerjaar 4. 

Digitaal toetsen: zijn de toetsen digitaal af te nemen?  

De toets wordt digitaal en online afgenomen. 

Nieuwe itemvormen: bevatten de toetsen vernieuwende vraagtypen (niet alleen meerkeuzevragen)?  

De toets meet het begrip van teksten aan de hand van meerkeuzevragen. In één afname krijgen de leerlingen 5 of 

6 teksten, met bij elke tekst ongeveer tien tot twaalf meerkeuzevragen. Deze vragen hebben betrekking op drie 

niveaus: micro (vragen over het letterlijke begrip van woorden en zinnen), meso (vragen naar verbanden binnen 

de alinea) en macro (begrip van de strekking van de tekst). 

Itembanken: wat is de omvang van de itembanken van een toets, hoe worden deze onderhouden en hoe wordt 

de kwaliteit ervan geborgd?  

Leerlingen krijgen ten opzichte van eerdere toetsmomenten zo veel mogelijk andere teksten voorgelegd. Het kan 

echter voorkomen dat leerlingen een tekst in een volgende toets voor de tweede keer tegenkomen. Diatekst 

bestaat uit een toetsenbank met diverse teksten met bijbehorende vragensets. De teksten zijn gerangschikt op 

moeilijkheidsgraad. Leerlingen stappen deze toetsenbank op een bepaald punt in, afhankelijk van hun leerjaar en 

niveau. Binnen de toetsenbank doorlopen leerlingen vervolgens een bepaalde route, afhankelijk van hun prestatie 

tijdens de toets. Het kan voorkomen dat delen van verschillende routes elkaar overlappen. De teksten zijn 

ingedeeld op tekstniveau. Hierdoor kan het niveau op een betrouwbare manier bepaald worden.  
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Mate van validiteit en betrouwbaarheid van toetsen: wat is bekend over de validiteit en de betrouwbaarheid 

van de toetsen (bijvoorbeeld COTAN)? 

Uit ‘verantwoording en normering (2005)
27

’: Om de uiteindelijke teksten voor Diatekst te selecteren zijn een 

aantal stappen ondernomen. In de eerste plaats is er een corpus aangelegd van ongeveer 350 teksten uit 

recentere methoden voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) en de basisvorming (de eerste drie leerjaren). Na 

bestudering van het corpus zijn 112 teksten geselecteerd en verder geanalyseerd. Bij deze eerste selectie is gelet 

op criteria als tekstopbouw, tekstlengte (ongeveer 200 woorden) en ‘bevraagbaarheid’. Ook heeft het 

tekstonderwerp meegewogen. Om factoren van sociaal-culturele aard zoals voorkennis zoveel mogelijk uit te 

sluiten en bovendien een spreiding aan te brengen in de verschillende onderwerpen is gekozen voor teksten uit 

verschillende leergebieden zoals mens en maatschappij en mens en natuur. De 112 geselecteerde teksten zijn 

vervolgens geanalyseerd met behulp van een computerprogramma (textscreen) geschreven door studenten 

Informatiekunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit programma beoordeelde de moeilijkheidsgraad van de 

teksten aan de hand van bovengestelde criteria. De 30 uiteindelijke geselecteerde teksten zijn vervolgens ter 

controle voorgelegd aan negen deskundige beoordelaars (docenten). Deze beoordelaars is gevraagd de teksten in 

te delen in vijf groepen op basis van hun intuïtie over het niveau van de tekst. De indeling van de beoordelaars 

correspondeerde in hoge mate met de indeling die op basis van het computerprogramma tot stand kwam. 

 

De betrouwbaarheid van Diatekst is twee keer onderzocht in een grootschalig normeringsonderzoek. Daarin is 

onder meer gekeken naar de betrouwbaarheid van de vaardigheidsschaal, voorkomen van bias en 

betrouwbaarheid van verschillende combinaties van teksten. 

Adaptief toetsen: zijn de toetsen adaptief en hoe is de adaptiviteit vormgegeven?  

Diatekst is (gedeeltelijk) adaptief, wat inhoudt dat het niveau van de toets indien nodig na twee teksten wordt 

aangepast aan het niveau van de leerling. Op basis van de eerste twee teksten wordt de gemiddelde score 

berekend (BLN). Wanneer deze lager is dan wat verwacht mag worden gezien het instapniveau, wordt een tekst 

op een lager niveau aangeboden, en vice versa. Op deze manier wordt de leerling op zijn eigen niveau getoetst en 

is de meting betrouwbaarder. Dit geldt niet voor de havo- en vwo-toetsen voor het vierde leerjaar, dit zijn 

gefixeerde toetsen. 

Geautomatiseerde scoring: is bij de toetsen sprake van geautomatiseerde scoring en rapportages? 

Alle vragen worden automatisch en direct nagekeken. De leerling ziet niet of en welke vragen hij fout heeft 

gemaakt, ook niet na afloop van de toets. Wel ziet de leerling na afloop van de toets hoe hij/zij heeft gescoord in 

termen van de referentieniveaus. Daarnaast krijgt de leerling na afloop het tijdschrift LEES>> aangeboden met 

teksten op zijn niveau. 

De antwoorden worden direct opgeslagen en de resultaten zijn toegankelijk in de docentenmodule (zie ook kopje 

“soort feedback”).  

Diagnostische toetsen: welke leerdoelen worden met de diagnostische toets afgedekt. 

De resultaten op de toets worden weergegeven in Begrijpend Leesniveau (BLN) en dit wordt gekoppeld aan de 

referentieniveaus taal. De taakaspecten die bij deze referentieniveaus horen (begrijpen, interpreteren, evalueren 

en samenvatten) komen terug in de vraagtypen van Diatekst (micro, meso en macro). 

Feed-up en gegevensverzameling 

Transparantie = duidelijkheid over: 

 doel van de toets 

 inhoud van de toets 

 beoordelingscriteria (succescriteria) 

Diatekst geeft de docent inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, en 

diagnosticeert eventuele problemen. De toets kan enerzijds ingezet worden in een algemeen screeningsonderzoek 

dat veel scholen uitvoeren om lees- en taalzwakke leerlingen in een vroeg stadium te signaleren. Daarnaast geeft 

de toets een diagnostisch inzicht in de leesvaardigheid van de individuele leerlingen, onder andere door het 

opstellen van lezersprofielen. Hierdoor kan de school de leerling na de toetsafname gerichte ondersteuning 

bieden. 

                                                                 
27

  Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe release van de toetsen en dus ook aan een nieuwe verantwoordingskader.  
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De teksten in Diatekst zijn van verschillende niveaus en komen uit schoolboeken van diverse vakken en uit 

informatieve media zoals tijdschriften, voorlichtingsmaterialen en informatieve websites. Het gaat in alle gevallen 

om teksten en tekstfragmenten die zoveel mogelijk intact zijn gelaten en begrijpelijk zijn zonder beeld. 

 

De ruwe scores worden omgezet naar begrijpend leesniveau (BLN), en daarna gekoppeld aan de referentieniveaus 

taal. Ook worden er per schooltype en leerjaar zogenaamde streefscores gegeven, die het gebied aanduiden 

waarin de score van de leerling idealiter moet vallen in zijn ontwikkeling naar het volgende referentieniveau. Er is 

sprake van een goede score wanneer de leerling binnen de streefscore-range valt, maar ook speelt de voortgang 

ten opzichte van het vorige meetmoment mee. 

Inhoud instrument: 

 methodegebonden 

 curriculumgebonden 

 hogere cognitieve vaardigheden (inzicht, probleem oplossen) 

 competenties en complexe vaardigheden 

 niet cognitieve houdingen en vaardigheden 

Diatekst is een curriculumgebonden instrument. Het bevat methode-onafhankelijke toetsen die online worden 

afgenomen. 

Soort instrument 

Diatekst biedt methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor begrijpend lezen, met aansluitend 

oefenmateriaal.  

Feed-up:  

 afstemming op leerdoelen 

 (inzichtelijkheid van) afstemming op het curriculum 

Voor afstemming op leerdoelen zie onder het kopje “Diagnostische toetsen”. 

Afstemming op summatieve toetsen en examens (inhoud, vorm en vanaf welk leerjaar) 

Diatekst en de bijbehorende opgaven zijn afgestemd op de referentieniveaus taal. Deze referentieniveaus 

beschrijven welke basiskennis en – vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal. De referentieniveaus 

taal worden door het CvTE ook gebruikt voor de centrale examens.  

Afnamemoment: 

 geadviseerde afnamemomenten 

 bewust gepland (als onderdeel leerproces), ‘verplicht’ gepland (toets moet worden afgenomen) of 

spontaan (op initiatief leerling tijdens leerproces) 

Voor het eerste leerjaar zijn er twee toetsen beschikbaar (A en B), waarbij aangeraden wordt om de A-versie in de 

eerste helft van het schooljaar af te nemen (sept t/m nov) en de B-versie in de tweede helft (april t/m juni). Voor 

de leerjaren daarna zijn er ook een A en een B-versie beschikbaar, alleen is de A-versie daarbij gelijk aan de B-

versie van het voorgaande leerjaar. Aangeraden wordt dan ook om in deze jaren alleen de B-versie af te nemen, 

en de A-versie in deze jaren alleen te gebruiken wanneer een leerling tussentijds instroomt. De B-versie kan net 

als in het eerste jaar afgenomen worden in de tweede helft van het leerjaar, waarbij aangeraden wordt om dit in 

de periode april t/m juni te doen. 

 

De toetsen kunnen in principe afgenomen worden wanneer de docent dit wil, al betekent dit soms dat er contact 

moet worden opgenomen met de Helpdesk (de B-versie komt automatisch vanaf 1 januari beschikbaar, eerder kan 

maar daarvoor moet contact worden gezocht met de helpdesk). Ook bepaalt de docent wanneer leerlingen de 

toets maken, doordat ze deze moeten klaar zetten in de docentmodule. Doordat de docent de inloggegevens aan 

het begin van de toets aan de leerling overhandigt, en daarna weer meeneemt is het voor de leerling in principe 

niet mogelijk om de toets in de eigen tijd te maken. 

Wie bepaalt welke toets/opdracht gemaakt wordt: docent of leerling? 

De docent bepaalt welke toets wordt gemaakt, door deze klaar te zetten voor de leerling. Eerder kan een leerling 

de toets niet maken. 
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Feedback 

Is feedback een integraal onderdeel van het instrument of moet de docent de resultaten vertalen in feedback? 

En aanvullend, gaat het daarbij om feedback op het niveau van: 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Feedback is een integraal onderdeel van het instrument, en wordt voor docenten gegeven op zowel leerling-, klas-

, cohort- en schoolniveau: 

 Op leerlingniveau is het mogelijk om per toets de versie, duur, BLN-score, referentieniveau en 

percentielscore te zien. Ook wordt hierin het lezerstype (zie ‘soort feedback’) en de scores op 

mirco,meso en macro niveau getoond. Wederom kan hier in een grafiek de ontwikkeling van de 

leerlingen in relatie tot de referentieniveaus en de streefscores worden afgelezen. 

 Op klasniveau kan per klas het klassengemiddelde, de gemiddelde score per geslacht en de minimum en 

maximumscore met de bijbehorende referentieniveaus worden bekeken. Ook de streefscore wordt 

getoond, mits er maar één toetsniveau en één leerjaar is geselecteerd. 

 Cohortniveau: Op cohortniveau kan de ontwikkeling van een cohort leerlingen gevolgd worden over 

verschillende schooljaren waarbij de BLN score wordt afgezet tegen de referentieniveau en de 

streefscores. 

 Schoolniveau: Op schoolniveau kan eerst een selectie worden gemaakt van een of meerdere 

toetsniveaus en leerjaren waarvan men de resultaten wil zien. Ook kan er een keuze worden gemaakt 

tussen de scores A/E (letterscore) of I-V (niveauscore)( beiden zijn percentielscores). Vervolgens worden 

de resultaten getoond in een staafdiagram (letter- of niveauscore in vergelijking met het landelijk 

gemiddelde) en een tabel met daarin het aantal leerlingen, de gemiddelde BLN-score, de streefscore 

(alleen wanneer er één toetsniveau en leerjaar geselecteerd is) en de minimum en maximum behaalde 

BLN-scores. Binnen de module kan er makkelijk geschakeld worden tussen verschillende toetsversies (A 

en B) en schooljaren. 

Leerlingen krijgen na afloop van hun toets alleen te zien waar zij zich bevinden op de referentieladder. 

 

Voor alle resultaten die op het scherm worden getoond, geldt dat deze kunnen worden opgeslagen en uitgedraaid 

als pdf-rapportage. Deze rapportages bevatten de informatie die je op het scherm ziet, met daarbij een korte 

uitleg van de getoonde scores. Op leerlingniveau kunnen daarnaast ‘leerlingkaarten’ worden uitgedraaid, die 

geschikt zijn om aan leerlingen mee te geven. Deze bevatten dezelfde informatie als de rapportage op 

leerlingniveau die hierboven beschreven staat. 

Geeft het instrument feedback aan: 

 docenten 

 leerlingen 

Het instrument geeft zowel feedback aan de docent (uitgebreid) als de leerling (miniem). Zie boven. 

Soort ‘feedback’: 

 beoordelend (oordeel of iets goed of fout is) 

 feedback (waar staat een leerlingen ten opzichte van het leerdoel) 

 feedforward (aanpak/suggesties om verder te komen richting het leerdoel) 

 Beoordelend: Via de docentmodule krijgt een docent zicht op de resultaten op leerlingniveau. Hier kan 

worden gekeken op welke domeinen (micro, meso en macro) en vragen er goed of slecht is gescoord, 

welk referentieniveau er bij het totaalresultaat hoort en welke letterscore (A t/m E of I t/m V) hierbij 

hoort. Ook wordt er bij zwakker scorende leerlingen (C t/m E score of III t/m IV niveau) aangegeven 

onder welk lezerstype ze vallen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de probleemlezer (zeer 

zwakke totaalscore), de compenserende lezer (moeite met begrip op microniveau) en de schoolse lezer 

(zwakke meso- en/of macroscore). 

 Feedback: Voor de leerling geldt dat deze alleen te zien krijgt hoe deze gescoord heeft ten opzichte van 

de referentieladder. Docenten kunnen naast de BLN score ook de streefscore en het referentieniveau 

zien. Hiermee kan worden afgelezen of de leerling voldoende op weg is om het uiteindelijk beoogde 

referentieniveau te halen.  
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 Feedforward: Zoals onder ‘beoordelend’ valt af te lezen worden de zwakkere lezers gediagnosticeerd. 

Met deze diagnose kunnen docenten leerlingen gericht stof aanbieden om hun zwakke punten te 

verbeteren. Via Diaplus, een online databank waarin digitale tijdschriften, teksten, oefeningen en 

oefentoetsen verzameld zijn, kunnen docenten dan gericht oefeningen selecteren die de leerlingen 

kunnen maken. Onderdeel hiervan is het (digitale) tijdschrift ‘LEES>>’, dat beschikbaar is op drie niveaus 

(VO). Dit tijdschrift kan na afloop van de toets ook door de leerling zelf worden aangevraagd door hun e-

mailadres in te vullen. Leerlingen krijgen dan het tijdschrift toegestuurd dat qua niveau aansluit bij hun 

toetsscore toegestuurd, zodat ze op hun eigen niveau verder kunnen werken. Voor scholen geldt dat zij 

voor het gebruik van Diaplus een licentie hiervoor moeten bezitten. 

Bevat de handleiding van het instrument:  

 aanwijzingen voor het geven van feedback aan leerlingen 

 voorbeelden van effectieve feedback 

Op het Youtube-kanaal van Diatoetsen staat een filmpje waarin wordt getoond hoe een docent samen met de 

leerling de behaalde referentiescores kan bekijken en hoe ze samen de vragen die fout zijn gemaakt opnieuw 

kunnen maken. 

Tijdigheid en frequentie van feedback 

De feedback is gelijk nadat de toets gemaakt is op te vragen in de docentmodule. Dit kan vervolgens gedaan 

worden wanneer de docent dit wenst. 

Gerichtheid op zelfevaluatie door leerlingen en zelfregulerend leren: 

 stimulering zelfreflectie 

 leerlingen geven elkaar feedback 

In Diatekst is geen aandacht voor zelfreflectie van leerlingen of voor het geven van feedback door leerlingen aan 

elkaar. 

Interventies 

Interventies op het niveau van (overlapt deels met feedforward, zie boven als onderdeel bij soort ‘feedback’): 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Met behulp van Diaplus en LEES>> (zie ook kopje ‘soort feedback’) kunnen er op leerlingniveau gericht extra 

oefeningen worden gegeven. Door de diagnoses van leerlingen op klasniveau te bundelen, kan de klas in groepen 

worden opgedeeld op basis van niveau en/of lezerstype. De leerlingen in elk groep kunnen instructie op maat 

krijgen of dezelfde opdrachten maken. 

Wie initieert de interventie (vervolgacties, vgl. feedforward)? 

 docent 

 (mede)leerling 

De docent door extra oefenmateriaal te downloaden uit Diaplus, en de leerling door LEES>> aan te vragen. 

Aanpassingen in instructie (gepland en voorschrijvend of meer flexibel) 

De docent bepaalt of en op welke wijze de resultaten van de toetsen gebruikt worden voor het aanpassen van de 

instructie. 

Handreikingen (concrete voorbeelden en suggesties) betreffende didactische interventies, differentiatie, 

planmatig handelen 

Ja, het eerder genoemde Diaplus/LEES>>. In Diaplus is tevens een docentenhandleiding te vinden met daarin 

didactische uitleg en tips. Ook wordt er in de handleiding uitgelegd hoe de resultaten moeten worden 

geïnterpreteerd, hoe leerlingen kunnen worden gegroepeerd op basis van deze resultaten, en welke materiaal van 

Diaplus hier bij kan worden gebruikt. Zo wordt er per lezerstype aangegeven welk soort oefeningen dit type het 

best kan oefenen.  
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Condities op schoolniveau 

Materiële randvoorwaarden/tijd: Bevat het instrument voldoende duidelijke aanwijzingen over benodigde tijd 

en materiële hulpmiddelen? 

Er staan instructieteksten in de handleiding voor de afname en ook het verloop en duur van de afname (50 

minuten) wordt behandeld. Op de website staat een overzicht van de systeemeisen. 

Rol schoolleiding: Geeft het instrument aanwijzingen over de inbedding in de schoolorganisatie als geheel en de 

rol van de schoolleiding in het bijzonder? 

Diatekst kan worden gebruikt als leerlingvolgsysteem, zodat de ontwikkeling van leerlingen gedurende de eerste 

drie/vier jaar van hun middelbare schoolloopbaan kan worden gevolgd. Er staat in de handleiding niks over de rol 

van de schoolleiding. 

Samenwerking docenten: Geeft het instrument aanwijzingen voor samenwerking met collega’s? 

Nee. 

Evaluatiecultuur: Geeft het instrument informatie over de doelstelling (ten opzichte van brede 

onderwijsdoelen) en filosofie ervan? 

De resultaten worden in relatie gebracht met de referentieniveaus en het niveau waarop een leerling gezien het 

leerjaar en onderwijsniveau zou moeten zitten. 

Bovenschools beleid 

Legt het instrument verband met onderdelen van nationaal onderwijsbeleid? 

Diatekst sluit aan bij de volgende speerpunten uit het landelijk onderwijsbeleid: 

 onderwijs op maat; 

 passend onderwijs; 

 referentieniveaus taal; 

 opbrengstgericht werken. 
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Oefenweb: Rekentuin 

 

Oefenweb biedt digitale, adaptieve, methode-onafhankelijke leeromgevingen die de leerling en de 

docent uitgebreide feedback geven. Tot oefenweb behoren onder meer Rekentuin (rekenen), Taalzee 

(taal) en Words&Birds (Engels).  

 

Algemene kenmerken 

Naam instrument, leverancier en website 

Naam: Oefenweb 

Leverancier: Oefenweb.nl 

Website: www.oefenweb.nl en www.rekentuin.nl 

Algemene kenmerken van instrument/interventie: 

 voor welke vakken? 

 voor welke leerjaren? 

 voor welke onderwijstypen? 

 Vakken: Oefenweb heeft drie leeromgevingen: 

– Rekentuin: voor rekenen 

– Taalzee: voor taal 

– Words&Birds: voor Engels 

 Leerjaren: Rekentuin en Taalzee zijn geschikt voor leerlingen vanaf groep 1 van het basisonderwijs tot en 

met klas 6 van het voortgezet onderwijs. Words&Birds is geschikt voor leerlingen vanaf de bovenbouw 

van het basisonderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

 Onderwijstypen: de leeromgevingen zijn geschikt voor alle onderwijstypen van leerlingen in de hiervoor 

aangegeven leeftijdscategorieën. 

 

In de rest van deze beschrijving beperken we ons tot Rekentuin. 

Digitaal toetsen: zijn de toetsen digitaal af te nemen?  

Rekentuin is een volledig online leeromgeving. 

Nieuwe itemvormen: bevatten de toetsen vernieuwende vraagtypen (niet alleen meerkeuzevragen)?  

Rekentuin heeft 20 verschillende spellen. De spellen bevatten zowel open als gesloten vragen. In alle gevallen is er 

één antwoord goed. 

Itembanken: wat is de omvang van de itembanken van een toets, hoe worden deze onderhouden en hoe wordt 

de kwaliteit ervan geborgd?  

De itembank van Rekentuin bestaat uit ruim 20.000 opgaven verdeeld over 20 spellen. Rekentuin is voortgekomen 

uit wetenschappelijk onderzoek en is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer van de 

Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2009 is Oefenweb opgericht door de UvA Holding en de Programmagroep 

Psychologische Methodenleer van de UvA met als doel Rekentuin verder te ontwikkelen en op de markt te 

brengen. Inmiddels heeft ook Cito een belang in Oefenweb. De ruim 20.000 opgaven zijn in eigen beheer door 

experts ontwikkeld.  

 

Rekentuin wordt continu doorontwikkeld. Er worden voortdurend nieuwe spellen en opgaven toegevoegd. 

Oefenweb heeft een psychometricus in dienst die regelmatig de data analyseert. Op basis van zijn bevindingen 

worden eventuele aanpassingen gedaan. 

Mate van validiteit en betrouwbaarheid van toetsen: wat is bekend over de validiteit en de betrouwbaarheid 

van de toetsen (bijvoorbeeld COTAN)? 

Rekentuin heeft geen COTAN-beoordeling.  

Rekentuin is ontwikkeld in een zorgvuldig proces waarin meerdere aspecten om de kwaliteit van de opgaven en 

het adaptieve systeem te borgen wetenschappelijk onderzocht zijn. Het gaat daarbij onder meer om de 

http://www.oefenweb.nl/
http://www.rekentuin.nl/
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betrouwbaarheid en validiteit van itemratings en persoonsratings (meetefficiëntie van het adaptieve systeem) en 

om een classificatie van foute antwoorden.
28

 

Adaptief toetsen: zijn de toetsen adaptief en hoe is de adaptiviteit vormgegeven?  

Alle spellen in Rekentuin zijn volledig adaptief. In Rekentuin wordt gebruik gemaakt van een adaptief systeem 

gebaseerd op het Elo-ratingsysteem uit de schaakwereld. Dit systeem wordt gebruikt om zowel de moeilijkheden 

van opgaven als de vaardigheden van leerlingen door de tijd heen te kunnen bepalen. Leerlingen spelen als het 

ware tegen opgaven. Zowel leerlingen als opgaven hebben een rating. Als een leerling een opgave goed maakt, 

heeft de leerling ‘gewonnen’ en stijgt deze in rating. De opgave was kennelijk iets makkelijker dan eerst ingeschat 

dus deze ‘verliest’ en daalt in rating. Bij het maken van de rating wordt niet alleen gekeken naar het goed of fout 

maken van een opgave, maar ook naar de tijd die een leerling nodig heeft om een opgave te maken. De rating is 

voor de leerlingen een indicatie van hun vaardigheid en voor de opgaven van hun moeilijkheid. Hierdoor kiest het 

systeem steeds opgaven die passen bij de vaardigheid van de leerling. Het systeem meet continu en reageert 

direct op verandering; na elke opgave worden de inschattingen van de vaardigheid van de leerling en de 

moeilijkheid van de opgaven bijgesteld. Hierdoor kan elke leerling altijd op zijn eigen niveau oefenen. Daarbij 

hanteert Rekentuin de regel dat leerlingen ongeveer 75 procent van de opgaven goed moeten kunnen maken. 

Geautomatiseerde scoring: is bij de toetsen sprake van geautomatiseerde scoring en rapportages? 

De gemaakte opgaven worden direct nagekeken. Een leerling kan meteen zien of hij een opgave goed of fout 

heeft gemaakt. Bovendien worden de gegeven antwoorden meteen verwerkt in de rapportages die voor docenten 

zichtbaar zijn via het dasboard en in de groeikaart waarin een leerling meer informatie kan vinden over de 

gemaakte opgaven. 

Diagnostische toetsen: welke leerdoelen worden met de diagnostische toets afgedekt. 

Rekentuin biedt een koppeling met leerdoelen voor vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. De leerdoelen zijn gebaseerd op de nieuwe leerjaardoelen voor het primair onderwijs. 

Bij deze nieuwe leerjaardoelen worden de kerndoelen concreter en meer gespecificeerd. Omdat de nieuwe 

leerjaardoelen nog niet officieel zijn opgeleverd, maakt Rekentuin gebruik van de versie van de leerjaardoelen die 

ook gebruikt worde in de zogenaamde Proeftuin Linked Data – rekenen PO van Kennisnet en SLO. Er is geen 

koppeling met leerjaardoelen voor het voortgezet onderwijs. 

Feed-up en gegevensverzameling 

Transparantie = duidelijkheid over: 

 doel van de toets 

 inhoud van de toets 

 beoordelingscriteria (succescriteria) 

Docenten 

In de whitepaper “Spelenderwijs en adaptief oefenen, meten en volgen in één online leeromgeving” worden 

meerdere doelen beschreven waarvoor Rekentuin kan worden ingezet: 

 leerlingen spelenderwijs laten oefenen op hun eigen niveau: uitdagende oefenstof bieden aan goede 

leerlingen en motiverende oefenstof aan zwakke leerlingen;  

 volgsysteem: docenten inzicht bieden in de voortgang van leerlingen; 

 het geven/maken van online huiswerk; 

 vervanging van bestaande methode aangevuld met eigen instructie van de docent. 

 

Op de website van Rekentuin staat van elk spel een beknopte beschrijving, waardoor docenten weten welke 

vaardigheid in een bepaald spel geoefend kan worden. Via de helpfunctie in de online leeromgeving kunnen 

docenten een beschrijving lezen van de spelomgeving. Deze bestaat uit een basis- en een bonusomgeving. Er 

wordt uitgelegd wat deze omgevingen inhouden, wat de standaardinstellingen zijn (welke spellen tot de basis- en 

de bonusomgeving behoren) en hoe een docent deze instellingen kan aanpassen. Ook wordt beschreven wat het 

doel van het spel voor leerlingen is. 

 

                                                                 
28

  Meer informatie is te vinden in het artikel “Computer adaptive practice of Maths ability using a new item response model 
for on the fly ability and difficulty estimation” (Klinkenberg, S., Straatemeier, M. & Maas, H.L.J. van der (2011) Computers & 
Education, 57, 2, 1813-1824). 
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In de rapportages van Rekentuin wordt gewerkt met drie soorten scores: 

 Oefenwebscore: deze score geeft aan hoe een leerling scoort in vergelijking met alle andere leerlingen 

die hetzelfde spel hebben gespeeld. De scores lopen van 1 tot 1.000. Een aantal scores zijn gekoppeld 

aan leerjaren zodat snel zichtbaar is of een leerling het niveau van een specifiek leerjaar beheerst. De 

scores van 300, 500 en 800 zijn gelijk aan het gemiddelde niveau van alle spelers van respectievelijk eind 

groep 3, eind groep 5 en eind groep 8. 

 Relatieve score: dit is een percentielscore die loopt van 0% tot en met 100%. De score van een leerling 

wordt vergeleken met de normgroep bestaande uit alle leerlingen van dezelfde leeftijdscategorie 

(groep/leerjaar) binnen hetzelfde spel. Kanttekening hierbij is volgens de website dat de normgroep 

voor basisschoolleerlingen veel betrouwbaarder is dan voor vo-leerlingen. De groep 

basisschoolleerlingen is aanzienlijk groter dan de groep vo-leerlingen die Rekentuin gebruikt. Bovendien 

zitten de vo-leerlingen die Rekentuin gebruiken vaak op het vmbo. In de toelichting voor docenten is te 

lezen: ”We raden leerkrachten van de middelbare school daarom ook aan om percentielscores te 

vergelijken met die van groep 8 van de basisschool.” 

 Beheersingspercentage: per leerdoel voor elk van de vier hoofdbewerkingen wordt met een percentage 

aangegeven in welke mate een leerling het betreffende leerdoel beheerst. Een percentage van 90% 

betekent bijvoorbeeld dat een leerling 90% van de opgaven die bij dit leerdoel horen, goed zal maken. 

De leerdoelen zijn gebaseerd op de nieuwe leerjaardoelen van SLO voor het primair onderwijs. 

 

Leerlingen 

In de online leeromgeving kunnen leerlingen uitleg lezen over Rekentuin. Deze uitleg beschrijft de werking van 

Rekentuin als een spel. Er is uitleg opgenomen over onder meer de basis- en de bonusomgeving, keuze voor het 

niveau van de opgaven en het verdienen van muntjes en prijzen. Na het lezen weten leerlingen hoe zij veel 

munten kunnen verdienen. Met deze munten kunnen zij vervolgens prijzen kopen. In de spelomgeving kunnen 

leerlingen de namen zien van de spellen die zij kunnen spelen. Bij spellen waarbij de opgaven niet voor zich 

spreken kunnen leerlingen een uitleg over het spel lezen.  

Inhoud instrument: 

 methodegebonden 

 curriculumgebonden 

 hogere cognitieve vaardigheden (inzicht, probleem oplossen) 

 competenties en complexe vaardigheden 

 niet cognitieve houdingen en vaardigheden 

Rekentuin is een curriculumgebonden instrument. Het is een online leeromgeving die methode-onafhankelijk is.  

Soort instrument 

Rekentuin is een online leeromgeving die methode-onafhankelijk is. In de eerder genoemde whitepaper wordt 

aangegeven dat er ook scholen zijn die Rekentuin samen met de eigen instructie van de docent gebruiken als 

vervanging van de oude methode. 

Feed-up:  

 afstemming op leerdoelen 

 (inzichtelijkheid van) afstemming op het curriculum 

Voor afstemming op leerdoelen zie onder het kopje “Diagnostische toetsen”.  

 

In de 20 spellen van Rekentuin komen verschillende vaardigheden aan bod: basisvaardigheden (tellen, 

cijferreeksen, getallen), hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), overige 

rekenvaardigheden (breuken, meten, klokkijken, geld en verhaaltjessommen) en cognitieve vaardigheden die 

samenhangen met rekenvaardigheid (logisch redeneren en werkgeheugen). Op de website van Rekentuin staat 

van elk spel een beknopte beschrijving, waardoor docenten weten welke vaardigheid in een bepaald spel 

geoefend kan worden. 

Afstemming op summatieve toetsen en examens (inhoud, vorm en vanaf welk leerjaar) 

De opgaven in de spellen van Rekentuin voldoen aan de referentieniveaus voor rekenen. Oefenweb streeft ernaar 

op termijn alle onderdelen uit de referentieniveaus die zich lenen voor de digitale omgeving, aan te bieden binnen 

haar producten (in elk geval voor het PO). Voor de vier hoofdbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 
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en delen is er een koppeling met referentieniveaus. Ook geeft Rekentuin bij de overige spellen inzicht in de 

opgaven waarop een leerling, gezien zijn of haar vaardigheidsniveau, het meest onder verwachting scoort. Dit 

biedt snel inzicht in welke opgaven nog niet worden beheerst. 

 

De referentieniveaus rekenen worden door het CvTE gebruikt voor de ijking van de rekentoets, die onderdeel 

uitmaakt van het centrale examen. 

Afnamemoment: 

 geadviseerde afnamemomenten 

 bewust gepland (als onderdeel leerproces), ‘verplicht’ gepland (toets moet worden afgenomen) of 

spontaan (op initiatief leerling tijdens leerproces) 

Er zijn geen vaste oefenmomenten voor de opgaven in Rekentuin. De tijdsduur en frequentie van het oefenen 

door leerlingen hangen af van het doel waarvoor Rekentuin kan worden gebruikt. Per doel wordt het volgende 

geadviseerd: 

 leerlingen spelenderwijs laten oefenen op hun eigen niveau: wekelijks ongeveer 25 minuten; 

 huiswerk: achteraf controleren hoeveel opgaven leerlingen geoefend hebben; 

 volgsysteem: minimaal drie keer per jaar een oefenperiode waarin leerlingen verdeeld over drie weken 

tijd ongeveer drie uur oefenen; 

 vervanging van bestaande methode: dagelijks ongeveer 25 minuten. 

 

Het oefenen van de opgaven is in de meeste gevallen bewust gepland. Het oefenen in Rekentuin is een onderdeel 

van het leerproces van leerlingen. In sommige gevallen kan het gebruik van Rekentuin meer spontaan zijn. 

Leerlingen kunnen met hun inloggegevens ook thuis oefenen, ook als dit geen huiswerk is. 

Wie bepaalt welke toets/opdracht gemaakt wordt: docent of leerling? 

In Rekentuin wordt een onderscheid gemaakt tussen een basis- en een bonusomgeving. Er zijn drie mogelijkheden 

om te bepalen welke spellen beschikbaar zijn in deze twee omgevingen. De eerste is de standaardinstelling. Deze 

is met name gericht op hoofdrekenen en automatiseren. Bij deze instelling zijn 10 spellen beschikbaar in de 

basisomgeving en negen in de bonusomgeving. Er is sprake van afhankelijkheid; sommige spellen, zowel in de 

basis- als de bonusomgeving komen pas beschikbaar als een leerling goed genoeg scoort tijdens basisspellen. De 

tweede instelling is de alternatieve instelling. Deze is met name gericht op inzicht in de relaties tussen getallen. Er 

zijn 6 spellen beschikbaar in de basisomgeving en 13 in de bonusomgeving. Ook hier is sprake van afhankelijkheid 

tussen verschillende spellen. De laatste instelling is de aangepaste instelling. Hierbij kan per school, per klas of per 

leerling bepaald worden welke spellen in de basis- en de bonusomgeving worden opgenomen. Bij deze instelling is 

beschikbaarheid van de spellen niet onderling afhankelijk. 

 

In Rekentuin kan een leerling zelf kiezen welk spel hij speelt. Welke spellen beschikbaar zijn is afhankelijk van de 

instellingen voor de beschikbaarheid van spellen zoals hierboven beschreven. Leerlingen worden op verschillende 

manieren uitgedaagd om alle spellen regelmatig te spelen. Zo zijn de spellen in de bonusomgeving pas 

beschikbaar als een leerling voldoende spellen in de basisomgeving heeft geoefend (behalve als gekozen is voor de 

aangepaste spelinstelling). Bovendien moet een leerling per spel minimaal 10 opgaven per week spelen om 

toegang te hebben tot de bonusomgeving. Als er te weinig gespeeld is, staat er bij het betreffende spel een gieter. 

 

Binnen een spel kan een leerling zelf een keuze maken uit makkelijke, gemiddelde of moeilijke opgaven. Met 

moeilijke opgaven zijn twee keer zoveel muntjes te verdienen en met makkelijke opgaven de helft minder dan met 

de gemiddelde opgaven. 

Feedback 

Is feedback een integraal onderdeel van het instrument of moet de docent de resultaten vertalen in feedback? 

En aanvullend, gaat het daarbij om feedback op het niveau van: 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Docenten 

De feedback op de geoefende opgaven bestaat voor docenten uit overzichten op drie niveaus: klas of groep, 
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leerling en leerdoel. De overzichten bevatten de volgende informatie: 

 Klas of groep: in de overzichten per klas is informatie opgenomen over alle leerlingen in een bepaalde 

schoolklas en de overzichten per groep over alle leerlingen in een bepaalde leeftijdsgroep. Verder zijn 

beide overzichten hetzelfde. De overzichten hebben drie tabbladen: 

– Score: hierin staat een overzicht van de prestaties van alle leerlingen per spel. Per speler wordt 

de positie ten opzichte van de normgroep weergegeven (relatieve score). Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van vijf kleurcoderingen variërend van donkergroen (percentielscore van 

meer dan 95%) tot donkerrood (percentielscore van minder dan 5%). 

– Laatst gespeeld: hierin staat een overzicht waarin per leerling en per spel te zien is wanneer 

voor het laatst gespeeld is. Ook hier wordt gewerkt met vijf kleurcoderingen variërend van 

donkergroen (vandaag) tot donkerrood (meer dan een half jaar geleden). 

– Opgaven gemaakt: hierin staat een overzicht waarin per leerling en per spel te zien is hoeveel 

opgaven een leerling gemaakt heeft. Via rolmenu’s kan een docent de gewenste periode 

selecteren of een begin- en einddatum invoeren. 

 Leerling: in het klas- of groepsoverzicht kan een docent per leerling op “bekijken” klikken. De docent 

heeft dan toegang tot de volgende overzichten op individueel niveau: 

– Domeinscores: in dit overzicht staat een tabel waarin per spel de Oefenwebscore en de 

relatieve score zijn opgenomen. Ook is per spel te zien hoeveel dagen geleden een leerling 

voor het laatst geoefend heeft en hoeveel opgaven een leerling in totaal gemaakt heeft. 

– Nachtmerries en droomopgaven per spel: van de 50 opgaven die een leerling het laatst 

gemaakt heeft, staan hier de vijf best gemaakte opgaven (droom) en de tien minst goed 

gemaakte opgaven (nachtmerrie). De minst goed gemaakte opgaven kunnen zowel fout 

gemaakte, niet beantwoorde en langzaam gemaakte opgaven zijn. 

– Ontwikkelingsgrafieken per spel: deze tonen de ontwikkeling van de Oefenwebscore van een 

leerling in de tijd. Per week is de score en het aantal gemaakte opgaven te zien. 

 Leerdoel: een overzicht waarin per leerling en per leerdoel voor elk van de vier hoofdbewerkingen een 

percentage staat dat aangeeft in welke mate een leerling het betreffende leerdoel beheerst.  

 

Leerlingen 

Leerlingen krijgen zowel tijdens het oefenen van de opgaven als na afloop feedback. Meer over informatie 

hierover is opgenomen onder het kopje “Soort feedback”. 

Geeft het instrument feedback aan: 

 docenten 

 leerlingen 

Zoals hiervoor beschreven geeft Rekentuin feedback aan zowel docenten als leerlingen. 

Soort ‘feedback’: 

 beoordelend (oordeel of iets goed of fout is) 

 feedback (waar staat een leerling ten opzichte van het leerdoel) 

 feedforward (aanpak/suggesties om verder te komen richting het leerdoel) 

Docenten 

In de resultaatoverzichten voor docenten worden drie soorten ‘scores’ gebruikt, die in meer of mindere mate 

inzicht geven in waar leerlingen staan ten opzichte van het leerdoel: de Oefenwebscore, de relatieve score en het 

beheersingspercentage. Per leerling heeft een docent ook zicht op de droomopgaven en nachtmerries. Deze 

bieden een docent input voor verdere instructie (feedforward). 

 

Leerlingen 

Tijdens het maken van de opgaven krijgen leerlingen beoordelende feedback. Als zij een opgave hebben gemaakt, 

krijgen zij direct te zien of het antwoord goed of fout is. Bij een fout antwoord, verschijnt ook het juiste antwoord 

in beeld.  

Na afloop van het spelen kunnen leerlingen op de zogenaamde groeikaart een overzicht zien van hun scores. Op 

de groeikaart zijn alleen spellen opgenomen die een leerling al een keer gespeeld heeft. De score wordt op twee 

manieren weergegeven: sterren (1-10) en een getal van 1 tot en met 1000. Het maximaal aantal te behalen 
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sterren is 10; een leerling kan alle opgaven binnen het spel oplossen. Een score van bijvoorbeeld 5 sterren houdt 

in dat een leerling de helft van de opgaven goed kan maken. De score van 1 tot en met 1000 is de Oefenwebscore 

die we eerder al toegelicht hebben. Naast de scores staan op de groeikaart ook het aantal gemaakte opgaven per 

spel en het aantal dagen sinds een leerling voor het laatst gespeeld heeft. Per spel kan een leerling doorklikken 

voor meer informatie. Er verschijnt dan een overzicht van droomopgaven en nachtmerries. In de uitleg wordt aan 

leerlingen geadviseerd om goed naar de nachtmerries te kijken. “Misschien zie je wel wat er fout ging. Anders 

vraag je een ander om hulp.” 

 

Voor een deel van de spellen zijn er filmpjes met uitleg beschikbaar. Welke filmpjes een leerling kan bekijken, is 

afhankelijk van de goede en foute antwoorden die een leerling heeft gegeven. De beschikbaarheid van filmpjes 

wordt weergegeven door een videocamera bij het betreffende spel. De filmpjes zijn te beschouwen als 

feedforward. Leerlingen krijgen namelijk uitleg over de onderdelen die zij minder goed beheersen.  

Bevat de handleiding van het instrument:  

 aanwijzingen voor het geven van feedback aan leerlingen 

 voorbeelden van effectieve feedback 

Het geven van feedback aan leerlingen is geïntegreerd in Rekentuin. 

Tijdigheid en frequentie van feedback 

Er zijn binnen Rekentuin verschillende momenten waarop feedback gegeven wordt. 

 Bij het kiezen van een spel ziet een leerling welke spellen hij niet vaak genoeg gespeeld heeft (daar staat 

een gieter bij). Ook zijn er spellen waarbij een videocamera staat afgebeeld. Voor het betreffende spel 

zijn dan een of meer filmpjes beschikbaar.  

 Tijdens het maken van een opgave kan een leerling op “?” klikken. Afhankelijk van het spel dat gespeeld 

wordt verschijnt dat het juiste antwoord of het juiste antwoord voorzien van een korte uitleg. 

 Als leerlingen een opgave hebben beantwoord, klikken zij op “OK”. Zij krijgen dan meteen te zien of het 

antwoord goed of fout is. Als het antwoord fout is, krijgen zij ook het juiste antwoord te zien.  

 Direct nadat een leerling een spel gespeeld heeft, zijn de antwoorden op gemaakte opgaven verwerkt in 

de groeikaart van de leerling en in de resultaatoverzichten voor de docent. 

Gerichtheid op zelfevaluatie door leerlingen en zelfregulerend leren: 

 stimulering zelfreflectie 

 leerlingen geven elkaar feedback 

Rekentuin wordt aan leerlingen uitgelegd als een spel, waarbij ze munten kunnen verdienen om daar vervolgens 

prijzen mee te kopen. Er zijn meerdere strategieën om veel munten te verdienen en om nieuwe spellen vrij te 

spelen (zie onder het kopje “Wie bepaalt welke toets/opdracht gemaakt wordt”). Deze strategieën kunnen 

zelfreflectie door leerlingen bevorderen. 

 

Leerlingen hebben toegang tot de groeikaart waar zij zien welke spellen ze onlangs hebben gespeeld en waar ze 

goed en minder goed in zijn. Ook kunnen ze per spel hun nachtmerrieopgaven bekijken, dit zijn de meest 

opvallendste fouten per spel. 

 

In Rekentuin is geen aandacht voor het geven van feedback door leerlingen aan elkaar. 

Interventies 

Interventies op het niveau van (overlapt deels met feedforward, zie boven als onderdeel bij soort ‘feedback’): 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

De instructiefilmpjes in Rekentuin zijn gericht op het niveau van de leerling. Deze filmpjes zijn er voor negen 

spellen. De filmpjes maken onderdeel uit van “Laat eens zien!” waarmee Rekentuin een koppeling heeft.
29

 De 

beschikbaarheid van filmpjes wordt per leerling bepaald op basis van hun score en fouten per spel. Leerlingen 

                                                                 
29

  In Laat eens zien! van Cédicu is de complete leerlijn rekenen vertaald naar instructievideo’s en animatiefilmpjes voor groep 

1 tot en met 8. 
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krijgen dus filmpjes aangeboden die passen bij hun niveau. Wanneer bij een spel meerdere filmpjes zijn 

geselecteerd, staat de meeste relevante bovenaan.  

 

Docenten kunnen de beschikbaarheid van spellen aanpassen. Dit kunnen zij per leerling of per klas doen. 

Wie initieert de interventie (vervolgacties, vgl. feedforward)? 

 docent 

 (mede)leerling 

Zowel de leerling zelf als de docent kan initiatief nemen. Leerlingen kunnen zelf beslissen of zij de 

instructiefilmpjes bekijken. Een docent heeft binnen Rekentuin de mogelijkheid om de instellingen voor de 

beschikbaarheid van spellen aan te passen. Hierdoor kan de docent een verzorgen dat een leerling gaat oefenen 

met de spellen die behoren bij de leerdoelen en/of vaardigheden waarin een leerling relatief zwak is. Een andere 

optie is de beschikbare spellen af te stemmen op de inhoud van les. Een extra mogelijkheid is het beschikbaar 

stellen van het spel “Slowmix”. Dit spel is speciaal voor leerlingen die meer tijd nodig hebben voor het maken van 

de opgaven.  

Aanpassingen in instructie (gepland en voorschrijvend of meer flexibel) 

Het beschikbaar komen van instructiefilmpjes voor een leerling is gebaseerd op de score en gemaakte fouten. 

Leerling hebben de vrijheid om de filmpjes wel of niet te bekijken. 

 

Verder bepaalt de docent of en op welke wijze de resultaten van de spellen gebruikt worden voor het aanpassen 

van de instructie.  

Handreikingen (concrete voorbeelden en suggesties) betreffende didactische interventies, differentiatie, 

planmatig handelen 

Rekentuin is een adaptieve leeromgeving waarin leerlingen spelenderwijs kunnen oefenen. Hiermee is 

differentiatie ingebouwd in het systeem. Door het adaptieve karakter oefenen leerlingen altijd opgaven die passen 

bij hun niveau. Verder bepaalt de docent of en op welke wijze de resultaten van de spellen gebruikt worden voor 

didactische interventies, differentiatie en planmatig handelen. 

Condities op schoolniveau 

Materiële randvoorwaarden/tijd: Bevat het instrument voldoende duidelijke aanwijzingen over benodigde tijd 

en materiële hulpmiddelen? 

Op de website van Oefenweb is te lezen aan welke eisen de computers of tablets waarmee in Rekentuin gewerkt 

wordt, moeten voldoen. In de eerder genoemde whitepaper is per doel waarvoor Rekentuin gebruikt kan worden 

een indicatie opgenomen van de tijdsduur en frequentie van het oefenen door leerlingen (zie hiervoor onder het 

kopje “Afnamemoment”). 

Rol schoolleiding: Geeft het instrument aanwijzingen over de inbedding in de schoolorganisatie als geheel en de 

rol van de schoolleiding in het bijzonder? 

Op de website van Oefenweb zijn suggesties opgenomen om Rekentuin in te passen in het onderwijsschema, 

bijvoorbeeld Rekentuin op de weektaak zetten of leerlingen de opdracht geven om thuis te oefenen. Er zijn geen 

aanwijzingen voor de rol van de schoolleiding. 

Samenwerking docenten: Geeft het instrument aanwijzingen voor samenwerking met collega’s? 

Nee. 

Evaluatiecultuur: Geeft het instrument informatie over de doelstelling (ten opzichte van brede 

onderwijsdoelen) en filosofie ervan? 

Zie hiervoor onder de kopjes “Transparantie = duidelijkheid over” en “Diagnostische toetsen”. 

  



Teaching to/from the test 107 
 

 

Bovenschools beleid 

Legt het instrument verband met onderdelen van nationaal onderwijsbeleid? 

Rekentuin sluit aan bij de volgende speerpunten uit het landelijk onderwijsbeleid: 

 onderwijs op maat; 

 passend onderwijs; 

 referentieniveaus taal en rekenen; 

 concept-tussendoelen SLO; 

 opbrengstgericht werken. 
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RTTI-online 

 

RTTI is een universele taal over leren voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding. RTTI is ook een 

keurmerk voor toetsen en methoden. Recentelijk (sinds 2 jaar) is er ook een webbased programma 

ontwikkeld, RTTI-online. Deze beschrijving richt zich op RTTI-online. RTTI-online geeft de leerling, 

docent, teams en schoolleiding inzicht in de voortgang van de leerling op verschillende cognitieve (RTTI) 

en affectieve (OMZA) niveaus.  

 

RTTI staat voor vier cognitieve niveaus van leren; Reproductie, Training, Transfer en Inzicht & Innovatie. 

Binnen de school wordt de doorlopende leerlijn met RTTI vastgelegd, die gebaseerd is op het uiteindelijk 

minimaal te behalen einddoel, namelijk het eindexamen. Door de leerdoelen binnen de doorlopende 

leerlijn met RTTI te verbinden zie je naast inhoudelijke doelen – welke stof en hoofdstukken behandel je 

in welk leerjaar – ook de cognitieve doelen, namelijk op welk niveau wordt de leerstof behandeld. 

 

OMZA staat voor vier gedragsindicatoren; Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonomie. In 

RTTI-online leggen de docenten vast hoe de leerlingen scoren op deze vier indicatoren. Deze 

gedragsindicatoren kunnen gebruikt worden om de mogelijkheden tot kansrijke leerinterventies te 

vergroten en het leerproces van leerlingen verder te ontwikkelen. 

 

Algemene kenmerken 

Naam instrument, leverancier en website 

 Naam: RTTI-online 

 Leverancier: DocentPlus 

 Website: www.docentplus.nl 

Algemene kenmerken van instrument/interventie: 

 voor welke vakken? 

 voor welke leerjaren? 

 voor welke onderwijstypen? 

 Vakken: alle vakken. 

 Leerjaren: alle leerjaren. 

 Onderwijstypen: alle typen vo (vso, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). 

 

Als er in de beschrijving wordt gesproken van RTTI gaat het om de theorie, RTTI als leertaal. Bij RTTI-online gaat 

het om het online instrument. Een toets wordt zeer breed gezien binnen RTTI; dit kan bijvoorbeeld ook een 

samenstelling van een aantal opdrachten zijn zoals huiswerk. 

Digitaal toetsen: zijn de toetsen digitaal af te nemen?  

RTTI-online heeft geen eigen toetsen, maar digitale toetsen van bijvoorbeeld methoden worden ingelezen in RTTI-

online. Per vraag is aangegeven wat voor type vraag het is (R, T1, T2 of I). Als dit nog niet in de digitale toets zit, 

kan de docent dit zelf coderen. De digitale toetsen worden ingelezen in het systeem. De docent kan ook zelf 

(digitale) toetsen maken en in RTTI-online inlezen. Toetsen kunnen ook op papier afgenomen worden. De 

resultaten en RTTI-codering kan de docent in dat geval ook handmatig in RTTI-online invoeren. 

Nieuwe itemvormen: bevatten de toetsen vernieuwende vraagtypen (niet alleen meerkeuzevragen)?  

RTTI-online heeft geen eigen toetsen. Wel is het mogelijk om in RTTI-online verschillende vraagtypen in te lezen. 

Itembanken: wat is de omvang van de itembanken van een toets, hoe worden deze onderhouden en hoe wordt 

de kwaliteit ervan geborgd?  

RTTI-online heeft geen eigen itembanken. 

 

RTTI-online draagt bij aan het verbeteren van de itembanken (zowel van methodegebonden toetsen als toetsen 

gemaakt door de docenten) door de Quality Analysis (QA) functie in het instrument. Deze analyse geeft aan hoe 

http://www.docentplus.nl/
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de verhouding tussen R, T1, T2 en I vragen is en wat de p-waarde van iedere vraag is (percentage van leerlingen 

dat de vraag goed heeft beantwoord). Of de p-waarde te hoog of te laag is, wordt bepaald aan de hand van 

verwachtingswaarden. Deze verschillen per onderwijstype en leerjaar. Als de p-waarde of de verhouding tussen R, 

T1, T2 en I vragen afwijkt, wordt dit gemarkeerd in RTTI-online. De docent kan bij actie ondernemen door de 

verhoudingen van de soorten vragen aan te passen voor de volgende afname. 

Mate van validiteit en betrouwbaarheid van toetsen: wat is bekend over de validiteit en de betrouwbaarheid 

van de toetsen (bijvoorbeeld COTAN)? 

RTTI-online heeft geen COTAN-beoordeling. Dit komt omdat RTTI-online zoals eerder gezegd geen eigen toetsen 

heeft. Het is echter wel zo dat de ingelezen en zelf gemaakte toetsen worden onderzocht op validiteit en 

betrouwbaarheid. Naast de RTTI-bandbreedtes gerelateerd aan de p-waarde worden per volgende maand ook 

standaardwaarden zoals Rit- en Rir-waarden en Cronbach’s alpha live gezet. 

Adaptief toetsen: zijn de toetsen adaptief en hoe is de adaptiviteit vormgegeven?  

RTTI-online heeft geen eigen toetsen, maar er kunnen bestaande toetsen worden ingelezen. Deze kunnen wel én 

niet adaptief zijn. 

Geautomatiseerde scoring: is bij de toetsen sprake van geautomatiseerde scoring en rapportages? 

Toetsen worden in RTTI-online automatisch nagekeken. Leerlingoverzichten worden continu geüpdatet en 

verwerkt in rapportages.  

Diagnostische toetsen: welke leerdoelen worden met de diagnostische toets afgedekt. 

Dit staat los van RTTI-online. De docent geeft zelf aan welke leerdoelen een diagnostische toets (d-toets) dekt. 

Ook geeft de docent aan welke versterkingsopdrachten en excellentieopdrachten passen bij het leerdoel in de d-

toets. Dit wordt inzichtelijk gemaakt voor de leerling. Verder kan een docent per item naast de RTTI-codering ook 

het leerdoel opgeven. 

Feed-up en gegevensverzameling 

Transparantie = duidelijkheid over: 

 doel van de toets 

 inhoud van de toets 

 beoordelingscriteria (succescriteria) 

In RTTI-online stellen docenten studiewijzers op voor de leerlingen. In deze studiewijzers staat een beschrijving 

van de leerdoelen op de vier cognitieve niveaus (reproductie, training, transfer en inzicht & innovatie), de weging 

van deze doelen, het onderwerp en bijpassende leerstrategieën.  

 

Deze studiewijzers geven feed-up voor de toetsen. Leerlingen hebben door de studiewijzers vooraf zicht op de 

inhoud van een toets en op de cognitieve niveaus waarop deze inhoud gemeten wordt. Het is ook mogelijk om in 

RTTI-online de beoordelingscriteria van een toets aan te geven.  

Inhoud instrument: 

 methodegebonden 

 curriculumgebonden 

 hogere cognitieve vaardigheden (inzicht, probleem oplossen) 

 competenties en complexe vaardigheden 

 niet cognitieve houdingen en vaardigheden 

RTTI-online kan methodegebonden ingezet worden, maar ook curriculumgebonden. In RTTI-online kunnen 

leerlingen zelf reflecteren op hun voortgang en manier van leren op de cognitieve niveaus (RTTI) en 

gedragsindicatoren (OMZA). Leerlingen geven aan welke acties zij gaan ondernemen om hun resultaten te 

verbeteren. Hierdoor kan het instrument ook ingezet worden voor hogere cognitieve vaardigheden, voor 

competenties en complexe vaardigheden en niet-cognitieve houdingen en vaardigheden.  
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Soort instrument 

RTTI-online omvat zowel objectieve studietoetsen als een systematische observatie. De toetsresultaten worden 

verwerkt in een voortgangsoverzicht op R, T1, T2 en I niveau. Ook wordt systematisch de voortgang van leerlingen 

op OMZA bijgehouden. Docenten vullen over de leerlingen in hoe zij scoren op de vier gedragsindicatoren van 

OMZA. Daarnaast reflecteren de leerlingen zelf op OMZA in de leerling-QA. De voortgang van leerlingresultaten en 

ondernomen acties worden in kaart gebracht. Deze resultaten worden opgeslagen in een leerlingportfolio. 

Feed-up:  

 afstemming op leerdoelen 

 (inzichtelijkheid van) afstemming op het curriculum 

Met RTTI wordt de doorlopende leerlijn vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de leerlijnen en 

bijbehorende doelen uit bestaande methodes of opgesteld door docenten zelf.  

 

De afstemming met het curriculum wordt inzichtelijk gemaakt voor de docenten en leerlingen door middel van de 

RTTI-studiewijzer (zie “Transparantie = duidelijkheid over”). In deze studiewijzer worden ook de kernopdrachten, 

versterkingsopdrachten en excellentieopdrachten aangegeven. 

Afstemming op summatieve toetsen en examens (inhoud, vorm en vanaf welk leerjaar) 

Binnen de school wordt de doorlopende leerlijn met RTTI vastgelegd, die gebaseerd is op het uiteindelijk minimaal 

te behalen einddoel, namelijk het eindexamen. 

Afnamemoment: 

 geadviseerde afnamemomenten 

 bewust gepland (als onderdeel leerproces), ‘verplicht’ gepland (toets moet worden afgenomen) of 

spontaan (op initiatief leerling tijdens leerproces) 

RTTI-online volgt de afnamemomenten die docenten aangeven. Dit kan op initiatief van de docent of vanuit de 

methode geadviseerd worden. RTTI-online schrijft wel voor om per schooljaar ongeveer vier leercycli met 

minimaal één RTTI-gecodeerde toets per cyclus af te nemen. 

 

De docent kan ervoor kiezen om de leerling enige autonomie te geven in afnamemomenten. Zo kan de leerling 

een d-toets maken aan het begin van een lesperiode om te kijken welke onderdelen de leerling (on)voldoende 

beheerst. Aan de hand van de d-toets kan het leerwerk voor de individuele leerling per leerdoel opgesteld worden 

bestaande uit kernopdracht, versterkingsopdrachten of excellentieopdrachten. Vervolgens maakt de leerling deze 

opdrachten, maakt nogmaals de d-toets, kan bepaalde leerdoelen nog verder leren en maakt de eindtoets. De 

docent kan de leerling ook de keuze geven om de d-toets alleen af te nemen nadat het leerwerk door de leerling is 

gemaakt. 

Wie bepaalt welke toets/opdracht gemaakt wordt: docent of leerling? 

De docent bepaalt in welke mate de leerling op bepaalde onderdelen autonomie krijgt, bijvoorbeeld over het 

tijdstip waarop de leerling de d-toets wil maken. Dit kan ook per leerling verschillen. Over het algemeen bepaalt 

de docent welke opdrachten en toetsen er gemaakt worden. 

Feedback 

Is feedback een integraal onderdeel van het instrument of moet de docent de resultaten vertalen in feedback? 

En aanvullend, gaat het daarbij om feedback op het niveau van: 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

Feedback is een integraal onderdeel van RTTI-online op meerdere niveaus. Feedback wordt automatisch gegeven 

op leerling-, groeps-, team- en schoolniveau. Zie onder het kopje “soort feedback” een nadere toelichting van de 

feedback die RTTI-online geeft.  

Geeft het instrument feedback aan: 

 docenten 

 leerlingen 

RTTI-online geeft feedback aan leerlingen, docenten, teams en schoolleiding. 
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Soort ‘feedback’: 

 beoordelend (oordeel of iets goed of fout is) 

 feedback (waar staat een leerlingen ten opzichte van het leerdoel) 

 feedforward (aanpak/suggesties om verder te komen richting het leerdoel) 

Leerlingen 

 Feedback: de leerling ziet welke vragen hij goed of fout had. De leerling kan zijn score per cognitief 

niveau (RTTI) , met een cijfer en kleurmarkering (rood, oranje, groen of groen met smiley) in RTTI-online 

zien. Deze feedback is zowel bij huiswerk opdrachten, diagnostische toetsen als voortgangstoetsen. Ook 

kan de leerling zijn voortgang op de affectieve niveaus (OMZA) zien. 

 Feedforward: Naar aanleiding van de feedback krijgt de leerling suggesties voor aanvullende opdrachten 

passend bij het leerdoel waar de leerling nog onvoldoende op scoort. De leerling krijgt zijn of haar eigen 

patroon hierin te zien en automatisch de mogelijke oorzaken voor dit patroon. Vervolgens geeft RTTI-

online passende suggesties voor leerstrategieën en acties die de leerling kan ondernemen. 

 

Docenten 

Docenten krijgen feedback op de opbouw van toetsen, de behaalde resultaten van de leerlingen en de hoe de 

leerlingen het lesgeven van de docent beoordeelden over de afgelopen lesperiode. De docentbeoordeling van 

leerlingen valt buiten dit beschrijvingskader en wordt daarom niet verder toegelicht. 

 Feedback: in de QA ziet de docent de samenstelling van de toets (zie kopje “Itembanken”). Ook ziet de 

docent waar de leerling staat ten opzichte van het leerdoel zoals hierboven beschreven staat bij 

“feedback aan leerlingen”. De docent ziet dit voor iedere individuele leerling en voor iedere klas. 

 Feedforward: Op groepsniveau krijgt de docent te zien hoe de groep op verschillende niveaus of items 

scoort. Vervolgens geeft RTTI-online suggesties voor werkvormen, docentrollen en strategieën die de 

docent in kan zetten om de groepsscore op dat specifieke onderdeel te verbeteren. De suggesties zijn 

concreet en kan de docent direct in de klas inzetten. 

In de QA kan de docent zien welke p-waarde gehaald is per item in de toets. De docent kan ook de p-waardes van 

andere docenten zien op dezelfde items. Zo kan een docent aan andere docenten met hogere p-waardes vragen 

hoe zij een item aan de klas uitgelegd hebben.  

 

Teams 

 Feedback: In het vergaderoverzicht kunnen teams per leerling bekijken waar de leerling staat per vak en 

wat de voortgang is ten opzichte van de vorige periode. De voortgang wordt gestaafd aan de hand van R 

(reproductie), T1 (training), T2 (transfer), I (inzicht & innovatie), O (organisatie), M (meedoen), Z 

(zelfvertrouwen) en A (autonomie). 

 Feedforward: Het vergaderoverzicht toont per vak de voortgang op RTTI en OMZA van de individuele 

leerling. Docenten kunnen direct vanuit de resultaten vergaderen over eventueel benodigde acties. De 

focus verschuift naar welke actie op de diagnose is ondernomen en wat het resultaat is van die actie. 

Indien de actie (nog) geen resultaat heeft opgeleverd, betekent dit dat er een nieuwe actie ingezet dient 

te worden. Om deze nieuwe actie zo kansrijk mogelijk te maken en alle expertise binnen het team te 

benutten, bekijk je bij welke collega’s de een zwakke leerling op het niveau van RTTI, of OMZA, wel goed 

scoort. In RTTI-online worden deze docenten gemarkeerd. Per leerling is ook zichtbaar welke acties de 

leerling of docent al ondernomen heeft. Ook de resultaten op de al ingezette acties zijn zichtbaar. Bij 

een positief resultaat wordt dit vastgelegd als good practice voor andere docenten. 

Feedback aan schoolleiding: 

Feedback: De schoolleiding kan zien hoe de toetsen per vak en leerjaar samengesteld zijn op basis van de 

verdeling RTTI. Dit geeft inzicht in de doorgaande lijnen tussen de leerjaren. Het dashboard voor schoolleiding 

geeft ook inzicht in gemiddelden, afstroom en opstroom.  

Bevat de handleiding van het instrument:  

 aanwijzingen voor het geven van feedback aan leerlingen 

 voorbeelden van effectieve feedback 

Het ‘Handboek RTTI’ geeft voorbeeldvragen die de docent kan stellen om feedback om denken op de verschillende 

cognitieve niveaus te stimuleren. Deze feedback is ingedeeld op klassikale feedback, feedback bij samenwerkend 

leren en individuele feedback. 
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In RTTI-online worden ook suggesties gegeven voor leerstrategieën, docentrollen en werkvormen die de docent in 

kan zetten op klassikaal niveau. 

Het komende kwartaal komen er extra functionaliteiten voor een nog verdere ondersteuning van het 

interpreteren van analyses om het inhoudelijke (vak)didactisch en pedagogische gesprek met leerlingen zo goed 

mogelijk te faciliteren. 

Tijdigheid en frequentie van feedback 

De leerlingen krijgen in RTTI-online na iedere toets die zij maken feedback. De docent kan een QA uitvoeren op 

iedere toets die zij in het systeem toevoegen. Rapporten van de QA en leerlingresultaten worden direct na afname 

gegenereerd. 

Gerichtheid op zelfevaluatie door leerlingen en zelfregulerend leren: 

 stimulering zelfreflectie 

 leerlingen geven elkaar feedback 

RTTI-online heeft verschillende onderdelen gericht op zelfevaluatie en zelfregulerend leren. Leerlingen voeren na 

iedere toets die zij maken een zelfevaluatie uit. De leerling reflecteert eerst op wat hij voor een toets dacht te 

halen en wat hij gehaald heeft. Ook reflecteert de leerling op cognitie en gedrag (RTTI en OMZA). Iedere vraag 

waarvoor de leerling niet het maximaal aantal punten heeft gehaald, gaat de leerlingen analyseren om te kijken 

waar hij punten heeft laten liggen. Daarbij kiest de leerling uit de volgende mogelijkheden: ‘niet genoeg geleerd’, 

‘niet genoeg geoefend’, ‘niet goed genoeg gelezen’ of ‘niet volledig genoeg antwoord gegeven’. Leerlingen krijgen 

hun eigen patroon te zien en de mogelijke oorzaak voor dit patroon. Hier krijgen ze feedforward op, namelijk 

welke acties ze kunnen ondernemen en welke leerstrategieën ze uit kunnen proberen om het doel te bereiken. 

Interventies 

Interventies op het niveau van (overlapt deels met feedforward, zie boven als onderdeel bij soort ‘feedback’): 

 leerling 

 groep/klas 

 school 

De interventie richt zich op leerling- en op klasniveau. Vanuit feedforward kan de leerling of docent acties inzetten 

op leerlingniveau en de docent ook op klasniveau, bijvoorbeeld door een andere werkvorm in de klas te hanteren. 

De interventies aangedragen vanuit feedforward sluiten aan bij de resultaten van de klas of individuele leerling.  

Wie initieert de interventie (vervolgacties, vgl. feedforward)? 

 docent 

 (mede)leerling 

Zowel de docent als de leerling kan een vervolgactie initiëren. Vanuit feedforward kan de leerling aangeven welke 

acties hij gaat ondernemen om zijn resultaat te verbeteren en doel te behalen. De docent kan acties inzetten voor 

de individuele leerling of de klas. De docent kan zelfstandig beslissen welke acties in te zetten of dit bespreken 

met het team aan de hand van het vergaderoverzicht in RTTI-online.  

Aanpassingen in instructie (gepland en voorschrijvend of meer flexibel) 

RTTI-online geeft suggesties voor werkvormen, docentrollen en strategieën die de docent in kan zetten om de 

scores van een klas of een individuele leerling te verbeteren. Vervolgens is het aan de docent zelf om te beslissen 

of en op welke wijze de instructie wordt aangepast. 

Handreikingen (concrete voorbeelden en suggesties) betreffende didactische interventies, differentiatie, 

planmatig handelen en nascholing 

RTTI-online biedt concrete handreikingen aan docenten op het gebied van docentrollen, werkvormen, 

leerstrategieën, feedback vragen en acties. In de QA krijgen docenten suggesties hoe zij kunnen differentiëren 

tussen leerlingen. 

Daarnaast organiseert DocentPlus meerdere cursussen voor docenten en schoolleiders. Deze cursussen gaan over: 

 introductie op het programma; 

 toetskwaliteit, RTTI en OMZA; 

 toetsanalyse, diagnoses en acties met RTTI-online; 

 optimale doorlopende leerlijn en vakgroep aan zet; 

 differentiatie met RTTI; 

 onderwijskundige aansturing en duurzame implementatie voor vakgroep- en schoolleider. 
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De meeste cursussen zijn via e-learning te volgen. 

Condities op schoolniveau 

Materiële randvoorwaarden/tijd: Bevat het instrument voldoende duidelijke aanwijzingen over benodigde tijd 

en materiële hulpmiddelen? 

In de handleiding van RTTI-online staan de systeemvereisten voor de devices en voorkeursbrowsers waarmee met 

RTTI-online gewerkt kan worden. De afnametijd van toetsen is afhankelijk van de toetsen die gebruikt worden. 

Rol schoolleiding: Geeft het instrument aanwijzingen over de inbedding in de schoolorganisatie als geheel en de 

rol van de schoolleiding in het bijzonder? 

Het ‘Handboek RTTI’ geeft aanwijzingen hoe RTTI in de schoolorganisatie ingebed kan worden. Om dit te 

optimaliseren is er bij RTTI-online ook een dashboard voor de schoolleiding beschikbaar. Zo krijgen ook zij een rol 

binnen de implementatie van RTTI in de school.  

 

Het ‘Handboek RTTI’ beschrijft een leercyclus voor scholen die zij kunnen volgen. Deze cyclus draagt bij aan het 

ontwikkelen tot een lerende organisatie. 

Samenwerking docenten: Geeft het instrument aanwijzingen voor samenwerking met collega’s? 

Zowel de QA functie als het vergaderoverzicht bieden aanknopingspunten tot samenwerking met collega’s. In de 

QA kunnen docenten kijken wat de p-waarde is van collega’s op specifieke items. In het vergaderoverzicht wordt 

aangegeven welke docent expertise heeft met een bepaalde leerling en op welk niveau (zowel cognitief als 

affectief). Daarnaast vormt het vergaderoverzicht een goed aanknopingspunt voor overleg tussen docenten.  

 

Het komende kwartaal komen er extra functionaliteiten voor een nog verdere ondersteuning van het 

interpreteren van analyses om het inhoudelijke (vak)didactisch en pedagogische gesprek tussen docenten 

onderling, in de (aanverwante) vakgroepen zo goed mogelijk te faciliteren. 

Evaluatiecultuur: Geeft het instrument informatie over de doelstelling (ten opzichte van brede 

onderwijsdoelen) en filosofie ervan? 

RTTI en OMZA zijn instrumenten om het potentieel van iedere leerling optimaal te benutten. 

Bovenschools beleid 

Legt het instrument verband met onderdelen van nationaal onderwijsbeleid? 

RTTI-online sluit aan bij de volgende speerpunten uit het landelijk onderwijsbeleid: 

 opbrengstgericht werken; 

 lerende organisatie; 

 Gelijke Kansen Allinatie; 

 toezichtkader inspectie. 
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