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Doelen stellen

Toetsen leergericht
gebruiken
Hoe kun je toetsresultaten niet zien als doel op zich,
maar als middel om van te leren en over je onderwijs
na te denken? Het is dan nodig om bij de doelen te
beginnen. Om te weten of kinderen zich goed
ontwikkelen, is het nodig om vooraf doelen te stellen
die verder gaan dan alleen een score op een
genormeerde toets.
TEKST MARTIN OOIJEVAAR

I

n Nederland is het verplicht om in de
groepen 3 tot en met 8 landelijk genor
meerde toetsen voor taal en rekenen af te
nemen. Op veel scholen wordt, mede door
invloed van opbrengstgericht werken, de
druk om te presteren op deze toetsen, voor
leerlingen, maar ook voor leerkrachten, erg
groot. Maar wat zeggen deze resultaten nu
daadwerkelijk over het leren van de leerlingen
en de kwaliteit van het onderwijs? En hoe kun
je deze resultaten gebruiken om je onderwijs
te ondersteunen in plaats van te frustreren?

Deze zijn in de praktijk vaak lastig uitvoerbaar.
In sommige publicaties staan per leerjaar meer
dan honderd rekendoelen genoemd, waarbij
ook nog gezegd wordt dat de doelen uit de
voorgaande leerjaren beheerst moeten wor
den. Het is niet realistisch om bij al deze doe
len te bekijken of kinderen zich hierin goed
ontwikkelen. Maak als team duidelijke keuzes
in de doelen, zorg dat er voldoende tijd is om
deze aan te bieden, in te oefenen en te herha
len. Maak deze zogenaamde cruciale doelen
zichtbaar en meetbaar, en zorg dat het realis
tisch is om de doelen te behalen op het tijdstip
van evaluatie (Inspectie van het Onderwijs,
2021). Je kunt bijvoorbeeld per vakgebied de
tien belangrijkste doelen kiezen waarvan je
zeker wilt weten of de leerlingen die na een
half jaar beheersen.
Het is handig om naast deze inhoudelijke
doelen ook een ambitie te stellen voor de

HET BEGINT BIJ DE DOELEN
Het is belangrijk om op school het met elkaar
te hebben over de doelen die je met je onder
wijs nastreeft. Er zijn, naast de vele doelen uit
de methode, diverse publicaties met tussen
doelen en leerlijnen die ondersteuning kun
nen bieden bij het vaststellen van doelen.
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Wat zeggen toetsresultaten nu
daadwerkelijk over het leren van
de leerlingen en de kwaliteit van
het onderwijs?

LVS–toetsen. Deze ambities hebben een sig
naalfunctie; als deze niet zijn behaald op het
tijdstip van evaluatie is het een startpunt voor
verdere verdieping.
REKENDOEL BEWERKINGEN GROEP 8
• Kinderen kunnen eenvoudige bewerkin
gen met kommagetallen uitvoeren (kaal
en in context, bijvoorbeeld: 2,50 + 1,25;
4 x 1,2; 1 – 0,3; 0,75 + 0,75; 3 x 1,25;
1– 0,01; 8 – 0,25; 5 x 2,6 =).
• Ambitie Cito: alle leerlingen groeien
minimaal volgens het landelijk gemiddel
de in vaardigheidsscore.
1. INFORMATIE VERZAMELEN
Als de doelen helder zijn, is het goed om vast
te leggen op welke wijze je informatie wilt

verzamelen om iets te kunnen zeggen over de
ontwikkeling van kinderen op deze doelen.
Deze ontwikkeling kun je niet alleen zien
aan de hand van een meting op één
soort toets. Een toetsscore op een
genormeerde toets alleen kan
namelijk nooit iets zeggen over
‘de’ vorderingen op een vakge
bied. Een meting is altijd een
momentopname en een toets is
een versimpeld deel van de
werkelijkheid. Je hebt meer en
rijkere bronnen nodig om iets te
kunnen zeggen over de ontwikke
ling van kinderen (Sluijsmans, 2020).
Welke bronnen dat zijn, is afhankelijk van
de doelen die je nastreeft (zie het kader
‘Voorbeelden van diverse bronnen’).

Een meting
is altijd een
momentopname

31

JSW 1 2022

Om verder te komen in de analyse en
achter dieper liggende oorzaken te
komen waarom doelen wel of juist niet
behaald worden, is een kritische
dialoog nodig

Belangrijk om te beseffen is dat een informa
tiebron je hierbij moet ondersteunen en niet
hinderen. Als de meetinspanningen het doel
(goed onderwijs) in de weg zitten, begin er
dan niet aan (of stop ermee). Dat zou ook iets
kunnen betekenen voor het aantal en soort
genormeerde toetsen dat gewoonlijk per half
jaar wordt afgenomen. Als school ben je daar
vrij in, er is geen wettelijke norm voor het
minimaal aantal af te nemen toetsen. Meet niet
om het meten, maar om er wat mee te doen.
VOORBEELDEN VAN DIVERSE BRONNEN
• Leerlingwerk
• Observaties in de klas
• Diagnostische gesprekken
• Methodetoetsen
• Genormeerde toets
2. ANALYSE VAN DE INFORMATIE
Informatie uit bronnen is een hulpmiddel voor
jou als leerkracht om een situatie beter te
begrijpen. Van der Kolk (2021) verwoordt dat
treffend: ‘Metingen zijn er om je te ondersteu
nen, niet om je te frustreren. Kun je iets leren
van een meting? Super! Helpt een meting om
een betere beslissing te nemen? Mooi. Zijn
meetresultaten onnauwkeurig of bevooroor
deeld en leveren ze allerlei problemen op?
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Houd er dan niet aan vast. Wees flexibel.’
Bekijk resultaten in hun context en combineer
verschillende bronnen, waarbij je het hogere
doel steeds in je achterhoofd houdt. Onder
staande vragen kunnen ondersteunend zijn
voor de analyse:
• Worden de ambities en doelen behaald?
• Laten alle vak– en vormingsgebieden onge
veer hetzelfde beeld zien, of zijn er die
afwijken?
• Welke leerlingen vallen positief of negatief
op wanneer je kijkt naar hun
leerontwikkeling?
• Zijn er specifieke domeinen binnen het
vakgebied die opvallen?
• Hoe weten we dat zeker? Wat zien we over
het hoofd?
• Wat moeten we nog doen om meer informa
tie boven tafel te krijgen?
• Welke (voorlopige) conclusies kunnen we
trekken?
In groep 8 worden de doelen voor rekenen–
wiskunde niet behaald. Ook de Cito–toetsen
worden veel minder goed gemaakt dan de
andere vakgebieden. Er is een groot percen
tage leerlingen met een V–score. Uit het
leerlingwerk en de methodetoetsen blijkt
dat bewerkingen met kommagetallen niet

goed gemaakt worden. Dit geldt voor een
groter deel van de groep. Er wordt onvol
doende nauwkeurig gewerkt en er worden
veel slordigheidsfouten gemaakt door meer
dan de helft van de kinderen in de groep.
Het is nog onvoldoende duidelijk of dit al in
eerdere jaargroepen ook zo is en of de
instructies hierin goed zijn geweest.
3. VERDIEPING IN DE RESULTATEN
Een verdere verdieping op de resultaten kan
nodig zijn. Het is hierbij wel belangrijk je niet
te verliezen in de data die uit bronnen komt.
Voor je het weet ben je uren bezig met een
analyse waar je in de praktijk niet veel
mee kunt.
Om dit te voorkomen, is het aan te raden
langzaam in te zoomen: van schoolniveau
tot leerlingniveau. Signalen die voor meerde
re groepen zichtbaar zijn (bijvoorbeeld: we
merken in de bovenbouw dat veel leerlingen
de basisbewerkingen onvoldoende beheer
sen), hoef je dan niet voor alle leerlingen apart
te analyseren. Je voorkomt hierbij onnodige
administratie. Doe alleen diepgaande toetsa
nalyses op groeps– of leerlingniveau als het
jou helpt je werk beter te doen en een betere
beslissing te nemen voor een leerling.
Halverwege groep 8 behaalt Jesse een score
die overeenkomt met een V–niveau. De
leerkracht heeft al gesignaleerd dat veel
leerlingen van zijn groep moeite hebben
met bepaalde basisbewerkingen rondom
kommagetallen. De leerkracht weet aan de
hand van observaties en leerlingwerk welke
vaardigheden ze verder moeten ontwikke
len. Het is voor deze leerkracht niet nodig
om de genormeerde toets van Jesse inhou
delijk te analyseren.
4. INTERPRETATIE EN REFLECTIE
Om verder te komen in de analyse en achter
dieper liggende oorzaken te komen waarom
doelen wel of juist niet behaald worden, is
een kritische dialoog noodzakelijk. Het gaat
om een onderzoekende houding waarbij
het stellen van vragen (de waaromvraag)
het startpunt van het gesprek vormt.
Betrek bij dit gesprek relevante betrokkenen,
maar ook mensen die wat meer op afstand
staan en breder kunnen kijken (bijvoorbeeld
experts van binnen of buiten de school). Dit
levert vaak goede inzichten op. Het is aan te
raden voor deze gesprekken te werken met

ondersteunde middelen, zoals een visgraat
analyse, retrospectives of het curriculaire
spinnenweb, zodat je een leidraad hebt voor
het gesprek en breed blijft kijken.
Uit het gesprek van de leerkrachten van de
midden– en bovenbouw met de rekenexpert
blijkt dat veel leerlingen vanaf de midden
bouw al moeite hebben met het nauw
keurig noteren van de bewerkin
gen. De leerkrachten merken dat
de leerlingen nauwelijks tussen
berekeningen noteren en
besteden er in hun instructies
geen structurele aandacht
aan. Datzelfde geldt voor het
kritisch reflecteren op de
antwoorden die gegeven
worden.

MARTIN OOIJEVAAR
is directeur onderwijs bij
SKO West–Friesland

Een toets is
een versimpeld
deel van de
werkelijkheid

5. DOEN: AAN DE SLAG
Als alles is geanalyseerd, is het tijd
voor actie. Welke kansrijke en geschikte
activiteiten gaan we kiezen om het doel te
bereiken? Vraag jezelf af welke activiteiten
eerder ook al niet gewerkt hebben (en doe die
niet), of iets wat eerder wel heel goed bij jou
of je collega’s werkte. Besluit ook wat je niet
meer gaat doen. Het is belangrijk om blijvend
informatie te verzamelen om de vorderingen
inzichtelijk te maken en acties bij te stellen.
De leerkrachten gaan dit samen oppakken.
Het belang van kladblaadjes enkele malen
bespreken met de klas heeft eerder niet
gewerkt en gaan ze niet doen. Ze gaan extra
instructies geven over het belang van en de
wijze van notatie bij basisbewerkingen en
controleren van de antwoorden aan de hand
van uitgewerkte voorbeelden. Om hiervoor
tijd te creëren, slaan ze opgaven uit hetzelf
de domein uit hun rekenmethode over. Ze
werken dit uit in de planning waarbij ze de
doelen en activiteiten vastleggen op hun
verbeterbord waarbij ze afspreken de voort
gang één keer per twee weken met elkaar te
bespreken.

De literatuurlijst is te vinden op:
www.jsw.nl/artikelen
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