KWALITEIT

IS HET EINDE VAN DE CITO-TOETSEN IN ZICHT?

Kindgericht onderwijs vraagt inzicht
in het leerpotentieel van kinderen
Er is een massale beweging op gang gekomen richting gepersonaliseerd en meer kindgericht onderwijs.
In lijn daarmee geeft de onderwijsinspectie in het nieuwe toetsingskader veel meer ruimte aan scholen om
vanuit hun eigen visie te werken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteitszorg op scholen. Ook de
manier waarop scholen zicht houden op de ontwikkeling van kinderen zal hierdoor grondig veranderen.
TEKST MACHIEL KARELS FOTOGRAFIE SHUTTERSTOCK EN AANGELEVERD

De kwaliteitszorg zal verschuiven van curatief en uitgaand van
normen naar preventief en uitgaand van de kwaliteiten van leerlingen.
zicht houden op ontwikkeling zal verschuiven van enkele keren
per jaar een genormeerde toets naar hoogfrequent toetsen middels
adaptieve oefensystemen.
In de begeleiding van scholen die gepersonaliseerd onderwijs
vorm willen geven, merk ik dat deze bewegingen allerlei nieuwe
vragen oproepen. Hoe voorkom je dat er werkdruk ontstaat doordat je zowel oude als nieuwe werkwijzen tegelijkertijd hanteert?
En hoe versterk je de bekwaamheid van leraren om helder zicht
te houden op de ontwikkeling van de leerlingen als zij zich op
verschillende niveaus bevinden?
In dit artikel bespreek ik de volgende thema's:
1 Hoe ziet de beweging naar kindgerichte kwaliteitszorg
eruit?
2 Wat zegt de onderwijsinspectie over zicht op ontwikkeling?
3 Hoe krijg je inzicht in het leerpotentieel van leerlingen?
4 Op welke manier kun je redelijk eenvoudig zien of je
kinderen recht doet?
5 Hoe gaan adaptieve leersystemen de huidige toetsbatterij
vervangen?

1 HOE ZIET DE BEWEGING NAAR KINDGERICHTE
KWALITEITSZORG ERUIT?
Wanneer je het leren van kinderen meer centraal stelt dan de leerstof, gaat er van alles veranderen in de school. Dat geldt dus ook
voor de kwaliteitszorg. Het schema op de volgende pagina maakt
inzichtelijk wat de kenmerken zijn van de leerstofgerichte versus
de kindgerichte kwaliteitszorg.
Als de leerstof het uitgangspunt is en het gemiddelde kind de
norm, wordt er gedacht in slagen of falen en afwijking van het
gemiddelde. Dat is een heel andere focus en leidt tot andere werkwijzen dan wanneer de kwaliteiten van individuele kinderen centraal staan.

‘

Kindgericht onderwijs
wordt gedreven door de
pedagogische idealen
van leraren en is daarmee
een toekomstbestendige
ontwikkeling.

’
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Leerstofgericht

Adaptief

01. Curatief, medisch model-denken
02. Zorg / hulpverlening, remediëren
03. Groepsgemiddelden en schoolstandaarden
04. Individuele consultatie en coaching
05. Hulpplannen
06. Zorgarrangementen
07. Ondersteuningsplannen
08. Bureaucratie en planning
09. Controle uniforme uitkomst
10. Opbrengstgericht
11. Individugericht

Preventief en curatief
Differentiatie mogelijk
…
<- en ->
<- en ->
<- en ->
<- en ->
…

Kindgericht
01. Preventief
02. Kwaliteiten kind uitgangspunt
03. Inzicht in leerpotentieel
individuele leerlingen
04. Vertalen visie in handelen
05. Collectief leren organiseren
06. Co-teaching
07. Begeleiden praktijkexperimenten
08. Verrijken leeromgeving leraar
09. Leergesprekken
10. Procesgericht
11. Systeemgericht

Dit schema is een uitbreiding en bewerking van een vergelijkbaar schema dat Luc Greven presenteerde tijdens een IB-congres in het voorjaar van 2018.

In het artikel ‘Kindgericht onderwijs in een lerende school’ presenteer ik vijf fasen waarin scholen zich kunnen bevinden op weg
naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs. De rol van de
ib’er moet aansluiten op de fase waarin de school zich bevindt.
Dat is in onderstaand schema in beeld gebracht.
De basisgedachte hierbij is dat de ontwikkeling naar kindgericht
onderwijs gevoed wordt door een onderliggende visie op ontwikkeling en leren van leraren en leerlingen.
Natuurlijk is de werkelijkheid niet zo eenvoudig met een schaartje
in vijf stukken te knippen. Dit schema geeft wel aan dat de rol

van de ib’er moet passen bij de visie van de school op ontwikkeling en leren. Anders ontstaan er fricties en discussies en dat kost
onnodig veel energie.
2. WAT ZEGT DE ONDERWIJSINSPECTIE OVER
ZICHT OP ONTWIKKELING?
Het onderzoekskader van 2017 geeft de volgende aspecten aan:
• De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van
een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch
informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen.

rol van de ib’er in de diverSe faSen van kindgericht onderwijS
2. Adaptief

1. Traditioneel

3. Flexibel

ib’er als RT-plus

Instrumenteel begeleider

Collegiaal consulent

Op zorgleerlingen gericht,
curatief

Met name op zorg voor
individuele leerlingen gericht

Op zorg leerlingen en groep
gericht

Zelfsturing, samenwerking en samen leren van leerlingen en leraren
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•

•

•

•

Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde
gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide
toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte
referentieniveaus.
Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte
ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om
het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften
van zowel groepen als individuele leerlingen.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te proﬁteren, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat
mogelijke verklaringen hiervoor zijn.
Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.

Op zich zijn dit geen schokkende dingen en vrijwel alle scholen
hebben hiervoor de middelen in huis en werken hier min of meer
planmatig aan. Recent verscheen er een brochure van de onderwijsinspectie waarin wordt aangegeven wat er zoal niet verplicht
is op dit vlak. Dat levert het volgende lijstje op.
• Methodetoetsen afnemen, analyseren, vastleggen?
• Foutenanalyse?
• Groepsplannen?
• Richtlijnen oudergesprekken?
• Vastleggen gesprekken ib’er?
• Voorschriften overdracht?
• Kleutertoetsen?
Op al deze vragen is het antwoord: Nee!

4. Innovatief

VERPLICHT?
• Methodetoetsen afnemen,
analyseren, vastleggen?
• Foutenanalyse?
• Groepsplannen?
• Richtlijnen oudergesprekken?
• Vastleggen gesprekken ib’er?
• Voorschriften overdracht?
• Kleutertoetsen?

NEE!

Daar valt qua werkdruk en administratieve belasting dus nog wel
wat winst te behalen. Veel scholen steken namelijk nogal wat tijd
in bijvoorbeeld groepsplannen en administratieve handelingen,
terwijl het rendement daarvan erg laag is. Maar dat is een ander
thema waarover de afgelopen jaren vrij uitvoerig is geschreven.
De volgende zin in het onderzoekskader is erg boeiend: ‘Leraren
vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling.’ Hier
komt het leerpotentieel van leerlingen in beeld. Want wat verwacht je van de leerlingen? En waarop baseer je deze verwachtingen? Hoe concreet is dat en stel je deze verwachtingen ook bij?

Feitelijk stelt de onderwijsinspectie drie basisvragen tijdens een
inspectiebezoek:
a) Krijgen de leerlingen goed les? – Proces
b) Leren de leerlingen genoeg? – Potentieel
5. Toekomstgericht
c) Zijn de leerlingen veilig? – Klimaat
De onderwijsinspectie kijkt dus naar de
kwaliteit van het onderwijsleerproces en of
de leerlingen veilig zijn. En daarnaast wordt
nadrukkelijk gekeken of er recht wordt gedaan aan het leerpotentieel van de leerlingen. En hoe maak je nu duidelijk dat je de
leerlingen in dat opzicht recht doet?

Coach

Kenniscoördinator

Op ontwikkeling leraar en
preventie gericht

Op ontwikkeling lerende school
en kwaliteit van de school gericht
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Hoofdvragen inspectie
• Krijgen de leerlingen goed les?
➞ Proces
• Leren de leerlingen genoeg?
➞ Potentieel
• Zijn de leerlingen veilig?
➞ Klimaat

3. HOE KRIJG JE INZICHT IN HET LEERPOTENTIEEL
VAN LEERLINGEN?
Wat is eigenlijk het leerpotentieel of de te verwachten ontwikkeling? Waar baseer je je dan op? En hoe meetbaar kun je dat
maken? Hoe vaak stel je dat bij en op basis van welke criteria?
Wie zijn er bij deze beslissingen betrokken? En communiceer je
daarover met de ouders?
Het blijkt dat er in onderwijskundig Nederland nog niet zoveel
ervaring is met het doordacht en gestructureerd inzicht krijgen
in het leerpotentieel van kinderen. En dat is begrijpelijk. Het oorspronkelijke toetsingskader van de onderwijsinspectie ging namelijk vooral uit van groepsnormeringen. Een dergelijke norm
leidt tot een vergelijkbare focus bij scholen en individuele leraren.
De volgende elementen kunnen inzicht geven in het leerpotentieel van kinderen.
a. Observaties en informatie van de leraar
De basis voor inzicht in het leerpotentieel is doorgaans de observatie en inschatting van de leraar. Wat voor inschatting maak je
van het leervermogen van de betreﬀende leerling? Enerzijds is dit
het vakmanschap van de leraar, maar anderzijds kennen we ook
de discussie over te lage verwachtingen op basis van vooroordelen
of gezinskenmerken. En wat betekent parttime werken voor het
goed kennen van de leerlingen en het juist kunnen inschatten van
het leerpotentieel?
Hoe zorg je er nu voor dat je de inschatting van de leraar niet al
te persoonsgebonden maakt? Hoe objectiveer je een dergelijke inschatting?
b. Historische toetsen
De historische toetsen laten in ieder geval al een meer objectief
beeld zien van de mogelijkheden van de leerling. Je blijft echter
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nog steeds in het duister tasten wat betreft de vraag of de leerling
met de betreﬀende toetsen laat zien wat hij of zij in huis heeft of
dat er mogelijk sprake is van onderpresteren. Of dat de betreffende toetsen zijn gemaakt met veel ‘hangen en wurgen’ en de
leerling eigenlijk op z’n tenen loopt.
Als je historische toetsen gebruikt om vast te stellen wat het te
verwachten leerrendement is, moet je wel over meerdere toetsmomenten beschikken om een zorgvuldige inschatting te kunnen
maken.
Lopen de resultaten van die toetsmomenten erg uiteen, dan kun
je het hoogste resultaat als uitgangspunt nemen. Daartoe is de
leerling immers in staat? Het is daarnaast wel zaak om na te gaan
waardoor de leerling de andere toetsmomenten lager scoorde.
c. Tests
Een intelligentietest is een nogal zwaar middel om inzicht te krijgen in het leerpotentieel van leerlingen. Dat lijkt me alleen voor
uitzonderingsgevallen een geschikt middel.
Er zijn echter ook laagdrempelige tests die inzicht geven in het
leervermogen van leerlingen. Op dit moment zijn de volgende
tests beschikbaar om op een laagdrempelige manier inzicht te krijgen in het leerpotentieel van kinderen:
nScct – Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test kan
afgenomen worden in groep 4, 6 en 8 en geeft een snelle weergave
van algemene cognitieve capaciteiten.
begintest – Deze test voor jonge kinderen kijkt vooral naar de aanwezigheid van leervoorwaarden.
tussentest – Deze test geeft inzicht in hoe leerlingen presteren in relatie tot hun aanleg.
drempeltest – De Drempeltest meet redeneervermogen en taalvaardigheid en geeft een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs.
adit-intelligentietest – Deze adaptieve digitale intelligentietest
is bedoeld voor leerlingen in groep 8. De verbale en non-verbale intelligentie wordt gemeten met als doel de onderbouwing voor de juiste
vo-schoolkeuze. Voor het inzicht krijgen in het leerpotentieel van de
leerlingen tijdens de schoolloopbaan is deze test dus minder geschikt.
lpad – Dit is een dynamische testprocedure ten behoeve van het
vaststellen van het leerpotentieel van de leerling en het identiﬁceren
van de factoren die het denkproces beïnvloeden.
Je zou als school kunnen bespreken in welke mate en op welke
momenten er gebruikgemaakt wordt van dergelijke tests. Op
speciﬁeke momenten voor alle kinderen of alleen in uitzonderingsgevallen als er op basis van de andere elementen twijfel heerst
over het leerpotentieel?

d. Een beknopt ontwikkelingsperspectief
Alle scholen hebben ervaring met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin gaat het nadrukkelijk ook over
de verwachtingen van de leerprestaties van de betreﬀende leerling.
Een dergelijke, heel erg uitgeklede routine kan gebruikt worden
om het leerpotentieel van alle kinderen te bespreken en vast te
stellen.

4. OP WELKE MANIER KUN JE REDELIJK EENVOUDIG ZIEN OF JE KINDEREN RECHT DOET?
De meeste basisscholen in Nederland werken met ParnasSys als
leerlingvolgsysteem. Daarin kun je heel eenvoudig per vakgebied
het te verwachten leerrendement van elke leerling vastleggen.
In de vorige paragraaf beschreef ik hoe je inzicht kunt krijgen in
het te verwachten leerrendement van de leerlingen. Als je het te
verwachten leerrendement per leerling vastlegt, wordt op de
groepskaart de kleurnormering gerelateerd aan deze ingestelde prognose.
Als je werkwijzen uit de
Het blijft overigens altijd mogelijk
kindgerichte benadering
om óók de kleurnormering van een
gaat gebruiken, moet je
toetsnormering te tonen.

Nu leg je voor leerlingen voor wie je
een OPP opstelt per vakgebied vast
wat het te verwachten leerrendement
is. Wat zou er gebeuren als je dit voor
alle kinderen zou doen? Deze routine
zal naar mijn inschatting steeds betegelijkertijd werkwijzen uit
Het grote voordeel van deze werklangrijker worden, juist ook in het
de leerstofgerichte
wijze is dat de getoonde kleur dus
kader van passend onderwijs. Maar
benadering laten vervallen.
aangeeft of je de betreﬀende leerling
zéker ook in het licht van het nieuwe
recht doet wat betreft zijn of haar
inspectiekader waarin het leerpotenleerpotentieel. De resultaten van een meerbegaafde leerling krijtieel van leerlingen een cruciale rol speelt.
Natuurlijk komt dan het element van werkdruk om de hoek kijgen dus een rode kleur als er ondergepresteerd wordt. En leerlinken. Je moet daarom zeker ook zaken laten vervallen om ruimte gen die laag scoren maar toch op hun niveau functioneren,
krijgen een groene of blauwe kleur. En dat is ook precies de bete creëren voor dit werk. Anders ga je werkwijzen uit de curatieve
doeling, want dan doe je kinderen recht. In het oude systeem zoubenadering combineren met werkwijzen uit de preventieve benaden onderpresterende leerlingen niet opvallen doordat de
dering. En dan ga je dus werk stapelen in plaats van vervangen.
resultaten bijvoorbeeld groen gekleurd worden omdat die boven
Denk als schoolteam goed na over de administratieve belasting
de norm liggen.
en wat er feitelijk bij het ‘oude denken’ hoort en wat bij de kindgerichte benadering. Hoe beter zicht je hebt op de ontwikkeling
In onderstaande afbeelding is bij de leerlingen een passende progvan leerlingen en hiervoor routines en systemen beschikbaar hebt,
nose ingevuld. De kleuren hebben nu dus de signaalwaarde die
hoe gemakkelijker je de administratieve fossielen uit het verleden
gerelateerd is aan het leerpotentieel van het kind.
kunt loslaten.

‘

’

e. Adaptieve leersystemen
Steeds meer adaptieve leersystemen geven bij de
resultaten van de leerlingen aan wat referentiegroepen voor resultaat hebben behaald. En deze
benchmark is vaak gebaseerd op veel meer data
dan de oorspronkelijke Cito-toetsen.

Kaj Bazalt

Deze informatie kan dus ook goed gebruikt
worden om inzicht te krijgen in de mate waarin
de leerling scoort op het niveau dat van hem of
haar verwacht mag worden.

Jan van Hasselt

Karel Cornet
Jonathan Dalen
Loesje Ferket
Justin Fijn

Pim Jansen
Keesje Karels
Jeftha Kik
Pietjes Roest
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Technisch gezien is dit in enkele minuten per leerling in te stellen.
Het proces om tot een juiste inschatting te komen, kost natuurlijk
veel meer tijd.
5. HOE GAAN ADAPTIEVE LEERSYSTEMEN DE
HUIDIGE TOETSBATTERIJ VERVANGEN?
De huidige veelgebruikte toetsbatterij van met name Cito-toetsen
wordt steeds minder belangrijk om diverse redenen.
• Allereerst worden ze minder belangrijk omdat scholen
steeds meer het kind en zijn kwaliteiten centraal stellen
en dan is de vergelijking met ‘de gemiddelde leerling’ niet
erg nuttig.
• Daarnaast geeft de Onderwijsinspectie
aan dat deze toetsen minder belangrijk
zijn door de normeringen voor deze
toetsen te laten vervallen.
• Vervolgens zorgen steeds meer scholen
voor een gepersonaliseerde kennisbasis
in plaats van voor een gestandaardiseerde kennisbasis. Deze gepersonaliseerde kennisbasis valt dus ook niet
rechtvaardig te toetsen met een gestandaardiseerde toets.
• Ten slotte doen Cito-toetsen geen recht
aan de brede ontwikkeling van kinderen. Het kind is
meer dan zijn cognitie. Er circuleren al jaren lijstjes van
vaardigheden die Cito niet toetst.

‘

FORMATIEVE TOETSING
Als het gaat over het gebruik van toetsen, zal het formatieve
gebruik van toetsen nog wel steeds een belangrijke rol kunnen
spelen. Dus niet zozeer toetsen om te normeren en te vergelijken
met anderen, maar om inzicht te krijgen in het leerproces van de
leerling en na te gaan wat de volgende leerstappen van de leerling
zijn.
Hier zijn interessante voorbeelden van beschikbaar. Luc Koning
heeft bijvoorbeeld voor de DMT een woordbeeldtoets gemaakt
om ook daar de zone van de naastgelegen woorden te kunnen
onderzoeken. Hierdoor verandert zo’n toets van een afrekeninstrument in een middel waarmee je in kaart
brengt welke interventies er voor de betreffende leerling nodig zijn.

Adaptieve
leersystemen
combineren het
oefenen en het
toetsen in
één systeem.

Adaptieve leersystemen toetsen als het ware de vaardigheid van
de leerlingen terwijl de leerlingen aan het oefenen zijn. Dat zorgt
ervoor dat er geen extra toetsmoment nodig is. Daarnaast kunnen
adaptieve leersystemen het kind gemakkelijk vergelijken met zijn
eigen ontwikkeling doordat alle informatie daarvoor in het systeem beschikbaar is. Omdat de systemen landelijk gebruikt worden, kunnen er geanonimiseerde data als benchmark en dus
feitelijk als normering gebruikt worden om aan te geven hoe een
vergelijkbare doelgroep scoort bij de betreﬀende leerstof.
Adaptieve leersystemen combineren dus het oefenen en het toetsen in één systeem. Middels het dashboard krijgt de leraar actuele
informatie om de instructie op af te stemmen. Daarnaast is er
doorlopend informatie beschikbaar over hoe de leerling scoort
vergeleken met andere leerlingen. Veelgebruikte adaptieve leersystemen zijn: Gynzy Kids, Snappet, Rekentuin/Taalzee, Muiswerk. Door het gebruik van adaptieve leersystemen zal het
huidige gebruik van genormeerde toetsen zoals de Cito-toetsbatterij steeds meer aan waarde verliezen en langzaam uitdoven.
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TOEKOMST
Als je visie vertaalt als ‘gezamenlijk verlangen’,
zie je dat dit verlangen in het onderwijs erg
in beweging is. Leraren laten hun pedagogisch hart weer spreken en zij willen de
leerling met zijn of haar kwaliteiten als uitgangspunt nemen van het onderwijs.
Dit stelt eisen aan de kwaliteitszorg en die is
daarmee dus ook in beweging. Inzicht in het leerpotentieel van
kinderen en hier recht aan doen, zal daarom een rode draad zijn
in de schoolontwikkeling van de komende jaren.

’

Dit zal hoe dan ook energie kosten. Deze beweging wordt echter
gevoed door de passie en de pedagogische idealen van de leraren.
Het is daarmee een autonome keuze, in plaats van een van
bovenaf opgelegde ontwikkeling. Daarom zal die energie er ook
zijn en is dit een toekomstbestendige ontwikkeling.
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