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Stelling I

Toetsen voor leerlingen heeft niks te 

maken met leren, leidt nauwelijks tot 
beklijving van kennis en vaardigheden 

leiden en zijn weinig motiverend. Toetsen 
staan voor de leerling vooral in het teken 
van ‘een voldoende halen’ en strategisch 

handelen. 









Stelling II

Onderwijs en toetsen sluiten slecht op 
elkaar aan, leerlingen weten meestal niet 
vooraf hoe de toets er uit zal zien en hoe 

de docent het cijfer bepaalt. 





Voorbeeld Nederlands



Voorbeeld Frans



Normgericht toetsen



Stelling III

Cijfers op basis van een normgericht 

toetsmodel waarbij een gemiddeld aantal 
fouten centraal staat zijn voor geen enkele 
leerling zinvol: laag presterende leerlingen 

worden altijd teleurgesteld, sterke 
leerlingen worden alleen maar bevestigd 

in hun kunnen.





Stelling IV

Het is onverantwoord resultaten van 

toetsen bij elkaar op te tellen en te delen 
en zo te komen tot een rapportcijfer als 
niet dezelfde inhouden zijn getoetst en 

dezelfde wijze van cijfergeving zijn 
gebruikt. 



Ontwerp van de toets

toetsen vóóraf ontwerpen (bij voorkeur  voor 
meerdere schooljaren), m.b.t.:

• de inhoud:

 criteria: welke inhoud wordt getoetst/toetsvragen?

 niveau: hoe moeilijk is de toets?

• de cesuur:

 antwoordmodel vooraf definiëren

 bepalen wat een voldoende betekent



Ipsatief toetsmodel



Stelling V

Toetsen moeten de rode draden door een 

schooljaar en bij voorkeur meerdere 
schooljaren zijn. Toetsing is de 

ruggengraat van het onderwijsprogramma. 





voorbeeld



Stelling VI

Cijfers zijn zeer zwakke vormen van 

feedback en motiveren zeker de slecht 
presterende leerlingen nauwelijks tot beter 

leren. 







Stelling VII

Inzage in toetsresultaten is goed, mits er 
een goed verhaal zit achter het cijfer als 
het gaat om het ontwerp en uitvoering 
van de toets en de bespreking van de 

toetsresultaten. 





voorbeeld



Feedback en feedforward
• effectieve feedback en feedforward

– stimuleert het denken van de leerling

– geeft handvatten hoe de prestatie te verbeteren

– is gericht op wat mee te nemen naar de volgende toets in paats 
van teveel te richten op wat niet goed wat in deze toets

– wordt begrepen en gebruikt door de leerling

• technieken

– vragen stellen

– bespreken van het portfolio (cyclisch, is er vooruitgang?)

– “drie van de vijf vragen heb je niet goed beantwoord. Vind deze 
en maak ze nog eens”

– bieden van oefentaken, aanvulvragen



Stelling VIII

Toetsing is ook onderwijs.

Er mag nooit alleen een cijfer worden 
gegeven. Elke leerling heeft recht op 

goede feedback en feedforward. 







Non scolae sed vitae discimus



Stelling IX

Opgelegde toetsen belemmeren een actieve 
leerhouding en intrinsieke motivatie van 

leerlingen. Zolang de docent bepaalt wat, 
hoe en wanneer wordt getoetst, hebben 
leerlingen nauwelijks controle over hun 

onderwijsleerproces. 



De leerling: 

van consumer naar prosumer



Hoe?
• ga met leerlingen een gesprek aan over toetsen 

• betrek leerlingen het ontwerpen van een toets 

• vraag naar het vertrouwen in een geslaagde toets

• Verkeerslichtsysteem: hoe goed wordt de stof begrepen? 

• zelf- en peer-beoordeling 

• leerlingen controle geven over de selectie van 
toetsvragen 

• opbouw portfolio over leerjaren heen





Stelling X

De wijze van toetsen (inclusief de 
cijfergeving) weerspiegelt de 

onderwijsfilosofie van de school en de 
docent. 



Hartelijk dank voor uw aandacht en 
een constructieve dag toegewenst!

dominique.sluijsmans@han.nl



Welke van de volgende type vaardigheden is in de 
afgelopen 40 jaar het minst belangrijk geworden op de 
werkplek?

1. Routinematige handmatige vaardigheden

2. Niet-routinematige handmatige vaardigheden

3. Routinematige cognitieve vaardigheden

4. Complexe communicatievaardigheden

5. Expertdenken/probleemoplossende vaardigheden



(Levy & Murnane, 2003)


