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1 Managementsamenvatting 

Managementsamenvatting 

Aanleiding en achtergrond 
In het Actieplan Beter Presteren staat hoe de minister in de onderbouw van het voortgezet onderwijs door 
middel van een tussentijdse peiling leerlingen wil helpen hun basisniveau in de zgn. kernvakken te 
versterken: “Met een landelijk genormeerde toets aan het einde van de onderbouw op de 
doorstroomrelevante vakken Nederlands, Engels en wiskunde /rekenen weten docenten en leerlingen 
precies wat er op dat moment in de leerloopbaan van leerlingen mag worden verwacht.” De diagnostische 
tussentijdse toets (DTT) is een tussenstation op de route van eindtoets primair onderwijs naar eindexamen 
in het voortgezet onderwijs. 

De DTT zal worden afgenomen op vijf verschillende niveaus (vmbo-bb, -kb, -gl/tl, havo en vwo) aan het 
einde van de onderbouw (leerjaar 2 vmbo, leerjaar 3 havo en vwo). Het doel van de toets is drieledig: 

- Informatie leveren op leerlingniveau (voor docenten, leerlingen en ouders) 
- Informatie leveren op schoolniveau (voor opbrengstgericht werken en schoolzelfevaluatie) 
- Informatie leveren op stelselniveau. 

Primair is de DTT er op gericht om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen en gerichte 
diagnostische informatie op te leveren waarmee dat leerproces verder ingericht kan worden. Uitgangspunt 
is dat er een digitale adaptieve toets wordt ontwikkeld, waarmee op zo efficiënt mogelijke wijze getoetst kan 
worden. Omdat er landelijk wordt overgestapt naar het nieuwe ICT-platform CES, zal DTT daarbij 
aansluiting zoeken. 

Voorstudie 
OCW heeft Cito de opdracht gegeven om de DTT, onder regie van CvE, te ontwikkelen. Omdat de  DTT 
een innovatieve toets is, is in eerste instantie een voorstudie uitgevoerd. Een tweede reden voor het 
uitvoeren van de voorstudie is gelegen in het feit dat de bruikbaarheid van de DTT staat of valt bij de 
kwaliteit van de op te leveren rapportages. Daartoe is het noodzakelijk om een goed onderliggend concept 
te ontwerpen voor de toets. 

Raamwerk voor ontwikkeling van de toets 
Bij het ontwikkelen van een raamwerk voor het ontwerp van de toets wordt aangesloten bij het raamwerk 
voor Evidence Centered Design. Dit raamwerk dwingt ontwikkelaars van diagnostische toetsen een heldere 
diagnostische argumentatie te geven en toe te passen bij leerlingen die een complexe vaardigheid 
uitvoeren. Het raamwerk voor de DTT bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder worden toegelicht. 

De basis voor de DTT wordt gevormd door een leerlingmodel. Een leerlingmodel beschrijft de aard van de 
vaardigheid die getoetst wordt. De vaardigheid wordt in een leerlingmodel voorgesteld door middel van een 
samenhangende structuur van hoofd-, deel- en subattributen. De attributen verwijzen naar in te zetten 
deelvaardigheden, strategieën en kenniselementen (bijvoorbeeld, regels, procedures, begrippen, principes). 
Tezamen vormen de attributen de onderdelen van de vaardigheid en geven ze aanwijzingen voor de 
prestatie van de leerling op een bepaalde vaardigheid. Een goed uitgewerkt leerlingmodel vormt daarmee 
de basis waarop diagnostische informatie gebaseerd is. Het geeft inzicht in mogelijke sterke en 
zwaktepunten van leerlingen (attributen die leerlingen nog niet of slecht beheersen) en waar ze op weg 
naar het eindexamen staan. 

Een tweede onderdeel is het taakmodel: dit beschrijft de sleutelkenmerken van taken en taaksituaties die 
nodig zijn om observaties te doen naar wat de leerling denkt en doet. Daarnaast beschrijft het taakmodel de 
wijze waarop taken worden aangeboden en de van de leerling verwachte responsen. Het is daarmee de 
basis voor de ontwikkeling van opgaven. 
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Een derde onderdeel van het raamwerk is het bewijsmodel: dit bevat regels voor toekenning van scores en 
een meetmodel waarmee waargenomen metingen worden verbonden aan de veronderstelde attributen in 
het leerlingmodel. 
In het rapportagemodel wordt beschreven op welke wijze de rapportage kan voldoen aan de 
gebruikswensen en doelen van de toets: welke informatie hebben docenten, leerlingen, ouders, 
schoolleiders, beleidsmakers nodig en hoe laten we die zien? 
Het assemblagemodel beschrijft hoe de opgaven in de toets worden geselecteerd, rekening houdend met 
voldoende dekking van de attributen en met de vaardigheid van de leerling (adaptieve opgavenselectie), 
met als doel maximale informatie te genereren. 
Het presentatiemodel beschrijft hoe de opgaven worden voorgelegd aan de leerlingen.  
Tot slot is er een afnamemodel nodig. Het afnamemodel beschrijft hoe de voorgaande modellen tezamen 
werken bij de toetsafname en  in welke afnameomgeving de toets wordt afgenomen.  

Toepassing van het raamwerk 
In de voorstudie zijn bouwstenen voor dit raamwerk ontwikkeld en toegepast op domeinen uit de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde. Voor alle vakken is tenminste voor één of enkele domeinen het 
leerlingmodel uitgewerkt. Voor Nederlands en Engels gaat het om schrijfvaardigheid, voor wiskunde zijn 
alle domeinen uitgewerkt. Bij Nederlands is naast het leerlingmodel schrijfvaardigheid een aanzet 
beschikbaar voor lees- en luistervaardigheid. Op grond van elk leerlingmodel zijn het taakmodel met 
voorbeeldopgaven, het rapportagemodel (met voorbeeldrapportages), en de vakspecifieke keuzes voor het 
bewijs-, assemblage- en presentatiemodel uitgewerkt. Tijdens de voorstudie zijn per kernvak een tweetal 
veldraadplegingen gedaan, waarbij de ideeën zijn voorgelegd aan docenten. Hier zijn zinvolle opmerkingen 
gemaakt die mee worden genomen in het vervolg. Over het algemeen was men enthousiast over de 
uitwerkingen.  

Vakoverstijgend zijn de principes voor de adaptieve toetssamenstelling verkend en is een statistische 
benadering voor het bewijsmodel uitgewerkt. Voor de beoogde digitale afname en verwerking zijn de ICT 
randvoorwaarden geïnventariseerd. De realisatie van die randvoorwaarden wordt in zeer sterke mate 
bepaald door de implementatie van CES. 

Exemplarisch toetsontwerp: resultaten van de voorstudie 

 Nederlands/Engels Wiskunde 
Leerlingmodel Een leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Een leerlingmodel voor 

diagnosticeren van knelpunten bij 
uitvoering van wiskundetaken 

Taakmodel  Globaal taakmodel voor schrijfvaardigheid 
met prototypische voorbeeldopgaven voor 
(een deel van) de deelattributen van 
schrijfvaardigheid 

Globaal taakmodel voor wiskunde 
met prototypische voorbeeldopgaven 
voor alle hoofdattributen en 
knelpunten 

Assemblagemodel Principes voor adaptieve toetssamenstelling en mogelijkheden voor elk kernvak 

Bewijsmodel Psychometrisch model voor het evalueren van diagnostische hypotheses op grond 
van adaptief verkregen itemscores 

  Principes van automatische scoring van 
open schrijfopdrachten 

  

Rapportagemodel Rapportage principes voor diagnostische toetsinformatie met voorbeeldrapportages 
per kernvak 

Presentatiemodel Beschrijvingen van de presentatie op basis van de prototypische voorbeeldopgaven 

Afnamemodel Inventarisatie randvoorwaarden ICT voor digitale afname en verwerking 
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Psychometrische  evaluatie 
In de voorstudie is een aanzet gedaan op welke wijze de psychometrische evaluatie van diagnostische 
toetsen kan worden ingevuld. De effectiviteit van elk van de elementen van de toetsconstructie zal zo 
mogelijk worden geconformeerd op basis van empirische gegevens.  Met name de adaptieve procedures in 
het hierboven genoemde assemblagemodel moeten nader worden onderzocht via simulatiestudies en een 
empirisch onderzoeksdesign. Eén van de onderzoeksvragen is hoeveel opgaven noodzakelijk zijn om 
bepaalde uitspraken betrouwbaar te kunnen doen. In het verlengde hiervan wordt de nauwkeurigheid van 
de diagnostische uitspraken geëvalueerd.  Aan de hand van bovenstaand onderzoek worden de 
betrouwbaarheid en validiteit van het gehanteerde leerlingmodel geoptimaliseerd. 

Ontwikkel- en groeimodel 
Het proces om te komen tot een set van DTT’s voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 
bestaat uit verschillende fasen: 

1. Fase 1 Voorstudie, met als doel het concept DTT nader uit te werken in een exemplarisch 
toetsontwerp en te beproeven op zijn haalbaarheid.  

2. Fase 2 Try-out, met als doel de verdere uitwerking van het toetsontwerp en de kwaliteitsborging 
van de toets middels onderzoek.  

3. Fase 3 Pretest, met als doel het creëren en pretesten van de toetsinhoud. 
4. Fase 4 Eerste afname, in de beoogde opzet en infrastructuur.  
5. Fase 5 Operationele fase, waarin de toets voor een bepaald domein geheel ontwikkeld is en 

onderhouden wordt. 
 

In deze fasering zijn ook activiteiten opgenomen als veldraadplegingen, voorlichtingsbijeenkomsten etc. De 
voorstudie is voor de meeste domeinen afgerond, maar nog niet voor alle. Voor het vervolg stellen we voor 
om langs twee lijnen te werken: 

  Verbreding door een voorstudie op die domeinen waar dat nog nodig is, maar dan wel in een “light” 
versie, omdat er al een basis ligt voor de uitwerking van de onderdelen van het raamwerk. Het gaat 
dan concreet om lees-, luister- en spreekvaardigheid voor Nederlands en Engels.  

  Aanvang van de tweede fase met de itemontwikkeling voor schrijfvaardigheid Nederlands en 
Engels en voor wiskunde alle domeinen, waarna de overige hiervoor genoemde fasen kunnen 
volgen. Daarnaast zal in het vervolg gewerkt worden aan de verdere uitwerking van het 
psychometrische model en van de benodigde ICT.  

De ontwikkeling van de DTT moet gezien worden als een groeimodel. Enerzijds is de DTT een innovatief 
product, waardoor de ontwikkeling nauw omgeven zal moeten zijn met onderzoeksactiviteiten om gemaakte 
keuzes en uitwerkingen te evalueren op hun effectiviteit en waar nodig bij te sturen. Anderzijds betreft het 
een grootschalig product waarbij voor veel domeinen een adaptieve toets wordt gemaakt. Voor adaptieve 
toetsen zijn opgavenbanken met veel items nodig en zijn ook veel observaties nodig voor  de onderbouwing 
van de feedback en diagnose. Hierdoor moet rekening gehouden worden met een aanzienlijke doorlooptijd. 
Stapsgewijze opbouw van de opgavenbanken is hiermee het meest efficiënt. Datzelfde principe geldt ook 
voor de landelijke invoering: ook deze zal stapsgewijs moeten verlopen. 
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Groeiscenario van de diagnostische tussentijdse toets in CES  

Schooljaar CES 

Wiskunde  
Schrijfvaardigheid 
Nederlands & Engels 

Rekenen1 
Lees- en 
luistervaardigheid 
Nederlands & Engels 

 
Spreekvaardigheid 
Nederlands & Engels 

2011-2012  Voorstudie   
2012-2013 5 scholen Try-out Voorstudie  
2013-2014 40% Pretest Try-out Voorstudie 
2014-2015 80% Eerste Afname (40%) Pretest Try-out 
2015-2016 100% Operationele fase 

(80%) 
Eerste Afname (40%) Pretest 

2016-2017 100% Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase (80%) Eerste Afname (40%) 

2017-2018 100% Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(80%) 

2018-2019 100% Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(100%) 

 
Om het geschetste groeiscenario te kunnen realiseren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Zo zullen er nog besluiten moeten worden genomen rondom een aantal onzekere aspecten.  

Te nemen besluiten: Op basis van: Door: Wanneer? 

Uitvoering try-outfase  
Voorstel uitvoering DTT tot en 
met december 2013 (Cito) 

OCW Augustus 2012 

Toetsduur 
Afnamemoment 
Methode van kalibratie 

Advies CvE & verslag 
voorstudie (Cito) 

OCW September 2012 

Verbreding met rekenen en met 
lees- en luistervaardigheid 
Nederlands en Engels 
Verbreding met 
spreekvaardigheid in andere vorm 
Groei in implementatie en/of groei 
in digitale afname 

Advies CvE & verslag van de 
voorstudie (Cito) 

OCW September 2012 

Try-out in alternatief afname 
systeem (software en hardware) 

Advies CvE & verslag 
voorstudie (Cito) 

OCW September 2012 

Taak en werkwijze 
toetswijzercommissie 

Advies CvE, Verslag van de 
voorstudie (Cito), advies SLO 

CvE September 2012 

Realisatie aanpassingen CES 
voor DTT 

Verslag van de voorstudie 
(Cito) & verdere specificatie in 
kader van try-outfase (Cito) 

CvE November 2012 

Uitvoering pretestfase 

Advies CvE, Evaluatieverslag 
try-outfase (Cito) en voorstel 
ontwikkeling DTT in 2014 
(Cito) 

OCW/CvE Oktober 2013 

Taak en werkwijze 
vaststellingscommissie 

  CvE  September 2013

                                                        

 

1 Indien hiervoor inderdaad diagnostische tussentijdse toetsen ontwikkeld worden en nadat de tussendoelen 
ontwikkeld zijn. 
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Interventietoets 
 Advies CvE & verslag 
voorstudie/try-out (Cito) 

OCW  September 2013

Algemene Maatregel van Bestuur 

Advies CvE 
Verslag en evalautie try-out 
(Cito) 
  

OCW December 2013 
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1 Inleiding 

De invoering van de diagnostische tussentijdse toets is bedoeld als stimulans tot de verdere realisatie van 
een cultuur van opbrengstgericht werken. De diagnostische tussentijdse toets (DTT) dient leerlingen en 
docenten inzicht te geven waar zij op de weg naar het eindexamen staan en waar zij naar toe moeten 
werken. De toets is er primair op gericht om ten behoeve van de docent zoveel mogelijk informatie te 
vergaren over de prestaties van de leerling, opdat de docent gerichter actie kan ondernemen voor 
verbetering en maatwerk. Op deze wijze moet de diagnostische tussentijdse toets bijdragen aan het 
realiseren van hogere prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs (OCW, 2012). 

Het wetsvoorstel betekent voor Cito dat zij van het College voor Examens (CvE)  het verzoek zal krijgen om 
onder haar regie en op basis van de door SLO ontwikkelde tussendoelen een tussentijdse toets te 
ontwikkelen. Hoewel de opdrachtbrieven en ook de memorie van toelichting al eerste interpretaties van het 
begrip ‘diagnose’ geven, was een nadere uitwerking gewenst om een duidelijk beeld te verkrijgen van de 
toetsen die Cito zal gaan ontwikkelen.  

De voorstudie is begonnen met een verkenning van het concept van diagnostische toetsen. Het 
uitgangspunt voor de verkenning is de context van de diagnostische tussentijds toets zoals die wordt 
beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem en diagnostische 
tussentijdse toets vo (OCW, 2012). De gewenste gebruiksmogelijkheden, de functie en aard van de toets 
zijn nader verkend, omdat deze bepalend zijn voor de wijze waarop een toets ontwikkeld dient te worden. 
Op grond van deze verkenning zijn we tot een algemene aanpak voor de ontwikkeling van diagnostische 
tussentijdse toetsen gekomen en is de verdere voorstudie uitgewerkt (hoofdstuk 2).  

Volgens de gekozen aanpak is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van de toetsontwerpen, die 
bestaan uit een zestal blauwdrukken: het leerlingmodel, het taakmodel, het (psychometrisch) bewijsmodel, 
het assemblagemodel, het rapportagemodel, het presentatiemodel en het afnamemodel. Voor elk kernvak 
(wiskunde, Nederlands en Engels ) zijn allereerst de concept tussendoelen, opgesteld door SLO, nader 
geanalyseerd, aangezien de tussendoelen de basis vormen van de diagnostische tussentijdse toets. Het 
meest cruciaal hierbij was het afleiden van een set relevante attributen die de essentie van de SLO-
tussendoelen vertegenwoordigen. Op grond van de verkenning en literatuuronderzoek is voor een of 
meerdere domeinen binnen elk kernvak een leerlingmodel ontwikkeld. Het leerlingmodel beschrijft de aard 
van de vaardigheid die centraal staat  en vormt de basis van de diagnostische tussentijdse toets. Op grond 
van deze leerlingmodellen zijn ondermeer prototypische voorbeeldopgaven gemaakt (het taakmodel) en 
zijn voorbeeldrapportages ontwikkeld. De leerlingmodellen, de prototypische opgaven en de 
voorbeeldrapportages zijn in twee veldraadplegingen voorgelegd aan docenten (hoofdstukken 3, 4 en 5). 

Daarnaast is het concept van een diagnostische toets psychometrisch geëvalueerd. Aangezien de 
verwachting is dat de toets adaptief samengesteld zal worden (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25), is 
allereerst geëvalueerd welke adaptieve stappen ondernomen kunnen worden en wat de consequenties 
hiervan zijn voor de hoeveelheid items (en toetstijd) die nodig is om tot diagnoses te kunnen komen (het 
assemblagemodel). De complexe datastructuur die de scoring van items in adaptief samengestelde toetsen 
oplevert, stelt hoge eisen aan de te hanteren statische methoden, derhalve is geëvalueerd hoe de items 
gescoord kunnen worden en is een statistische benadering uitgewerkt (het bewijsmodel). Op grond van de 
psychometrische evaluatie zijn de zaken die nader onderzocht dienen te worden, zoals de betrouwbaarheid 
en validiteit, uiteengezet. 

De informatie die de diagnostische toets oplevert moet de docent in staat stellen gerichte actie te 
ondernemen voor verbetering, maatwerk of bijvoorbeeld verrijking van de stof voor excellente 
leerlingen. Om deze formatieve functie te kunnen vervullen, dient zorgvuldig aandacht besteed te worden 
aan de rapportages. Uit de literatuur aangaande rapportages zijn enkele ontwerpprincipes voor rapportages 
van de diagnostische tussentijdse toets gedestilleerd (het rapportagemodel). Op basis van de 
ontwerpprincipes zijn prototypische rapportages gecreëerd die passen bij de ontwikkelde leerlingmodellen 
en de resultaten die de statistische analyses opleveren (hoofdstuk 7). 
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Bij de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets dient nadrukkelijk rekening gehouden te 
worden met de beoogde digitale afname (presentatie- en afnamemodel) en de invulling die CES 
(Computer Examen Systeem; de opvolger van ExamenTester) gaat krijgen. Op basis van de 
exemplarische toetsontwerpen is aangegeven aan welke eisen de ICT-omgeving moet voldoen.  Per 
processtap is bekeken wat de gewenste functionaliteiten zijn en met name waar deze afwijken van wat al 
gerealiseerd wordt op basis van de Overall Architectuur Computerexamensysteem ( CvE, 2010).  Ook 
wordt kort ingegaan op de implementatie van CES, voor zover van belang voor de invoering van de 
diagnostische tussentijdse toets (hoofdstuk 8). 

Tot slot is de verdere toetsontwikkeling in ogenschouw genomen, waarbij we aansluiten bij de planning 
zoals geschetst in de Memorie van Toelichting (OCW, 2012). De fasering van het ontwikkelingstraject  van 
de diagnostische tussentijdse toets wordt beschreven en met name de volgende stap in de ontwikkeling 
van de diagnostische tussentijdse toets, de try-outfase, is in meer detail uitgewerkt. Ook het tijdpad voor de 
realisatie van het ontwikkelingstraject, de groeimogelijkheden en scenario’s van de diagnostische 
tussentijdse toetsen en mijlpalen zijn beschouwd (hoofdstuk 9) 
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2 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de te ontwikkelen diagnostische tussentijdse toets (DTT) 
besproken2. In paragraaf 2.1 wordt de context van de diagnostische tussentijds toets zoals die wordt 
beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (OCW, 2012), samengevat. Vervolgens 
worden de gewenste gebruiksmogelijkheden (paragraaf 2.2), de functie en aard van de toets (paragraaf 
2.3) nader beschouwd en verkend. Deze zijn bepalend voor de wijze waarop de toets ontwikkeld dient te 
worden. In paragraaf 2.4 wordt het raamwerk beschreven voor de wijze van toetsontwikkeling en in 
paragraaf 0 de opzet van deze voorstudie.  

2.1 De context van de diagnostische tussentijdse toets 

2.1.1 Doelstelling 
In het Actieplan Beter Presteren en het Actieplan Leraar 2020 – een krachtig beroep! heeft het kabinet een 
aantal doelen geformuleerd op het terrein van opbrengstgericht werken. In de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 20) wordt opbrengstgericht werken omschreven “als de 
professionele nieuwsgierigheid van docenten en schoolleiders naar de ontwikkeling van hun leerlingen. Het 
betreft een cyclus waarbij docenten en schoolleiders doelen stellen, meten of die doelen behaald worden, 
behaalde resultaten analyseren en gericht actie ondernemen op basis van de bevindingen. Kort gezegd 
gaat opbrengstgericht werken om het systematisch in kaart brengen en analyseren van leervorderingen van 
leerlingen en het onderwijsproces hier zo nodig op aanpassen.” 

De diagnostische tussentijdse toets en het leerlingvolgsysteem moeten, tezamen met de andere 
maatregelen uit het Actieplan, bijdragen aan het realiseren van hogere prestaties van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. De verplichting tot de DTT en het leerlingvolgsysteem beoogt een stimulans vanuit de 
overheid te zijn tot verdere realisatie van een cultuur van opbrengstgericht werken (Concept wetsvoorstel, 
2012, p. 13). 

De DTT neemt een positie in die ligt op een doorlopende leerlijn. De diagnostische tussentijdse toets vormt 
een ijkpunt, dat valt tussen de eindtoets aan het einde van het primair onderwijs en het eindexamen dat als 
eindmeting het VO afsluit (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 24). De aard en functie van de DTT zijn echter 
anders dan de eindtoets PO en het eindexamen VO. In tegenstelling tot de eindtoets PO en het 
eindexamen die afsluitende toetsen zijn, is de DTT primair een diagnostisch instrument. De toets dient 
leerlingen en docenten inzicht te geven waar zij in het leerproces staan en waar zij naar toe moeten 
werken. Het zwaartepunt ligt op de informatiewaarde van de DTT over de individuele leerling.  

2.1.2 Gebruiksfuncties van de diagnostische tussentijdse toets 
De diagnostische tussentijdse toets heeft drie functies: 

1. Primair dienen de toetsresultaten inzicht te geven aan leraar, leerling en ook de ouder in het niveau 
van de leerling halverwege de schoolloopbaan. “De tussentijdse toets maakt het mogelijk om 
tussentijds te meten of docent en leerling op de goede weg zijn naar het eindexamen” en is 
bedoeld om leerlingen beter te laten presteren (Concept wetsvoorstel, 2012, pp. 25-26). Aan elke 
toetsing zijn ook risico’s verbonden, het meest genoemde risico is “teaching to the test” in welk 
geval de leraar gericht variaties van items uit de toets gaat oefenen of het lesprogramma versmalt 
tot alleen de getoetste kennis of vaardigheden. “Het is aan de professionaliteit van leraren en 
schoolleiders om ervoor te zorgen dat dit effect zich niet voordoet.” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 
17). 

                                                        

 

2 In dit rapport wordt gesproken over de diagnostische tussenstijdse toets (DTT) in enkelvoud. Daarmee wordt 
verwezen naar de verzameling toetsen die voor alle vakken zal worden ontwikkeld. 
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2. De informatie van de tussentijdse toetsing kunnen scholen en leraren ook zélf benutten “om in 
beeld te brengen hoe goed hun leerlingen en zijzelf presteren in vergelijking met leerlingen van 
andere scholen en hun leraren”. “Het gaat hier om niet-openbare, schooleigen informatie. Scholen 
kunnen wel hun eigen resultaten afzetten tegen het gemiddelde van vergelijkbare groepen scholen. 
Scholen kunnen er ook voor kiezen hun eigen resultaten openbaar te maken via de mogelijkheden 
die “Vensters voor Verantwoording” biedt.” (Concept wetsvoorstel, 2012, pp. 25-26).  

3. Tot slot biedt de informatie die de DTT oplevert een “jaarlijkse indicatie op stelselniveau van het 
niveau van het onderwijs aan het einde van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door 
informatie over de leerprestaties, verkregen door de jaarlijkse landelijke toets aan het eind van de 
onderbouw te aggregeren op stelselniveau, ontstaat zicht op het functioneren van het stelsel als 
geheel. Ook kunnen scholen deze informatie benutten voor benchmarking, door hun eigen 
informatie te vergelijken met het landelijke beeld.” (Concept wetsvoorstel, 2012, pp. 25-26). 

Hantering van de resultaten 
Het is wenselijk “dat de resultaten van de diagnostische tussentijdse toets door de scholen in het 
leerlingvolgsysteem worden opgenomen” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 22), aangezien de informatie van 
een methode-onafhankelijk toets een waardevolle aanvulling zijn op de informatie van de 
methodegebonden toetsen. “Bij de vormgeving van de verplichting van een leerlingvolgsysteem wordt de 
vrijheid van (in)richting in acht genomen. De keuze van het systeem en beslissingen over hoe dit systeem 
wordt ingericht, welke onderwijsmethoden worden gebruikt en hoe de voortgang en toetsing van de 
leerlingen plaatsvinden, blijven voluit een zaak van de scholen” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 18).  

“Bij hantering van een leerlingvolgsysteem en een diagnostische tussentijdse toets is sprake van 
verwerking van persoonsgegevens (gegevens over prestaties van individuele leerlingen) als bedoeld in de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De scholen moeten daarbij deze wet naleven. Elke school is 
daar zelf verantwoordelijk voor” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 33). 

Consequentie van dit uitgangspunt is dat de scholen geen gebruiksmogelijkheden worden voorgeschreven, 
maar dat wel de mogelijkheid wordt geboden om de bedoelde gebruiksfuncties te realiseren. De 
veronderstelde gebruiksfuncties van de DTT worden nader beschouwd in paragraaf 2.2. 

2.1.3 Aard van de toets 
De tussentijdse toets is diagnostisch van aard. “Dit betekent dat de toets er op gericht is, ten behoeve van 
de docent zoveel mogelijk informatie te vergaren over de prestaties van de leerling, opdat de docent 
gerichter actie kan ondernemen voor verbetering en maatwerk” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25). 

“De diagnostische tussentijdse toets heeft primair een formatieve functie. Formatief houdt in dat inzicht in 
de ontwikkeling van leerlingen in het leerproces wordt gegeven en in beeld wordt gebracht waar zij naartoe 
moeten werken. Daar waar een summatieve toets een momentopname is, aan het einde van een bepaalde 
onderwijsperiode. Het zwaartepunt van de formatieve toets ligt op de informatiewaarde” (Concept 
wetsvoorstel, 2012, pp. 15-16). 

In paragraaf 2.3 wordt de betekenis van diagnostische toetsing nader verkend. 

2.1.4 Inhoud van de DTT 
In aansluiting op het Actieplan Beter Presteren (actielijn 3) omvat de DTT een toetsing van de kernvakken 
Nederlands, Engels en Wiskunde/Rekenen aangezien juist deze vakken belangrijk zijn voor een 
succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 24).  

Voor deze kernvakken zijn inmiddels in concept normstellende tussendoelen geformuleerd door SLO 
(2012), die de basis van de DTT vormen. De concept-tussendoelen zijn geënt op de eindtermen, 
kerndoelen, het referentiekader taal en rekenen, de tussendoelen wiskunde 3hv van de commissie 
Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) en voor Engels op het Europees Referentiekader voor Moderne 
Vreemde Talen (ERK).  

SLO heeft voor de kernvakken de volgende domeinen geadviseerd (SLO, 2012): 
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1. Voor Nederlands zijn tussendoelen voor het Lezen van zakelijke teksten (A1) en fictie (A2), voor de 
Mondelinge taalvaardigheid waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de spreekvaardigheid - 
Gesprekken (B1) en Spreken (B3) - en de luistervaardigheid Luisteren(B2) en tot slot voor het 
domein Schrijven (C).  

2. Voor Engels zijn tussendoelen geformuleerd voor Luisteren (A); Lezen (B); spreekvaardigheid 
bestaande uit Gesprekken voeren (C) en Spreken (D) en tot slot Schrijven (E).  

3. Voor wiskunde zijn voor vijf hoofddomeinen tussendoelen geformuleerd: Inzicht en handelen (A); 
Getallen voor vmbo/ Getallen en variabelen voor havo-vwo (B); Verhoudingen (C); Meten en 
meetkunde (D); Verbanden en formules (E) en tot slot Informatieverwerking en onzekerheid voor 
havo-vwo (F).  

4. Voor het kernvak rekenen zijn nog geen tussendoelen geformuleerd. Wel worden hoofddomeinen 
genoemd (vier van de zes hoofddomeinen van wiskunde): Getallen; Verhoudingen; Meten en 
meetkunde; Verbanden en formules.  

2.1.5 Niveaus van toetsing 
De toetsing zal worden afgenomen bij alle leerlingen van het vmbo (b, k en gt), havo en vwo aan het einde 
van de onderbouw. In praktijk betekent dit een afnamemoment in het tweede leerjaar voor het vmbo en in 
het derde leerjaar voor het havo en vwo. Deze keuze heeft als achterliggende gedachte dat in het derde 
leerjaar vmbo en het vierde leerjaar havo en vwo de leerlingen al gaan toewerken naar de examens 
(Concept wetsvoorstel, 2012, p. 24). 

De tussentijdse toets dient iedere leerling een gepaste uitdaging te bieden. De toets zal daarom op 
verschillende niveaus worden vastgesteld, met overlap tussen de aangrenzende niveaus. Het bevoegd 
gezag (de docent) bepaalt op welk niveau de leerling de toets maakt en dat kan zeker ook een hoger 
niveau zijn, om voldoende uitdaging aan de leerlingen te bieden en het het werken op een minimumniveau 
te voorkomen. (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25).  

SLO heeft de concept-tussendoelen zo veel mogelijk gedifferentieerd voor de verschillende 
beheersingsniveaus aan het einde van de onderbouw (2 vmbo-b, 2 vmbo-k, 2 vmbo-gt, 3 havo en 3 vwo). 
In sommige gevallen was differentiatie moeilijk aan te brengen. Bij de ontwikkeling van de tussendoelen is 
SLO er dan ook vanuit gegaan dat toetswijzercommissies de tussendoelen nader zullen concretiseren 
(SLO, 2012, p. 9).  

Voor alle drie de kernvakken is een onderscheid gemaakt tussen 2 vmbo enerzijds en 3 havo/vwo 
anderzijds (zie Tabel 2-1). Voor 2 vmbo is bij Nederlands is geen nader onderscheid gemaakt in 
verschillende beheersingsniveaus, bij wiskunde voor sommige domeinen en tussendoelen en bij Engels is 
een onderscheid gemaakt tussen twee niveaus (enerzijds vmbo-b en vmbo-k/vmbo-gt anderzijds). Voor 3 
havo/vwo is bij Engels geen nader onderscheid gemaakt in verschillende beheersingsniveaus, bij 
Nederlands en wiskunde voor sommige domeinen en tussendoelen. 
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2.2.1 Gebruiksmogelijkheden op microniveau 
Het eerste niveau, het microniveau, betreft het onderwijsprogramma voor de individuele leerling. Op 
microniveau worden in de memorie van toelichting3 drie belanghebbenden of gebruikers genoemd: de 
docent, de leerling en de ouder (zie Figuur 2-1).  

De docent als belanghebbende 
De DTT dient de docent, in het kader van opbrengstgericht werken, inzicht te geven in het niveau van de 
leerling opdat de docent het onderwijsproces zo nodig hierop kan aanpassen. De cyclus van 
opbrengstgericht werken (zie paragraaf 2.1.1) begint met doelen stellen en meten of die doelen behaald 
worden. De analyse van de DTT-gegevens dient derhalve allereerst aan te geven of de gestelde (tussen-) 
doelen voor het beheersingsniveau van de individuele leerling behaald zijn. Zo zou vastgesteld moeten 
kunnen worden dat een vmbo-b leerling de tussendoelen beheerst op vmbo-b niveau, op een hoger niveau 
dan vereist of juist op een lager niveau (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25). De bijbehorende 
rapportagevorm betreft dus individuele rapporten, waarin de leerprestaties voor ieder kernvak worden 
weergegeven in relatie tot de standaard of norm van de referentiegroep (2 vmbo-b, 2 vmbo-k, 2 vmbo-gt, 3 
havo en 3 vwo). Gezien de meerwaarde van DTT als landelijk genormeerde toets voor opbrengstgericht 
werken, wordt het wenselijk geacht dat de resultaten van de DTT door scholen in het leerlingvolgsysteem 
worden opgenomen (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 22). 

In het kader van opbrengstgericht werken, dient de docent ook gericht actie te kunnen ondernemen op 
basis van de analyse van de resultaten. De diagnostische toets dient er op gericht zijn, “ten behoeve van de 
docent zoveel mogelijk informatie te vergaren over de prestaties van de leerling, opdat de docent gerichter 
actie kan ondernemen voor verbetering en maatwerk, zoals bijvoorbeeld verrijking voor excellente 
leerlingen” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25). Dit betekent, ten tweede, dat een rapportagevorm wordt 
verwacht die een meer verfijnd (diagnostisch) inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van een leerling, 
waardoor de docent gericht vervolgactie kan ondernemen.  

Aangezien de docent groepen leerlingen (klassen) onderwijst, kan een groepsrapportage voor de docent 
ook wenselijk zijn. Opdat de docent gericht actie kan ondernemen op grond van de resultaten, zouden de 
analyse en rapportage dienen aan te geven hoe een klas presteert op de verschillende domeinen binnen 
een kernvak. Voorts zou de groepsrapportage het identificeren van excellente leerlingen of een groep 
leerlingen met een specifieke zwakke punten eenvoudiger moeten maken.  

De leerling als belanghebbende 
Op het microniveau wordt ook de leerling als belanghebbende genoemd. De DTT zou ook de leerling 
inzicht moeten geven in zijn/haar niveau halverwege de schoolloopbaan. In de memorie van toelichting bij 
het concept wetsvoorstel wordt gewezen op de evidentie dat formatief toetsen, zoals de DTT, het 
eigenaarschap van leerlingen over hun leerproces versterkt (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 16). Van de 
DTT wordt verwacht dat zij op twee manieren een positieve bijdrage levert aan het leerproces (p. 16). Ten 
eerste wordt verwacht dat een leereffect optreedt doordat de leerling actief nadenkt over de toetsopgaven. 
“Daarnaast kan het leereffect vergroot worden door de kwaliteit van de feedback op de toetsresultaten”.  

Een deel van de te verstrekken feedback zal opgesloten moeten liggen in de DTT-rapportages, maar een 
groot deel valt onder het didactisch handelen van de docent. Op de relatie tussen (formatieve) beoordeling, 
feedback en leren wordt dieper ingegaan in paragraaf 2.3. 

De ouder (verzorger) als belanghebbende 
Als derde belanghebbende op het microniveau wordt de ouder genoemd, zij het dat geen verdere 
toelichting wordt gegeven bij deze rol en de te voorziene processen van gebruik. Het ligt voor de hand om 
de ouder als toetsgebruiker te plaatsen in het kader van “educatief partnerschap”. Educatief partnerschap 
wordt internationaal gehanteerd als een concept om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen ouders, 

                                                        

 

3 “De toets fungeert als diagnostisch instrument voor docent, leerling en ook de ouder om inzicht te krijgen in het 
niveau van de leerling halverwege de schoolloopbaan.” (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25) 
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school en gemeenschap (community) vorm te geven en kan worden gedefinieerd als: “… een proces 
waarin de betrokkenen eropuit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage 
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van 
leerlingen te bevorderen.” (Smit, Sluiter, & Driessen, 2006 vermeld in Menheere & Hooge, 2010).  

Vanuit wetenschappelijke literatuur over ouderbetrokkenheid zijn er twee vormen van ouderbetrokkenheid 
(Epstein, 2001) die relevant zijn bij het gebruik van DTT resultaten. Ten eerste, de communicatie tussen 
school en ouders over het schoolprogramma en de vorderingen van de leerlingen. Ten tweede: het 
ondersteunen van de kinderen bij het schoolwerk thuis. Hierbij gaat het erom dat de school informatie en 
ideeën verschaft aan ouders om hun kinderen te ondersteunen bij het huiswerk en bij het nemen van 
beslissingen in hun schoolloopbaan. 

Patall, Cooper, & Robinson (2008) vonden in een recente meta-analyse dat ouderbetrokkenheid 
samenhangt met leervorderingen. De effectiviteit blijkt af te hangen van de aard van de ondersteuning die 
ouders bieden. In de bewuste periode tussen 12 en 15 jaar blijkt een indirecte bemoeienis het meest 
effectief: regels en rituelen voor het maken van huiswerk, ondersteunen van zelfstandigheid, toezicht 
houden, afleidende factoren wegnemen, contact houden met de leraar.  

Op grond van inzichten over ouderbetrokkenheid kunnen specifieke eisen worden gesteld aan de 
rapportages: ze moeten een heldere communicatie tussen school en ouders mogelijk maken over de 
leervorderingen van hun kind en over ideeën hoe de ouders hun kind indirect kunnen ondersteunen bij het 
huiswerk en de zelfstandigheid van hun kind. Of hiervoor afzonderlijke rapportages voor de ouders 
wenselijk zijn, dient nagegaan te worden.  

2.2.2 Gebruiksmogelijkheden op schoolniveau 
Bij de gebruiksmogelijkheden van de DTT op schoolniveau kunnen twee belanghebbende partijen 
onderscheiden worden: de schoolleiding en leraren (secties): “De informatie die scholen en leraren hierdoor 
verkrijgen, kunnen zij echter ook zelf benutten om in beeld te brengen hoe goed hun leerlingen en zijzelf 
presteren in vergelijking met leerlingen van andere scholen en hun leraren. “ 

De vaksectie als belanghebbende 
Op sectieniveau worden resultaten van de DTT gebruikt bij de samenwerking en de afstemming tussen 
docenten van vaksecties. Bij de samenwerking en afstemming valt aan de volgende gebruiksfuncties te 
denken: 

  Remediëring van zwakke punten bij leerlingen of de verrijking op sterke punten; 

  Overdracht van informatie over leerlingen aan docententeams in een vervolgfase van het VO. 

Bij deze afstemming kan gebruik gemaakt worden van de individuele diagnostische profielen van leerlingen, 
die opgenomen zijn in het leerlingvolgsysteem. 

De schoolleiding als belanghebbende 
De diagnostische tussentijdse toets wordt in het concept wetsvoorstel beschreven als “een belangrijk 
hulpmiddel waarmee de scholen de kwaliteit van hun onderwijs kunnen optimaliseren” (p. 18). Hierbij wordt 
de informatie die verkregen wordt via de DTT gezien als instrument voor scholen om van elkaar te leren. 
Volgens de memorie van toelichting laat internationaal onderzoek zien dat “het systematisch vergelijken 
van schoolprestaties er toe kan leiden dat scholen in gaan zetten op betere prestaties, nog zonder dat zij 
hierop worden “afgerekend” door ouders en leerlingen” (p. 16). Om opbrengstgericht te kunnen werken zijn 
goede benchmarks, die informatie leveren over waar andere scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie staan, onmisbaar volgens de Onderwijsraad (Advies: Naar hogere leerprestaties in het 
voortgezet onderwijs, 2011, p. 21).  

Benadrukt wordt dat dergelijke benchmarking door de scholen zelf verricht wordt. Het gaat hier namelijk om 
niet-openbare, schooleigen informatie. Scholen kunnen hun eigen resultaten afzetten tegen het landelijk 
gemiddelde of het gemiddelde van vergelijkbare groepen scholen (bijvoorbeeld in de regio). Voor de 
schoolrapportage betekent dit dat op eenvoudige wijze een vergelijking met het gemiddelde van andere 
scholen mogelijk moet zijn.  
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Indien scholen er voor kiezen hun eigen resultaten openbaar te maken via de mogelijkheden die “Vensters 
voor Verantwoording” biedt, kunnen zij meer gedetailleerde resultaten vergelijken met die van andere 
individuele scholen (Concept wetsvoorstel, 2012, pp. 25-26). Voor de rapportage is dan van belang dan 
enerzijds de gegevens eenvoudig opgenomen kunnen worden in “Vensters voor Verantwoording” en dat 
een meer gedetailleerde vergelijking, bijvoorbeeld op specifieke sterke of zwakke punten in de gemiddelde 
schoolprestaties, gemaakt kan worden. 

2.2.3 Gebruiksmogelijkheden op stelselniveau 
Twee partijen kunnen een landelijk beeld van het niveau van het onderwijs aan het einde van de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs gebruiken: de scholen in het voorgezet onderwijs en 
beleidsmakers. 

Scholen in het voorgezet onderwijs als belanghebbenden 
Zoals in voorgaande paragraaf (2.2.2) besproken, biedt het landelijke beeld over het niveau van het 
onderwijs aan het einde van de onderbouw aan scholen in het voorgezet onderwijs de mogelijkheid de 
schoolprestaties te vergelijken. De informatie over het landelijke beeld kan door scholen benut worden als 
benchmark. Dergelijke benchmarks zijn nodig in het kader van opbrengstgericht werken. 

Beleidsmakers als belanghebbenden 
De overheid beoogt “de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te 
bevorderen. Bij beter presteren draait het erom, het beste uit alle leerlingen te halen en de eindopbrengsten 
te optimaliseren”. Hierbij past de cultuur van opbrengstgericht werken. De overheid stimuleert de verdere 
realisatie van deze cultuur door middel van het verplicht stellen van de landelijke diagnostische toets en 
een leerlingvolgsysteem (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 13). 

Door informatie over de leerprestaties, verkregen door de jaarlijkse landelijke toets aan het eind van de 
onderbouw te aggregeren op stelselniveau, ontstaat zicht op het functioneren van het stelsel als geheel. 

2.3 De DTT als onderdeel van formatieve en diagnostische toetspraktijk 
In de vorige paragraaf werd aandacht geschonken aan de verwachte gebruiksmogelijkheden op micro 
niveau van de te ontwikkelen diagnostische tussentijdse toets. De toetsresultaten zijn een steun voor de 
docent bij opbrengstgericht werken op leerling- en klasniveau, waarbij de volgende cyclus wordt doorlopen: 
doelen stellen, meten of die doelen behaald worden, behaalde resultaten analyseren en gericht actie 
ondernemen op basis van de bevindingen. Aangegeven is dat rapportages een verfijnd (diagnostisch) 
inzicht zouden moeten geven in de sterke en zwakke punten van een leerling, waardoor de docent gericht 
vervolgactie kan ondernemen. De te ontwikkelen toets heeft dan ook primair een formatieve functie. Willen 
de diagnostische toetsen een formatieve functie kunnen vervullen, dan dient het ontwerp ervan aan 
specifieke eisen te voldoen. Hieronder wordt dan ook ingegaan op de begrippen formatief en diagnostisch 
toetsen en daaruit volgende te stellen eisen aan toetsen (instrumentarium). We sluiten deze paragraaf af 
met de beschrijving van een actietheorie, waarbij een aantal veronderstelde mechanismen worden 
beschreven ingevolge van formatief gebruik van diagnostische toetsen. 

2.3.1 Formatief beoordelen 
Formatieve beoordeling (“assessment”) wordt aangeduid als een proces waarbij continu bewijs wordt 
verzameld over de leervorderingen van de leerlingen (Heritage, 2007). De verzamelde gegevens worden 
gebruikt om te bepalen wat het huidige niveau van presteren is en om op grond daarvan het onderwijs aan 
te passen teneinde de beoogde leerdoelen te kunnen bereiken.  

Strategieën om aan informatie te komen 
Formatieve beoordeling heeft volgens Heritage (2007) betrekking op een aantal strategieën om aan 
informatie te komen. Die kunnen geclassificeerd worden in drie hoofdvormen: 

 ‘On-the-fly’ beoordeling. On-the-fly beoordeling gebeurt spontaan in de loop van de les. Bijvoorbeeld 
tijdens een discussie merkt een docent een misconceptie op over een begrip als zwaartekracht. Ze kan 
vervolgens de misconceptie verhelderen en via instructie, oefeningen en gerichte feedback omzetten in een 
meer juiste conceptie. 
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Geplande beoordelingsmomenten tijdens lessen. Docenten kunnen vooraf momenten in hun lessen 
plannen waarbij ze vragen stellen of taken opgeven waarbij leerlingen aan het denken worden gezet. 
Observaties van deze denkactiviteiten leveren waardevolle assessmentinformatie op over de beheersing 
van een begrip en eventuele onderliggende misconcepties die andermaal via gerichte feedback en 
didactische maatregelen kunnen worden omgebogen. 

Beoordelingen die onderdeel uitmaken van het curriculum. Hiermee worden bedoeld de geplande en 
spontane momenten in het leerprogramma waarop leerlingen werkzaamheden verrichten waarover ze 
feedback krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld wiskundige representaties zijn die leerlingen laten zien bij het 
uitvoeren van hun opgaven, of de door leerlingen gehanteerde argumenten bij het schrijven van 
argumentatieve teksten. 

Kenmerkend is dat de genoemde strategieën om aan informatie te komen verbonden zijn aan de 
onderwijsmethode die de docent hanteert. De te ontwikkelen diagnostische tussentijdse toets zou een 
instrument zijn binnen een vierde vorm van formatieve beoordeling : methode-onafhankelijke formatieve 
beoordeling. Met methode-onafhankelijke beoordelingen bedoelen we een gepland moment in het 
leerprogramma waarop landelijk alle leerlingen taken verrichten, op een wijze dat hun prestaties op die 
taken vergeleken kunnen worden.  

Elementen van formatieve beoordeling 
Formatieve beoordeling bestaat volgens Heritage (2007) uit vier elementen: (1) vaststellen van de 
prestatiekloof; (2) feedback op verschillende niveaus; (3) studentbetrokkenheid en (4) leerprogressies.  

Vaststellen van de prestatiekloof. Een essentiële functie van formatieve beoordelingen (Sadler, 1989) is 
dat de kloof wordt vastgesteld tussen waar de leerling op een bepaald moment is en het punt waar hij/zij 
naartoe moet (een te behalen leerdoel). Deze ‘kloven’ kunnen per leerling verschillen en kunnen grote 
gevolgen hebben. Is de kloof te groot, dan zal het beoogde doel als onhaalbaar worden ervaren, uiteindelijk 
leidend tot een gevoel van falen en moedeloosheid bij de leerling. Omgekeerd, een prestatiekloof kan zo 
klein zijn dat deze niet interessant genoeg is om enige aandacht aan te besteden. Formatieve beoordeling 
zou, met andere woorden, de "just right gap" moeten vaststellen, hetgeen verwijst naar Vygotskys zone van 
naaste ontwikkeling (ZNO). Deze zone wordt wel gedefinieerd als de afstand tussen het niveau waarop een 
leerling onafhankelijk kan presteren en het niveau waarop hij kan presteren onder begeleiding van een 
volwassene of leeftijdsgenoot die veel meer expertise op het betreffende domein heeft. 

Feedback op verschillende niveaus. Formatieve beoordeling biedt allereerst de docent feedback over het 
huidige niveau van presteren van de leerling in termen van bijvoorbeeld begrip en toepassing en, ten 
tweede, de te zetten stappen in het leerproces. Feedback staat ook centraal in het begeleiden van 
leerlingen in hun eigen leerstappen. Heritage benadrukt dat feedback zou moeten verlopen volgens een 
cyclisch proces: de docent biedt heldere, beschrijvende, criterium-gerichte feedback die aangeeft waar een 
leerling is op een bepaald moment in een leerprogressie (hieronder toegelicht), hoe de mate van 
beheersing verschilt van de gewenste leerdoelen en hoe doorgroei kan plaatsvinden. De docent neemt 
vervolgens maatregelen om de prestatiekloof te overbruggen door instructie en begeleiding bij de stellen, 
opnieuw de prestaties in kaart te brengen, opnieuw het onderwijs bij de stellen, enzovoorts. In formatieve 
beoordeling is het van belang dat leerlingen de feedback te kunnen gebruiken om het leren te verbeteren. 
Bovendien heeft feedback effect op de motivatie en de doelmatigheidsbeleving (‘efficacy’) van de leerling.  

Actieve betrokkenheid van de leerling. De mate waarin formatieve beoordeling bijdraagt aan het leren 
van de leerling, hangt in belangrijke mate af van de actieve betrokkenheid van leerlingen bij beoordeling en 
bij de te ondernemen vervolgactiviteiten. Bij formatieve beoordeling leren leerlingen tevens de 
vaardigheden om zichzelf te beoordelen (‘self-assessment’) en medeleerlingen te beoordelen (‘peer-
assessment’). Leerlingen leren zo te reflecteren op hun leren, hun leren te monitoren en op grond daarvan 
zichzelf nieuwe doelen te stellen en gerichte activiteiten te plannen, uit te voeren en opnieuw te evalueren. 
Anders gezegd, het inzetten van zelfregulatiestrategieën is essentieel om op verschillende momenten in het 
leerproces passende activiteiten te ondernemen om aan de eigen leerbehoeften tegemoet te komen. 
Bovendien, zo stelt Heritage (2007), is het gewenst dat leerlingen met hun docenten samenwerken om de 
succescriteria voor het volbrengen van iedere stap te bepalen. 
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Leerprogressies. Om ondersteunend te zijn voor het leerproces, zouden formatieve beoordelingen 
verbonden moeten zijn met leerprogressies. De leerprogressie beschrijft de tussendoelen in de weg naar 
het einddoel. Leerprogressies geven een totaalbeeld van wat geleerd moet worden en tonen de docent 
waar de leerling staat op een continuüm van toenemende vaardigheid. Leerlingen hebben ook korte-termijn 
doelen nodig die zijn afgeleid van de beschreven leerprogressies en zijn beschreven in termen van 
succescriteria. De succescriteria bieden een raamwerk waarbinnen de beoordeling plaats vindt en maken 
de interpretatie van de uitkomsten mogelijk. 

In een recent ontwikkeld kader vatten Black & Wiliam (2009) de essentie van formatieve beoordeling samen 
door middel van een schema, waarin de processen in leren en onderwijzen gekruist zijn met de 
betrokkenen. De kruising laat zien dat formatieve beoordeling bestaat uit vijf (onderwijs)strategieën (zie 
Tabel 2-2). De eerder beschreven elementen van formatieve beoordeling zijn in Black & Wiliams schema te 
herkennen.  

Tabel 2-2: Onderwijs-/Leerstrategieën volgens Black & Wiliam (2009) 

 
Processen 

Vaststellen waar de 
leerling naartoe gaat 

Vaststellen waar de 
leerling zich nu bevindt

Vaststellen wat gedaan moet 
worden om leerlingen daar te 

krijgen 
Docent (1) Verhelderen van de 

leerdoelen en de criteria 
van succesvolle 

beheersing daarvan 

(2) Creëren van 
effectieve interacties in 

de klas en andere 
leertaken die 

informatie opleveren 
over het huidige begrip 

van de leerling 

(3) Feedback geven die de 
leerling verder helpt 

Medeleerling Begrijpen en delen van 
de leerdoelen en de 
criteria voor succes 

(4) Leerlingen activeren om elkaars leerbron te zijn 

Leerling Begrijpen van de 
leerdoelen en de criteria 

voor succes 

(5) Leerlingen activeren om eigenaar te zijn van hun eigen 
leerproces 

   

Implicaties  
Afgaande op de kenmerken van formatief beoordelen kunnen we nader specificeren wat ons streven is bij 
het creëren van een ontwerp voor de DTT. De DTT, net zoals andere beoordelingsstrategieën die in een 
formatief beoordelingsproces gebruikt kunnen worden om gegevens te verzamelen, heeft een formatieve 
functie als de resultaten gebruikt kunnen worden om richting en vorm te geven aan het onderwijs. De 
informatie die de DTT oplevert vervult een optimale formatieve functie als de docent de informatie die de 
diagnostische tussentijdse toets oplevert, kan gebruiken bij de vijf onderwijs-/leerstrategieën van Black en 
Wiliam (2009). 

1) De docent zou de DTT informatie moeten kunnen gebruiken bij het verhelderen van de leerdoelen 
en het verhelderen van de criteria voor succsevolle beheersing van de leerdoelen; 

2) De docent zou de DTT informatie moeten kunnen gebruiken bij het creëren van effectieve 
interacties in de klas en andere leertaken; 

3) De docent zou de DTT informatie moeten kunnen gebruiken voor het geven van feedback die de 
leerling verder helpt; 

4) De docent zou de DTT informatie moeten kunnen gebruiken om de leerlingen te activeren elkaars 
leerbron te zijn; 

5) De docent zou de DTT informatie moeten kunnen gebruiken om de leerlingen te activeren eigenaar 
te zijn van hun eigen leerproces. 

2.3.2 Van een formatieve functie naar diagnostische aard 
De instrumenten die men inzet bij formatief beoordelen om gegevens te verzamelen, zijn niet per definitie 
anders van aard dan de instrumenten die men inzet bij summatief beoordelen. Het beoogd gebruik van de 
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gegevens is echter anders. Bij toetsen met een summatieve functie worden de toetsresultaten aan het 
einde van het onderwijs gebruikt om leerlingen te plaatsen, selecteren, certificeren of classificeren. Bij 
toetsen met een formatieve functie worden de toetsresultaten gedurende het onderwijs gebruikt om richting 
en vorm te geven aan het onderwijs. 

Zoals Stiggins (2005) en ook Black & Wiliams (2009) aangeven zou men ook de klassieke, standaard 
(summatieve) toetsen kunnen inzetten bij formatieve beoordelingen door bijvoorbeeld vaker te toetsen en 
de gegevens systematisch te organiseren. Echter, deze klassieke gestandaardiseerde toetsen schieten te 
kort voor formatief gebruik van de resultaten. Jang (2005) somt de bezwaren op. Gestandaardiseerde 
toetsen: 

  vormen een beperkte afspiegeling van de te toetsen kennis en van het leerproces; 
  zijn niet informatief over de sterke en zwakke punten van leerlingen op een bepaald domein; 

  zijn daardoor onbevredigend voor het begeleiden van het leerproces en het evalueren van 
voortgang. 

Feitelijk is meer diagnostische toetsinformatie vereist, die een betekenisvolle interpretatie en gebruik van de 
toetsresultaten voor verbetering van de instructie en voor het leiden van leren mogelijk maakt. 

2.3.3 Diagnoses en de diagnostische cyclus in het onderwijs 
Diagnostische informatie is essentieel om diagnoses te kunnen stellen. In deze paragraaf wordt dieper 
ingegaan op het stellen van diagnoses in het onderwijs.  

In de orthopedagogiek vormt het begrip diagnosticeren een centraal begrip. Om te verhelderen wat hiermee 
bedoeld wordt, sluiten we aan bij een veel geciteerd artikel van De Bruyn, Ruijssenaars, Pameijer en Van 
Aarle (2003). De Bruyn et al (2003) beschrijven diagnosticeren als een cyclisch proces in fasen (zie Tabel 
2-3), waarbij elke fase in een diagnose resulteert die het uitgangspunt vormt voor de volgende fase in de 
cyclus. Deze cyclus kan ook in het onderwijs in de klas worden doorlopen. De fasen in de diagnostische 
cyclus verschillen in de mate waarin ze gedetailleerde informatie geven over het leerproces.  

Tabel 2-3: Fasen in de onderwijskundige diagnostische cyclus, gebaseerd op De Bruyn, Ruijssenaars, 
Pameijer, van Aarle, (2003) 

Verhelderen;  
Onderkennen [verkennen];  
Verklaren; 
Indiceren [adviseren] 

Fase 1 Verhelderen: Waar zit de leerling ten opzichte van het hoofddoel of de hoofddoelen? 
Binnen het onderwijs wordt doorgaans in doelen beschreven wat leerlingen aan het eind van een bepaalde 
onderwijsperiode moeten kennen en kunnen. Wanneer doelen een groot deel van één of meerdere 
schooljaren beslaan, kan gesproken worden van hoofdoelen. In deze fase is het diagnostisch toetsen 
gericht op het vaststellen in hoeverre de leerling hoofddoelen heeft bereikt en of bijsturing van het 
leerproces nodig is. Vanuit deze diagnose kan worden besloten of het nodig is om meer informatie over de 
oorsprong van de prestaties van de leerling te verzamelen. Omdat de informatie die deze fase oplevert 
geen informatie geeft over de onderliggende factoren die een rol spelen in de prestatie van de leerling, 
heeft deze informatie nog niet veel diagnostische waarde voor de leerkracht en de leerling. De informatie 
van een dergelijke diagnose zijn te vergelijken met de informatie uit de gebruikelijke gestandaardiseerde 
toetsen die meestal voor summatieve doeleinden gebruikt worden.  

Fase 2 Verkennen: Hoe presteert de leerling op subdoelen? 
In deze fase wordt informatie gegeven over de prestaties van de leerling op subdoelen. De subdoelen 
worden geformuleerd aan de hand van de hoofddoelen en zijn voorwaardelijke vaardigheden en 
kennisaspecten voor het hoofddoel. Dit principe is gebaseerd op de Piagetiaanse ontwikkelingspsychologie 
waarin wordt verondersteld dat leerlingen een aantal ontwikkelingsdrempels moeten nemen alvorens ze 
het hoofddoel kunnen bereiken (Verhofstadt-Denève, van Geert, & Vyt, 2003). Een ontwikkelingsdrempel is 
een drempel die leerlingen moeten nemen om taken met een grotere complexiteit te kunnen uitvoeren. Het 
zijn met andere woorden essentiële kennis en/of vaardigheden om complexere taken te kunnen uitvoeren. 
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Bijvoorbeeld bij het leren rekenen zal een leerling bij opgaven tot 10 voldoende hebben aan het één voor 
één tellen op de vingers, maar naar mate de taken complexer worden (grotere getallen) zullen leerlingen 
met grotere sprongen moeten gaan tellen.  

Deze fase resulteert in een diagnose waarin per subdoel een sterkte- zwakteprofiel van de leerling wordt 
beschreven. In deze fase kan ook in kaart gebracht worden hoe de leerling op taken met bepaalde 
kenmerken presteert. Op die manier wordt informatie gegeven over de leerdrempels die de leerling wel en 
niet genomen heeft. In het sterkte- zwakteprofiel wordt dan gespecificeerd in welke taaksituaties de leerling 
een bepaalde taak wel of niet kan uitvoeren.  

Fase 3 Verklaren: Hoe komt het dat de leerling sterk of zwak is binnen dit (sub)domein? 
Het doel van deze fase is om met de antwoorden van leerlingen te toetsen welke verklaringen voor de 
leerprestaties het meest waarschijnlijk zijn voor deze leerling. Er zijn twee hoofdbenaderingen van het 
verklaren van de leerprestaties van leerlingen. Op de eerste plaats kan gekeken worden naar wat de 
leerling met hulp, zonder hulp en nog niet (ongeacht de aangeboden hulp) kan. Wanneer met een 
diagnostische toets in kaart wordt gebracht wat een leerling nog niet zelfstandig, maar wel met hulp kan, 
kan de leerkracht hierop inspelen door de leeromgeving zo in te richten dat de leerling steeds meer 
zelfstandigheid verwerft. De tweede benadering is gericht op het bestuderen van strategieën en 
systematische fouten.  

a. Onderwijsbehoefte en zone van naaste ontwikkeling 
Vygotsky vond dat om een leerling vooruit te kunnen helpen in zijn ontwikkeling, het vooral van belang is 
om vast te stellen wat een kind kan leren, in plaats van te meten wat een kind kan (Verhofstadt-Denève, 
van Geert, & Vyt, 2003). Er moet met andere woorden vastgesteld worden wat de Zone van Naaste 
Ontwikkeling (ZNO) van de leerling is. Met de ZNO bedoelt Vygotsky datgene dat de leerling wel kan met 
hulp van volwassenen of leeftijdsgenoten die verder in zijn in hun ontwikkeling, maar nog niet zelfstandig. 
Door het uitvoeren van taken met hulp van anderen krijgen leerlingen de gelegenheid om kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze op den duur in staat zijn de taken zelfstandig uit te voeren. Naast 
hulp van anderen kunnen leerlingen sommige taken wel met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een getallenlijn 
bij het maken van rekenopgaven of een elektronische spellingpen bij het schrijven. 

b. Oplossingsstrategieën en juistheid van antwoorden 
Bij het diagnostisch toetsen ligt de focus niet alleen op de juistheid van de antwoorden die leerlingen geven 
maar ook op de oplossingsstrategieën die leerlingen gebruiken om taken te maken (Cito, 2011; Kraemer, 
2011). Deze oplossingsstrategieën en het type fouten kunnen gedeeltelijk de prestaties van de leerling 
verklaren. Leerlingen gebruiken kennis bij het bepalen van de strategie om de taak te maken. Zo gebruiken 
ze kennis over de begrippen en de relaties tussen de begrippen bij het maken van een taak (Leighton & 
Gierl, 2007). Bij bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen bij een tekst kan het behulpzaam zijn als een 
leerling kennis heeft van de verschillende doelen die teksten kunnen hebben, zoals informeren of 
amuseren. Door data te verzamelen over hoe leerlingen taken maken krijgt de leerkracht inzicht in de 
kennis die de leerling gebruikt bij het oplossen van een taak. Met deze inzichten kan de leerkracht het 
onderwijs zo inrichten dat leerlingen de kans krijgen efficiëntere en effectievere oplosstrategieën te 
ontwikkelen.  

Wanneer diagnosticeren bestaat uit het vaststellen waardoor een leerling onjuiste antwoorden geeft, is het 
essentieel om voorafgaand aan de afname van de diagnostische toets te bepalen welke informatie over 
fouten leerkrachten waardevol vinden voor de inrichting van hun lespraktijk. In literatuur over beoordelen 
wordt onderscheid gemaakt tussen fouten en misstappen; leerlingen die een misstap zetten hebben zich 
vergist in de strategie en/of kennis die ze hebben gebruikt bij het maken van de taak (Bennet, 2010; 
Kraemer, 2011). Misstappen ontstaan voornamelijk doordat leerlingen minder geconcentreerd werken 
doordat ze ongemotiveerd zijn of worden afgeleid. Systematische fouten daarentegen zijn meestal het 
gevolg van onjuiste kennis (i.e. misconcepties) of van het ontbreken van kennis en/of vaardigheden die 
essentieel zijn voor het maken van de betreffende taak. Het diagnosticeren van fouten gaat dus 
voornamelijk om het vaststellen welke typen systematische fouten resulteren in de onjuiste antwoorden die 
de leerling heeft gegeven. Deze informatie heeft diagnostische waarde omdat leerkrachten het kunnen 
gebruiken om de leerlingen feedback te geven over de fouten die ze maken.  
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Fase 4 Indiceren [Adviseren]: Op welke doelen moet de interventie zich richten? 
Op basis van het integratieve beeld wordt een advies gegeven over de aanpassingen aan de leeromgeving 
met als doel het leerproces te optimaliseren. Om dit mogelijk te maken moet de diagnose zich richten op 
het identificeren van sterke en zwakke punten in de prestaties in leerlingen die een zo direct mogelijke 
relatie hebben met de inrichting van de leeromgeving. Ten eerste wordt, voor elke leerling apart, advies 
worden gegeven over de doelen van de interventie en de prioriteit van de doelen. Het tweede deel van de 
indicatie bestaat uit advies over de duur, frequentie en de vorm (individueel of in een groep) van de 
interventie.  

Net zoals bij diagnosticeren bij leerproblemen of psychologische klachten (Ruijssenaars, van Luit, & van 
Lieshout, 2004), is het niet noodzakelijk dat alle fasen in deze volgorde doorlopen worden. Het direct 
remediërend handelen van de leerkracht als reactie op een onderkend probleem (fase 2) is daarvan een 
voorbeeld. Bovendien dwingt een optimaal diagnostisch proces in de regel tot een cyclisch verloop 
(Ruijssenaars, van Luit, & van Lieshout, 2004). Nadat op grond van het advies interventie (remediëren of 
verrijken) heeft plaats gevonden, start doorgaans de diagnostische cyclus weer waarbij nagegaan wordt of 
de interventie het probleem heeft verholpen of verminderd.  

Implicaties  
Alhoewel voor het vaststellen van de verschillende diagnoses doorgaans verschillende instrumenten 
(toetsen) worden gebruikt (zie bijvoorbeeld De Bruyn, Ruijssenaars, Pameijer, & van Aarle, 2003), levert de 
ideale diagnostische toets alle vormen van diagnoses op. Afgaande op de verschillende fases en 
bijbehorende diagnoses kunnen we nader specificeren wat het ideaal is waarnaar we streven bij het 
creëren van een ontwerp voor de DTT. De ideale diagnostische tussentijdse toets: 

  Meet en rapporteert of de leerling de gestelde tussendoelen heeft bereikt (verhelderen). 

  Meet en rapporteert of de leerling subdoelen in termen van de voorwaardelijk vaardigheden en 
kennisaspecten beheerst (verkennen/onderkennen). 

  Geeft een sterkte-zwakteprofiel over de onderscheiden vaardigheden en kennisaspecten op een 
domein (verkennen/onderkennen).  

  Geeft inzicht in typen systematische fouten, inefficiënte oplosstrategieën of ontbrekende hulp ter 
verklaring van de resultaten op het niveau van attributen en die wijzen op een 
ontwikkelingsdrempel (verklaren);  

  Geeft advies over de doelen van de interventie en de prioriteit van de doelen en mogelijkerwijs ook 
advies over de duur, frequentie en de vorm (individueel of in een groep) van de interventie. 

Of de diagnostische toets al deze diagnoses kan opleveren hangt onder andere af van het aantal 
onderscheiden vaardigheden en kennisaspecten (de omvang van de toets), de wetenschappelijke inzichten 
over bijvoorbeeld veroorzakende condities – zoals misconcepties - of instandhoudende condities van een 
blokkade zoals ontbrekende hulp, de toetstijd die daarvoor nodig is en beschikbaar is en wat in het kader 
van een methode-onafhankelijk toets effectief gerealiseerd kan worden. Het vooronderzoek zal hierover 
meer duidelijkheid verschaffen.  

2.3.4 Een diagnostische toets op cognitieve grondslag 
De aard van de opdracht (zie paragraaf 2.1), ontwikkel een tussentijdse toets die (a) een algemene 
aanduiding oplevert van het bereikte niveau op de tussendoelen in het voortgezet onderwijs; (b) methode-
onafhankelijk is; (c) een diagnostisch karakter heeft en (d) een formatieve functie heeft, stelt hoge eisen 
aan het toetsontwerp. 

Recente ontwikkelingen op het terrein van cognitieve diagnostische toetsen wijzen uit dat deze combinatie 
mogelijk is (Rupp, 2007). Om toetsen die diagnostische informatie opleveren te kunnen ontwikkelen dienen 
daartoe domeinspecialisten (bijvoorbeeld op het terrein van lezen, schrijven, reken/wiskunde) en 
toetsspecialisten in hoge mate samen te werken om inzichten uit de cognitieve psychologie, vakdidactiek 
en psychometrie te integreren. Door de ontwikkeling van cognitieve diagnostische toetsen blijkt het mogelijk 
om de docent te voorzien van gedetailleerde diagnostische informatie. Daarbij wijzen rapportages docenten 
en leerlingen de weg in het remediëren van deficiënties in de kennis, vaardigheden, strategieën, die ze nog 
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niet beheersen of in het verwerven van attributen die ze als volgende stap willen gaan beheersen (Rupp, 
2007).  

Cognitieve diagnostische toetsen bieden veel fijnmaziger informatie over de leerling dan een algemene 
vaardigheids- of bekwaamheidsscore. Cognitieve diagnostische toetsen zijn gegrondvest op cognitieve 
modellen of leerlingmodellen, (Gao & Rodgers, 2007; Gierl, 2007; Jang, 2005; Lohman & Ippel, 1993; 
Rupp, 2007). Als basis voor cognitieve diagnostische toetsen wordt een theorie ontwikkeld over hoe 
leerlingen zich binnen een domein ontwikkelen. Op grond van empirische studies naar cognitieve 
processen (‘cognitieve operaties’) die zich afspelen bij de uitvoering van leertaken op een domein wordt 
een leerlingmodel ontwikkeld (Leighton & Gierl, 2007; Rupp & Mislevy, 2007). Aan de hand van 
bijvoorbeeld hardop denkprocedures worden de stappen die leerlingen zetten tijdens het maken van taken 
(met verschillende kenmerken) blootgelegd. Aanvullend daarop kan worden geanalyseerd op welke wijze 
vakinhoud in (de loop van) het onderwijs wordt aangeboden; welke lesmethoden worden gebruikt en welke 
didactische principes leraren gebruiken om de verschillende kennistypen aan hun leerlingen over te 
brengen. 

Een leerlingmodel als basis voor diagnostische toetsen 
De basis voor diagnostische toetsen wordt gevormd door een leerlingmodel. Een leerlingmodel beschrijft de 
aard van de vaardigheid die centraal staat bij toetsing, bijvoorbeeld schrijfvaardigheid. De vaardigheid wordt 
in zo’n model voorgesteld door middel van een samenhangende structuur van hoofd- , deel- en 
subattributen en eventueel sub-subattributen (of op een nog lager aggregatieniveau). 

Attributen verwijzen naar in te zetten deelvaardigheden, strategieën en kenniselementen (zoals begrippen, 
regels, procedures, principes) die onderdeel vormen van de totale vaardigheid of sterk samenhangen met 
presteren op de totale vaardigheid. De diepte van de te maken onderverdeling in lagen van attributen is 
uiteindelijk een keuze van de toetsontwikkelaars. Deze keuze hangt af van het vakgebied, het domein 
daarbinnen, de beschikbare kennis over leren en presteren op dat domein en de gewenste mate van 
verfijning in de uitspraken over de leerling, de te stellen diagnoses. Kenmerkend voor een attribuut is dat 
leerlingen er scores op ontvangen als resultaat van responsen op een opgave. In een leerlingmodel van 
een toets zijn alle hoofdattributen en onderliggende deelattributen opgenomen waarover uitspraken gedaan 
moeten worden en waarop didactische maatregelen worden gebaseerd. 

In datzelfde leerlingmodel wordt, indien mogelijk, een beschrijving gegeven van de kenmerkende 
leerprogressies die leerlingen tijdens de verwerving van een vaardigheid doormaken. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan de toenemende complexiteit van taaksituaties en taakcondities waarin de leerling 
leert te presteren.  

Implicaties 
Kortom, in een leerlingmodel wordt een theoretisch raamwerk van presteren op een vaardigheid binnen een 
domein beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 

  Een ordening in te meten hoofdattributen en noodzakelijke onderliggende deelattributen; 

  Kenmerken van kwalitatief goede en minder goede taakuitvoering op te meten hoofdattributen 
(bijvoorbeeld samenvatten) en deelattributen (bijvoorbeeld sleutelwoorden in teksten herkennen); 

  Verbanden tussen de hoofdattributen en de deelattributen: hoe beïnvloeden beheersing/niet 
beheersing van deelattributen de beheersing van de hoofdattributen? 

Een beschrijving van factoren in de taaksituatie die de taakuitvoering compliceren, resp. een overzicht van 
welke factoren een zwaarder en minder zwaar beroep doen op de inzet van de verschillende hoofd- en 
deelattributen. 

Daarnaast beschrijft een leerlingmodel de ontwikkeling van de vaardigheid. Daarin wordt antwoord gegeven 
op de vragen: 

  Wat houdt de vereiste vaardigheid in, in de loop van de leerjaren, in termen van in te zetten hoofd- 
en deelattributen? Welke niveaus van presteren, leerprogressies, zijn daarbij onderweg te 
onderscheiden (bijvoorbeeld in termen van ERK-niveaus). 
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  Hoe ziet de vereiste taakcomplexiteit eruit in de loop van de leerjaren? 

  Welke drempels of obstakels zijn er te overwinnen tijdens de verwerving van de vaardigheid, 
uitgedrukt in termen van de verschillinden onderliggende deelattributen? 

Een uitgewerkt leerlingmodel kan bijdragen aan een meer valide constructie, scoring en interpretatie van 
beoordelingen (Gao & Rodgers, 2007; Gierl, Leighton & Hunka, 2000). In paragraaf 2.4 beschrijven we aan 
de hand van het evidence-centered ontwerpmodel van Mislevy hoe op grond van het leerlingmodel een 
compleet toetsontwerp kan worden gemaakt in de vorm van een bewijsmodel (psychometrisch model en 
scoringsmodel), een taakmodel, een rapportagemodel, een presentatiemodel, een assemblagemodel en 
een afnamemodel. 

2.3.5 Een actietheorie voor formatief gebruik van diagnostische toetsinformatie 
Bij een doelmatige inzet van de DTT in de klas, mogen een aantal actiemechanismen en effecten verwacht 
worden die weergegeven zijn in Figuur 2-2. De figuur vertegenwoordigt met andere woorden een 
actietheorie, zoals Bennett (2010) beschrijft bij de implementatie van soortgelijke toetsen ontwikkeld door 
ETS voor de Verenigde Staten. We beperken ons hierbij tot de primaire functie van de toets, namelijk het 
vervullen van een formatieve en diagnostische functie in het onderwijs. 

Het uiteindelijk doel van de DTT is bij te dragen aan de verbetering van leerprestaties, in het bijzonder op 
de onderscheiden tussendoelen: de beoogde effecten. Daarnaast is het van belang dat beleidsmakers op 
verschillende niveaus (schoolbeleid, onderwijsbeleid) betekenisvolle informatie krijgen met betrekking tot de 
opbrengsten van het onderwijs. De informatie dient bij te dragen aan beleidsbeslissingen die het leren van 
leerlingen ondersteunen. 

Dit einddoel kan bereikt worden door middel van aan aantal actiemechanismen. We kunnen drie essentiële 
componenten voor deze actiemechanismen onderscheiden. De eerste component is een vak- en 
domeinspecifiek leerlingmodel voor leren en presteren op het vakgebied, dat de basis van de DTT vormt. 
Dit leerlingmodel is gebaseerd op de meest recente inzichten op het terrein van vakdidactiek en cognitieve 
leerpsychologie. Het dient aan de andere kant aan te sluiten bij de bestaande werkelijkheid van de gestelde 
tussendoelen en de beschikbare onderwijsmethodes.  

Een tweede component is formatieve beoordeling, met als belangrijkste component de diagnostische 
tussentijdse toets. Verwacht wordt dat de DTT, qua op te leveren informatie aansluit bij uitkomsten van 
dagelijkse ‘on-the-fly’ beoordelingen, door de docent geplande beoordelingsmomenten tijdens lessen en 
beoordelingen die onderdeel uitmaken van het curriculum. 

Een derde component is professionele ondersteuning bij interpretatie en gebruik van de DTT 
toetsresultaten, zonder welke de invoering van de DTT niet succesvol zou kunnen verlopen. Aan de opzet 
hiervan is in deze voorstudie nog geen speciale aandacht geschonken, omdat dit buiten het kader van de 
voorstudie viel. Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van de DTT dient echter ruimt aandacht te 
worden besteed aan professionele ondersteuning. 

Effecten van de DTT mogen alleen verwacht worden als de daarbij gehanteerde leerlingmodellen en de in 
de lespraktijk gebruikte leerlingmodellen met elkaar corresponderen. Idealiter sluiten de ideeën achter de 
DTT aan bij de manier waarop docenten hun onderwijs inrichten en vice versa. Tevens communiceren 
docenten hun leerdoelen vanuit dit richtinggevende leerlingmodel. 

Op grond van de inzet van DTT en bevindingen uit andere vormen van formatieve beoordelingen leiden 
docenten en leerlingen af waar de leerling staat met betrekking tot hoofd- en deelattributen in het 
leerlingmodel. Wat zijn sterke en zwakke punten, op welke attributen bestaan blokkades en misconcepties 
die verholpen dienen te worden? Verwacht mag worden dat docenten (en leerlingen) deze 
gevolgtrekkingen gebruiken om de instructie (verhelderen van de leerdoelen en van de criteria voor 
succesvolle beheersing van de leerdoelen), begeleiding (het creëren van effectieve interacties in de klas en 
andere leertaken en het activeren van leerlingen) en feedback aan te passen.  

Resultaten van deze aanpassingen worden vervolgens weer gebruikt om gevolgtrekkingen over de 
leerlingen bij te stellen en het onderwijs opnieuw aan te passen. Als onderdeel en gevolg van professionele 
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ondersteuning wisselen docenten met elkaar uit over hun ervaringen met de DTT en andere vormen van 
formatieve beoordeling. 

Deze mechanismen leiden idealiter tot verschillende tusseneffecten. Ten eerste hebben docenten een 
dieper inzicht in het vak en domein dat ze onderwijzen. Ten tweede wordt een toename verwacht in 
vakdidactische vaardigheden, toetsvaardigheden en opbrengstgericht werken. Ook is er een sterker focus 
te verwachten op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij leerlingen, waarbij leerlingen zich in een 
verschillend tempo en op een verschillende manier ontwikkelen.  

Tot slot is de verwachting dat leerlingen door de aard en inzet van de DTT en andere vormen van 
formatieve beoordeling op langere termijn beter gaan presteren op de gestelde (tussen)doelen en op de 
daaraan verbonden attributen van het leerlingmodel.  

Daarnaast wordt verwacht dat beleidsmakers op verschillende niveaus (school, stelselniveau) meer 
betekenisvolle informatie zullen krijgen met betrekking tot onderwijseffectiviteit. Bovendien draagt deze 
informatie bij aan beleidsbeslissingen die het leren van leerlingen ondersteunen. Van deze laatste 
secundaire effecten wordt verwacht dat ze op hun beurt de leeropbrengst positief beïnvloeden. 

 

Figuur 2-2: Onderliggende actietheorie. 

2.4 Ontwerp volgens het evidence-centered ontwerpmodel 
In paragraaf 2.3.4 over een diagnostische toets op cognitieve grondslag beschreven we het belang van een 
onderbouwd (cognitief) leerlingmodel als noodzakelijke basis van een diagnostische toets. Om te kunnen 
beantwoorden aan deze ontwerpeis voor de DTT, is ervoor gekozen aan te sluiten bij het raamwerk voor 
evidence-centered design (ECD) zoals ontwikkeld door Mislevy, Steinberg, Almond & Lukas (2006). Het 
raamwerk dwingt ontwikkelaars van diagnostische toetsen een heldere diagnostische argumentatie te 
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teksten. Elke laag kan vervolgens verder worden onderverdeeld in onderliggende deelattributen (zie Figuur 
2-5). In dit voorbeeld is een van de hoofdattributen verder onderverdeeld in deelattributen en subattributen, 
die hiërarchisch geordend zijn. Een dergelijke hiërarchie hoeft overigens niet noodzakelijk voor elk vak, 
domein of vaardigheid te gelden. 

In het leerlingmodel staan tevens noties beschreven over hoe de kwaliteit van de taakuitvoering zich 
ontwikkelt in de tijd, welke condities de taakcomplexiteit bepalen, welke obstakels er onderweg naar 
beheersing zijn te overwinnen, hoe ieder naastgelegen hoger niveau van presteren eruit ziet. In paragraaf 
2.4.2 gaan we nader in op de keuzes die bij de ontwikkeling van een leerlingmodel gemaakt dienen te 
worden. 

 

Figuur 2-4: Lagen van schrijfvaardigheid volgens Deane (2008, 2011) 

  

Figuur 2-5: Een verdere uitwerking van hoofdattribuut in onderliggende deelattributen en subattributen. 

Het taakmodel beschrijft (a) de sleutelkenmerken van de taken en de taaksituaties die nodig zijn om 
observaties te kunnen doen naar wat de leerling denkt en doet; (b) de wijze waarop de taken worden 
aangeboden, zoals instructies, structurering, stimuli, prompts; c) de van de leerling verwachte responsen 
(als acties of producten). Het taakmodel is de basis voor de te ontwikkelen opgaven. In paragraaf 2.4.3 
geven we een meer uitgebreide beschrijving van het taakmodel en de hierbij te maken keuzes. 

Het bewijsmodel bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het scoringsmodel, wat een model is met regels 
voor het toekennen van scores aan wat leerlingen laten zien in de opgaven. Het tweede deel is het 
meetmodel, een model waarin waargenomen metingen worden verbonden aan de veronderstelde attributen 
in het leerlingmodel en de relaties daartussen. Via het meetmodel krijgen we meetschalen, aan de hand 
waarvan iets kan worden gezegd over de te meten attributen van de leerling (de vaardigheden en eventueel 
de onderliggende cognitieve processen).  

Het rapportagemodel: Mislevy et al. (2006) noemen geen rapportagemodel. Echter, de te rapporteren 
informatie is sterk sturend voor andere toetsonderdelen. Toetsgebruik wordt immers gebaseerd op de 
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rapportage van de resultaten. Zoals in paragraaf 2.2.1 in aangegeven zijn er verschillende 
belanghebbenden voor de verwachte gebruiksmogelijkheden.  

Aangezien de primaire functie van de DTT op microniveau ligt (zie paragraaf 2.3) dienen primair keuzes te 
worden gemaakt voor rapportages aan de docent en de leerling. Op grond van de implicaties van de 
literatuur over diagnoses (zie paragraaf 2.3.3: Implicaties) worden voorstellen voor rapportage afgeleid.  

Verder dient duidelijk te worden wat de eenheid van rapportage is (leerling, klas/school, stelselniveau), 
welke vergelijkingen worden weergegeven (bijvoorbeeld leerling -standaard, leerling- referentiegroep, klas- 
school, school- referentiegroep) en welke getallen, symbolen, e.d. hiervoor gebruikt zullen worden.  

Het assemblagemodel beschrijft hoe opgaven worden geselecteerd voor de toets en wanneer een toets 
wordt afgesloten. Opgaven dienen het beoogde domein van vaardigheden zoals beoogd in de 
tussendoelen en uitgedrukt in termen van hoofd- en deelattributen goed te dekken. Daarnaast wordt 
rekening gehouden met de response van de leerling omdat ervan uitgegaan wordt dat de DTT een 
adaptieve toets zal zijn. Adaptieve opgaveselectie gebeurt in het licht van de responsen van de leerlingen, 
waarbij maximale informatie wordt verkregen over één of meerdere hoofdattributen of deelattributen.  

Het presentatiemodel beschrijft hoe de opgaven aan de leerling worden voorgeschoteld, dus de fysieke en 
sociale situatie waarin de taken zich voordoen. Dit houdt in alle technische, materiële en sociale 
voorwaarden die nodig zijn om de taakuitvoering op te roepen. Ruwweg kan men op drie manieren een 
taakuitvoering oproepen: schriftelijk, digitaal of in een (nagebootste) leef-/werksituaties in de werkelijkheid. 
Deze laatste manier is niet aan de orde bij de DTT. 

Het leerling-, bewijs- en taakmodel en de rapportage (tezamen het toetsontwerp) zijn sturend voor het 
presentatiemodel. Het kan zo zijn dat beperkingen in het beschikbare presentatiemodel tot aanpassingen 
moeten leiden in het toetsontwerp en daarmee ook de beoogde conclusies over leerlingen (de 
meetpretenties). Bijvoorbeeld, het kan blijken dat de gewenste stimuli of responsmethode te duur zijn of te 
moeilijk in te passen zijn in de beschikbare technische infrastructuur. 

Het afnamemodel beschrijft hoe de verzameling van modellen (leerlingmodel, bewijsmodel, taakmodel, 
assemblagemodel en presentatiemodel) tezamen werken bij de toetsafname. Het beschrijft ook zaken, die 
dwars door alle andere modellen spelen, zoals het platform waarop wordt afgenomen, de administratieve 
vereisten (veiligheid, dataopslag en verwerking, e.d.) en wanneer de toetsafnames worden gepland in het 
schooljaar.  

De verschillende onderdelen waaraan gewerkt moet worden bij de ontwikkeling van een toets illustreren dat 
het toetsontwerp volgens het ECD raamwerk vereist dat verschillende professionals gelijktijdig betrokken 
zijn bij de invulling ervan: toetsdeskundigen, onderwijskundigen, didactici, leraren, materiedeskundigen, 
psychometrici en ICT-deskundigen. 

Een optimale toets wordt ontwikkeld door op elk onderdeel steeds de keuzes expliciet te maken, zoveel 
mogelijk gebaseerd op het best beschikbare bewijs (uit theorie, onderzoek, praktijk) en die keuzes door te 
trekken naar de verschillende andere onderdelen. De ontwikkeling van de verschillende onderdelen 
verloopt dan ook niet strikt serieel. Zoals eerder aangegeven, kan het zijn dat keuzes en randvoorwaarden 
inzake de presentatie van de toetstaken noodzaken dat het feitelijke taakmodel wordt aangepast. Dit heeft 
vervolgens zijn weerslag op de realisatie van bepaalde meetpretenties: kunnen alle gewenste deelattributen 
worden gemeten?  

Zonder hier in te gaan op details moet op voorhand duidelijkheid verkregen worden welke beperkingen er 
zijn in de te ontwikkelen opgaventypen. Bij de constructie van de toets gaan we uit van digitale toetsen. 

  

2.4.2 Te maken keuzes bij de ontwikkeling van een leerlingmodel 
Bij het uitwerken van het leerlingmodel dienen een aantal fundamentele keuzes gemaakt worden. Het gaat 
hierbij om de volgende thema’s:  
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a) Aard en verfijning van de te meten en rapporteren attributen bepalen; 
b) Vaststellen van een ontwikkellijn in taakuitvoering bij de verschillende vakken; 
c) Achterhalen en benoemen van essentiële cognitieve processen en strategieën van taakuitvoering; 
d) Achterhalen en benoemen van blokkades en fouten bij taakuitvoering. 

De feitelijk gemaakte keuzes komen aan de orde in de hoofdstukken over het toetsontwerp voor de 
afzonderlijke vakken (hoofdstuk 3, 4 en 5). 

a) Bepalen van de aard en verfijning van de te meten en rapporteren attributen 
De eerste vraag is welke hoofdattributen en deelattributen van de leerling worden gemeten en 
gerapporteerd. Een tweede vraag is met welke graad van verfijning dit moet gebeuren. 

SLO heeft voor alle vakken ‘doorlopende leerlijnen’ voor de kernvaardigheden voor rekenen/wiskunde, 
Nederlands en de moderne vreemde talen opgesteld, vanaf primair onderwijs tot en met het eindexamen 
vmbo, havo en vwo. De SLO-tussendoelen geven de beoogde leeropbrengst weer halverwege vmbo, havo 
en vwo. Als gekozen wordt voor het volgen van deze doorlopende leerlijnen, dan ligt het voor de hand om 
bij de DTT uit te gaan van een vaste set hoofd- en deelattributen, met een vergelijkbare betekenis over de 
leerjaren heen. 

Conform de tweede vraag dienen die kernvaardigheden verder te worden uitgesplitst tot op een niveau dat 
precies genoeg concrete informatie oplevert voor docenten en leerlingen om op voort te borduren. In deze 
voorstudie spreken we steeds van hoofdattributen en deelattributen. Daarbij zijn deelattributen 
ondergeschikt aan hoofdattributen en soms voorwaardelijk daaraan.  

b) Vaststellen van een ontwikkellijn in taakuitvoering bij de verschillende vakken 
Een onderdeel van het leerlingmodel is een beschrijving van een leerpad via de kritieke leertaken die 
tijdens de ontwikkeling van een vaardigheid worden uitgevoerd. Kritieke leertaken zijn die taken die een 
sterk beroep doen op vereiste attributen (vaardigheden, kenniselementen, strategieën). Informatie over de 
aard van de taken kan worden verkregen via analyses van de gebruikte methode, bevraging van docenten 
over de periode van leerjaar 1 tot en met leerjaar 2 of 3. Om zicht te krijgen op de volgende leerprogressies 
zou het zinvol zijn ook de kritieke leertaken in de vervolgjaren in ogenschouw te nemen. Bovendien kan zo 
duidelijk worden hoe de zwaktes en sterktes doorwerken in latere leerjaren. 

c) Achterhalen en benoemen van essentiële cognitieve processen en strategieën van 
taakuitvoering 

Bij een leerlingmodel voor diagnostische toetsen, is het van belang dat expliciet gemaakt wordt welke 
cognitieve activiteiten leerlingen moeten inzetten bij de uitvoering van bovengenoemde range van kritieke 
leertaken. Informatie hierover kan zowel verkregen worden uit de onderwijspraktijk als uit theorie over de 
betrokken vaardigheid. Een praktijkbron is het bevragen van (expert) docenten die aangeven wat het vraagt 
om leertaken op te lossen. Leertheorie, vakdidactiek en veel gebruikte methoden zijn andere bronnen. 

Deze cognitieve processen worden samengevat onder de noemer van hoofdattributen (bijvoorbeeld 
schriftelijk samenvatten) en deelattributen (bijvoorbeeld herkennen van sleutelwoorden, scheiden van 
hoofdgedachten en ondersteunende details). 

d) Achterhalen en benoemen van blokkades en fouten bij taakuitvoering 
Bij een leerlingmodel kan, tot slot, expliciet worden gemaakt tegen welke blokkades leerlingen aanlopen bij 
het uitvoeren van leertaken op een vaardigheidsdomein. Deze informatie kan worden achterhaald door in 
gesprek met docenten na te gaan welke typische fouten leerlingen maken bij de uitvoering van kritieke 
leertaken. Het maken van fouten is een aanwijzing voor het niet optimaal functioneren van een vereist 
cognitief proces (samengevat onder een hoofd- of deelattribuut).  

Bij het achterhalen van typische fouten wordt een range aan kritieke leertaken nagelopen, zoals gehanteerd 
in de meest gebruikte methoden, inclusief de verschillende overhoringen of eigen toetsen die gedurende 
een leerjaar langskomen. Het is te verwachten dat deze inventarisatie een verzameling fouten oplevert, die 
kunnen worden gezien als blokkades (bijvoorbeeld de regels die gelden bij de ‘tussen-n’ worden niet goed 
toegepast) in de ontwikkeling van een hoofdattribuut (in SLO-termen: een kernvaardigheid).  
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Uiteindelijk is het de bedoeling om voor de diagnostische toetsen opgaven te ontwerpen waarin 
verschillende typen fouten kunnen worden opgeroepen, waaruit conclusies kunnen worden getrokken over 
(vooral) zwakke punten van de leerling. De toetsuitslagen bieden informatie over misconcepties of 
inadequate strategieën die ten grondslag liggen aan de gemaakte fouten. 

Omdat niet iedere gemaakte fout even ernstig is of op een blokkade wijst, kan hierbij onderscheid gemaakt 
worden naar typen gemaakte fouten. In de theorie over menselijke fouten van Reason (1990) wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘slips en lapses’ (misstappen) en anderzijds ‘mistakes’ 
(systematische fouten). Misstappen zijn onbedoelde fouten waarbij in de fase van uitvoering van een 
strategie/procedure iets fout loopt. Bijvoorbeeld een leerling schrijft ‘greop’ in plaats van ‘groep’ (slip), of 
schrijft ‘en’ in plaats van ‘and’ in een Engelse tekst (‘lapse’). Systematische fouten zijn fouten, waarbij een 
regel, strategie, procedure op een verkeerde wijze wordt toegepast (‘manenschijn’ in plaats van 
‘maneschijn’) of waarbij een onjuiste of niet passende strategie wordt toegepast. Een verder onderscheid 
kan worden gemaakt naar fouten in uitvoering, toepassing van regels en toepassing van onderliggende 
kennis, maar dat voert nu te ver. 

Als basis voor de te ontwikkelen diagnostische toetsopgaven is het gewenst inzicht te krijgen in de typen 
fouten die leerlingen maken bij uitvoeren van kritieke leertaken. Een keuze is dan hoeveel aandacht in de 
toetsopgaven besteed zal worden aan het oproepen en scoren van systematische fouten en misstappen.  

Samenvattend, betekent dit dat bij de ontwikkeling van het leerlingmodel nagegaan dient te worden welke 
kritieke taken (wiskunde, Nederlands en Engels) de leerling wordt geacht uit te kunnen voeren in de loop 
van de periode leerjaar 1 tot en met leerjaar 2 of 3 en mogelijk ook in volgende jaren op de gekozen hoofd- 
en deelattributen. Voorts dient nagegaan te worden welke essentiële (vakspecifieke) cognitieve processen 
plaatsvinden bij het uitvoeren van de leertaken en dat, idealiter, ook een systematiek wordt ontwikkeld aan 
de hand waarvan benoemd kan worden welk type fout schuilt achter een gegeven antwoord of response 
van een leerling bij een taak. Uiteindelijk moeten deze fouten kunnen worden gelabeld naar wat er fout gaat 
in het onderliggend cognitief proces, samengevat met behulp van de onderscheiden (deel)attributen. 

2.4.3 Te maken keuzes bij de uitwerking van een taakmodel 
Op grond van het dusdanig ontwikkelde leerlingmodel kan een een passend taakmodel uitgewerkt worden. 
Ook hierbij dienen verschillende keuzes uitgewerkt te worden, het gaat hierbij om de volgende thema’s:  

a) bepalen van de kenmerken van een toetstaak; 
b) opgaven ontwerpen vanuit de te meten attributen; 
c) het bewust uitlokken van informatieve leerlingresponsen. 

De thema’s b en c vloeien daarbij voort uit thema a. 

a) Bepalen van de kenmerken van een toetstaak 
Wat een toetstaak feitelijk toetst, hangt af van de kenmerken van die toetstaak. Kleine veranderingen 
kunnen grote gevolgen hebben voor wat feitelijk getoetst wordt. Daarom is het zaak om een taakmodel uit 
te werken dat exact past op het leerlingmodel om de daar beoogde attributen te meten. 

In het taakmodel van de te ontwikkelen diagnostische toetsen is het zaak te verhelderen hoe opgaven eruit 
zien die onderscheid maken tussen leerlingen die wel of niet een hoofdattribuut of deelattribuut beheersen, 
resp. een blokkade wel of niet gepasseerd zijn.  

Het taakmodel dient antwoord geven op de volgende twee algemene vragen: (1) Aan welke kenmerken 
dienen toetstaken te voldoen, willen deze de in het leerlingmodel beoogde attributen op een valide wijze 
representeren? en (2) Waaraan dienen toetstaken te voldoen om onderscheid te kunnen maken tussen 
leerlingen die een (hoofd/deel-)attribuut wel of niet beheersen; resp. wel of geen blokkade op een 
deelattribuut ervaren? Deze twee vragen roepen vele deelvragen op (zie Roelofs & Visser, 2011): 

1. Authenticiteit taaksituatie: Welk type taaksituatie vereist de in het leerlingmodel gespecificeerde 
prestatie op attributen (een onveranderd echte taaksituatie, een gereduceerd echte taaksituatie, 
een gesimuleerde taaksituatie, gesymboliseerde taaksituatie, of een formele taaksituatie)? 
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2. Kritieke taakfactoren: Welke kritieke factoren die de complexiteit van de taaksituatie bepalen 
moeten deel uitmaken van de toetstaak? 

3. Stimuli: Welke stimuli moeten noodzakelijk worden gepresenteerd in de toetstaak? 
4. Taakstructurering: Welke mate en vorm van taakstructurering is nodig om de beoogde attributen 

te kunnen toetsen: a) structurering probleemdefinitie; b) aard en mate van taakinstructies; c) 
beschikbaarheid van alternatieve werkwijzen; d) beschikbaarheid van alternatieve 
oplossingen/producten; e) mate van interactiviteit; f) vereist materiaalgebruik; g) vereiste 
gereedschappen; h) beschikbare strategische hulpmiddelen)? 

5. Responsekenmerken: Aan welke kenmerken moet de beoogde respons voldoen gezien de te 
meten attributen? 

a. Responsemodaliteit: Welke responsemodaliteit past het best bij het in de doelstelling 
gevraagde: soort antwoorden/responsen (verbaal – performaal); 

b. Responsestructuur: Welke responsestructuur past het best bij het in de doelstelling 
gevraagde: open, gesloten (meerkeuze, meervoudige respons)? 

c. Uitwerkingsvereisten naar mate van verfijning: Hoe verfijnd dient de respons te zijn 
gezien het in de doelstelling gevraagde: bijvoorbeeld lengte (kort antwoord, essay, lang 
essay, berekeningen); gevraagde mate van nauwkeurigheid (globaal, exact, algemeen - 
op maat); gewenst gebruik van taal en/of vaktaal? 

d. Gevolgen van de taak: In hoeverre vereist het in de doelstelling gevraagde taken met of 
zonder direct waarneembare gevolgen voor de uitvoerende zelf, ontvangers, anderen of 
objecten?  

b)  Opgaven ontwerpen vanuit de te meten attributen 
In literatuur over diagnostische toetsen wordt beklemtoond dat per opgave helder dient te zijn, wat de 
oplossing ervan vraagt aan attributen. Een methode om deze relatie opgave-attribuut te verhelderen is door 
achteraf aan elke toetsopgave van een bestaande toets een reeks attributen toe te kennen. Experts, geleid 
door theorie, indiceren of een leerling ofwel alle attributen moet bezitten (conjunctief model) ofwel een 
combinatie daarvan moet bezitten (compensatorisch) om de opgave succesvol te volbrengen. Zo ontstaat 
een zogenaamde q-matrix met in de rijen de opgaven en in de kolommen de vaardigheden waarop de 
opgaven wel of geen beroep doen. Het achteraf afleiden van diagnostische schalen met behulp van 
bestaande toetsen wordt aangeduid als ‘retrofitting’. Jang (2009) beschrijft verschillende retrofitting 
werkwijzen in de context van lees- en luistervaardigheden.  

De methode van de q-matrix kan ook van meet af aan worden gebruikt om opgaven te ontwerpen die een 
beroep doen op een of meerdere attributen. In de te ontwikkelen DTT zullen opdrachten van meet af aan 
dienen te verwijzen naar (hoofd- en deel-)attributen en eventueel nog dieper gelegen subattributen. Jang 
concludeert in dit verband: “The successful application of cognitive diagnostic assessment requires new test 
development procedures that satisfy the defining characteristics of cognitive diagnostic models. A principled 
test design for cognitive diagnostic assessment will resolve many of the challenges identified in the present 
study (Jang, 2009, p. 235).” 

Deze werkwijze stelt eisen aan het te hanteren bewijsmodel. De te maken en gemaakte keuzes hieromtrent 
worden in hoofdstuk 6 nader beschreven. 

c) Het bewust uitlokken van informatieve leerlingresponsen 
Toetstaken de bewust volgens een leerlingmodel zijn ontworpen roepen responsen op bij de leerling, die 
worden gescoord en geanalyseerd conform het bewijsmodel (een scoremodel en psychometrisch model). 
Bij het eerste thema (a) gaven we al aan dat de responskenmerken cruciaal zijn voor de toetstaak. 

De vraag is hoe een opgave zo kan worden ontworpen dat deze relevant gedrag bij de leerling ontlokt, dat 
wil zeggen informatie levert over het te meten attribuut. Bij open opgaven, zoals een opstel, of een uit te 
werken wiskundeopgave komt directe informatie beschikbaar over de taakaanpak van de leerling. De 
opgave moet dan wel zo gesteld zijn, dat leerlingen bijvoorbeeld een rijkdom aan schrijfactiviteiten laat zien, 
die genoeg is om daaruit scores op (hoofd- en deel)attributen te kunnen afleiden. Het is aan de scorende 
beoordelaar te bepalen in welk opzicht attributen van het product hoog of laag scoren en of er een bepaald 
soort fout zichtbaar is die wijst op een blokkade of andere onvolkomenheid. 
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Bij gesloten opgaven dient de ontwerper de informatie over hoofd- en deelattributen zelf in de alternatieven 
op te sluiten. Dit vraagt van de constructeur dat die zich verdiept in het soort antwoorden (responsen) dat 
de leerling bij een opgave kan geven, daarbij denkend aan het soort blokkades dat de leerling heeft. 
Antwoordalternatieven dienen plausibel te zijn vanuit het standpunt van een leerling die al of niet een 
blokkade heeft geslecht. 

Tabel 2-4: Kenmerken van de toetstaak toegepast op schrijfvaardigheid in het Engels 

 Kenmerken van de toetstaak Aandachtspunten uitwerking schrijven Engels 
1. Kenmerken taaksituatie 
 a) Authenticiteit taakcontext Onveranderd echt, gereduceerd echt, gesimuleerd, 

gesymboliseerde, contextvrije schrijfsituatie 
 b) Beschrijvende taakkenmerken Onderwerp;  

Schrijfgenre: correspondentie; formulieren; verslagen; vrij schrijven;  
Schrijfdoel: narratief; persuasief; betogend; interpretatief; directief. 

 c) Kritieke taakfactoren Nabijheid tot de leerling (voor en over zichzelf; vertrouwde zaken; 
bekende onderwerpen; eigen interessegebied; mensen in de directe 
omgeving; zaken van direct belang versus tegenovergestelde.) 

2. Stimuli Geschreven tekst, foto’s, illustraties, grafieken, kaarten, tabellen, 
diagrammen, schema’s, symbolen, pictogrammen, filmpjes, 
animaties, spreadsheets, gesproken tekst, objecten, sociale situatie, 
social media. 

3. Taakstructurering  
 a) Structurering probleemdefinitie Ongestructureerd, matig, sterk gestructureerde probleemdefinitie 

(vrij-vast schrijfformat) 
 b) Aard en mate van taakinstructies Mate van detail; sturing van uitwerking (m.b.v. specifieke 

schrijfinstructies, plaatsen waar geschreven wordt) 
 c) Beschikbaarheid van alternatieve 

werkwijzen 
Eén vaste werkwijze of meerdere werkwijzen 

 d) Beschikbaarheid van alternatieve 
oplossingen/producten 

Eén specifieke correcte oplossing of product of meerdere correcte 
oplossingen of producten 

 e) Mate van interactiviteit Geen (niet interactief) versus wel verandering in de taaksituatie (wel 
interactief) 

 g) Vereiste gereedschappen Pen, papier, computer, social media software 
 h) Beschikbare strategische 

hulpmiddelen 
(Online) woordenboek; lijst met woorden 

4. Responsekenmerken  
 a) Responsemodaliteit Verbaal – performaal 
 b) Responsestructuur Open, gesloten (meerkeuze), meervoudige respons? 
 c) Uitwerkingsvereisten naar mate 

van verfijning:  
Lengte-eisen (aantal woorden); globaal-specifiek (globaal-
gedetailleerd uitwerken); gewenst gebruik van vaktaal 

 d) Gevolgen van de taak Met of zonder direct waarneembare gevolgen voor uitvoerende zelf, 
ontvangers, anderen of objecten 

 

Vooruitlopend op de uitwerking van het toetsontwerp voor Engels in hoofdstuk 5 is in Tabel 2-4 een 
mogelijke uitwerking gegeven van de keuzes waarvoor een opgaveconstructeur staat bij het ontwerpen van 
opgaven voor schrijfvaardigheid Engels. Afhankelijk van wat in het leerlingmodel voor schrijven (voor 
diverse onderwijsniveaus) wordt verwacht in termen van prestaties op attributen, kan een uitwerking 
gemaakt worden naar passende taakkenmerken. 

In algemene zin is een onderscheid mogelijk tussen toetstaken waarbij de responsen tegelijkertijd 
informatie opleveren over verschillende hoofd- en deelattributen en toetstaken die informatie opleveren over 
één enkel deelattribuut. In Tabel 2-5 worden deze twee typen toetstaken vergeleken op een aantal 
kenmerken. De uitwerking is slechts indicatief en dient vakspecifiek, domeinspecifiek, alsmede 
attribuutspecifiek en situatiespecifiek te worden uitgewerkt op grond van het ontwikkelde leerlingmodel. 
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Tabel 2-5: Kenmerken van integratieve toetstaken die meerdere attributen beogen te meten en toetstaken die 
afzonderlijke deelattributen beogen te meten 

 

Kenmerken van de toetstaak Toetstaken waarin combinaties 
van hoofdattributen worden 
gemeten 

Toetstaken waarin afzonderlijke 
deelattributen worden gemeten 

1. Kenmerken taaksituatie   
 a) Authenticiteit taakcontext Gesimuleerde en gesymboliseerde, 

schrijfsituaties 
Contextvrije schrijfsituaties 

 b) Beschrijvende taakkenmerken Alle genres Alle genres 
 c) Kritieke taakfactoren Domein- en attribuutspecifiek uit te 

werken 
Domein- en attribuutspecifiek uit te 
werken 

2. Stimuli Alle stimuli Alle stimuli 
3. Taakstructurering   
 a) Structurering probleemdefinitie Voornamelijk beperkt en matig, 

gestructureerde probleemdefinities 
Voornamelijk matig en sterk 
gestructureerd 

 b) Aard en mate van 
taakinstructies 

Beperkte sturing op uitwerking Sterke sturing op uitwerking 

 c) Beschikbaarheid van 
alternatieve werkwijzen 

Meerdere werkwijzen Werkwijze gestandaardiseerd 

 d) Beschikbaarheid van 
alternatieve 
oplossingen/producten 

Overwegend meerdere correcte 
oplossingen/producten 

Eén specifieke correcte 
oplossing/product 

 e) Mate van interactiviteit Wel Geen 
 g) Vereiste gereedschappen   
 h) Beschikbare strategische 

hulpmiddelen 
Afhankelijk van genre Meestal niet 

4. Responsekenmerken   
 a) Responsemodaliteit Voornamelijk verbaal Combinaties van verbaal en 

performaal 
 b) Responsestructuur Open Overwegend gesloten 
 c) Uitwerkingsvereisten naar mate 

van verfijning:  
Lengte-eisen; globaal-specifiek 
afhankelijk van niveau 

Niet van toepassing 

 d) Gevolgen van de taak Gevolgen afhankelijk van genre en 
interactiviteit 

Geen directe gevolgen 

2.4.4 Het adaptieve toetsingsproces  
In de te ontwikkelen DTT wordt een vorm van adaptiviteit beoogd, die ertoe leidt dat leerlingen op grond 
van hun verschillende startniveaus en wat ze laten zien tijdens de toetsing, verschillende toetsen krijgen 
voorgelegd. Het adaptieve toetsingsproces van de beoogde DTT kan worden beschreven als een cyclus 
met vier deelprocessen ontleend aan (Almond, Steinberg, & Mislevy, 2002). In deze cyclus wordt de 
samenhang tussen de eerder beschreven deelmodellen van het ECD model nog eens benadrukt. Almond 
et al. (2002) stellen het toetsingproces voor als een cyclisch proces in vier stadia (zie Figuur 2-6).  

Centraal staat een bibliotheek met opgaven die zijn voorzien van kenmerken ontleend aan het gehanteerde 
taak- en bewijsmodel. Het toetsingsproces begint met de opgaveselectie, waarin op grond van wat we 
weten over de leerling een opgave wordt gezocht die qua kenmerken (inhoud, moeilijkheid) past bij wat we 
op dat moment van de leerling willen weten. De opgave wordt vervolgens opgehaald en gepresenteerd aan 
de leerling. De leerling maakt de opgave en zijn/haar responsen worden verwerkt en gescoord op grond 
van bewijsregels. Door toepassing van een psychometrisch model, waarin gewichten en parameters zijn 
opgenomen, wordt een voorlopig en voortschrijdend beeld van de leerling verkregen, waarna de cyclus 
herhaald wordt totdat voldoende informatie is verkregen over de te meten (hoofd)attributen. Dat is het 
moment waarop een rapportage wordt gegenereerd, met daarin informatie over de beheersing van de 
gemeten (hoofd- en deel-) attributen. 
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2.5 Opzet van de voorstudie 
In deze paragraaf wordt de opzet van de voorstudie beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het 
doel en de uitgangspunten, de gezette ontwikkelstappen en de opzet van de veldraadplegingen. 

2.5.1 Doel en uitgangspunten van de voorstudie 
Het doel van de voorstudie is te komen tot een toetsontwerpmodel voor de diagnostische tussentijdse toets 
en een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling ervan.  

Het eerste doel van de voorstudie is het achterhalen van de inhoudelijke, toetstechnische, organisatorische 
en vereisten van de diagnostische tussentijdse toets, met het oog op de context (paragraaf 2.1), de 
gewenste gebruiksmogelijkheden (paragraaf 2.2) en de gewenste functie en aard van de toets (paragraaf 
2.3). Een tweede doel is het in kaart brengen van het draagvlak bij verschillende belanghebbenden. In de 
voorstudie is daartoe volgens het ECD-model (paragraaf 2.4) een prototypisch toetsontwerp gemaakt, dat is 
voorgelegd aan de eerst belanghebbenden, vakdocenten Nederlands, Engels en wiskunde.  

Het prototypisch ontwerp is tot stand gekomen door te werken volgens drie uitgangspunten, die we 
hieronder toelichten: 

  werken volgens een groeimodel; 

  cyclisch en gelaagd ontwerpen; 

  samenwerking met het onderwijsveld. 

Werken volgens een groeimodel: diepte in plaats van breedte 
In de bestaande toetspraktijk is tot op heden geen sprake geweest van landelijk af te nemen genormeerde 
toetsen, met een primair diagnostische functie. Dit betekende dat nieuwe paden moesten worden verkend 
die tot op heden niet waren betreden. 

Een dergelijke innovatie op toetsgebied vroeg dan ook om een diepgaande aanpak. Daarbij dienden 
nieuwe toetsmethoden te worden verkend, inclusief innovatieve opgavenvormen, psychometrische 
modellen en vernieuwende rapportagevormen. De wens om de toets zoveel mogelijk computergestuurd af 
te nemen, te scoren en te rapporteren betekende voorts een grote ICT-uitdaging, waarvan de 
consequenties in deze voorstudie moesten worden onderzocht. 

Gegeven deze uitgangssituatie is ervoor gekozen om per vak te starten met het doordenken van de 
functionele vereisten van het toetsontwerp, geïllustreerd aan een subdomein. Bij Nederlands en Engels is 
gestart met een toetsontwerp voor schrijfvaardigheid. Bij wiskunde is gekozen voor een toetsontwerp aan 
de hand van exemplarische toetstaken, die afkomstig zijn van alle wiskundedomeinen, maar deze niet 
volledig representeren. De verdere inhoudelijke keuzes en inperkingen per vak worden beschreven in 
hoofdstuk 3 (wiskunde), 4 (Nederlands) en 5 (Engels). 

In het te presenteren prototypische toetsontwerp voor de drie vakken is aan vijf componenten van het 
toetsontwerp diepgaand aandacht besteed: het leerlingmodel, taakmodel, rapportagemodel, bewijsmodel 
en het assemblagemodel.  

Cyclisch ontwerpproces 
De uitwerking van het ontwerpmodel voor diagnostische toetsen is onderdeel van een ontwikkelproces met 
verschillende lagen. Hierbij is in grote lijnen de methodiek Mislevy & Haertel (2006) en Almond et al. (2002) 
gevolgd, die vijf ontwerplagen onderscheiden: 1) domeinanalyse; 2) domeinmodellering; 3) het 
toetsontwerp; 4) het creëren van de toetsinhoud (‘assessment implementation’) en 5) toetsafname 
(‘assessment delivery’). In die lagen keren de componenten van het evidence-centered ontwerpmodel in 
een toenemend concrete vorm terug. In de voorstudie is de aandacht besteed aan de eerste drie lagen. 
Tijdens de veldraadpleging is vooruitgekeken naar de implementatie en afname van de DTT.  

Het cyclisch werken kenmerkt zich hierdoor, dat gemaakte keuzes bijgesteld kunnen worden als gevolg van 
voortschrijdend inzicht. Bijvoorbeeld, bij de uitwerking van een leerlingmodel kon blijken dat bepaalde 
attributen en/of taaksituaties, waarnaar niet werd verwezen in de tussendoelen, toch zouden worden 
getoetst in de DTT, omdat deze op grond van een vakdidactische analyse essentieel werden geacht. Een 
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ander voorbeeld, technische beperkingen in de opgavepresentatie kunnen bepaalde opgavevormen 
onmogelijk maken, wat impliciet een aanpassing van het taakmodel zou betekenen. In een volgende fase 
van toetsontwikkeling, die voortbouwt op deze voorstudie, kan het gebeuren dat bij evaluatie van een 
psychometrisch model de veronderstelde attributen niet kunnen worden aangetoond, waardoor het 
leerlingmodel moet worden aangepast. Al met al, het toetsontwerp van de DTT is niet strikt lineair verlopen, 
maar cyclisch. 

Nauwe samenwerking met het onderwijsveld 
Gedurende de voorstudie is samengewerkt met het onderwijsveld. Dit om te bereiken dat het toetsontwerp 
zou voorzien in behoeften van scholen en zou aansluiten bij de praktijk van alledag. Het regelmatig in 
contact treden met belangrijke stakeholders verhoogt bovendien het draagvlak voor het toetsontwerp. 

De samenwerking gebeurde aan de hand van twee veldraadplegingen en bijeenkomsten met het vaste 
kernteam. De veldraadplegingen (nader beschreven in paragraaf 2.5.3 "Opzet van de veldraadplegingen”) 
hadden plaats met vakdocenten en schoolleiders. Hierbij is gebruik gemaakt van de daar aanwezige kennis 
over leerprogressies en de te slechten blokkades op een vakgebied. Deze kennis is gebruikt bij de 
herziening van het leerlingmodel en het taakmodel.  

Tot slot zijn er frequent contacten onderhouden tussen toetsontwikkelaars en experts op de vakgebieden 
van Nederlands, Engels en wiskunde. Ook deze contacten hebben bijgedragen aan de verdere 
aanscherping van het toetsontwerp, hetgeen past in het principe van (niet-lineair) cyclisch werken. 

2.5.2 Doorlopen lagen in het ontwikkelproces 
In deze paragraaf beschrijven we de verrichte ontwikkelactiviteiten, waarbij geldt dat de ontwikkeling van 
een toetsontwerp cyclisch is verlopen. Hoewel de aanpak per vak verschilde, is het ontwerpproces in grote 
lijnen op vergelijkbare wijze doorlopen. 

Lagen 1 en 2: Domeinanalyse en modellering 
In de ‘lagen’ van domeinanalyse en -modellering zijn de door SLO opgestelde tussendoelen nader 
geanalyseerd. Het meest cruciaal hierbij was het afleiden van een set relevante hoofdattributen en 
deelattributen die de essentie van de SLO-tussendoelen vertegenwoordigen. Deze attributen vormden de 
basis voor het leerlingmodel, op grond waarvan de andere componenten van het toetsontwerp konden 
worden uitgewerkt, waaronder een betekenisvolle toetsrapportage. De attributen zijn achterhaald door 
bestudering van wetenschappelijke en vakdidactische bronnen op het vakgebied. Voor Nederlands en 
Engels betrof dit bronnen over schrijven, bij wiskunde betrof dit meer generieke vakdidactische literatuur. In 
de literatuurstudies is nagegaan of er een zekere hiërarchie of gelaagdheid in hoofdattributen en 
onderliggende deelattributen zichtbaar is.  

Via literatuurstudie en expertbevraging is geïnventariseerd wat presteren op een representatieve taak op 
het domein inhoudt, bijvoorbeeld corresponderend schrijven. In Figuur 2-8 is de werkwijze schematisch 
samengevat voor het uitvoeren van een schrijfopgave. 



 

 

Uitgang

Figuur 2-

Om bove
taken lee
van hen v
samenge
(taken)le
van taken
gespecifi

Figuur 2-
taakmode

Laag 3: t
Als opbre
leerlingm
steeds ee
(leerlingm
(afnamem
verantwo
veldraad

gspunten 

-8: Analyse van

endien zicht te
erlingen gedu
vragen en we

evat, met als 
erlijn door tot
n vormt de ba
iceerd die ver

-9: Denkbeeldi
el 

toetsontwerp
engst van de 

model, taakmo
en wisselwer
model, taakm
model). Deze
oording. Het le
pleging (zie p

n representatie

e krijgen op d
rende de per

elke blokkade
voorbeeld ee
t en met vwo-
asis van het l
rschillen in co

ge takenleerlij

rp 
eerste twee o

odel, bewijsm
king tussen o
odel), psycho

e blauwdrukke
eerlingmodel
paragraaf 2.5

eve (schrijf)take

de ontwikkelin
riode van leer
es zich daarbi
en denkbeeldi
-6, maar in pr
ater te ontwik

omplexiteit en

n voor schrijve

ontwikkellage
model, assemb
onderwijskund
ometrici (asse
en zijn voorzie
, taakmodel e
.3). 

en als basis van

ng die leerling
rjaar 1 tot en 
ij kunnen voo
ige takenleer
raktijk hield d
kkelen taakm
n daarmee ee

en als basis van

en konden bla
blagemodel, 
digen (raamw
emblagemode
en van een w
en rapportage

Diagnos

n het leerling‐ e

gen doormake
met 2/3 word

ordoen. In Fig
lijn voor schr
e analyse op
odel, waarbij 

en verschil in 

 een ontwikkel

auwdrukken w
rapportagemo

werk en rappo
el en bewijsm

wetenschappe
emodel zijn in

stische tussen

en taakmodel 

en is geïnven
den geconfron
guur 2-9 is de
ijven. Strikt ge
bij eind leerja
opgaven kun
bereikte nive

lingsperspectie

worden ontwi
odel en afnam

ortagemodel),
model) en ICT
elijke en/of va
n twee rondes

ntijdse toets, 

ntariseerd me
nteerd, wat di

eze analyse 
enomen loop
aar 3. Deze a
nnen worden 
eaus weerspie

ef in het leerlin

ikkeld van he
memodel. Hie
, toetsdeskun

T-deskundige
akdidactische
s voorgelegd 

Cito 2012 

37

 

et welke 
ie taken 

pt de 
analyse 

egelen. 

 

g‐ en 

t 
erbij was 
ndigen 
n 

e 
in een 

7 



 
38 

2.5.3 Opzet van de veldraadplegingen 
Gedurende de fasen domeinanalyse/domeinmodellering en het prototypisch toetsontwerp hebben twee 
veldraadplegingen plaatsgevonden. Het betrof hierbij een uitwisseling tussen toetsdeskundigen van Cito en 
vertegenwoordigers van vakdocenten en soms ook schoolleiders uit het voortgezet onderwijs. 

In de bijlagen 0 en 10.1.2 zijn de kernvragen en de opzet van de veldraadplegingen voor de verschillende 
vakken samengevat. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende componenten van het ECD-
model (A=leerlingmodel, B= taakmodel, C=rapportagemodel, D= psychometrisch model, E= 
assemblagemodel, F= Presentatiemodel, G= afnamemodel). H verwijst naar de te maken keuzes in de 
verdere ontwikkeling van de toets (zoals de aanvankelijke beperking tot bijvoorbeeld schrijven). 

De opzet van de veldraadplegingen verschilde enigszins per vak. Enerzijds zijn deze verschillen ingegeven 
door de verschillende leerlingmodellen, anderzijds bleek het lastig in de periode van maart tot en met mei 
docenten bereid te vinden om aan een sessie deel te nemen. De betreffende toetsdeskundigen moesten 
derhalve een beroep doen op hun persoonlijke netwerken. De eerste veldraadplegingen hadden bij alle 
vakken de vorm van een plenaire bijeenkomst met enkele vakdocenten uit deze persoonlijke netwerken.  

Door aan te sluiten bij bestaande werkzaamheden en beschikbare netwerken konden op het laatste 
moment oplossingen worden gevonden voor het dreigende probleem van non-respons. Bij Engels is tijdens 
de tweede veldraadpleging een beroep gedaan op het online netwerk ‘Talendocenten’, waarvan de leden 
elkaar geregeld (online) treffen. De tweede veldraadpleging vond dan ook plaats via een web-based 
vragenlijst, waarbij onderdelen van het toetsontwerp tussentijds konden worden ingezien, geëvalueerd en 
becommentarieerd. 49 docenten namen deel (zie bijlage 0). Bij Nederlands stond in het late voorjaar van 
2012 een workshop voor vmbo-docenten (‘Beter presteren in gl en tl’) gepland die voor de gelegenheid 
inhoudelijk is aangepast om zo het voorgenomen toetsontwerp te kunnen bespreken. Hieraan namen 7 
personen deel, waaronder ook een havo-en vwo- docent (zie bijlage 10.1.2). 

Conform de inhoud van de ontwikkelstappen lag het accent in de eerste veldraadpleging op het ontwikkelen 
van een leerlingmodel. Los van de accentverschillen tussen de drie vakken stond overal de relevantie, 
herkenbaarheid en bruikbaarheid van de onderscheiden set hoofd- en eventuele deelattributen centraal. Bij 
Nederlands betrof dit attributen met betrekking tot schrijven en lezen, bij Engels alleen met betrekking tot 
schrijven. Bij wiskunde hadden de hoofdattributen betrekking op alle domeinen, waarbij de domeinen 
exemplarisch aan de orde kwamen tijdens de introductie van het leerlingmodel. Docenten reageerden bij de 
eerste raapleging op de waarde van het ontwikkelde leerlingmodel voor de diagnostisering van 
leerlingprestaties.  

In de tweede veldraadpleging stonden het taakmodel, het assemblagemodel en het rapportagemodel 
centraal. Aansluitend bij een meer verfijnd leerlingmodel werden voorbeelden van toetsopgaven 
gepresenteerd, als uitwerking van het taakmodel. Docenten reageerden op de bruikbaarheid, 
herkenbaarheid en relevantie van deze opgaven. Voorts werd uitgebreid stilgestaan bij de wijze van 
rapportage. Met name het diagnostische informatiegehalte werd bevraagd. Ten aanzien van alle 
deelmodellen is geïnventariseerd wat aanvullende wensen waren in het kader van diagnostisch 
toetsgebruik. Hoewel niet specifiek bevraagd, is het psychometrisch model impliciet aan de orde geweest 
bij de presentatie van het rapportagemodel en het beoogde assemblagemodel. Zo is bij de prototypische 
uitwerkingen van rapportages (op leerling-, klas- en schoolniveau) aandacht besteed aan 
onzekerheidsmarges die rondom diagnostische classificaties kunnen worden afgebeeld. Bij de presentatie 
van het assemblagemodel is ingegaan op de beoogde adaptiviteit van de toets in a) de volgorde waarin 
globaal en specifiek zou worden getoetst en b) de selectie van toetsonderdelen en toetsopgaven op grond 
van eerdere prestaties door de leerling. 
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3 Toetsontwerp Wiskunde 

In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven hoe het leerlingmodel wiskunde is ontwikkeld (paragraaf 3.1). 
De ontwikkeling heeft geresulteerd in een uitgewerkt leerlingmodel wiskunde, welke wordt beschreven in 
paragraaf 3.2.  

Op grond van het leerlingmodel is: 

a) Een eerste taakmodel voor wiskunde (paragraaf 3.3) gemaakt, onder meer bestaande uit een aantal 
prototypische voorbeeldopgaven (gepresenteerd in paragraaf 3.7); 

b) Een eerste rapportage model voor wiskunde gemaakt (paragraaf 3.4). 

In paragraaf 3.5 worden het assemblage- en presentatiemodel voor wiskunde beschouwd. De ontwikkelde 
modellen zijn in twee veldraadplegingen aan docenten voorgelegd. De uitkomsten van de 
veldraadplegingen worden beschreven in paragraaf 3.6.  

3.1 De ontwikkeling van het leerlingmodel wiskunde  
Het leren van wiskunde is een complex proces waarin verschillende aspecten een rol spelen. In de 
onderbouw maken leerlingen kennis met het vak wiskunde. Hierin maken leerlingen kennis met problemen 
die nog dicht bij hun belevingswereld liggen en waarin ze al redenerend problemen leren oplossen. 
Afhankelijk van het niveau verschuift de aandacht steeds meer naar de veralgemenisering van deze 
problemen waarin de onderliggende wiskundige structuur een steeds grotere rol gaat spelen. Wiskundige 
vaardigheid wordt zichtbaar in de vervlechting van vijf afzonderlijke draden (Kilpatrick, Swafford & Bradford, 
2001): 

1. conceptueel begrip (begrip van wiskundige concepten, bewerkingen en relaties); 
2. procedurele vlotheid (vaardigheid in het flexibel, accuraat, efficiënt en handig uit kunnen voeren 

van procedures); 
3. strategische competentie (vermogen tot formuleren, representeren en oplossen van 

mathematische problemen); 
4. adaptief redeneren (logisch kunnen denken, reflecteren, uitleggen en bewijzen); 
5. houding (wiskunde als nuttig en bruikbaar beschouwen, geloof hebben in eigen wiskundig 

denkvermogen). 

Deze draden zijn niet onafhankelijk van elkaar te toetsen maar ze zijn vervlochten door het hele 
wiskundecurriculum op alle niveaus. Dat betekent dat wiskundige vaardigheid varieert van het vlot kunnen 
uitvoeren van procedures tot conceptueel begrip. Daarnaast spelen strategische vaardigheden een rol, het 
vermogen om te redeneren en een positieve houding ten opzichte van wiskunde zijn van belang. Deze 
draden zijn in de verschillende wiskundedomeinen verweven, net zoals de relatie van wiskunde met andere 
vakken zoals natuurkunde en economie.  

Daarnaast is gezocht naar een benadering die docenten meer inzicht biedt in de moeilijkheden die 
leerlingen mogelijk ervaren bij het leren van wiskunde opdat de docent zijn onderwijs hierop kan richten. 
Door deze twee invalshoeken te combineren, is het mogelijk niet alleen een diagnose te stellen maar 
tevens aanknopingspunten voor remediëring te bieden. 

Bij het ontwikkelen van de diagnostische tussentijdse toets voor wiskunde is het volgende traject afgelegd: 

  De eerste stap was om de doelen van de toets in beeld te krijgen en op basis hiervan 
uitgangspunten te formuleren die als leidraad konden dienen voor de constructie van de toets. 

  Vervolgens is een literatuurstudie verricht om inzicht te krijgen in problemen die leerlingen ervaren 
bij het leren van wiskunde en die als input dient voor het ontwikkelen van een kader waarbij recht 
wordt gedaan aan de huidige stand van zaken in de wetenschappelijke, vakdidactische literatuur.  

  Op basis van de uitgangspunten en de literatuurstudies is een tweeledig kader ontwikkeld: een 
vakinhoudelijke deel en een vakdidactisch deel.  
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o In het vakinhoudelijke deel wordt een link gelegd met de tussendoelen en komt de 
aansluiting met het onderwijs en de rol van contexten aan bod.  

o In het vakdidactische deel is gezocht naar een benadering die docenten meer inzicht biedt 
in de moeilijkheden die leerlingen ervaren bij het leren van wiskunde. 

  Beide delen zijn uitgewerkt tot een leerlingmodel, taakmodel en rapportagemodel.  

  In twee veldraadplegingen zijn het kader en de modellen met docenten uit het veld besproken. De 
opmerkingen meegenomen in de verdere ontwikkeling van het leerlingmodel.  

Hieronder wordt de ontwikkeling van het leerlingmodel aan de hand van bovenstaande punten toegelicht.  

3.1.1 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van een diagnostische tussentijdse toets 
wiskunde  

Bij de ontwikkeling van een diagnostische tussentijdse toets voor wiskunde worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd.  

1. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft tussendoelen geformuleerd voor vmbo en 
havo/vwo. Deze tussendoelen worden beschreven aan de hand van vijf (vmbo) of zes (havo/vwo) 
domeinen. Voor vmbo zijn dat de domeinen: Inzicht en handelen, Getallen, Verhoudingen, Meten 
en meetkunde en Verbanden en formules. Voor havo en vwo zijn dat de domeinen Inzicht en 
handelen, Getallen en variabelen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden en formules 
en Informatieverwerking en onzekerheid. Een van de doelen van de diagnostische tussentijdse 
toets is dat deze toets informatie biedt over in hoeverre leerlingen deze tussendoelen beheersen. 
De rol van rekenen is in de voorstudie buiten beschouwing gelaten. SLO heeft de relatie tussen 
rekenen en de tussendoelen onderzocht, maar er is nog geen beslissing genomen over de rol van 
rekenen in de diagnostische tussentijdse toets wiskunde. 

2. Het tweede uitgangspunt is dat de diagnostische tussentijdse toets bij wiskunde meerwaarde heeft 
voor docenten en leerlingen. Vanuit hun eigen lespraktijk hebben docenten een beeld van wat hun 
leerlingen kunnen en wat niet. In deze voorstudie is gezocht naar hoe de diagnostische toets 
informatie kan verstrekken die een aanvulling is op de informatie die docenten op grond van hun 
eigen lespraktijk al hebben. De meerwaarde is gezocht in een vakdidactische benadering die meer 
inzicht kan geven in de onderliggende oorzaken van knelpunten in het leerproces.  

Het leerlingmodel voor wiskunde is gebaseerd op deze twee uitgangspunten. De combinatie van een 
vakinhoudelijk deel (domeinspecifieke vaardigheden) en een vakdidactisch deel (knelpunten) levert een 
gedetailleerde diagnose van het niveau van leerlingen. Hieronder worden beide componenten besproken.  

3.2 Het leerlingmodel wiskunde 

3.2.1 Inhoudelijk deel: domeinspecifieke vaardigheden op basis van tussendoelen 
In de diagnostische tussentijdse toets worden de tussendoelen getoetst die zijn beschreven door SLO 
(2012). Deze tussendoelen zijn ingedeeld in domeinen. Voor vmbo is een deel van de beschrijving van de 
(sub)domeinen uitgesplitst naar de verschillende niveaus van het vmbo. Het verschil zit in de complexiteit 
van de berekeningen en redeneringen, de draden zoals hierboven beschreven. In de beschrijving van 
havo/vwo is een deel van de (sub)domeinen uitgesplitst naar havo en vwo.  

Het eerste domein van vmbo en havo/vwo is het domein Inzicht en handelen. In dit domein gaat het om het 
herkennen van passende vaktaal voor wiskunde, het herkennen en gebruiken van wiskunde en wiskundig 
redeneren. Deze vaardigheden zijn overkoepelend voor de overige domeinen en zullen daarom niet apart 
getoetst worden. De opzet van de domeinen is zodanig dat de vaardigheden uit domein A op min of meer 
natuurlijke wijze aan bod komen in de overige domeinen.  

De rol van contexten bij kritieke leertaken 
In het Nederlandse wiskundeonderwijs spelen contexten een belangrijke rol. De theorie van het realistisch 
reken- en wiskundeonderwijs (bijv. Freudenthal, 1973; Gravemeijer, 1994) heeft het onderwijs beïnvloed. In 
de meest gebruikte schoolboeken is dan ook een opbouw te herkennen die geïnspireerd is door deze 
theorie. Er wordt gestart vanuit betekenisvolle contexten die de leerling uitdagen om informeel te redeneren 
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en om informele (reken)strategieën te gebruiken. Vervolgens wordt er overgegaan naar een meer formele 
aanpak van de wiskundige problemen. Uiteindelijk komen leerlingen uit bij meer formele wiskunde die los 
van de context betekenis heeft. In een later stadium bieden contexten modelleeractiviteiten. 

De opbouw van de items in de diagnostische tussentijdse toets zal aansluiten bij de opbouw die gebruikelijk 
is in de schoolboeken. Voor het vmbo betekent dit veelal dat er zal worden gestart met problemen waarin 
contexten ondersteunend zijn en waar leerlingen vanuit de context redenerend gebruik kunnen maken van 
situationele en informele strategieën. Vervolgens zal de opbouw van de moeilijkheid van de items 
verschuiven naar meer formele wiskunde. Voor havo/vwo zal het traject van de informele strategieën korter 
zijn. Er zal eerder worden overgegaan naar meer formele wiskunde en de toepassing daarvan waarbij 
leerlingen vanuit een context wiskundige modelleeractiviteiten uitvoeren.  

3.2.2 Vakdidactisch deel: knelpunten bij het leren van wiskunde 
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het leren van wiskunde en de moeilijkheden die daarbij 
door leerlingen worden ervaren. Om een uitgebreide diagnose te kunnen stellen en om gerichte 
aanknopingspunten te kunnen bieden voor remediëring is het van belang om deze knelpunten in kaart te 
brengen. Deze knelpunten zijn gekoppeld aan drie grote thema’s uit de vakdidactiek: wiskundige structuur, 
ambiguïteit en samenhang (Bruin-Muurling, 2010; Drijvers, Van Streun & Zwaneveld, 2012). Deze thema’s 
spelen een rol in alle domeinen die zijn beschreven in de tussendoelen van SLO en vormen gezamenlijk de 
achtergrond voor de vakdidactische benadering. Hieronder zullen deze thema’s kort worden toegelicht aan 
de hand van de verschillende domeinen.  

Wiskundige structuur 
Centraal in de wiskunde staat het zien en ontdekken van wiskundige structuur. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om de structuur van formules, de structuur van een figuur of de structuur in meetgegevens. Het zien en 
ontdekken van structuur speelt binnen alle wiskundedomeinen een rol.  

Binnen de domeinen Getallen en Verbanden en formules is het belangrijk dat leerlingen oog krijgen voor de 
structuur in formules en expressies. Zo is bijvoorbeeld de volgorde van het uitvoeren van rekenkundige 
bewerkingen van belang. In vmbo-boeken bijvoorbeeld wordt leerlingen gevraagd om opgaven zoals 

20 2 8 3− × −  uit te rekenen. Daarvoor is het nodig dat leerlingen de structuur zien van 20  min 2 8×  en 

dan nog eens min 3  en niet van links naar rechts lezen en 18 8 3× −  lezen of 18 24− .  

Het snel kunnen overzien van de verschillende onderdelen in een expressie en daar flexibel gebruik van 
kunnen maken, wordt gezien als een belangrijke component van wiskundige vaardigheid. Oog hebben voor 
de wiskundige structuur van formules wordt in de vakdidactische literatuur aangeduid met de term `symbol 
sense’ (Arcavi, 1994) en `structure sense’ (Novotnà & Hoch, 2008). Onderdelen hiervan zijn dat leerlingen 
door formules heen kunnen lezen en flexibel kunnen schakelen tussen het uitvoeren van procedures en het 
reflecteren daarop. 

Binnen het domein Meten en meetkunde speelt structuur bijvoorbeeld een rol in het bestuderen van figuren 
als een driehoek, vierkant, cirkel, rechthoek en ruit (Van Hiele, 1986). Deze figuren worden allereerst op het 
oog herkend en geclassificeerd. Vervolgens verschuift de aandacht naar de eigenschappen van deze 
figuren, zoals zijden die evenwijdig lopen, symmetrie of gelijke hoeken.  

In het domein Informatieverwerking en onzekerheid gaat het bijvoorbeeld om het zoeken naar structuren 
van verdelingen die zijn verkregen op basis van concrete gegevens in een steekproef. De structuur van de 
verdeling is van belang om de gegevens uit de steekproef te kunnen vertalen naar de eigenschappen van 
een populatie.  

Ambiguïteit 
Een ander aspect dat het leren van wiskunde moeilijk maakt voor veel leerlingen is het ambigue karakter 
van de wiskunde (Sfard, 1991; Tall & Thomas, 1991). Deze ambiguïteit bevindt zich, evenals de wiskundige 
structuur, binnen alle domeinen en op alle niveaus van de wiskunde. De kern is dat wiskundige entiteiten op 
meerdere manieren kunnen worden opgevat. 
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Voorbeelden van het ambigue karakter van de wiskunde zijn breuken zoals 3
4

die zowel een deling (een 

proces) als het resultaat van die deling (een object) zijn; expressies als 3 2x +  die zowel een optelling (een 

proces) als het resultaat van die optelling (een object) zijn. Hoe expressies opgevat moeten worden, hangt 
af van de situatie. Flexibel kunnen omgaan en kunnen schakelen tussen verschillende betekenissen wordt 
gezien als een belangrijke voorwaarde voor het beheersen van wiskunde (Sfard, 1991; Tall & Thomas, 
1991). 

Een ander voorbeeld is de ambigue betekenis van het =-teken dat een rol speelt in de overgang van 
rekenen naar algebra. In het basisonderwijs heeft het =-teken een operationele betekenis. Daarmee wordt 
bedoeld dat het =-teken een actie aankondigt, namelijk de uitvoering van de berekening links van het =-

teken, zoals in 2 3 ...+ =  Bij het leren van wiskunde gaat het niet alleen om het uitvoeren van de actie links 

van het =-teken, maar komen ook expressies voor als 2 3 3 2+ = + waarin het gaat om een relationele 

betekenis. In dat geval ligt de focus op de equivalentie tussen wat links en wat rechts staat van het =-teken. 
Deze relationele betekenis van het =-teken speelt een rol in de overgang van rekenen naar algebra.  

Samenhang 
De beschrijving van de tussendoelen door SLO is geordend in domeinen. Binnen elk van deze domeinen is 
een aantal subdomeinen beschreven. Met samenhang wordt zowel de samenhang tussen de subdomeinen 
binnen deze verschillende domeinen, als de samenhang tussen de verschillende domeinen bedoeld.  

Binnen het domein Verbanden en formules betekent samenhang dat leerlingen de relaties zien tussen 

bijvoorbeeld het hellingsgetal en het startgetal en hoe deze te zien zijn in de algemene formule y ax b= + ; 

dat ze een recht evenredig verband herkennen als een speciaal geval van een lineair verband; dat ze 
begrijpen dat een lineair verband is opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel en hoe deze 

samenhangen met de grafiek en de tabel en met de a en b in y ax b= + ; dat ze zien hoe de tabel en de 

formule aan elkaar zijn gekoppeld, dat ze de relaties zien tussen de tabel en de grafiek, etc..  

Voorbeelden van samenhang tussen domeinen zijn het zien van relaties tussen breuken, verhoudingen, 
schalen en percentages in de domeinen Getallen en Verhoudingen; rekenregels voor machten uit het 
domein Getallen en variabelen en exponentiële verbanden uit het domein Verbanden en formules; de 
relaties tussen gelijkvormigheid uit het domein Meten en meetkunde en het domein Verhoudingen etc..  

3.2.3 Combinatie van domeinspecifieke vaardigheden en knelpunten in het leerproces 
De combinatie van beide delen levert een leerlingmodel op waarin vijf hoofdattributen worden 
onderscheiden, die ieder corresponderen met een domein. Zoals in paragraaf 3.2.1 besproken, komt het 
eerste domein Inzicht en handelen impliciet in de andere domeinen aan de orde. 

Binnen deze domeinen zijn er drie potentiële knelpunten: het zien van de wiskundige structuur, het omgaan 
met ambiguïteit en het zien van samenhang. Een kruising van de hoofdattributen met de knelpunten levert 
het volgende model: 

Tabel 3-1: Hoofdattributen en knelpunten bij wiskunde 

 Knelpunten 

Hoofdattributen (domeinen) Wiskundige structuur Ambiguïteit Samenhang
Getallen          

Verhoudingen          

Verbanden en formules          

Meten en meetkunde          

Informatieverwerking en onzekerheid  
(alleen havo/vwo)          
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3.3 Taakmodel wiskunde 
Voor het inhoudelijke deel zullen de domeinen (en de domeinspecifieke vaardigheden) beschreven in de 
tussendoelen als leidraad gaan dienen voor de constructie van opgaven. Op basis van de resultaten van de 
leerlingen zal per domein worden gekeken of een leerling onder, op, of boven het niveau presteert. Zoals 
besproken wordt het eerste domein in vmbo en havo/vwo niet apart getoetst maar komt dat impliciet in de 
andere domeinen aan de orde.  

Een deel van de opgaven zal worden gekoppeld aan de potentiële knelpunten structuur, ambiguïteit en 
samenhang. De verwachting is echter dat er opgaven zullen zijn die niet eenduidig of uitsluitend aan één 
knelpunt (structuur, ambiguïteit, samenhang) gekoppeld kunnen worden. Dit komt mede doordat er een 
overlap zit in de potentiële knelpunten. Alleen opgaven die eenduidig aan één knelpunt appelleren, zullen 
gekoppeld worden.  

De mate waarin opgaven en potentiële knelpunten gerelateerd kunnen worden dient in de try-out te worden 
onderzocht.  

In Tabel 3-2 wordt een overzicht gepresenteerd van de te meten domeinen (hoofdattributen) en potentiële 
knelpunten. Op grond van de domeinen zijn prototypische voorbeeldopgaven ontwikkeld. Een deel van de 
opgaven is daarbij gekoppeld aan de knelpunten (wiskundige) structuur, ambiguïteit en samenhang. De 
prototypische voorbeeldopgaven worden gepresenteerd in paragraaf 3.7. 

Tabel 3-2: Overzicht van te meten hoofdattributen en knelpunten bij wiskunde 

  

Knelpunten 

Domeinen (hoofdattributen) Wiskundige structuur Ambiguïteit Samenhang
         

Getallen          

           

Verhoudingen          

           

Verbanden en formules          
         
         

Meten en meetkunde          
         
         

Informatieverwerking en onzekerheid          
         

      
 

3.4 Rapportagemodel wiskunde 
Op grond van het leerlingmodel is ook een het rapportagemodel wiskunde ontwikkeld, waarvan een 
voorbeeld is weergegeven in Figuur 3-1. De ontwikkeling van het rapportagemodel zelf wordt beschreven in 
hoofdstuk 7.  

Aangezien de verwachting is dat niet binnen elk domein de opgaven eenduidig aan één van de drie 
knelpunten appeleren (zie voorgaande paragraaf), zullen er binnen een domein minder responses per 
knelpunt zijn. Derhalve is ervoor gekozen om in de rapportage over de knelpunten domeinen samen te 
voegen (zie de rechterhelft van Figuur 3-1). In het vmbo worden in de rapportage over de knelpunten de 
domeinen Getallen, Verhoudingen en Verbanden en formules samengevoegd. In havo/vwo worden de 
domeinen Getallen en variabelen, Verhoudingen en Verbanden en formules samengevoegd.  
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Overigens is de verwachting dat alleen op één of meer van de knelpunten gerapporteerd kan worden, als er 
in dat kader een duidelijk patroon is bij het evalueren van de individuele leerlingresultaten. 

 

Figuur 3-1: Voorbeeld leerlingrapportage wiskunde voor havo/vwo 

3.5 Assemblage- en presentatiemodel wiskunde 
In de constructie van de toets spelen de volgende factoren een rol. Allereerst is het van belang dat de 
opgaven in de toets de domeinen (attributen) die beschreven zijn in de tussendoelen zorgvuldig afdekken. 
Zoals eerder is opgemerkt zal domein A Inzicht en handelen niet apart getoetst gaan worden omdat dit 
domein besloten zit in de overige domeinen.  

Daarnaast zullen de opgaven alle niveaus, variërend van vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot en met 
vwo, moeten afdekken. Dit betekent dat er een brede verscheidenheid aan opgaven geconstrueerd zal 
moeten worden waarin ook aandacht is voor opgaven die op de grens tussen niveaus liggen. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat er een breuk zit tussen de niveaus van vmbo enerzijds en havo/vwo anderzijds. Dit 
is het gevolg van de keuze om de toets aan het einde van de onderbouw te houden. In het vmbo is de 
onderbouw 2-jarig en in havo/vwo 3-jarig.  

Een deel van de opgaven zal worden gekoppeld aan de potentiële knelpunten (wiskundige) structuur, 
ambiguïteit en samenhang (de knelpunten). Omdat er overlap zit in deze thema’s zullen in eerste instantie 
alleen opgaven gelabeld worden waarvan duidelijk is welk thema daarin speelt. Op basis van gegevens uit 
een pretest en een analyse van de door de leerlingen ingetypte opgaven zal de relatie tussen deze 
potentiële knelpunten, opgaven en eventueel uitwerkingen van leerlingen worden onderzocht.  

Hierboven is de rol van contexten al kort besproken. In de wiskunde in het vmbo spelen contexten een 
belangrijke rol. Leerlingen op dit niveau worden in de opgaven gesteund door de context. In het oplossen 
van vraagstukken helpt de context om informele strategieën te gebruiken die nog dichtbij de leerling liggen 
te gebruiken.  
Een andere rol van contexten is aan de orde als het gaat om modelleeractiviteiten. Deze activiteiten spelen 
meer op havo/vwo.  

In de onderstaande figuur zijn de factoren die hier zijn besproken bij elkaar gezet.  
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3.6 Verslag van de veldraadplegingen wiskunde 

3.6.1 Verslag eerste veldraadpleging 
Op 27 maart 2012 is een veldraadpleging gehouden met vier docenten werkzaam in de onderbouw van 
vmbo of havo/vwo. Na een korte presentatie van het kader met een vakinhoudelijke deel over domeinen 
(hoofdattributen) en een vakdidactische deel over de potentiële knelpunten, is gediscussieerd over de 
opzet. Het kader werd positief ontvangen. De vakdidactische benadering verraste docenten maar werd als 
zinvol ervaren. Docenten verwachten dat ze zo informatie kunnen krijgen over het leerproces van hun 
leerlingen die anders niet of moeilijk toegankelijk voor ze is. Daarmee kan de diagnostische tussentijdse 
toets een meerwaarde krijgen voor het onderwijs. Vervolgens kwamen er suggesties onder meer over het 
ontwerp van items, het strategiegebruik van leerlingen en het gebruik van hulpmiddelen bij de uitwerkingen. 

Wat betreft de motivatie merkten docenten op dat als de toets puur diagnostisch is, de vraag is hoe 
leerlingen gemotiveerd kunnen worden om de toets serieus te maken. Een mogelijkheid die werd geopperd 
is om de ouders te betrekken bij de organisatie om zo het belang van de toets te benadrukken.  

Ook de spanning tussen de verschillende doelen van de toets werd besproken. Ofschoon de intentie is om 
diagnostisch te toetsen, kan de toets ook gebruikt worden om klassen, docenten en scholen te vergelijken. 
In de groep docenten in de veldraadpleging werd hier verschillend over gedacht. Aan de ene kant was wel 
behoefte om de prestaties van de eigen leerlingen te kunnen vergelijken met die van andere vergelijkbare 
groepen; aan de andere kant was er angst om afgerekend te worden op de resultaten van de leerlingen.  

Het tijdstip waarop de toets wordt afgenomen staat nog niet vast, maar docenten in de veldraadpleging 
gaven aan dat april een goed tijdstip zou zijn, omdat er dan nog voor het einde van het schooljaar kan 
worden geremedieerd. 

Tenslotte kwam ter sprake hoe een vervolgtraject eruit zou kunnen zien. De vraag was hoe docenten 
verder kunnen met de verschillende diagnoses die gesteld kunnen worden. Hiervoor zou nascholing 
kunnen worden aangeboden.  

Samengevat was de ontvangst van de opzet van de diagnostische toets wiskunde positief. Zorgen waren er 
over de precieze invulling van de toets en over de wijze waarop de resultaten gebruikt gaan worden.  

3.6.2 Verslag tweede veldraadpleging  
Op 29 mei 2012 is een tweede veldraadpleging gehouden. Hiervoor zijn de deelnemers aan de eerste 
veldraadpleging benaderd en is er in de digitale nieuwsbrief voor wiskundedocenten (de wiskundE-brief) 
een oproep geplaatst met de vraag om mee te denken. Vanwege het geringe aantal reacties is er 
vervolgens een oproep verschenen via de wiskundepersdienst en zijn constructiegroepleden van Cito 
gevraagd of zij nog mensen wisten. Uiteindelijk hebben 10 docenten deelgenomen, verspreid over vmbo tot 
en met vwo. In een presentatie zijn de achtergronden van de diagnostische tussentijdse toets wiskunde 
toegelicht en zijn de tussendoelen kort aan de orde geweest. Vervolgens is het leerlingmodel besproken, 
zijn er voorbeeldopgaven gepresenteerd en werden voorbeelden van rapportage getoond. Door de vele 
reacties werd niet toegekomen aan vragen over de afname. Deze vragen zijn na afloop aan de deelnemers 
gemaild. 

De hoofdvraag van de veldraadpleging was: in hoeverre zijn we met het toetsontwerp van de tussentijdse 
diagnostische toetsen op de goede weg? Sluit het ontwerp aan bij de (didactische) wensen van docenten 
en schoolleiders in het VO? Is het ontwerp in hun ogen praktisch uitvoerbaar? 

In de bijeenkomst is het wettelijk kader geschetst en is het inhoudelijke deel over de domeinen 
(hoofdattributen) en het vakdidactische deel over de potentiële knelpunten van het leerlingmodel 
besproken. Verschillende docenten waren op de hoogte van de tussendoelen geformuleerd door SLO. De 
vraag van docenten was wat de rol van rekenen in de DTT gaat worden. Het vakdidactische deel is relatief 
kort besproken. Als gevolg hiervan was voor een aantal docenten niet meteen helder wat de bedoeling is 
van dit deel van het leerlingmodel. De meerwaarde zoals beoogd is niet vanzelfsprekend. Voor de docenten 
was het niet meteen duidelijk dat deze benadering de docent inzicht kan verschaffen in waarom bepaalde 
opgaven moeilijk worden gevonden door leerlingen. 
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Eén docent uitte twijfels over het adaptieve karakter van de toets. Zij had slechte ervaringen met de afname 
van digitale toetsen en vroeg zich af of de software wel geschikt kon worden gemaakt om op een 
verantwoorde manier adaptief te toetsen.  

Het commentaar op de voorbeeldopgaven had betrekking op de inhoud (niet passend bij het niveau, 
bijvoorbeeld te moeilijk voor een havoleerling) en op de vorm. Deze commentaren zijn verwerkt in de 
voorbeeldopgaven die in dit hoofdstuk zijn opgenomen. 

De voorbeelden van de rapportage werden redelijk positief ontvangen. De voorkeur van de docenten in de 
veldraadpleging gaat uit naar een rapportage waarin alleen wordt gerapporteerd of een leerling onder, op, 
of boven een bepaald niveau zit. De docenten hadden liever niet dat de verschillende niveaus van vmbo 
naast elkaar staan. Als argument werd gegeven dat een goede vmbo-b-leerling nog geen vmbo-k-leerling is 
en evenzo is een goede vmbo-k-leerling niet meteen een vmbo-gt-leerling. De koppeling van de niveaus in 
de rapportage zou voor verwarring kunnen zorgen. Ook werd opgemerkt dat het gat tussen vmbo-b en 
vmbo-k vele malen groter is dan het gat tussen bijvoorbeeld vmbo-k en vmbo-gt.  

Een voorbeeld van rapportage waarin de kansen dat een leerling onder, op en boven het niveau werden 
aangegeven, werd niet als duidelijk gezien. De voorkeur gaat uit naar een eenduidige uitspraak over het 
niveau, waarbij de onzekerheid eventueel met een herkenbare maat aangegeven zou kunnen worden.  

Het deel in de rapportage van de potentiële knelpunten structuur, ambiguïteit en samenhang vonden ze niet 
geschikt om te rapporteren aan ouders. Voor zichzelf zouden ze dit graag uitgesplitst zien per domein. In de 
voorbeelden was een aantal domeinen samengevoegd. De reden om dat te doen is dat we voldoende 
gegevens nodig hebben om een verantwoorde conclusie te kunnen trekken. Op basis van gegevens uit 
bijvoorbeeld een pretest kan de koppeling tussen de domeinen en de potentiële knelpunten sterker worden.  

Het idee om voor de knelpunten (in het vakdidactische deel van de rapportage) voorbeeldopgaven op te 
nemen met een korte toelichting werd positief ontvangen.  

Docenten merkten op dat ze graag de resultaten van de leerlingen zelf in een bestand hebben zodat ze er 
hun eigen analyses mee kunnen doen. Een Excel-file bijvoorbeeld met de data zou welkom zijn. De vraag 
was ook of het gekoppeld kan worden aan het leerlingvolgsysteem of aan Magister. 

Gedurende de bijeenkomst was er volop ruimte voor opmerkingen en discussie. Vragen over de afname 
zijn na afloop aan docenten gemaild omdat daar in de bijeenkomst geen tijd meer voor was. In de mail werd 
gevraagd welk tijdstip docenten het meest geschikt vinden; welke manier van afnemen hun voorkeur heeft 
(individueel of klassikaal) en hoe ze denken over de benodigde infrastructuur voor digitale afname. De 
reacties hierop kunnen als volgt worden samengevat.  

  Docenten hebben een voorkeur voor afname midden in het jaar. Argumenten hiervoor zijn dat de 
resultaten van de toets meegenomen kunnen worden in keuzes in de bovenbouw. Een ander 
voordeel hiervan is dat er in het jaar nog ruimte is voor remediëring. Als nadeel wordt genoemd dat 
in het midden van het jaar niet alle tussendoelen gehaald zullen zijn. Eén docent wijst erop dat 
voorkomen moet worden dat leerlingen na de toets denken dat ze klaar zijn met wiskunde en dat er 
de rest van het schooljaar niet serieus meer gewerkt hoeft te worden. 

  De voorkeur gaat uit naar een klassikale afname om organisatorische redenen. Eén docent merkt 
op dat 3e klas havo/vwo-leerlingen niet langer dan anderhalf uur achter elkaar getoetst zouden 
moeten worden. Dat zou een argument kunnen zijn om de toets te splitsen in twee delen.  

  De docenten zien geen knelpunten in de infrastructuur. Eén docent merkt op dat er op het einde 
van het schooljaar meer ruimte is in het rooster om computerlokalen te organiseren omdat de 
examenklassen dan niet meer op school zijn. 
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Opgave E3: Lineaire vergelijkingen (2) 

Los op:  2(3 2) 3(2 1) 7x x+ = − +  
Antwoord/uitwerking: alle x zijn oplossing  
Niveau: havo/vwo 
Potentieel knelpunt: ambiguïteit 
Toelichting: In deze vergelijking komt na het wegwerken van de haakjes aan beide kanten van het  
 =-teken hetzelfde te staan. In deze vergelijking is er niet één waarde van x waarvoor die vergelijking geldt, 
maar is elk reëel getal een oplossing. Dat betekent dat de onbekende hier een variabele is geworden.  

Domein F: informatieverwerking en onzekerheid (alleen havo en vwo) 

Opgave F1: Ambtenaren en politici 

Uit een groot nationaal onderzoek bleek onlangs dat 3,2% van alle ambtenaren en 5,2% van alle politici 
corrupt zijn. Een journalist van de grootste Nederlandse krant concludeerde vervolgens dat gemiddeld 
4,2% van de ambtenaren en de politici corrupt is.  
Kies uit de onderstaande uitspraken de uitspraak die hierbij het beste past.  
De journalist heeft absoluut gelijk 
De journalist heeft absoluut ongelijk omdat gemiddeld gesproken 8,4% van alle ambtenaren en alle politici 
corrupt is 
De journalist kan gelijk hebben maar je moet extra gegevens hebben om dit zeker te weten 
De journalist heeft absoluut ongelijk omdat gemiddeld gesproken 2,0% van alle ambtenaren en alle politici 
corrupt is.  
 
Antwoord/uitwerking: C 
Niveau: havo en vwo 
Potentieel knelpunt: structuur 
Toelichting: In deze vraag gaat het erom dat leerlingen de betekenis van de percentages 3,2% en 5,2% 
begrijpen. Hiervoor moet de onderliggende structuur van de gegevens waarover deze percentages iets 
zeggen helder zijn.  
 

Opgave F2: Klas 3A en 3B 

Van klas 3A en 3B zijn de volgende rapportcijfers bekend: 
Cijfer Aantal leerlingen 

Klas 3A 
Aantal leerlingen 
Klas 3B 

4 3 4 
5 5 4 
6 9 12 
7 8 6 
8 5 3 
9 0 1 

 
Hieronder staan twee uitspraken van docente Désirée. 
1 Klas 3A heeft gemiddeld beter gepresteerd dan klas 3B 

2 Als je aan een willekeurige leerling uit klas 3B zijn rapportcijfer vraagt is de kans 4
15 dat het een 

onvoldoende is 
Welke van onderstaande beweringen is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is waar 
B Alleen uitspraak 2 is waar 
C Uitspraak 1 en uitspraak 2 zijn beide waar 
D Uitspraak 1 en uitspraak 2 zijn beide niet waar 
 
Antwoord/uitwerking: C 
Niveau: havo en vwo 
Potentieel knelpunt: ambiguïteit 
Toelichting: In deze opgave gaat het erom dat leerlingen de cijfers van beide klassen niet meer als losse 
cijfers zien, maar dat ze de gegevens kunnen zien als een verdeling (objectvorming). Vervolgens is de 
bedoeling dat ze gaan redeneren over eigenschappen van de verdeling. 
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4 Toetsontwerp Nederlands 

In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven hoe het leerlingmodel Nederlands is ontwikkeld (paragraaf 4.1). 
De ontwikkeling heeft geresulteerd in een uitgewerkt leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Nederlands, 
welke wordt beschreven in paragraaf 4.2.  

Op grond van het leerlingmodel is: 

c) Een eerste taakmodel voor schrijfvaardigheid Nederlands (paragraaf 4.3) gemaakt, onder meer 
bestaande uit een aantal prototypische voorbeeldopgaven (gepresenteerd in paragraaf 4.8); 

d) Een eerste rapportagemodel voor schrijfvaardigheid Nederlands gemaakt (paragraaf 4.4). 

In paragraaf 4.5 wordt het assemblage- en presentatiemodel voor schrijfvaardigheid beschouwd. De 
ontwikkelde modellen zijn in twee veldraadplegingen aan docenten voorgelegd. De uitkomsten van de 
veldraadplegingen worden beschreven in paragraaf 4.6.  

Ter afsluiting beschouwen we hoe het leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Nederlands kan worden 
verbreed naar leerlingmodellen voor lees- en luistervaardigheid (paragraaf 4.7).  

4.1 De ontwikkeling van het leerlingmodel Nederlands 
In de ontwikkelingsgang van het leerlingmodel voor Nederlands zijn drie deelstappen te onderscheiden:  

  de te toetsen vaardigheden en deelattributen zijn verkend; 

  er is een analyse van de SLO-tussendoelen gemaakt;  

  er heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden op veelgebruikte lesmethodes en schrijfproducten 
van leerlingen. 

Deze drie deelstappen komen in deze paragraaf successievelijk aan de orde.  

4.1.1 Verkenning van de te toetsen vaardigheden en deelattributen  
Bij het onderwijs Nederlands in het voortgezet onderwijs spelen traditioneel de vier taalvaardigheden een 
centrale rol: Spreken/Gesprekken voeren, Schrijven, Lezen en Luisteren. Het laatste decennium is hieraan 
deelgebied Gesprekken voeren toegevoegd. Deze taalvaardigheden kunnen worden ingedeeld naar twee 
dimensies (mondeling-schriftelijk en productief-receptief): 

Tabel 4-1: ·Indeling taalvaardigheden naar twee dimensies 

 Mondeling Schriftelijk  
Productief Spreken Schrijven 
Receptief Luisteren Lezen 
Productief én receptief Gesprekken voeren  
 

De zesde cel is in elk geval didactisch bezien nog goeddeels ongevuld (te denken valt aan SMS, Twitter 
enz.) en komt hier verder niet separaat aan de orde.  

De toetsing van de receptieve vaardigheden is in principe relatief eenvoudig: wanneer er overeenstemming 
is over het te meten attribuut en de deelattributen en wanneer lees- en luistertoetsen inhoudelijk goed 
gericht worden op zowel de te meten (deel-)attributen als op de beoogde beheersingsniveaus, kunnen er 
lees- en luistertoetsen worden gebouwd.  
Een eerste globale uitwerking van de bijbehorende leerlingmodellen is te vinden in paragraaf 4.5.1. 

De toetsing van de productieve vaardigheden en met name van spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid 
is traditioneel lastig: bij Spreken vindt de afname liefst individueel plaats om te waarborgen dat de 
afnamecondities niet beïnvloed worden door de interactie tussen deelnemers; individuele afname maakt 
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toetsing tijdrovend. Groepsgewijze afname spaart tijd en maakt de afname realistischer, maar doet weer 
afbreuk aan de objectiviteit van de meting.  

Gestandaardiseerde toetsing van spreekvaardigheid is om nog twee andere redenen problematisch: 

  De beoogde taaluiting is afhankelijk van de context (bijv. van datgene wat gesprekspartners te 
berde brengen). Bij spreekvaardigheid is de context echter niet eenvoudig gelijk te houden - tenzij 
gebruik gemaakt wordt van artificiële contexten zoals dat gebeurt bij Staatsexamen NT2. De daar 
gebruikte opzet leent zich echter alleen voor korte uitingen, niet voor de langere spraakfragmenten 
zoals die bij de diagnostische tussentijdse toets ontlokt zouden moeten worden.  

  De geproduceerde spraak moet worden beoordeeld en dat is een bijzonder intensief karwei. In het 
geval van de DTT moet rekening gehouden worden met verzet tegen de taakverzwaring van de 
docenten wanneer die individueel beoordelingswerk als nieuw verplicht onderdeel krijgen. 

Wanneer de toetslast, het gewenste gestandaardiseerde karakter en de afneembaarheid per computer in 
de beschouwing worden betrokken, is het niet op voorhand eenvoudig om een acceptabel voorstel te doen 
voor diagnostische toetsing van spreekvaardigheid. Een indicatie van de prestaties voor een aantal 
aandachtspunten per leerling is wel haalbaar, maar daarmee is niet de diagnostiek bereikt die we 
nastreven. Om die reden is de spreekvaardigheid in deze voorstudie verder buiten beschouwing gelaten.  

Ook voor de andere productieve taalvaardigheid, de schrijfvaardigheid, is het beoordelen een hachelijk en 
vooral tijdrovend avontuur, tenzij onderdelen daarvan geautomatiseerd kunnen worden. In deze voorstudie 
is ervoor gekozen om de schrijfvaardigheid verder uit te werken. Digitale afname en beoordeling is een 
uitgangspunt bij het ontwikkelen van de diagnostische toets. Dit uitgangspunt mede in overweging 
nemende, is deze keuze als volgt beargumenteerd: 

  Leesvaardigheid is de meest getoetste vaardigheid. Hiervoor is ook al het nodige materiaal 
voorhanden. In het kader van de voorstudie zou uitwerking van deze vaardigheid dus relatief 
weinig vernieuwende inzichten opleveren; automatisering van de toetsafname en beoordeling is bij 
deze vaardigheid het minst problematisch. Een aanzet tot een leerlingmodel voor de vaardigheid 
Lezen is te vinden in paragraaf 4.5.  

  Ook luistervaardigheid is eenvoudig geautomatiseerd te beoordelen. Wel verdient de definiëring 
van het attribuut Luisteren en de bijbehorende deelattributen nog de nodige aandacht (zie verder 
paragraaf 4.5.1). De constructie van een luistertoets is arbeidsintensief, maar problematisch is het 
niet. 

  Zoals al beargumenteerd: de vaardigheden Spreken en Gesprekken voeren zijn moeilijk 
geautomatiseerd te toetsen. De beschikbare mogelijkheden blijken kostbaar en momenteel niet 
geschikt voor langere uitingen. Bovendien is diagnostisering van spreekvaardigheid problematisch. 

  Schrijfvaardigheid is een onderbelichte vaardigheid in het voortgezet onderwijs en heeft naar het 
oordeel van docenten en deskundigen een impuls nodig (zie bijv. Gijsel et al., 2010). De 
vaardigheid Schrijven ondervindt een opleving onder invloed van de sociale media als Facebook, 
chatten, MSN-en en dergelijke, maar het hanteren van elementaire schrijfnormen lijkt daarbij 
nadrukkelijk niet aan de orde. Hoewel geautomatiseerde afname en beoordeling misschien in 
eerste instantie niet voor de hand liggend lijken, zijn daar wel mogelijkheden voor, zoals geschetst 
in bijlage 10.2.3 . Daarmee lijkt schrijfvaardigheid de meest interessante vaardigheid om te 
analyseren tijdens de voorstudie.  

Er is daarom - in samenspraak met Engels - gekozen om als eerste de mogelijkheden voor een 
diagnostische schrijfvaardigheidstoets te verkennen. Voor Lezen en Luisteren wordt het concept- 
leerlingmodel globaal uitgewerkt in paragraaf 4.5.1.  

4.1.2 Analyse van de tussendoelen  
Voorafgaande aan het opstellen van het leerlingmodel zijn de tussendoelen, zoals opgesteld door SLO op 
basis van rapport Meijerink (2008), geanalyseerd (SLO, 2012).  
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Analyse op toetsbare formulering 
Er is een analyse gemaakt van de tussendoelen op toetsbaarheid. Hierbij is uitgegaan van de eisen die 
men kan stellen aan de concretisering. Er is gekeken naar elementen gedrag, situaties, prestatiecondities, 
hulpmiddelen en prestatiestandaard. Bij gedrag staan vragen centraal als: wat moet de leerling kunnen 
tonen, beheersen, weten? Het gaat om observeerbaar, aantoonbaar gedrag. Het element situaties heeft 
betrekking op vragen als: in welke situaties moet de leerling presteren? Omdat prestaties sterk 
situatieafhankelijk kunnen zijn, is het van belang uit te werken welke taaksituaties we aan leerlingen willen 
voorleggen. Bij condities gaat het om de vraag, onder welke omstandigheden de leerling moet presteren. 
De omstandigheden waaronder leerlingen moeten presteren, de prestatiecondities, hangen sterk samen 
met de te kiezen taaksituaties, maar vallen er niet mee samen. Bij het element ‘hulpmiddelen’ staat de 
vraag centraal welke hulpmiddelen de leerling mag/moet inzetten bij het uitvoeren van het gevraagde 
gedrag. Het element ‘prestatiestandaard’ heeft ten slotte betrekking op vragen als: hoe goed moet iets 
worden beheerst? Welke criteria gelden voor de (goede) uitvoering? 

Formeel kan een toetsbaar leerdoel als volgt worden geformuleerd:  

De leerling in stadium A in groep B van onderwijssoort C vertoont gedrag P in situaties Q, onder 
prestatiecondities R, waarbij hulpmiddelen S worden gehanteerd, volgens prestatiestandaard T. 

  Stadium A: eind onderbouw; 

  Groep B: 2, 3; 
  Onderwijssoort C: vmbo-b; vmbo-k; vmbo-gt, havo, vwo; 

  Gedrag P: bijv. een gedachtegang verwoorden; 

  Taaksituaties Q: bijv. argumentatieve situatie (aan te duiden); 

  Prestatiecondities R: een verafgelegen publiek, een actueel alledaags onderwerp;  

  Hulpmiddelen S: tekstverwerker, schriftelijke informatiebronnen; 
  Prestatiestandaard T: concrete uitwerking van attributen in prestatiestandaarden als ‘interne 

samenhang’, ‘logische ordening’, ‘afstemming toon op publiek’. 

In bijlage 10.2.1 zijn drie facetten van toetsbaarheid (prestatiecondities, taaksituaties en 
prestatiestandaarden) gekruist met de leerdoelen zoal ze nu geformuleerd zijn. Deze analyse schetst de 
startsituatie zoals die er ligt ten aanzien van de constructie van de DTT.  

De analyse leidt tot de conclusie dat tussendoelen nog niet in toetsbare termen zijn uitgewerkt. In de door 
SLO beschreven doelen ontbreken meestal de taaksituaties (zoals tekstgenres). In enkele gevallen worden 
prestatiecondities beschreven, zij het soms in tautologische termen (‘een makkelijk te volgen 
gedachtegang’ is uitwerking van lage complexiteit). De beheersingsstandaard is vaak weinig concreet. We 
komen de volgende kwalificaties tegen in de doelen: algemene kwalificeringen (duidelijk, zichtbaar, 
consistent), frequentie van geaccepteerde fouten (zonder, in enkele gevallen, soms, regelmatig, vaak met 
fouten, foutloos, (meestal) correct), verwijzing naar externe indeling (eisen conform briefconventies), 
functionele criteria (een bij de tekst passend slot, trouwheid aan schrijfdoel, expliciet met elkaar verbonden 
alinea’s), frequentie van gewenste responskenmerken (enkele argumenten, voordelen vermelden, voor- en 
nadelen vermelden). In een aantal doelen wordt impliciet verwezen naar hulpmiddelen, zoals het gebruik 
van e-mailprogramma’s. 

De conclusie is dat er weinig specificaties gegeven zijn in termen van condities, situaties en 
prestatiestandaarden. Voor de te construeren diagnostische tussentoetsen moeten daarom nog toetsbare 
doelen worden geformuleerd. 

Analyse op passing bij het leerlingmodel 
Behalve op toetsbaarheid is onderzocht of de geformuleerde tussendoelen passen bij het gekozen 
leerlingmodel. In veel gevallen komt een tussendoel bij meerdere elementen uit het leerlingmodel terug 
omdat het tussendoel op meerdere deelattributen een beroep doet. Zo komt tussendoel 25.5 (een tekst in 
alinea’s onderverdelen) in het leerlingmodel bijna letterlijk terug als 1.12 (een goede alinea-indeling geven), 
maar hetzelfde tussendoel komt ook aan de orde in de conceptuele fase waarin moet worden nagedacht 
over de optimale volgorde van tekstuele elementen (onderdeel 1.8).  
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Voor tussendoel 25.1 (een onderwerp en de belangrijkste deelonderwerpen beschrijven) geldt iets 
dergelijks. Ook dit tussendoel doet een beroep op meerdere deelattributen: allereerst moet de auteur het 
besluit nemen een beschrijving te geven (leerlingmodel 1.5) en een optimale volgorde van tekstuele 
elementen bepalen (leerlingmodel 1.8); vervolgens moet de leerling een goede tekstopbouw realiseren 
(leerlingmodel 1.9) en een goede alinea-indeling hanteren (leerlingmodel 1.11).  

De resultaten van de uitgevoerde analyse is weergegeven in bijlage 10.2.2. Daar is met cijfers 1 t/m 3 
aangegeven in hoeverre een tussendoel een beroep doet op de hoofdattributen die door Deane (2008, 
2011) zijn onderscheiden (zie verder paragraaf 4.3). Bijvoorbeeld kan van tussendoel 30.1 en 30.2 (Een 
titel en tussenkopjes gebruiken) worden gesteld dat ze beide een licht beroep doen op tekstuele en verbale 
vaardigheden: het is immers niet zo lastig om een titel en tussenkopjes op te schrijven. Beide doen echter 
een wat zwaarder beroep op de sociale, conceptuele en orthografische deelvaardigheden bij het schrijven: 
het vraagt immers wat meer om kopjes te verzinnen die én de inhoud dekken en tegelijkertijd de inhoud 
voldoende duidelijk maken aan de beoogde lezers. De cijfers die in de bijlage bij deze tussendoelen zijn 
geplaatst, geven aan hoe zwaar een beroep op de verschillende deelvaardigheden is gedaan.  

Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat alle genoemde tussendoelen geplaatst kunnen 
worden in het geschetste leerlingmodel, met de eerder vermelde beperking dat een aantal tussendoelen 
weinig operationeel en eenduidig is omschreven. Er is geprobeerd om de tussendoelen concreet en in 
samenhang met elkaar te herformuleren.  

Op basis van de bevindingen zijn er voor de gedefinieerde deelattributen prototypische toetsopgaven 
gemaakt; deze opgaven kunnen in moeilijkheidsgraad voor de verschillende niveaus worden aangepast (zie 
verder paragraaf 4.7).  

4.1.3 Veelgebruikte lesmethodes en schrijfproducten van leerlingen 
Er is een eerste, globale analyse uitgevoerd van de drie meest gebruikte lesmethodes op dit moment 
(Nieuw Nederlands, Op Niveau en Taallijnen) voor alle leerjaren van de onderbouw. Deze eerste oriëntatie 
gaf aanknopingspunten over wat, wanneer en op welke wijze aan de orde komt; op basis hiervan zijn 
enkele deelattributen in het leerlingmodel anders gedefinieerd. Bovendien gaf het richting aan de 
verschillen in niveau die tussen de verschillende schooltypen moeten worden aangebracht.  

In aanvulling op de oriëntatie op de lesmethodes is er ook een eerste oriëntatie geweest op schrijfproducten 
van leerlingen uit groep 8 basisonderwijs. Het betrof hier leerlingen die gingen uitstromen naar alle 
mogelijke onderwijstypen. Zowel de oriëntatie op lesmethoden als die op opstellen van 12-jarigen is nuttig 
als houvast bij het ontwikkelen van opgaven en om na te gaan met welke elementen de leerlingen op dat 
niveau nog moeite hebben. Overigens ligt het in de bedoeling om van alle schooltypen en jaarklassen 
waarin de diagnostische toetsen moeten worden afgenomen opstellen te verzamelen. Dit is ook 
noodzakelijk in de try-outperiode om de relatie tussen menselijke beoordeling en computerscoring van 
opstellen in beeld te brengen en te optimaliseren.  

4.2 Het leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands 
Taalverwerving laat geen lineaire opbouw in vaardigheden zien: taalverwerving verloopt schoksgewijs (zie 
bijv. Clark & Clark, 1977; Pinker, 1996). Een aantal deelattributen is aan de orde op lagere maar ook op 
hogere stadia van taalverwerving, de verwervingsvolgorde is niet hetzelfde voor alle leerlingen (zie bijv. 
Schuurs, 1996) en tot slot zijn de invloeden van het buitenschools taalaanbod en van incidental learning 
niet per leerling gelijk. Om die reden kan er nauwelijks een volgorde worden aangebracht van vaardigheden 
van een hogere orde naar min of meer onderliggende vaardigheden, die als voorwaardelijk gezien zouden 
kunnen worden voor de vaardigheden van hogere orde. Deze bevindingen stroken met de door onder 
andere Koopmans (2006) gesignaleerde paradigmatische wisseling van positivistisch denken over 
leerprocessen naar sociaal-constructivistisch denken. De belangrijkste kenmerken van beide benaderingen 
staan samengevat in onderstaande tabel:  
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Tabel 4-2: Kenmerken van twee leertheoretische paradigma’s, gebaseerd op Koopmans (2006) 

Positivistisch perspectief Sociaal-constructivistisch perspectief 
Kennis is hard, overdraagbaar, feitelijk, wetmatig en 
onafhankelijk van mensen. 

Kennis is een persoonlijk mentaal construct dat 
ontstaat in interactie en door ervaring en is dus 
flexibel. 
 

Er is één waarheid. 
 

Er bestaan meerdere waarheden. 

Leren is voorspelbaar. 
 

Leren is een actief proces van interactie en ervaren. 
 

Op basis van een goed curriculum kan ieder 
individu een gewenst leerresultaat behalen. 
 

Het resultaat is onvoorspelbaar, individueel en 
hangt nauw samen met de context. 
 

Leren kan van buitenaf door deskundigen worden 
gestuurd. 

Leren is een actief proces van de lerende zelf. 

 
Mede door het gebrek aan lineariteit in het verwervingsproces is schrijven een complexe vaardigheid. Een 
schrijver is voortdurend bezig met verschillende, interacterende deelprocessen, aldus een van de meest 
prominente bevindingen uit de vakliteratuur van de laatste twee decennia. Tijdens het schrijven is de auteur 
voortdurend bezig met het plannen van de tekst, met het onder woorden brengen van zijn gedachten en 
met het reviseren van eerder geschreven tekstfragmenten (Flower & Hayes, 1981; Elbow, 1998; Bennett, 
2010). Op hoger niveau lijken verschillen tussen goede en minder bedreven schrijvers vooral terug te 
voeren op het vermogen om gebruik te maken van strategieën (Bereiter & Scardamalia, 1987). Een goede 
schrijver verdeelt de bewuste aandacht over schrijven, nadenken en interpreteren van de tekst tot dusverre. 
Om deze redenen is vanaf 2000 de nadruk in schrijfonderzoek komen te liggen op schrijfprocessen (zie 
Van den Bergh & Rijlaarsdam, 2001).  

In het voor de DTT gekozen leerlingmodel is in navolging hiervan niet alleen aandacht voor kenmerken van 
het schrijfproduct, maar wordt ook nadruk gelegd op aspecten van het schrijfproces. In het leerlingmodel 
voor schrijven wordt aangesloten bij het model van een onderzoeksgroep rondom Deane (2008, 2011). 
Deze groep, aangesloten bij ETS, ontwikkelt sinds 2007 formatieve en summatieve toetsen voor schrijven, 
die informatie opleveren over de kwaliteit van zowel het schrijfproduct als het schrijfproces van de leerling. 
De schrijftoetsen maken onderdeel uit van het programma ‘Cognitively Based Assessment of, for, and as 
Learning (CBAL)’. In dit programma wordt gestreefd naar een toetssysteem dat documenteert wat de 
leerlingen hebben gepresteerd (‘assessment of learning’), dat ondersteunend is voor het plannen en 
bijstellen van didactisch handelen (‘assessment for learning’) en dat door leerlingen wordt gezien als een 
waardevolle bezigheid op zich (‘assessment as learning’). In het cognitieve model voor schrijven gelden 
drie uitgangspunten, die generiek zijn voor verschillende cognitieve benaderingen van schrijven. Schrijven 
behelst volgens het model van Deane: 

1. Een verzameling expressieve vaardigheden die vloeiende tekstproductie mogelijk maken. Hayes 
en Flower (1980) duiden deze vaardigheden aan als het translation process, tekstproductie. 
Bereiter & Scardamalia (1987) benoemen het als het knowlegde-telling process. 

2. Een verzameling receptieve vaardigheden die het proces van (zelf)-monitoring en revisie 
ondersteunen. Hayes en Flower (1980) scharen deze vaardigheden onder het leesproces. Hayes 
(1996) spreekt in dit verband over tekstinterpretatie. Bereiter en Scardamalia (1987) benadrukken 
dat er duidelijke parallellen zijn tussen lees- en schrijfprocessen, waarbij het zelf nalezen van de 
(geproduceerde) tekst onderdeel vormt van een feedbackloop die nodig is voor het reviseren van 
de (zelf geproduceerde) tekst. 

3. Een verzameling reflectieve vaardigheden die planning en evaluatie van het schrijfproces 
ondersteunen. Hayes en Flower (1980) maken hierbij onderscheid in plannen, monitoren en 
reviseren/bewerken. Hayes (1996) verenigde deze elementen in één categorie, aangeduid als 
reflectie. In Bereiter en Scardamalia’s (1987) kennistransformatiemodel worden deze processen 
geschaard onder het strategisch en reflectief denkproces. Hun model verschilt in zoverre van het 
model van Flower & Hayes, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen retorische en 
conceptuele ‘probleemruimtes’. In beide probleemruimtes voert de schrijver een probleemanalyse 
uit en bepaalt hij te stellen doelen. 
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Deze typen vaardigheden worden ingezet op verschillende lagen die, hoewel samenhangend, verschillende 
‘probleemruimtes’ vertegenwoordigen: 1) sociale vaardigheid, 2) conceptuele vaardigheid, 3) tekstuele 
vaardigheid (tekststructuur), 4) verbale vaardigheid (woordgebruik en zinsbouw) en 5) orthografische 
vaardigheid (woordvorming, grammatica, spelling). De vaardigheidslagen kunnen als volgt worden 
omschreven (naar Deane, 2008, 2011).  

  Sociale vaardigheid: Correct inschatten in welke schrijfsituatie je je begeeft, wat de schrijfdoelen 
zijn, welk tekstgenre dit betreft en welke verplichtingen je aan je lezer hebt. 

  Conceptuele vaardigheid: Begrijpen en beslissen welke ideeën, concepten en gedachtegang 
moeten worden overgebracht aan de lezersdoelgroep. 

  Tekstuele vaardigheid (tekststructuur): Een schrijfproduct plannen en realiseren waarin 
beoogde concepten en gedachtegang gestructureerd worden overgebracht en waarin bepaalde 
beoogde doelen aan de kant van de lezer centraal staan. 

  Verbale vaardigheid (woordgebruik en zinsbouw): De gedachten omzetten in concrete woorden 
en zinnen die de bedoelde betekenis overbrengen. 

  Orthografische vaardigheid (woordvorming, grammatica, spelling): De zinnen in geschreven 
vorm op papier zetten conform de regels en conventies van de Nederlandse taal. 

Bij het beoordelen van schrijfvaardigheid volgens dit model kunnen dan ook observaties gedaan worden op 
alle vijf lagen, die tevens mogelijke knelpunten in het individuele schrijfproces blootleggen. Bijvoorbeeld bij 
het schrijven van eenvoudige argumentatieve teksten kunnen knelpunten op verschillende lagen worden 
vastgesteld: een leerling heeft geen duidelijk beeld van de groep tot wie hij zich richt, of heeft moeite met 
het verzamelen en ordenen van argumenten (pro, contra), of slaagt er niet in de bedachte argumenten 
ordelijk en samenhangend op papier te zetten, of vindt niet de passende woorden, bouwt niet de benodigde 
zinnen, of maakt veel spelfouten of fouten in de zinsbouw.  

In het model van Deane wordt het onderscheid in typen vaardigheden gecombineerd met de verschillende 
lagen/probleemruimtes. Daarbij ontstaat een overzicht (tabel 4.3), aan de hand waarvan het schrijfproces 
fijnmazig wordt beschreven. Gebruikmakend van dit schema kan een diagnose fijnmazige informatie geven 
over de sterke en zwakke kanten van een leerling en daarmee over de aard van eventuele blokkades in het 
schrijfproces.  

Tabel 4-3: Nadere uitwerking van schrijfvaardigheid Nederlands 
 Aard van de vaardigheid 

 

Voor schrijven 
ondersteunende 
leesvaardigheden 

Procesmatige 
vaardigheden 

Uitdrukkings-
vaardigheden 

Laag van 
schrijfvaardigheid Interpreteren Overdenken Uitdrukken 

Sociale vaardigheid 
Invoelen, verplaatsen in 
de lezer 

Reflectie en 
samenwerking 

Engagement bij een 
discours 

Conceptuele 
vaardigheid 

Verrijken, redeneren, 
duiden, gevolgtrekkingen 
maken 

Heroverwegen 
Conceptualiseren, 
ontwikkelen ideeën 

Tekstuele 
vaardigheid: 
tekststructuur 
 

Integreren in mentaal 
tekstmodel 

Plannen, organiseren, 
reviseren 

Structureren 

Verbale vaardigheid: 
woordgebruik en 
zinsbouw 
 

Begrijpen, betekenis 
verlenen 

Bewerken, aanpassen Verwoorden 

Orthografische 
vaardigheid: 
Woordvorming, 
grammatica, spelling 

Lezen, decoderen 
Monitoren/corrigeren 
van fouten 

Omzetten in tekens op 
papier/scherm, 
transcriberen 
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De SLO-tussendoelen passen goed in deze vijflagenstructuur. SLO hanteert echter geen onderliggend 
leerlingmodel, waarin over cognitieve activiteiten van leerlingen wordt gerept. Wel zijn er ideeën over wat 
een vmbo-, havo-, of vwo-leerling zou moeten kunnen (bijvoorbeeld alleen argumenten pro geven (vmbo), 
resp. ook tegenargumenten kunnen geven (havo/vwo). 

Een bijkomende consequentie is dat we lees- en schrijfvaardigheid in samenhang met elkaar toetsen en 
diagnostische uitspraken doen op het niveau van de verschillende ‘lagen’. Waarschijnlijk kunnen ook 
luisteren en spreken is ditzelfde systeem worden ondergebracht (zie verder paragraaf 4.4). 

Het leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands kent vijf hoofdattributen (hieronder vet gedrukt) en in totaal 
23 deelattributen (zie tabel 4-4); tussen deze deelattributen bestaat wel interactie maar geen lineaire relatie.  

 Tabel 4-2: Overzicht van het leerlingmodel voor schrijfvaardigheid 

Sociale vaardigheden 
1.1 voorkennis bij de lezers inschatten 

1.2 verhouding schrijver - lezers goed kunnen inschatten 

1.3 kiezen voor een formele of informele schrijfstijl 

1.4 toonzetting kiezen  

Conceptuele vaardigheden 
1.5 schrijfdoel bepalen 

1.6 bepalen wat voor soort tekst gewenst is  

1.7 deugdelijke argumenten geven 

1.8 optimale volgorde van tekstuele elementen bepalen  

Tekstuele vaardigheden 

1.9 een goede tekstopbouw realiseren 

1.10 logische volgorde van inhoudelijke elementen bepalen 

1.11 genre-conventies hanteren en handhaven 

1.12 een goede alinea-indeling geven 

1.13 verbanden tussen tekstdelen en alinea’s aanduiden 

1.14 lay-out gebruiken die de tekstopbouw ondersteunt 

Verbale vaardigheden 
1.15 correcte zinsbouw hanteren  

1.16 grammaticale fouten vermijden 

1.17 een vlotte schrijfstijl hanteren  

1.18 een goede woordkeuze laten zien  

1.19 variatie in woordgebruik aanbrengen 

1.20 verwijswoorden goed en duidelijk gebruiken  

1.21 verbanden tussen / binnen zinnen expliciet maken  

Orthografische vaardigheden:  

1.22 correcte spelling hanteren 

1.23 leestekens correct hanteren 

 
Het kan verleidelijk zijn om dit model op te vatten als een nauwkeurige chronologische beschrijving van de 
stappen die een schrijver successievelijk neemt, of zelfs om het model prescriptief te hanteren. Daar moet 
expliciet voor gewaarschuwd worden. Onderzoek naar schrijfprocessen (zie Braaksma et al. 2007) laat zien 
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dat er geen vaste volgorde bestaat van de deelcomponenten waarmee een schrijver zich bezig houdt; 
evenmin is er reden om te veronderstellen dat er een ideale volgorde zou bestaan in de deeltaken die een 
schrijver gedurende het schrijfproces uitvoert (zie Schilperoord,1996). 

In het leerlingmodel is er interactie tussen de verschillende attributen; als we deze interactie ook in beeld 
brengen, kan dieper inzicht worden verkregen in de schrijfvaardigheid van de individuele leerling. We geven 
twee voorbeelden van de bedoelde interactie: 

Voorbeeld 1 
Een competent schrijver weet wat de functie is van alinea’s in een tekst. De oppervlakkige vraag is of een 
leerling weet wat een alinea is en wellicht ook waarom het handig is om alineagrenzen aan te geven in een 
tekst. Of een leerling alineagrenzen daadwerkelijk op de juiste plekken aanbrengt, hangt niet alleen af van 
de aanwezigheid van genoemde kenniscomponent, maar ook - of: vooral - van de vraag of de leerling de 
inhoudelijke structuur van de tekst goed doorziet.  

Voorbeeld 2 
Een competent schrijver kan gebruik maken van verbindingswoorden binnen en tussen zinnen. 
Oppervlakkige bevraging beperkt zich tot opgaven waarbij de leerling kan laten zien dat hij/zij de betekenis 
van afzonderlijke voegwoorden kent en die grammaticaal gezien correct kan toepassen. Op zich kan dat al 
ingewikkeld zijn. Vergelijk: 

A Ik ga vroeg naar bed want ik heb morgen een moeilijke toets  
B Ik ga vroeg naar bed omdat ik heb morgen een moeilijke toets  
C Ik ga vroeg naar bed doordat ik morgen een moeilijke toets heb 

Zin A is grammaticaal en semantisch gezien correct; zin B bevat een verkeerde woordvolgorde (omdat 
vereist bijzinsvolgorde) en zin C bevat een semantische fout (doordat geeft een oorzakelijk verband aan 
terwijl er sprake is van een redengevend verband). 

Een dieper inzicht in de schriftelijke taalbeheersing echter wordt verkregen als niet alleen grammaticale en 
semantische aspecten van verbindingswoorden worden getoetst, maar als er een relatie wordt gelegd 
tussen voegwoordgebruik en de inschatting van de voorkennis van de lezer. Als lezers weinig weten van 
het besprokene, is er reden om de relaties tussen zinnen en deelzinnen expliciet te benoemen met 
verbindingswoorden. Bovendien is er het stilistische verwachtingspatroon dat in een formele tekst - een 
tekst waarbij de sociale afstand tussen lezer en publiek groot is - meer verbanden expliciet worden 
weergegeven.  

4.3 Taakmodel schrijfvaardigheid Nederlands 
In Tabel 4-2 werd een overzicht gepresenteerd van de te meten hoofdattributen en deelattributen: de basis 
van het taakmodel. Op grond van deze hoofd- en deelattributen zijn prototypische voorbeeldopgaven 
ontwikkeld, die worden gepresenteerd worden in paragraaf 4.8. Er zijn voorbeeldopgaven gemaakt voor 
negen deelattributen van schrijfvaardigheid. Het gaat om de volgende deelattributen: 
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4.5 Assemblage- en presentatiemodel schrijfvaardigheid Nederlands 
Bij de uitwerking van het concept van de diagnostische schrijftoets voor Nederlands zijn de volgende vier 
randvoorwaarden gehanteerd:  

  toetsing moet zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen. Dit heeft consequenties voor het 
beoordelen van deelattributen aan de hand van de teksten die leerlingen produceren en voor de 
verdere afnameprocedure waarin andere deelattributen worden getoetst.  

  de gekozen deelattributen waarop verder getoetst wordt, moeten een goede dekking hebben ten 
aanzien van de tussendoelen; 

  er moet voor de keuze uit deelattributen draagvlak bestaan onder zowel experts als docenten; 

  deeltoetsing moet diagnostische informatie opleveren op basis waarvan docenten gerichte en 
effectieve onderwijsinterventies kunnen plannen. 

Een schrijftoets kan niet alleen uit meerkeuzevragen bestaan, er is in ieder geval enige mate van ‘productie’ 
vereist. Daarom wordt als assemblagemodel voor de diagnostische schrijftoets een getrapte vorm 
voorgesteld:  

1. Een (geleide) schrijfopdracht, afgestemd op het niveau van de leerling, die door middel van een 
geautomatiseerd tekstanalysesysteem wordt beoordeeld. Deze opdracht geeft aanwijzingen over 
het niveau van onderliggende vaardigheden als spelling en grammatica, woordenschat en 
zinsbouwvaardigheid. Voor niveau vmbo-b kan het bijvoorbeeld de tekst van een persoonlijke brief 
of een verslag van een persoonlijke gebeurtenis zijn, voor havo/vwo bijvoorbeeld een formele brief 
zijn die bedoeld is om de lezers te overtuigen.  
Bijlage 10.2.3 bevat een overzicht van tekstkenmerken die op dit moment geautomatiseerd in 
beeld te brengen zijn.  

2. Op basis van de resultaten van opdracht 1 volgt een reeks van adaptieve deeltoetsen 4. Daarin 
wordt met gesloten vragen en meerkeuzevragen meer informatie verzameld over de hoofd- en 
deelattributen. De in stap 1 verkregen globale maat voor fluency bepaalt het instapniveau voor de 
volgende reeks van adaptieve deeltoetsen. Opdracht 1 levert dus algemene informatie over het 
hoofdattribuut en over een gedeelte van de deelattributen. Opdracht 2 levert diagnostische 
informatie op de deelattributen.  

Een schrijftoets volgens deze opzet is in principe voor geen leerling gelijk. Deze aanpak combineert een 
psychometrisch verantwoorde wijze van toetsing en scoring per computer met de door Schuurs en 
Verhoeven (2010, p.10) beschreven gepersonaliseerde benadering van vaardigheidstoetsing:  

                                                        

 

4 Feitelijk is er sprake van één adaptieve toets waarin een per leerling wisselend aantal opgaven uit verschillende 
deeldomeinen wordt gepresenteerd.  
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omdat uit de vakliteratuur en uit docentuitspraken blijkt dat de onderscheiden attributen zich onafhankelijk 
van elkaar kunnen ontwikkelen. Wanneer tijdens toetsing uit deelscores blijkt dat een leerling moeite heeft 
met een bepaald (sub)attribuut worden er meer opgaven uit het betreffende domein voorgelegd om met 
meer zekerheid uitspraken te kunnen doen over de beheersing van het betreffende attribuut.  

4.5.3 Verder onderzoek geautomatiseerde beoordeling van stelopdrachten 
In vervolgonderzoek zal moeten worden bepaald welke van de genoemde globale indicatoren een goede 
resp. voldoende samenhang vertonen met menselijke oordelen over de kwaliteit van de aangeboden 
teksten en met de scores van dezelfde leerlingen op een aantal deeltoetsen voor schrijfvaardigheid.  

In wisselwerking met de ontwikkeling van een verwerkingssysteem voor de DTT zal een meer omlijnde 
keuze van te beoordelen kenmerken worden gemaakt (zie bijlage 10.2.3 voor een overzicht van per 
computer meetbare tekstkenmerken). Vervolgonderzoek moet duidelijk maken welke variabelen uit de 
geautomatiseerde beoordelingsprocedure direct gerapporteerd worden in het scoreprofiel en welke 
variabelen gaan fungeren als een indicator voor het instapniveau van de erop volgende adaptieve toets.  

Feitelijk kent het benodigde vervolgonderzoek drie fasen die hier in afwijkende volgorde worden toegelicht:  

1. het tekstanalysesysteem moet getraind worden: het moet gevoed worden door een groot aantal 
opstellen en woordenlijsten die karakteristieken bevatten waarvoor het systeem gevoelig moet zijn. 

2. er moet er een vergelijking plaatsvinden tussen de scores op de verschillende geautomatiseerd 
verkregen indicatoren, een menselijk oordeel over de schrijfproducten en - ter externe validering - 
scores van de leerlingen op een aantal deeltoetsen voor schrijfvaardigheid van de scores.  

3. voorafgaande aan het onder 2 genoemde onderzoek dienen zowel de automatische beoordeling 
als de deeltoetsen te worden beproefd. Alleen instrumenten die aan de gestelde eisen van 
betrouwbaarheid en validiteit voldoen, mogen aan het derde deel van het onderzoek meedoen.  

4.6 Verslag van de veldraadplegingen Nederlands  

4.6.1 Verslag eerste veldraadpleging Nederlands  
Op 3 april 2012 zijn de geformuleerde attributen en deelattributen van het leerlingmodel schrijfvaardigheid 
Nederlands en enkele ideeën over het leerlingmodel leesvaardigheid voorgelegd aan een drietal docenten 
Nederlands die lesgeven op de onderscheiden onderwijsniveaus. Aan de hand van een korte briefing 
omtrent de hoofd- en deelattributen en enkele voorbeeldopgaven, is een uitgebreide vragenlijst 
doorgenomen. De vragen hadden betrekking op het leerlingmodel en het rapportagemodel. Deze vragenlijst 
is bovendien schriftelijk ingevuld door drie docenten die op de dag van de bijeenkomst verhinderd waren. In 
deze paragraaf worden eerst de antwoorden samengevat voor zover die betrekking hebben op het 
leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands; daarna komen enkele opmerkingen over leesvaardigheid aan 
de orde.  

De reacties op het leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands zijn samengevat in onderstaande acht 
punten (letterlijke citaten van docenten worden cursief weergegeven).  

1. Wat vindt u ervan dat schrijfvaardigheid als eerste wordt uitgewerkt?  
o Schrijfvaardigheid is een lastige vaardigheid voor alle leerlingen en men besteedt er 

minder tijd aan dan men zou willen doordat het handmatig nakijken arbeidsintensief is. Om 
die reden juicht men meer aandacht en geautomatiseerd nakijken toe. Men stelt het wel op 
prijs als de docent de opstellen van de leerlingen ook kan inzien. 

o Sommige docenten vmbo-b hebben graag dat ook Spreken wordt getoetst; ideeën voor 
een diagnostische invulling daarvan hebben ze niet.  

o Mondelinge vaardigheden: worden in het onderwijs getoetst met spreekbeurten. Dit, en 
met name gespreksvaardigheid, wordt als erg zinnig ervaren, maar men ervaart het als 
heel erg tijdrovend en niet eenduidig te beoordelen.  

o Als concrete toetsmogelijkheid wordt genoemd: vijf leerlingen kijken naar het journaal en 
geven een samenvattende spreekbeurt. Andere leerlingen vergelijken de presentaties op 
inhoud, duidelijkheid en interactie met de klas.  

2. Wat vindt u van de onderscheiden hoofdattributen? 
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o Zinnig om de hoofdattributen te onderscheiden: er zijn leerlingen die op de eerste paar 
attributen goed zijn en op de laatste niet; ook het omgekeerde komt voor.  

o Per hoofdattribuut werd als volgt geoordeeld:  
 Sociale vaardigheden: Belangrijk voor alle niveaus. Op vwo-niveau moet de 

leerling dit echt wel kunnen, op de lagere niveaus van vmbo betreft dit een 
attribuut waaraan de zittenblijvers te herkennen zijn.  

 Conceptuele vaardigheden: Is van belang op alle niveaus, met name het 
genereren van inhoud en het in volgorde zetten van te verwoorden 
inhoudselementen. Het bepalen van een schrijfdoel, daaraan vasthouden en 
(eenvoudig) argumenteren mag geëist worden vanaf havo. 

 Tekstuele vaardigheden: Vooral logische volgorde en verbanden tussen alinea’s 
worden als heel belangrijk gezien. Daarnaast wordt ‘resultaatgericht schrijven’ 
(dus ´bereik ik mijn doel´) genoemd. De gradaties die je hierbij tussen leerlingen 
ziet, worden onderscheidend voor de verschillende niveaus genoemd.  

 Verbale vaardigheden: Vooral variatie in woordgebruik is een aandachtspunt, 
zeker op de lagere niveaus. Ook het element ‘fantasie’, dus hoe kan ik iets mooier 
zeggen, is erg onderscheidend: Sommige leerlingen leren dit nooit.  

 Orthografische vaardigheden: Bij vmbo-gt, havo en vwo komen we alle 
genoemde attributen tegen; op de hogere niveaus worden dezelfde soorten 
fouten gemaakt, maar die treden minder vaak op!  

3. Wat vindt u van de genoemde deelattributen? 
o De deelattributen vormen een zinnige en herkenbare dekking van het curriculum. 
o Men ziet geen hiaten, er zijn geen aanvullingen.  
o Bepaalde zaken zijn naar het docentenoordeel te moeilijk voor vmbo-b of vmbo-k:  

 deelattribuut Publieksgerichtheid beperken tot leeftijdsgenoten en de eigen 
belevingswereld. 

 tekstdoelen beperken tot die doelen die voor de leerling functioneel zijn. 
 tekstuele vaardigheden beperken tot eenvoudige zaken zoals inleiding / kern / slot 

in de lay-out tot uiting laten komen. Verbanden tussen de tekstdelen en alinea’s is 
te moeilijk. 

 verbale vaardigheden beperken tot enkelvoudige zinnen(!). 
4. Welk aspect leert de gemiddelde leerling in uw klas wel aan terwijl de potentiële zittenblijvers 

daarover struikelen? 
o vmbo: De gemiddelde en betere leerling leert in de loop der tijd het gebruik van 

conceptuele en tekstuele vaardigheden wel aan. De zittenblijvers blijven hangen in hun 
teksten op microniveau: ze focussen op spelling en zinsbouw en kunnen geen 
helicopterview loslaten op hun teksten. 

o havo: men kan het meeste wel aan, maar variatie in woordgebruik, iets op een mooiere 
manier formuleren is voor zwakkere leerlingen lastig.  

o vwo: men kan in klas 3 alle aspecten wel aan. 
5. Welke soorten teksten moeten uw leerlingen kunnen schrijven aan het eind van leerjaar 2 vmbo of 

leerjaar 3 havo/vwo?  
o bij vmbo-b/k: korte tekstjes, persoonsgebonden teksten (bijv. persoonlijk briefje of e-mail), 

uitnodiging, affiche, eenvoudige zakelijke brief.  
o bij vmbo-gt ook: interviewverslag en een nieuwsbrief.  
o bij de andere schooltypen een grote verscheidenheid aan teksten: brief, verslag, formulier, 

advertentie, betoog, activerende en overtuigende teksten, boekverslag, werkstuk.  
6. Zou u op basis van informatie over uw leerlingen volgens bovenstaand model het schrijfonderwijs 

goed kunnen bijsturen, zodat leerlingen een hoger niveau kunnen bereiken? 
o Zeker.  
o Veel docenten - ook in het vmbo - werken al op deze manier. 

7. Op welk moment moeten de toetsen afgenomen worden? 
o In elk geval vóór mei; het laatste deel van het schooljaar is altijd al druk met andersoortige 

verplichtingen; bovendien liefst op een moment dat er nog remediëring kan plaatsvinden 
op zaken waarin leerlingen zwak blijken te zijn.  
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o Eén docent pleitte voor evenwichtige spreiding door het jaar heen; bijvoorbeeld voor elke 
vakantie één. 

8. Heeft u verdere vragen of suggesties? 
o Komt er van Cito remediërend en/of oefenmateriaal? 
o Wat gaat de inspectie/schoolleiding doen met de resultaten?  
o Woordenschat is voor leerlingen problematisch, maar een woordenschattoets is ook 

problematisch omdat je niet methodegebonden wilt toetsen en omdat remediëring lastig is.  
o Hoe krijg je (met name vmbo) leerlingen zover dat ze de toets serieus maken?  
o Komt er een follow-up toets om te controleren of de remediëring resultaat heeft gehad?  
o Corrigeren van schrijfproducten ‘met de hand’ is niet haalbaar. De klassen zijn overvol en 

docenten Nederlands hebben doorgaans al meer correctiewerk dan andere docenten. 

Bij de eerste veldraadpleging zijn ook losse opmerkingen bij de eerste ideeën over leesvaardigheid 
geregistreerd. Deze ideeën worden hier per deelattribuut in cursief weergegeven:  

Sociale vaardigheden  

  bij begrijpend lezen: Het vinden van de hoofdgedachte, de essentie eruit halen, de boodschap 
begrijpen kan op vmbo al een belangrijk struikelblok zijn.  

  bij studerend lezen: essentiële informatie schematisch weergeven kan op vmbo in de vorm van 
een pijltjesschema; vaak wordt dit als struikelblok ervaren.  

  schrijfintenties onderkennen: erg lastig voor onderbouw vmbo, leerlingen op havo/vwo moeten 
dit wel kunnen. Bij vmbo wordt dit minder toegepast, maar wel onderwezen.  

  tekst evalueren: idem. Houd er rekening mee dat basisleerlingen moeite hebben met teksten 
die verder van hen afstaan en die niet aanspreken, ze lezen niet wat ze niet interessant 
vinden, dit kan een struikelblok zijn.  

Tekstuele vaardigheden 

  het begrijpen van de structuur van een tekst: dit is op vmbo goed te doen als het teksten 
betreft met eenvoudige, goed herkenbare structuren, als je in teksten gaat variëren wordt het 
onderscheidend. 

  de functie van alinea’s herkennen: leerlingen kunnen dit wel, maar dan moet het wel heel 
duidelijke teksten en functies zijn (dit geldt voor vmbo en havo). 

  lezen op basis van signaalwoorden: Signaalwoorden herkennen kunnen de leerlingen wel; 
verbanden (tussen alinea’s) benoemen vinden ze moeilijk, dat is meer voor de bovenbouw.  

Verbale vaardigheden  

  begrijpen van (voor het betreffende niveau) moeilijke zinnen. 
  signaleren dat de auteur een afwijkende schrijfstijl hanteert met een bepaald doel (bijv. ironie 

erkennen) -> erg lastig, meer iets voor bovenbouw havo/vwo!  
  lezen op samenhang: kan de leerling inhoudelijke samenhang tussen woorden en zinnen 

onderkennen (bijv. synoniemen herkennen, verwijswoorden goed interpreteren). 
Verwijswoorden zijn belangrijk, synoniemen kunnen ze wel, afhankelijk van niveau. 

  lezen op basis van signaalwoorden: kan de leerling verbindingswoorden (voegwoorden, 
voegwoordelijke bijwoorden) tussen en binnen zinnen goed begrijpen en gebruiken voor een 
juiste tekstinterpretatie = is hetzelfde als de derde van tekstuele vaardigheden. Dit is te 
moeilijk, echt bovenbouw. Havo / vwo werkt er wel aan, men vindt het wel moeilijk. Vmbo T4. 

  kan de leerling de betekenis van vreemde woorden afleiden uit de context : dit is voor 
zwakkere leerlingen echt een struikelblok, het is een onderscheidend element. 

Orthografische vaardigheden 

  leestekens interpreteren: Herkennen en interpreteren van leestekens lukt wel.  

4.6.2 Verslag tweede veldraadpleging Nederlands 
Eind mei heeft een tweede veldraadpleging plaatsgevonden. Deze raadpleging had de vorm van een 
interactieve workshop op de TL-conferentie Beter presteren in TL en GL, georganiseerd door het TL-
Platform, SLO en APS (Bunnik, 31 mei 2012). Aan de workshop deden na open inschrijving 9 mensen mee 
(7 vakdocenten en twee school- resp. afdelingsleiders).  

In de workshop kwamen achtereenvolgens de volgende zes zaken aan de orde:  

1. Presentatie over beter presteren door passend toetsgebruik 
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2. Bespreking en bevraging van de keuze voor uitwerking van toetsen voor schrijfvaardigheid en 
leesvaardigheid.  

3. Toelichting op de leerlingmodellen en een bevraging van de relevantie van de voorgestelde 
deelattributen voor schrijfvaardigheid.  

4. Een toelichting op het adaptief toetsproces voor schrijfvaardigheid en een bevraging over de 
getrapte opbouw van de toets schrijfvaardigheid (eerst geautomatiseerd nakijken van opstellen, 
daarna toetsing op resterende deelattributen)  

5. Toelichting op de leerlingmodellen en een bevraging van de relevantie van de voorgestelde 
deelattributen voor leesvaardigheid.  

6. Toelichting rapportagemodel en afnamemodel. Toelichting, invullen, bespreken vragenformulier 
over de informatie die men uit de toetsen wil krijgen, de implementatie op scholen en de 
rapportage van de resultaten. 

Allereerst is de deelnemers gevraagd om zelf aan te geven welke vaardigheden zij in een diagnostische 
toets voor het schoolvak Nederlands opgenomen zouden willen zien. Alle taalvaardigheden werden van 
groot belang geacht; men hecht minder belang aan de afzonderlijke toetsing van grammatica en van 
spelling (maar deze deelvaardigheden zouden wel een rol van belang moeten spelen in de beoordeling van 
de vier taalvaardigheden). Verder bepleitte men afzonderlijke toetsing van woordenschat resp. 
woordgebruik; daarbij werd met nadruk door meerdere deelnemers gemeld dat men geen meerkeuzetoets 
wil maar een vorm van toetsing die echt begrip van woorden resp. diepe woordkennis meet (zie voor 
exploratief onderzoek op dat terrein bijv. Haastrup et al., 2000; Beck, McKeown, & Kucan, 2002). 

In de tweede plaats is de deelnemers gevraagd om maximaal twee vaardigheden aan te wijzen die men het 
liefste getoetst zou willen zien. Alle deelnemers wezen twee vaardigheden aan. Daarbij werd 7 keer 
gekozen voor Lezen, 6 keer voor Schrijven, 2 keer voor Woordgebruik en 1 keer voor Spelling. Er kan 
geconstateerd worden dat onze keuze om als eerste de schriftelijke vaardigheden te operationaliseren 
breed gedeeld worden door de deelnemers aan de workshop.  

Vervolgens is in twee afzonderlijke stappen gevraagd om van de hoofdattributen bij Schrijven en bij Lezen 
op een vijfpuntschaal aan te geven hoe belangrijk, hoe herkenbaar en hoe onderwijsbaar deze attributen 
zijn (1 = weinig belangrijk, 5 = zeer belangrijk). Met herkenbaar werd bedoeld: het is in de beroepspraktijk 
duidelijk dat een aantal leerlingen op dit vlak minder bedreven zijn en een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. In tabel 4.8 zijn de resultaten van deze bevraging samengevat: 
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Tabel 4-8: Belang, herkenbaarheid en onderwijsbaarheid van deelattributen bij Schrijven en Lezen  

Schrijfvaardigheid Leesvaardigheid 

gemiddeld n gemiddeld n 

Belang     

sociaal 4,3 8 4,7 6 

conceptueel 4,3 8 4,5 6 

tekstueel 4,6 8 5,0 6 

verbaal 4,8 8 4,2 6 

orthografisch 4,4 8 

Herkenbaarheid     

sociaal 3,7 6 4,8 4 

conceptueel 4,0 6 4,3 4 

tekstueel 4,7 6 4,5 4 

verbaal 4,8 6 3,8 4 

orthografisch 4,8 6 

Onderwijsbaarheid     

sociaal 4,0 8 4,3 6 

conceptueel 4,0 8 4,0 6 

tekstueel 4,4 8 4,7 6 

verbaal 3,9 8 3,8 6 

orthografisch 4,5 8 
 

Bij Lezen is het orthografische deelattribuut niet bevraagd. Voor Schrijven werden 8 ingevulde formulieren 
retour ontvangen, voor Lezen waren er zes formulieren ingevuld; voor beide vaardigheden geldt dat de 
twee schoolleiders geen inschatting hebben gegeven van de herkenbaarheid van de deelattributen. 
Geconcludeerd mag worden dat de deelnemers het belang en de herkenbaarheid van de gekozen 
deelattributen onderschrijven; voor de onderwijsbaarheid liggen de gemiddelde scores iets lager, maar die 
liggen nog vrijwel steeds boven de 4 op een vijfpuntschaal. Er is wel reden om te benadrukken dat er bij 
invoering van de diagnostische toets gezorgd moet worden voor geschikt remediërend materiaal.  

In aansluiting hierop is gekeken naar een aantal voorbeeldopgaven. Zowel de manier waarop de 
deelattributen vertaald zijn naar opgaven als de vormgeving van het opgavemateriaal werden met enig 
enthousiasme begroet. Wel werd bij enkele opgaven benadrukt dat het niveau van de gebruikte teksten te 
hoog was voor vmbo-b en vmbo-k; dit betreft de opgaven bij alinea-indeling en congruentie.  

Over de getrapte opbouw van de toets schrijfvaardigheid (geautomatiseerd nakijken van opstellen, op basis 
daarvan het instapniveau bepalen voor adaptieve toetsing van resterende deelattributen), was men zeer te 
spreken. Het voornaamste argument daarbij was het beperkt houden van de taakbelasting voor docenten. 
Wel werd door meerdere docenten opgemerkt dat men de mogelijkheid wil hebben om ook zelf opstellen na 
te kijken, al was het maar om zelf goed zicht te houden op wat de leerlingen kunnen en waarmee ze moeite 
hebben.  

Er zijn enkele mogelijke varianten van rapportagemodellen getoond. De reacties daarop kunnen het beste 
worden samengevat als: hoe meer informatie, hoe beter. Het enige waar men geen behoefte aan zei te 
hebben was een aanduiding van de betrouwbaarheid van de uitspraken over beheersingsniveaus van 
individuele leerlingen: dat werd niet ervaren als een gegeven waarmee men in het onderwijs uit de voeten 
kan. Wel werd benadrukt dat het belangrijk is om een positionering van een leerling in een bepaald 
schooltype te kunnen vertalen naar de positie die de leerling in een ander schooltype zou hebben. Dit geldt 
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niet alleen voor de drie varianten binnen het vmbo, maar ook de vertaling van vmbo naar havo/vwo en 
omgekeerd; daarbij werd verwezen naar determineringsproblemen op brede scholengemeenschappen. Tot 
slot wil men graag de scoreprofielen op een of andere manier kunnen koppelen aan administratieve 
programmatuur zoals Magister.  

Tot slot is gesproken over twee randvoorwaardelijke zaken bij implementatie.  

  tijdstip van toetsing: groepsbreed was men tegen toetsing op het einde van het schooljaar. Als 
alternatieven werden januari en maart/april genoemd. In het besef dat het wettelijke kader niet 
beïnvloed kan worden, werd ook geopperd dat een nulmeting rond de Kerstvakantie in klas 1 
voortgezet onderwijs welkom zou zijn. Men was het niet eens over de vraag of de toetsing zoveel 
mogelijk op één moment of juist gespreid in de tijd zou moeten plaatsvinden. 

  als belangrijke randvoorwaarde werd verder genoemd: de beschikbaarheid van voldoende 
computers en computerlokalen.  

4.6.3 Voorlopige conclusie veldraadplegingen 
Uit de veldraadpleging blijkt dat er weinig weerstand is tegen de diagnostische toetsing. Men was het vrijwel 
unaniem eens over de attributen die in een diagnostische toets aan de orde moesten komen. Aan de 
gekozen deelattributen werden geen verdere zaken toegevoegd. Men schat in dat de toetsen belangrijke, 
herkenbare en onderwijsbare informatie zullen opleveren. De getrapte toetsopzet bij Schrijfvaardigheid 
werd positief gewaardeerd; wel wil men zelf de mogelijkheid houden om opstellen handmatig na te kijken. 
Bij de rapportagemodule werden enkele suggesties voor verbetering gegeven. De getoonde 
voorbeeldopgaven werden met enthousiasme en interesse bekeken.  

 

4.7 Naar leerlingmodellen voor lees- en luistervaardigheid Nederlands 
Naar analogie met het model voor schrijfvaardigheid is er een leerlingmodel opgesteld voor 
leesvaardigheid; hiervan is de conceptversie ook aan docenten voorgelegd. Hieronder wordt eerst het 
leerlingmodel voor leesvaardigheid weergegeven (zie ook tabel 4-6), daarna wordt een eerste concept van 
het model voor luistervaardigheid kort besproken.  

4.7.1 Een leerlingmodel voor leesvaardigheid  
Bij Lezen kunnen we net als bij Schrijven onderscheid maken naar vijf hoofdattributen; binnen deze 
hoofattributen worden in totaal 20 deelattributen onderscheiden.  
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Tabel 4-6: Overzicht van het leerlingmodel leesvaardigheid Nederlands 

Sociaal-strategische vaardigheden 
2.1 zoekend lezen  

2.2 globaal lezen 

2.3 begrijpend lezen 

2.4 studerend lezen 

2.5 schrijfintenties onderkennen 
2.6 tekst evalueren 

Conceptuele vaardigheden 
2.7 tekstsoort en tekstdoel herkennen 

2.8 leesdoel formuleren 

2.9 hoofdgedachte van de tekst herkennen  

2.10 kernzinnen identificeren  

Tekstuele vaardigheden 

2.11 begrijpen van de tekststructuur  

2.12 de functie van alinea’s onderkennen 

2.13 lay-out gebruiken bij tekstinterpretatie  

 

Verbale vaardigheden 
2.14 begrijpen van moeilijke zinnen 

2.15 signaleren van afwijkende schrijfstijl 

2.16 inhoudelijke samenhang onderkennen 

2.17 lezen op basis van signaalwoorden 

2.18 de betekenis van vreemde woorden afleiden uit de context  

 

Orthografische vaardigheden:  

2.19 de spelling gebruiken bij de interpretatie 

2.20 leestekens gebruiken bij de interpretatie  

 

Elk van de deelattributen uit het model wordt hieronder kort toegelicht.  

Sociaal-strategische vaardigheden: 
Voor hoofdattribuut Sociaal-strategische vaardigheden is er - in navolging van het NT2-onderwijs - in het 
moedertaalonderwijs de laatste tien jaar beduidend meer aandacht gekomen. Het is een terminologische 
kwestie of leesstrategieën als onderdeel van het sociale attribuut worden gepresenteerd of dat sociale 
componenten van het leesproces als strategisch attribuut worden opgenomen. Ook de theoretische 
discussie over de manier waarop de verschillende leesstrategieën moeten worden gelabeld, is nog gaande 
(zie bijv. Filipiak, 2005 voor een zeer afwijkende interpretatie van het begrip leesstrategie 5). 

                                                        

 

5 Filipiak spreekt (2005) over leesstrategieën in termen van “de vier v's”. Daarmee wordt bedoeld: voorkennis 
gebruiken, voorspellen, visualiseren en vragen stellen. Filipiak bepleit om een onderscheid te maken tussen 
leesstrategieën (zoals de vier door hem benoemde) en leesdoelen, zoals het vaststellen van de hoofdgedachte of 
het thema. 
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2.1 zoekend lezen: het betreft de vaardigheid om effectief en efficiënt - want onder tijdsdruk - tevoren 
aangeduide detailinformatie op te zoeken in een tekst. 

2.2 globaal lezen: het betreft de vaardigheid om het tekstthema en de strekking van de tekst te kunnen 
benoemen. 

2.3 begrijpend lezen: dit betreft de vaardigheid om datgene waar het de auteur om gaat, de boodschap, te 
begrijpen. Kan de leerling bijvoorbeeld bij een geschreven signalement de juiste persoon aanwijzen, bij een 
routebeschrijving het reisdoel bereiken of bij een instructie de beoogde handelingen op een juiste manier en 
in de juiste volgorde uitvoeren?  

2.4 studerend lezen: het gaat hier om de vaardigheid om de essentiële informatie uit een tekst te halen. 
Kan de leerling bijvoorbeeld belangrijke informatie samenvattend in een schema weergeven en relaties 
tussen tekstdelen begrijpen en weergeven? 

2.5 schrijfintenties onderkennen: dit attribuut betreft de vaardigheid om te begrijpen wat de bedoeling is van 
de auteur. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van meer dan de letterlijke betekenis van de tekst: ook het 
signaleren van afwijkingen van genre-gebonden conventies en onderkenning en begrip van figuurlijk 
taalgebruik en stijlfiguren kan een rol van belang spelen bij dit deelattribuut.  

2.6 tekst evalueren: het gaat hier om het maken van een vergelijking met de (kennelijke) intenties van de 
auteur en datgene wat er in de tekst geboden wordt. Dat wil zeggen: kan de leerling nagaan of met de tekst 
de doelen worden bereikt die in de tekst zelf of in de opdracht worden gesteld en daarmee de waarde van 
de tekst bepalen of inhoudelijke gebreken vaststellen. 

Conceptuele vaardigheden  
Het hoofdattribuut Conceptuele vaardigheden betreft de betekenis van teksten, zowel in de letterlijke zin 
van het woord als de betekenis die de tekst voor de persoon van de lezer heeft. In zeker opzicht is het 
verdedigbaar om dit hoofdattribuut in hiërarchische zin te plaatsen boven het hoofdattribuut Sociaal-
strategische vaardigheden: tekstsoort en persoonlijk leesdoel bepalen immers goeddeels welke 
leesstrategie het beste kan worden gehanteerd. Hier is voor de nu gebruikte volgorde gekozen om de 
parallellie met het leerlingmodel voor Schrijfvaardigheid te behouden én omdat de volgorde geen 
dwingende verwervingsvolgorde of mate van beheersing aangeeft.  

2.7 tekstsoort en tekstdoel herkennen: al in het primair onderwijs maken leerlingen kennis met verschillende 
tekstdoelen. Bij begrijpend lezen maken ze kennis met teksten die bedoeld zijn om iets te laten weten 
(informatieve teksten), om te laten weten hoe je iets moet doen (instructieve teksten), om je mening te 
beïnvloeden (overtuigende teksten), om je te amuseren (diverterende teksten) enzovoorts. Ze leren in 
samenhang daarmee dat bronnen meer of minder geschikt zijn om je bijvoorbeeld op te baseren bij het 
maken van een werkstuk. 

2.8 leesdoel formuleren: bij dit deelattribuut gaat het om de vraag welk doel een lezer wil bereiken met het 
lezen van een tekst (of: met het kiezen van een tekst of tekstdeel) en daaraan gerelateerde vragen, zoals: 
wat voor soort tekst moet ik gegeven het leesdoel gaan lezen, waarop moet ik in de tekst met name letten 
(bijv. op het standpunt van de schrijver, op diens bedoeling, op de argumenten, op wat belangrijk is en wat 
niet, op de volgorde in de tekst enz.). 

2.9 hoofdgedachte van de tekst herkennen: volgens dit deelattribuut moet de leerling na lezing van een 
tekst in staat zijn om de belangrijkste gedachte uit de tekst te herkennen en/of te verwoorden. In 
onderwijstermen: is de leerling in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden?  

2.10 kernzinnen identificeren: volgens dit deelattribuut moet de leerling op meer gedetailleerd niveau in 
staat zijn om belangrijke zinnen te identificeren, bijvoorbeeld per alinea de zin die de belangrijkste 
informatie uit de betreffende alinea bevat.  

Tekstuele vaardigheden 
Bij dit hoofdattribuut gaat het om de feitelijke interpretatie van teksten op (tekst-)linguïstische gronden: de 
gedachtegang en ideeën van de schrijver worden gereconstrueerd aan de hand van de tekst. Daarmee 
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onderscheidt dit attribuut zich van de Conceptuele leesvaardigheden waar een vergelijking van de 
auteursintenties met de intenties en gebruiksdoelen van de lezer centraal staan.  

2.11 begrijpen van de tekststructuur: het gaat hier om het doorzien van de structuur van een tekst (waar 
eindigt de inleiding, waar begint het slot; wordt van een vaste inhoudelijke tekststructuur gebruik gemaakt, 
bijv. van de probleem-oplossing-structuur?)  

2.12 de functie van alinea’s onderkennen: het gaat hier om het onderkennen van de functies van de 
alinea’s ten opzichte van elkaar. Doorziet de leerling bijvoorbeeld dat in een bepaalde alinea een oplossing 
wordt gegeven voor een eerder geschetst probleem, dat enkele opeenvolgende alinea’s argumenten 
bevatten voor een stelling die in een andere alinea wordt uiteengezet of dat een alinea bedoeld is om de 
aandacht van de lezer te trekken op een luchtige manier?  

2.13 lay-out gebruiken bij tekstinterpretatie: het gaat hier om het effectief gebruiken van de lay-out van de 
tekst bij het reconstrueren van de gedachtegang van de auteur. Is de leerling bijvoorbeeld in staat om de 
inhoudelijke structuur van een tekst in verband te brengen met alinea-overgangen en witregels in de tekst?  

Verbale vaardigheden 
2.14 begrijpen van moeilijke zinnen: het gaat hier om zinnen die door de gebruikte grammaticale constructie 
relatief - gezien het niveau van de leerling - lastig te begrijpen zijn.  

2.15 signaleren van afwijkende schrijfstijl: het gaat er hier om dat de leerling kan signaleren dat de auteur 
doelbewust een afwijkende schrijfstijl hanteert (bijv. ironie hanteren om de eigen mening over het 
onderwerp te benadrukken) 

2.16 inhoudelijke samenhang onderkennen: het gaat hier om de vraag of een leerling inhoudelijke 
samenhang tussen woorden en zinnen kan onderkennen (bijv. synoniemen herkennen, verwijswoorden 
goed interpreteren). 

2.17 lezen op basis van signaalwoorden: het gaat hier om de vraag of de leerling verbindingswoorden 
(voegwoorden, voegwoordelijke bijwoorden) tussen en binnen zinnen goed kan begrijpen en gebruiken voor 
een juiste tekstinterpretatie 

2.18 de betekenis van vreemde woorden afleiden uit de context: het gaat hier om de vraag of de leerling de 
algemene strekking van een passage zo goed kan begrijpen dat daaraan aanwijzingen kunnen worden 
ontleend om de betekenis van een onbekend woord te reconstrueren. Hierbij is aangetekend dat dit 
deelattribuut in de vakliteratuur ook wel wordt omschreven als een specifieke leesstrategie.  

Orthografische vaardigheden 
2.19 de spelling gebruiken bij de interpretatie: het gaat hier om de vraag of de leerling de spelling gebruikt 
als middel om zinnen op de juiste wijze te interpreteren? En kan de leerling de kwaliteit van de spelling 
beoordelen om op basis daarvan iets te concluderen over de auteur?  

2.20 leestekens gebruiken bij de interpretatie: het gaat hier om de vraag of de leerling gebruik maakt van de 
leestekens om de tekst op de juiste wijze te interpreteren. Het gaat met name om de juiste interpretatie van 
vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens. 

4.7.2 Een aanzet tot een leerlingmodel voor luistervaardigheid  
Voor Luisteren kan een leerlingmodel worden opgesteld naar analogie van het model voor 
Leesvaardigheid: beide betreffen receptieve vaardigheden waar als gevolg van het gebruikte medium wel 
verschil in nadruk komt te liggen op verschillende deelattributen. Zo is bij Luistervaardigheid het doorzien 
van de structuur van te beluisteren spraak vaak lastiger en is de uiting als geheel vaak korter. Dat laat 
onverlet dat er een leerlingmodel kan worden gehanteerd dat bestaat uit dezelfde vijf hoofdattributen. Per 
hoofdattribuut zijn er wel andersoortige deelattributen te onderscheiden. Een eerste, nog niet aan docenten 
voorgelegd concept is weergegeven in onderstaande tabel:  
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Tabel 4-7: Aanzet tot leerlingmodel luistervaardigheid Nederlands 

Sociaal-strategische luistervaardigheden 
2.1 selectief luisteren (enkele relevante details uit de spraak oppikken) 

2.2 begrijpend luisteren (de algemene bedoeling begrijpen) 

2.3 intensief luisteren (begrijpen van hoofd- en bijzaken) 

2.4 luisteren naar de sprekersintenties (niet de letterlijke betekenis maar de bedoelde betekenis begrijpen) 

2.5 evaluatief luisteren (spraak evalueren gegeven een doelstelling) 

Conceptuele luistervaardigheden 
2.6 spreekdoel en soort spraakfragment herkennen 

2.7 eigen luisterdoelen vaststellen  

2.8 hoofdgedachte van spraak herkennen  

2.9 kernuitspraken identificeren  

Tekstuele luistervaardigheden 

2.10 de opbouw van langere spraakfragmenten begrijpen  

2.11 de functie van verschillende spraakfragmenten begrijpen  

2.12 signalerende spraakelementen gebruiken bij de interpretatie  

 

Verbale luistervaardigheden 
2.13 begrijpen van moeilijke zinnen 

2.14 signaleren van afwijkende schrijfstijl 

2.15 inhoudelijke samenhang onderkennen 

2.16 lezen op basis van signaalwoorden 

2.17 de betekenis van vreemde woorden afleiden uit de context  

 

Orthografische vaardigheden:  

2.18 de intonatie van spraak gebruiken bij de interpretatie 

 

De bedoeling is om deze eerste opzet te valideren aan de resultaten van een gerichte literatuurstudie, aan 
de tussendoelen voor Luisteren en aan een toekomstige veldraadpleging.  

4.8 Prototypische voorbeeldopgaven schrijfvaardigheid Nederlands  
Voor de toets Schrijfvaardigheid is er een blauwdruk ontwikkeld die op het volgende neerkomt:  
leerlingen maken een schrijfopdracht. Daarna maken de leerlingen een adaptieve schrijftoets waarin 
verschillende attributen aan de orde komen die niet of in onvoldoende mate in beeld zijn gebracht met 
behulp van de schrijfopdracht (zie paragraaf 4.5 over het assemblage- en afnamemodel schrjfvaardigheid 
Nederlands).  

1. Elke leerling schrijft, afhankelijk van zijn niveau, een kaart/formulier, e-mail of brief. De leerling 
produceert dus zelf een tekst. De bedoeling is om schrijfopdrachten te maken die een formele en 
liefst betogende tekst uitlokken, omdat uit de literatuur blijkt dat dergelijke teksten de meeste kans 
op aantoonbare verschillen in schrijfvaardigheid geven op de beoogde globale maten. De 
geproduceerde tekst wordt geautomatiseerd beoordeeld. 

2. Nadat de stelopdracht is beoordeeld, maken leerlingen een adaptieve deeltoets voor Schrijven 
waarin deelattributen worden getoetst die nog niet voldoende in beeld zijn gebracht. Er zijn 
voorbeeldopgaven gemaakt voor negen deelattributen van schrijfvaardigheid (zie Tabel 4-3 in 
paragraaf 4.3). 
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5 Toetsontwerp Engels 

In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven hoe het leerlingmodel Engels is ontwikkeld (paragraaf 5.1). De 
ontwikkeling heeft geresulteerd in een uitgewerkt leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Engels, welke wordt 
beschreven in paragraaf 5.2.  

Op grond van het leerlingmodel is: 

e) Een eerste taakmodel voor schrijfvaardigheid Engels (paragraaf 5.3) gemaakt, onder meer bestaande 
uit een aantal prototypische voorbeeldopgaven (gepresenteerd in paragraaf 5.8); 

f) Een eerste rapportagemodel voor schrijfvaardigheid Engels gemaakt (paragraaf 5.4). 

In paragraaf 5.5 wordt het assemblage- en presentatiemodel voor schrijfvaardigheid beschouwd. De 
ontwikkelde modellen zijn vervolgens in twee veldraadplegingen aan docenten voorgelegd. De uitkomsten 
van de veldraadplegingen worden beschreven in paragraaf 5.6.  

Ter afsluiting beschouwen we kort hoe het leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Engels kan verbreed 
worden naar leerlingmodellen voor lees-, luister- en spreekvaardigheid (paragraaf 5.7).  

5.1 De ontwikkeling van het leerlingmodel Engels 
Bij het leren van een taal zijn verschillende vaardigheden, ook wel domeinen genoemd, van belang. Dit zijn 
Spreken/Gesprekken voeren, Schrijven, Lezen en Luisteren. De eerste twee zijn productief, de leerling 
moet actief laten zien wat hij beheerst. De laatste twee zijn receptief; de leerling toont door middel van het 
beantwoorden van vragen zijn mate van begrip.  

Al deze vaardigheden zullen diagnostisch getoetst worden. In de voorstudie hebben we ervoor gekozen 
één domein grondig te analyseren. De keuze is hierbij gevallen op schrijfvaardigheid.  

Bij de ontwikkeling van het leerlingmodel voor Engels is veelvuldig overleg geweest met de sectie 
Nederlands, dit om de taalmodellen in ieder geval in de basis op elkaar te laten aansluiten. Bij de 
ontwikkeling zijn drie deelstappen te onderscheiden:  

  Een keuze voor de uitwerking van het domein schrijfvaardigheid Engels; 
  Een analyse van de SLO-tussendoelen op basis van het ERK;  

  Een eerste oriëntatie op veelgebruikte lesmethodes. 

Deze drie deelstappen komen in deze paragraaf successievelijk aan de orde.  

5.1.1 Keuze uitwerking domein schrijfvaardigheid Engels 
Schrijfvaardigheid is een soms wat onderbelichte vaardigheid in het voortgezet onderwijs die volgens het 
veld wel een impuls kan gebruiken. De vaardigheid schrijven ondervindt ook een opleving onder invloed 
van social media als Facebook, chatten, MSNen en dergelijke.  

Het leerlingmodel diagnostisch tussentijds toetsen voor de Engelse taal in dit hoofdstuk concentreert zich 
op schrijfvaardigheid. De tussendoelen die door SLO (2012) zijn ontwikkeld voor het diagnostisch toetsen, 
bieden een verscheidenheid aan taaksituaties en vaardigheden. Om grondige analyse mogelijk te maken 
en om te zorgen voor zinvolle taken, ook op de lagere niveaus, is er voor gekozen om met een tweetal 
subdomeinen van schrijven aan de slag te gaan. Dit zijn subdomein E1 Correspondentie en subdomein E2 
Aantekeningen, berichten, formulieren.  

5.1.2 Analyse van de tussendoelen  
De tussendoelen, gebaseerd op het ERK, zijn geanalyseerd. Bovendien zijn de tussendoelen net zoals bij 
Nederlands (zie hoofdstuk 4.1.2) geanalyseerd op toetsbaarheid. In bijlage Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. is deze analyse gepresenteerd. Er is gekeken naar de algemene “can do statements” van het 
ERK en ook naar de attributen van Meijerink (2008), dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van 
gebruikelijke attributen bij schrijfvaardigheid. Hierbij is tevens gekeken naar het onderzoek over de 
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Hoofdattribuut Deelattribuut  

1 Afstemming op 
publiek en doel  

1. kan de juiste basisconventies bij een formele brief gebruiken 
2. kan informeel/formeel taalgebruik onderscheiden 
3. kan toon, doel en genre aanpassen  
4. kan register consequent toepassen  
5. kan de tekst aanpassen aan het doel 

5 
O

nd
er

st
eu

ne
nd

e 
va

ar
di

gh
ed

en
  

1 
ka

n 
he

t w
oo

rd
en

bo
ek

 g
eb

ru
ik

en
 

2 
ka

n 
co

m
pe

ns
er

en
de

 s
tr

at
eg

ie
ën

 to
ep

as
se

n 

3 Coherentie kan de juiste woorden en woordsoorten gebruiken, bijv.: 

1. voegwoorden  
2. verwijswoorden 
3. signaalwoorden 
4. argumenten (havo/vwo) 

4 Woordenschat en 
woordgebruik  

1. kan frequent/minder frequent voorkomende woorden 
gebruiken 

2. kan het woordgebruik variëren 
3. kan idiomatische uitdrukkingen/standaardpatronen 

gebruiken 
5 Spelling, 

interpunctie en 
grammatica 

kan de regels toepassen op het gebied van: 

1. spelling 
2. interpunctie 
3. zinsconstructies/woordvolgorde 
4. grammatica 

Figuur 5-2: Het leerlingmodel Engels 

Het tekstkenmerk Onderwerp uit de tussendoelen wordt opgenomen als taakkenmerk. Datzelfde geldt voor 
het element Inhoud, dat in het geval van een diagnostische schrijftoets niet wordt beoordeeld omdat er een 
context wordt aangereikt. Dit om ook leerlingen met minder ideeënrijkdom in staat te stellen een toetsbaar 
schrijfproduct op te leveren. Voor de toetsing van alle hoofd-, deel- en daaronder liggende attributen zal een 
toetsmatrijs worden uitgewerkt.  

5.3 Taakmodel schrijfvaardigheid Engels 
In Figuur 5-2 wordt een overzicht gepresenteerd van de te meten domeinen (hoofdattributen) en 
deelattributen: de basis van het taakmodel. Voor 11 deelattributen zijn prototypische voorbeeldopgaven 
ontwikkeld, die worden gepresenteerd in paragraaf 5.8. Bij de ontwikkeling van de prototypische opgaven is 
er rekening mee gehouden dat toetsen ontwikkeld dienen te worden voor verschillende niveaus. Bij elke 
prototypische opgave is het beoogde niveau (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt, havo en vwo) aangegeven.  

Zoals in hoofdstuk 2.4.3 beschreven, is het van belang dat bij de ontwikkeling van items en 
schrijfopdrachten aspecten als taakkenmerken, stimuli, taakstructurering, responsekenmerken en de 
gevolgen van de taak zijn uitgewerkt en beschreven. Een voorbeeld van een dergelijke uitwerking voor een 
samenvattingsopdracht is te vinden in bijlage 1.1.1.  

5.4 Rapportagemodel schrijfvaardigheid Engels 
Op grond van het leerlingmodel is ook het rapportagemodel schrijfvaardigheid Engels ontwikkeld, waarvan 
een voorbeeld is weergegeven in Figuur 5-3Figuur 5-1. De ontwikkeling van het rapportagemodel wordt 
beschreven in hoofdstuk 7.  
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5.6 Verslag van de veldraadplegingen Engels 

5.6.1 Verslag eerste veldraadpleging Engels 
Op 19 en 22 maart is een aantal docenten Engels die lesgeven op verschillende onderwijsniveaus 
gevraagd naar hun mening over de voorgestelde opzet van de DTT Engels. In totaal waren daarbij zeven 
vakdocenten aanwezig. Aan de hand van een korte briefing omtrent de gekozen hoofd- en deelattributen en 
wat voorbeeldmateriaal voor mogelijke toetsvormen, zijn onderstaande vragen doorgenomen:  

1. Wat vindt u van het gekozen domein, Schrijven? 
  Goede keuze, ook omdat er een opleving van het schrijven te zien is door sociale media. 

Sommige vmbo-b docenten vinden deze vaardigheid te moeilijk en hadden liever spreken 
gezien.  

2. Wat vindt u van de gekozen hoofd- en deelattributen? 
  Sluiten goed aan, men ziet geen hiaten. 

3. Op welk moment moeten de toetsen afgenomen worden? 
  Liefst in het derde kwartaal (maart/april) van klas 2 bij vmbo en klas 3 van havo en vwo, op 

een moment dat de profielkeuze/streaming nog ondersteund kan worden met de 
resultaten.  

4. Welke informatie is zinvol om remediërend te kunnen optreden? 
  Informatie over op welke deelaspecten de individuele leerling tekortkomt en hoe (met 

welke oefeningen uit de methode) de deelattributen verbeterd kunnen worden. 
  Sommige docenten zien graag ondersteuning in de remediëring.  

  Sommige docenten betreuren het dat de toets geen afgebakende ERK-niveaus oplevert. 
5. Op welk niveau moet de informatie zijn – hoeveel details heeft u nodig? 

  Zo compact mogelijk (men is benieuwd naar rapportage). 
6. Zijn er opdrachten uit de lesmethodes die u niet gebruikt/corrigeert? 

  Vooral schrijfopdrachten. Beoordeling gebeurt groepsgewijs of helemaal niet, of er wordt 
via een beamer een ideaal-versie getoond.  

7. Welke meest voorkomende struikelblokken ziet u? 

  Grammatica 

  Woordenschat 
  Ideeënrijkdom  

  Werkwoordsvormen/tijden 

  Woordvolgorde 

  Vragende en ontkennende zinnen maken  
8. Heeft u andere vragen/suggesties? 

  Komt er van Cito remediërend en/of oefenmateriaal? 

  Men is positief over het attribuut ‘Woordenboek gebruiken’  
  Wat gaat de inspectie/schoolleiding doen met de resultaten?  

  Deelattribuut ‘Woordenschat’: hoe bepaal je welke woorden leerlingen moeten kennen? Er 
zijn geen basiswoordenlijsten bekend die ‘werken’. 

  Hoe krijg je (met name vmbo-) leerlingen zover dat ze de toets serieus maken?  

  Komt er een follow-up toets om te controleren of de remediëring resultaat heeft gehad?  

  Corrigeren van schrijfproducten ‘met de hand’ is niet haalbaar. De klassen Engels zijn 
overvol en docenten hebben vaak meerdere parallelklassen. 

5.6.2 Verslag tweede veldraadpleging Engels 
Eind mei is via een internetvragenlijst een tweede veldraadpleging gedaan. 49 respondenten hebben deze 
vragenlijst ingevuld. Hieronder de belangrijkste bevindingen. 

Keuze domein Schrijven: 
41 procent geeft aan schrijven een interessant onderwerp te vinden voor diagnostisch toetsen, 37 procent 
is neutraal en 22 procent kan zich niet in de keus vinden.  
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Leerlingmodel: 
63 procent vindt het leerlingmodel heel goed of goed. 25 procent is neutraal, 12 procent vindt het model 
slecht of heel slecht. 55 procent vindt het model (zeer) bruikbaar, 25 procent is neutraal, 20 procent vindt 
het model niet bruikbaar.  

Rapportage: 
61 procent vindt de rapportagevoorbeelden (zeer) bruikbaar, 27 procent is neutraal, 12 procent vindt de 
rapportage niet bruikbaar. 

Voorbeeldopgaven: 
De reacties op de voorbeeldopgaven zijn zeer uiteenlopend en inhoudelijk, een meerderheid ziet 
toegevoegde waarde in deze opgaven.  

5.6.3 Voorlopige conclusie veldraadplegingen 
Uit de veldraadplegingen komt naar voren dat de hoofd- en deelattributen over het algemeen goed 
aansluiten bij de ervaringen van de docenten. Ook de voorgestelde afnamevorm spreekt aan, hoewel er op 
voorhand bedenkingen zijn bij het automatisch beoordelen van de schrijfproducten. De rapportage en 
voorbeeldopgaven worden positief beoordeeld.  

5.7 Naar leerlingmodellen voor lees-, luister- en spreekvaardigheid 
Engels 

De uitwerking van het leerlingmodel voor de andere domeinen zal nader onderzocht moeten worden. Naar 
verwachting is er in ieder geval een overlap tussen de modellen bij de productieve vaardigheden enerzijds 
en de receptieve vaardigheden anderzijds (zie ook paragraaf 4.7over verbreding in het hoofdstuk over het 
toetsontwerp Nederlands). Bij de receptieve vaardigheden worden als aandachtspunten voorzien: lees- en 
luisterstrategieën en kenmerken van de lees/luistertekst.  

Het diagnostisch toetsen van spreekvaardigheid zal, zeker als dit per computer gedaan wordt, extra 
aandacht vereisen. Additioneel onderzoek is hiernaar is raadzaam.  

5.8 Prototypische voorbeeldopgaven schrijfvaardigheid Engels 
Het toetsen van schrijfvaardigheid gebeurt door middel van een toetsopdracht die bestaat uit twee 
onderdelen, afgestemd op het (school)niveau van de leerling:  

1. Een “vrije” schrijfopdracht  
De leerling schrijft, afhankelijk van zijn niveau, een kaart/formulier, e-mail of brief. De leerling produceert 
dus zelf een stuk tekst. Het aantal woorden dat de leerling moet produceren, is afhankelijk van het 
schoolniveau. Uitgangspunt is de eindexamenopdracht vmbo-gt, waarin de leerling gevraagd wordt een 
brief te schrijven van minimaal 100 woorden. Twee voorbeelden van schrijfopdrachten zijn uitgewerkt op de 
volgende bladzijden. Het aantal woorden is gebaseerd op veelvoorkomende schrijfopdrachten in de 
methodes. Ook geven we een aantal voorbeelden van schrijfproducten van verschillende niveaus. Bijlage 
10.3.7 bevat een aantal voorbeelden van uitgebreide schrijfopdrachten, dit om een beeld te geven van het 
soort ‘producten’ dat we mogen verwachten.  

2. Subtoetsen 
De tekst van opgave 1 wordt automatisch beoordeeld op punten als zinslengte, woordlengte, spellings- en 
grammaticafouten, ‘false friends’, enzovoort. Bijlage 10.3.8 bevat een overzicht van de automatisch 
scoorbare tekstkarakteristieken die relevant lijken voor Engels. Op basis van de resultaten van de 
schrijfopdracht krijgt de leerling subtoetsen aangeboden.  



 

  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2012 

95 Toetsontwerp Engels 

5.8.1 Uitwerking van vrije schrijfopdrachten voor de verschillende niveaus 

NIVEAU TAAK WERKVORMEN 

Vmbo-b Kaartje schrijven 
met een felicitatie.  

Vormgeving: ansichtkaart.  

Opdracht: Je beste vriend van de basisschool woont nu in Engeland. Hij is 
volgende week jarig, stuur hem een kaart om hem te feliciteren met zijn 
verjaardag. Schrijf minimaal vijf regels:  

1 Feliciteer hem met zijn verjaardag.  
2 Vraag hoe het hem bevalt in Engeland.  
3 Vraag hoe het op school gaat en wat zijn leukste vak is.  
4 Vertel waar je van de zomer naartoe gaat op vakantie.  
5 Vertel dat je een groot feest geeft voor jouw verjaardag en vraag of hij 

komt.  

 Formulier invullen.  

 

Vormgeving: formulier.  

Opdracht: Je doet met je klas mee aan een e-mailproject waarbij jij in het 
Engels gaat mailen met een leerling van een Zweedse school. Om elkaar 
te leren kennen vul je het onderstaande formulier met standaardvragen in. 
Probeer echte zinnen te maken. 

1 What is your name?  
2 Do you like animals - what is your favourite pet?  
3 How do you go to school every day? 
4 What subject do you like best at school? 
5 What sport do you like? 
6 Do you have any brothers or sisters?  
7 What food do you like to eat?  
8 Do you go on holiday in the summer holidays?  

[ zie voor een voorbeelduitwerking bijlage 10.3.7 ]. 

 Samenvatting van 
filmpje. 

 

Vormgeving: leeg tekstvak naast filmbeeld. 

Opdracht: bekijk het filmpje. Maak aantekeningen van de hoofdpunten en 
beschrijf kort welke dingen je hebt gezien. Je verslag moet minimaal 100 
woorden tellen.  

Beschrijf: 

  Wat er gebeurt 
  Waar het plaatsvindt 

  Wanneer het gebeurt 

  Waarom het gebeurt 

 

Alternatief: 

Opdracht: bekijk het filmpje. Schrijf bij onderstaande beelden / bij 
onderstaande trefwoorden [ dit zijn stills uit het filmpje ] wat er gebeurde in 
het filmpje. (voorbeeld, wordt later uitgewerkt) 
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NIVEAU TAAK WERKVORMEN 

Vmbo-
k/gt 

E-mail 
schrijven. 

Vormgeving: e-mail 

Opdracht: je schrijft een e-mail om te bedanken voor een uitnodiging om een 
weekend bij een vriend(in) in Engeland te logeren. Schrijf dat je het leuk vindt 
om te komen. Schrijf hoe je gaat reizen en wanneer je aankomt en vertrekt. 
Vraag ook of je nog iets typisch Nederlands moet meenemen voor hem/haar, 
verzin zelf een voorbeeld. De brief moet minimaal 100 woorden tellen.  

 Formulier met 
begeleidende 
brief.  

Vormgeving: formulier en brief.  

Formulier met begeleidende brief schrijven bij ingevuld formulier dat je naar 
een Engelse instantie stuurt. De brief moet minimaal 100 woorden tellen. 
(voorbeeld, wordt later uitgewerkt) 

 Samenvatting 
van filmpje. 

Vormgeving: leeg tekstvak naast filmbeeld. 

Opdracht: bekijk het filmpje. Maak aantekeningen van de hoofdpunten en 
schrijf een verslag van tenminste 150 woorden waarin je vertelt wat je hebt 
gezien. (voorbeeld, wordt later uitgewerkt) 

 

NIVEAU TAAK WERKVORMEN 

h/v “Zakelijke” brief. 

 

Vormgeving: brief 

Opdracht: schrijf een klacht, aanmaning, reservering. 

De brief moet minimaal 120/150 woorden tellen. (voorbeeld, wordt later 
uitgewerkt) 

 Sollicitatiebrief.  

 

Vormgeving: brief 

Opdracht: Je wilt van de zomer zes weken als au pair naar Engeland. 
Schrijf een sollicitatiebrief waarin je je voorstelt en uitlegt waarom jij een 
goede kandidaat bent.  

De brief moet minimaal 120/150 woorden tellen. (voorbeeld, wordt later 
uitgewerkt) 

 Samenvatting 
van filmpje. 

 

Vormgeving: leeg tekstvak naast filmbeeld. 

Opdracht: bekijk het filmpje. Maak aantekeningen van de hoofdpunten en 
schrijf een verslag van tenminste 200 woorden. (voorbeeld, wordt later 
uitgewerkt) 

 

5.8.2 Uitwerking van subtoetsopdrachten voor de verschillende deelvaardigheden 
Hieronder zijn een aantal voorbeeldopgaven uitgewerkt per hoofdattribuut. Bij elke opgave is aangegeven 
wat het niveau is en hoe deze gescoord wordt.  
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2. Taalgebruikopdracht e-mail: 
Je schrijft een e-mail om een klacht in te dienen. Maak onderstaande e-mail compleet door de meest 
geschikte aanvulling voor de zin te selecteren.  

 

Dear Sir/Madam, 

1. I am writing ___ (to complain / because I have a complaint / for complaining). [GRAMMATICA] 

2. Last week ___ (my mobile phone broke down again / my mobile phone was getting stuck again). 
[WOORDGEBRUIK] 

3. We agreed that you ___ (would give me a new a phone / give a new phone to me). [WOORDGEBRUIK] 

4. I expected ___ (to receive the phone this week / receiving the phone this week). [GRAMMATICA] 

5. However, ___ (I got nothing / I didn’t receive anything). [INFORMEEL / FORMEEL] 

6. I would like you to ___ (send me a new phone soon / send me a new phone as soon as possible). 
[INFORMEEL / FORMEEL] 

Yours sincerely, 

Toelichting:  

Dit is een moeilijke opdracht waarbij zowel conventies als grammatica/woordgebruik worden getoetst.  

Niveau: vmbo-gt / havo 

 

Attribuut Coherentie 

3. Voegwoordenopdracht 
Welk voegwoord past hier? Sleep het juiste woord in de zin. 

Can you help me [ ? ] do I have to ask someone else? 

A and 
B but 
C if 
x D or 
Toelichting: 

Dit is een eenvoudige opdracht. Er is één juist antwoord.  

Niveau: vmbo-b 
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4. Verwijswoordenopdracht 
Welk verwijswoord past hier? Sleep het juiste woord in de zin. 

Whose shoes are [ deze ] ?  

A those 
x B these 
C this 
D that 
Toelichting: 

Dit is een iets moeilijker opdracht. Er is één juist antwoord. Bij keuze van antwoord A begrijpt de leerling 
wel dat er sprake is van meervoud maar kent niet de relatie tussen dichtbij en veraf. Bij antwoord C kent hij 
deze relatie wel maar weet hij niet dat hij meervoud moet gebruiken. D is helemaal fout.  

Niveau: vmbo-k/gt 

 

5. Verwijswoordenopdracht 
Welk verwijswoord past hier? Sleep het juiste woord in de zin. 

That girl, [ ? ] is a beauty, works as a model.  

A that 
x B who  
C which 
D she 
Toelichting: 

Dit is een moeilijke opdracht. Er is één juist antwoord.  

Niveau: vmbo-gt / havo 

 

6. Verwijswoordenopdracht 
Welk verwijswoord past hier? Sleep het juiste woord in de zin. 

When I visited Disneyland Paris, I met boy in a wheelchair. [ ? ] had only one leg and one arm. 

A It 
xB He  
C She 
Toelichting: 

Er is één juist antwoord. 

Niveau: vmbo-k/gt 
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Attribuut Woordenschat/woordgebruik 

7. Opdracht synoniemen 
What is the opposite of foolish? 

A ignorant 
B stupid 
C tolerant 
x D wise 
Toelichting: Er is één juist antwoord. 

Niveau: vmbo-gt / havo 

 

8. Opdracht synoniemen 
I spotted a [ familiar ] face in the crowd. 

Replace familiar for another word with the same meaning. 

 

favourite / friendly / hostile / hysterical / interesting / x well-known 

Toelichting: 

Er is één goed antwoord.. Voor vwo niveau kunnen de alternatieven plausibeler gemaakt worden.  

Niveau: havo 
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11. Spellingsopdracht B 
Today is her birthday. [ Het is ] her birthday. Typ het woord in het lege vakje.  
(It’s) 

 
Toelichting:  
Deze spellingsopgaven worden door de leerling zelf ingevuld zodat we echt een beeld krijgen van de 
spellingsvaardigheid. In de opgaven komen bekende valkuilen aan de orde waarop ook gerapporteerd 
wordt.  
 

12. Spellingsopdracht C 
They visited [ hun ] grandmother on Sunday. Typ het woord in het lege vakje.  
(their) 

 
Toelichting:  
Deze spellingsopgaven worden door de leerling zelf ingevuld zodat we echt een beeld krijgen van de 
spellingsvaardigheid. In de opgaven komen bekende valkuilen aan de orde waarop ook gerapporteerd 
wordt.  
 

13. Interpunctieopdracht 
[ vrije tekstingave ]  
Wat moet er staan op de plaats van het blokje? Typ het leesteken in het lege vakje.  
She asked them ▄ “Have you got no key with you?” 
( : ) 
 
Toelichting:  
Deze spellingsopgaven worden door de leerling zelf ingevuld zodat we echt een beeld krijgen van de 
spellingsvaardigheid. In de opgaven komen bekende valkuilen aan de orde waarop ook gerapporteerd 
wordt.  
 

14. Grammaticaopdracht 
Welke is de juiste? Klik het juiste werkwoord aan.  
Did you ever has / have / had a problem like this? 

 
Toelichting:  
Hier toetsen we of de leerling begrijpt welke werkwoordsvorm hoort bij de vraagstelling. Een veelgemaakte 
fout op basisniveau is ‘has’ als vorm bij you, een leerling die ‘had’ kiest, herkent de verleden tijd maar kent 
de regel niet. deze verschillen zullen in de rapportage tot uitdrukking komen.  
 
Niveau: vmbo-gt, havo 
 

15. Grammaticaopdracht 
Welke is de juiste? Klik het juiste werkwoord aan.  
He read / red / readed the same book twice. 

 
Toelichting:  
Kennisvraag naar de juiste vorm van het onregelmatige werkwoord. Als de leerling het derde voorbeeld 
kiest, weet hij dat de regel voor verleden tijd -ed achter het werkwoord is, echter hij weet niet dat dit een 
onregelmatig werkwoord is. 
 
Niveau: vmbo-k 
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16. Grammaticaopdracht 
Lees onderstaande chat en klik aan welke werkwoorden de toekomst aangeven. 
Ella95  Your horoscope says you will go on a date next week! 
DannyBoy No I won’t! I don’t want a date! 
Ella95  But it says here that you’ll meet a stranger with dark hair. 
DannyBoy: Well, that doesn’t mean anything. That could be the new English teacher. She won’t 
change my life. 
Ella95  I don’t know Danny. Maybe she’s going to give you lots of homework! 

 
Toelichting:  
Herkenning van toekomstige tijd, dit komt vanaf vmbo-gt en hoger aan de orde. Op lagere niveaus weet 
een leerling mogelijk niet wat een werkwoord (of de toekomst) is en klikt andere woorden die een 
tijdsaanduiding bevatten aan.  
 
Niveau: vmbo-gt, havo, vwo 
 

17. Woordvolgorde-opdracht 
Zet de woorden in de juiste volgorde om er een goed lopende zin ontkennende van te maken.  
not - see - happy - I - to - you - there - was 
[ I was not happy to see you there ] 

 
 

18. Woordvolgorde-opdracht 
 
A. Zet de woorden in de juiste volgorde om er een goed lopende vragende zin van te maken.  
in the sky - he - a UFO - see - did - yesterday  
[ did he see a UFO in the sky yesterday?] 

 
B. Zet de woorden in de juiste volgorde om er een goed lopende vragende zin van te maken.  
sky - he - in - UFO - yesterday - a - did - the - see 
[ did he see a UFO in the sky yesterday?] 
 
Toelichting:  
Woordvolgorde van makkelijk naar moeilijker. Een lastige regel in het Engels is de ‘eerst plaats dan tijd’ 
regel, deze wordt bij 18 getoetst op twee manieren. Daarnaast kunnen we zo toetsen of de leerling weet 
hoe hij een vraag formuleert met ‘to do’ en dan specifiek in de verleden tijd.  
 

19. Lidwoordenopdracht 
Welk lidwoord past hier?. 
They say he studies at […] university in Belfast. 
x A a 
B an 
C geen [ blanco ] 

 
Toelichting:  
Basisvraag met één goed antwoord.  
 
Niveau: vmbo-b 
 



 
104 

20. Lidwoordenopdracht 
She is […] angel. 
A a 
x B an 
C geen 

 
Toelichting:  
Basisvraag met één goed antwoord.  
 
Niveau: vmbo-k 
 

21. Voornaamwoordenopdracht 
Welk woord past hier? Kies het juiste woord. 
Those shoes are […] 
x A  mine 
B  my 
C  from me 
D  mines 

 
Toelichting:  
De voornaamwoorden zijn lastig.. ‘From me’ is een false friend uit het Nederlands. Bij ‘mines’ begrijpt de 
leerling dat het mine moet zijn maar voegt onterecht de bezittelijke s toe; minder fout dan B en C dus. 
 
Niveau: havo, vwo  
 

Attribuut Ondersteunende vaardigheden 
Bij woordenboekgebruik kunnen we overwegen om de leerling toegang te geven tot een online 
woordenboek en ze vrij te laten om andere Nederlandse uitgangswoorden te gebruiken om de beoogde 
betekenis op schrift te stellen. Hiermee wordt de schrijfactiviteit uit de praktijk beter nagebootst.  

22. Woordenboekgebruik 
Je wilt schrijven dat je een goed cijfer hebt gehaald voor je toets. Je zoekt bij ‘cijfer’ in het woordenboek.  
Je ziet: 
1 (getal) figure 
2 (cijfer) digit 
3 (klok) numeral 
x4 (beoordeling) mark  
Welk woord kies je? 

 
Toelichting: één juist antwoord. 
 
Niveau: havo, vwo 
 

23. Woordenboekgebruik / ‘False friends’ 
Je wilt schrijven dat je kleine broertje brutaal was tegen de juf. 
Je zoekt in het woordenboek bij ‘brutal’.  
Je vindt: 
1 (adj) very cruel and violent She was the victim of a brutal murder. 
2 is used to describe things that have an unpleasant effect on people. The dip in prices will be brutal 
Is ‘brutal’ de juiste vertaling voor brutaal? 
A ja 
x B nee 

 
Toelichting: één juist antwoord. 
 
Niveau: vmbo-gt, havo 
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Met de opgaven wordt een toets samengesteld (zie kader 1 in Figuur 6 1), waarmee de prestaties van 
leerlingen op elk van de attributen en deelattributen gemeten kunnen worden. De hoeveelheid tijd die 
beschikbaar is voor de afname van de diagnostische toets zal echter beperkt zijn.  

In de volgende paragraaf zal beschouwd worden hoeveel items nodig zijn om de leerlingmodellen voor 
wiskunde, schrijfvaardigheid Engels en schrijfvaardigheid Nederlands te kunnen evalueren. 

6.1 Het assemblagemodel: aanzetten voor een adaptieve toets 
Het leerlingmodel schrijfvaardigheid Engels omvat vijf attributen die elk ongeveer drie deelattributen 
omvatten. Dit betekent dat er 15 deelattributen geëvalueerd moeten worden bij schrijfvaardigheid Engels 
(zie hoofdstuk 5.2- 5.3). Het leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands is ook onderverdeeld in vijf 
attributen die verder zijn opgedeeld in 21 deelattributen (zie hoofdstuk 4.2 – 4.3).  

In het leerlingmodel wiskunde worden 4 (vmbo) of 5 attributen (havo/vwo) onderscheiden, die elk 
geassocieerd zijn met één inhoudsdomein (het eerste domein Inzicht en handelen is vervat in de andere 
domeinen, zie hoofdstuk 3.2). Binnen elk inhoudsdomein worden drie dezelfde deelattributen (knelpunten) 
onderscheiden: Wiskundige structuur, Ambiguïteit en Samenhang. Sommige wiskundige items geven niet 
alleen informatie over de vakinhoudelijke domeinen, maar ook over een van de drie deelattributen. Kortom, 
bij wiskunde moeten vier of vijf domeinen worden geëvalueerd en binnen elk inhoudsdomein drie 
knelpunten. Dit resulteert in 4 x 3 = 12 deelattributen of 5 x 3 = 15 deelattributen. Mogelijkerwijs kunnen de 
drie knelpunten over meerdere inhoudsdomeinen tezamen worden geëvalueerd (zie hoofdstuk 3.3).  

Voor een rechttoe rechtaan evaluatie van een deelattribuut zijn minimaal 15 items nodig met de 
antwoordmogelijkheden goed/fout, waarbij de leerling 1 punt krijgt voor een juist antwoord. Voor 
schrijfvaardigheid Engels zou dit resulteren in 15 deelattributen x 15 items = 225 items, voor 
schrijfvaardigheid Nederlands op 21 deelattributen x 15 items = 315 items en voor wiskunde in totaal 12 x 
15 = 180 items of 15 x 15 = 225. Indien de drie knelpunten over alle vijf à zes inhoudsdomeinen heen 
kunnen worden geëvalueerd, zouden we veel minder items nodig hebben (4 inhoudsdomeinen x 15 items = 
60 items in totaal bij vmbo en 5 inhoudsdomeinen x 15 items = 75 items in totaal bij havo/vwo).  

Het is evident dat een dergelijke hoeveelheid items bij een standaard afname-procedure waarbij leerlingen 
alle items voorgelegd krijgen, teveel tijd zou kosten. Zelf wanneer alle items extreem simpel zouden zijn en 
maar 1 minuut antwoordtijd6 zouden kosten, zouden we voor schrijfvaardigheid Engels 3,75 uur afnametijd 
nodig hebben voor de 225 items, voor schrijfvaardigheid Nederlands 5,25 uur voor de 315 items en voor 
wiskunde 3 tot 3,75 uur (indien binnen elk inhoudsdomein de drie knelpunten worden geëvalueerd). 

Hieronder worden zes adaptieve stappen besproken die (mogelijkerwijs) gebruikt kunnen worden om het 
aantal items terug te brengen en daarmee de afnametijd. 

6.1.1 Eerste adaptieve stap (toepasbaar bij Nederlands en Engels) 
Zoals aangegeven bij het toetsontwerp voor schrijfvaardigheid Nederlands (hoofdstuk 4.5) en Engels 
(hoofdstuk 5.5) wil men beginnen met een (geleide) schrijfopdracht die door middel van een 
geautomatiseerd tekstanalysesysteem wordt beoordeeld. Deze schrijfopdracht moet informatie geven over 
deelattributen zoals spelling, grammatica, woordkeuze en woordenschat. Als uit de schrijfopdracht blijkt dat 
deze beheerst worden, hoeven deze niet meer nader te worden gediagnosticeerd.  

Toepassing van de eerste adaptieve stap zou voor een deel van de leerlingen kunnen leiden tot een 
reductie van het aantal items van 21 maal 15 tot, bijvoorbeeld, 15 maal 15 items, omdat uit de 
schrijfopdracht al is gebleken dat 5 deelattributen voldoende beheerst worden. Dit zou het aantal af te 
nemen items bij schrijfvaardigheid Nederlands voor sommige leerlingen reduceren van 315 tot 225. Voor 

                                                        

 

6 Ter vergelijking: bij het eindexamen Nederlands vwo konden leerlingen in 3 uur tijd 49 punten krijgen voor juiste 
antwoorden (via 21 opgaven), bij het eindexamen Engels vwo 48 punten in 2,5 uur (via 42 opgaven) en bij 
eindexamen wiskunde B vwo 78 punten in 3 uur (via 17 opgaven).  
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een ander deel van de leerlingen zal de schrijfopdracht echter niet tot een reductie leiden omdat een 
nadere diagnose van de geobserveerde lacunes nodig is.  

6.1.2 Tweede adaptieve stap (toepasbaar bij alle kernvakken)  
In plaats van de vaardigheid van leerlingen op elk van de relevante (deel)attributen in kaart te brengen, 
kunnen we ook als doel stellen de leerlingen in te delen in drie diagnostische categorieën: beheersing 
onder niveau, beheersing op het vereiste niveau en beheersing boven het vereiste niveau (Eggen en 
Straetmans, 2000). Deze diagnostische categorieën corresponderen direct met interventiemogelijkheden. 
Bij beheersing onder niveau kan remediëring worden ingezet, bij beheersing op het vereiste niveau hoeft er 
niets gedaan te worden en bij beheersing boven het vereiste niveau kan de leerling van meer uitdagend 
lesmateriaal worden voorzien. 

De tussentijdse toets wordt aan het einde van de onderbouw (leerjaar 2 van vmbo en leerjaar 3 van 
havo/vwo) aangeboden en dient iedere leerling een gepaste uitdaging te bieden. De diagnostische 
categorieën zullen daarom voor verschillende beheersingsniveaus worden vastgesteld, met een overlap 
tussen de aangrenzende niveaus (in ieder geval wat betreft de opgaven). De docent bepaalt op welk 
beheersingsniveau de leerling de toets begint. Een eerste inschatting kan, bijvoorbeeld, worden gebaseerd 
op het rapportcijfer voor het onderhavige vak en aanvullend, voor Engels en Nederlands, op basis van de 
schrijfopdracht uit de eerste adaptieve stap. Dit alles is weergeven in het bovenste paneel van Figuur 6-2. 
Later in dit hoofdstuk zal Figuur 6-2 nader worden uitgediept.  

Vervolgens kunnen de items adaptief aan de leerlingen worden aangeboden, zodanig dat de diagnostische 
categorie waartoe een leerling behoort met zo weinig mogelijk items bepaald kan worden. De verwachting 
is dat dit met ruwweg 10 items zou moeten kunnen. Dit brengt het aantal af te nemen items terug tot 15 
maal 10 bij schrijfvaardigheid Engels, tot 21 maal 10 bij schrijfvaardigheid Nederlands en tot 12/15 maal 10 
voor het kernvak wiskunde. Hier is bij inbegrepen dat de docent een goede initiële inschatting heeft 
gemaakt van het schoolniveau en beheersingsniveau waartoe een leerling behoort. Met zo’n inschatting 
krijgt deze adaptieve stap een vliegende start.  

  
Figuur 6-2: De combinatie van beheersingsniveaus en schoolniveau 

Een type opgave zou echter een belemmering vormen voor deze adaptieve stap. Adaptief toetsen werkt het 
beste als items onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangeboden. Wanneer items echter aan elkaar 
gekoppeld zijn, omdat ze bij dezelfde opgave horen (bijvoorbeeld in de opgave: “Zoek vijf foute zinnen in 
deze tekst en verbeter de fouten”) dan valt er weinig meer te adapteren. Afname van één van de items 
impliceert dan afname van alle bijbehorende items. Dit zou een serieuze belemmering voor de tweede 
adaptieve stap kunnen zijn, omdat een substantieel deel van het toetsmateriaal uit setjes afhankelijke items 
bestaat (ook wel testlets genoemd). 

6.1.3 Derde adaptieve stap (toepasbaar bij Nederlands en Engels) 
We kunnen ook een leerling eerst op het niveau van het attribuut evalueren. Alleen wanneer een attribuut 
niet beheerst wordt, worden de afzonderlijke deelattributen nader bekeken. Hierbij bestaat het risico dat een 
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deficiëntie niet gedetecteerd wordt, namelijk in het geval dat een leerling ook goed kan presteren op het 
attribuut wanneer de leerling één van de bijbehorende deelattributen niet beheerst. Bijvoorbeeld, het is 
mogelijk dat een leerling voor schrijfvaardigheid Engels het attribuut Coherentie op niveau beheerst, maar 
desondanks het gebruik van voegwoorden (een deelattribuut van Coherentie) niet op niveau beheerst. 
Voordat deze adaptieve stap wordt overwogen, zal er een afweging gemaakt moeten worden tussen het 
belang van de tijdwinst die dit oplevert (het zou het aantal af te nemen items behoorlijk reduceren) en het 
risico van niet ontdekte deficiënties op een deelattribuut. 

6.1.4 Vierde adaptieve stap (toepasbaar bij Nederlands en Engels) 
De vierde stap kan zowel relevant zijn op het niveau van de deelattributen als op het niveau van de 
attributen. Laten we de attributen van schrijfvaardigheid Engels als voorbeeld nemen: Coherentie, 
Afstemming op publiek en doel, Woordenschat en woordgebruik, Spelling, interpunctie en grammatica en 
Ondersteunende vaardigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn dat attributen hiërarchisch geordend zijn (zie 
ook hoofdstuk 2.4.1). Bijvoorbeeld, het zou zo kunnen zijn dat leerlingen die niet coherent kunnen schrijven, 
ook niet in staat zijn af te stemmen op publiek en doel. Dit zou betekenen dat Afstemming op publiek en 
doel niet meer geëvalueerd hoeft te worden als Coherentie niet beheerst wordt. Dit zou direct leiden tot een 
verdere reductie in het aantal af te nemen items voor de leerlingen die Coherentie niet beheersen. Voordat 
deze adaptieve stap wordt overwogen, zal moeten worden onderzocht of de veronderstelde hiërarchie in de 
(deel)attributen voldoende sterk is om bruikbaar te zijn (zie ook Leighton, Gierl en Hunka, 2004, voor 
attribuuthiërarchieën en Gier en Zhou, 2008, voor adaptief gebruik van dergelijke hiërarchieën).  

Tot dusverre hebben we gesproken over de evaluatie van (deel)attributen van één domein. Bij de evaluatie 
van alle domeinen kan er nagedacht worden over een vijfde adaptieve stap. 

6.1.5 Vijfde adaptieve stap (toepasbaar bij alle kernvakken) 
Gesteld dat de diagnose van schrijfvaardigheid voor een leerling compleet is, welke implicaties heeft dat 
voor de diagnose van lezen, spreken en luisteren? Betekent niet af kunnen stemmen op publiek en doel 
qua schrijven dat dit ook geldt voor spreken? Impliceert het ontbreken van strategische vaardigheden bij 
schrijven dat deze ook ontbreken bij spreken? Eenzelfde overweging kan gemaakt worden bij wiskunde: 
wanneer een leerling moeite heeft met ambiguïteit bij het inhoudsdomein getallen, betekent dit dan ook dat 
die leerling moeite heeft met ambiguïteit bij verhoudingen? Bij het taakmodel van wiskunde gaat men ervan 
uit (zie hoofdstuk 3.3) dat een dergelijk relatie bestaat tussen de inhoudsdomeinen Getallen, Verhoudingen 
en Verbanden en formules.  

Deze overwegingen verdienen aandacht en waar nodig onderzoek omdat het zou kunnen leiden tot een 
sterke reductie in het aantal items dat per kernvak afgenomen moet worden. Een overzicht van het effect 
van de adaptieve stappen voor het domein schrijfvaardigheid (zowel Nederlands als Engels) en het kernvak 
wiskunde kan worden gevonden in Tabel 6-1. 



 

  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2012 

111 Psychometrische evaluatie van diagnostische toetsen 

Tabel 6-1: Het Effect van de adaptieve stappen voor schrijfvaardigheid Nederlands, Engels en Wiskunde 

Adaptieve Stap Schrijfvaardigheid 
Nederlands 

Schrijfvaardigheid 
Engels 

Wiskunde 

Geen  21 x 15 = 315 items 15 x 15 = 225 items 12/15 x 15 = 180/225 items 

Een Minder items voor deel van 
de leerlingen 

Minder items voor deel van 
de leerlingen 

Niet van toepassing 

Twee 21 x 10 = 210 items 

(mits items niet teveel in 
opgaven geclusterd zijn) 

15 x 10 = 150 items 

(mits items niet teveel in 
opgaven geclusterd zijn) 

12/15 x 10 = 120/150 items 

(mits items niet teveel in 
opgaven geclusterd zijn) 

Drie Minder items voor deel van 
de leerlingen 

Minder items voor deel van 
de leerlingen 

Niet van toepassing 

Vier Minder items voor deel van 
de leerlingen 

Minder items voor deel van 
de leerlingen 

Niet van toepassing 

Vijf Mogelijkheden zijn nog niet 
verkent 

Mogelijkheden zijn nog niet 
verkent 

Mogelijkheden worden 
verkend: maximale 
reductie 4/5 x 10 = 40/50 
items 

Een eerste inschatting is dat het leerlingmodel voor wiskunde met minimaal 40 tot 50 items verkend moet 
worden. Als het aantal af te nemen items kan worden gereduceerd door adaptieve stappen een, drie en 
vier, zou het leerlingmodel schrijven Engels en Nederlands met minimaal 150-210 items geëvalueerd 
moeten worden. Voor Engels en Nederlands zijn echter ook nog andere domeinen die geëvalueerd moeten 
worden. Het is dus van het grootste belang dat er nagedacht wordt over de totale toetstijd (voor alle 
domeinen tezamen) en hoeveel items/opgaven er in die tijd aangeboden kunnen worden. Als dat aantal 
beperkt is, dient nagegaan te worden waar de prioriteiten liggen.  

6.1.6 Nader onderzoek ter onderbouwing van een adaptieve evaluatie van het leerlingmodel 
Er is onderzoek nodig ter onderbouwing van een adaptieve evaluatie van het leerlingmodel. Ten eerste 
dient te worden uitgezocht uit hoeveel opgaven/items een diagnostische toets voor elke kernvak maximaal 
mag bestaan. Als dit maximum lager is dan nodig om alle domeinen, attributen en deelattributen te kunnen 
evalueren, moet worden bepaald wat wel en wat niet geëvalueerd zal worden. Dit dient zo snel mogelijk 
vastgesteld te worden omdat het bepalend kan zijn voor de voorbereiding van de try-out en de pretest.  

Ten tweede dient de statistiek die nodig is voor een adaptieve diagnostische toets te worden ontwikkeld. 
Hierop komen we terug in paragrafen 6.3 en 6.4. 

Ten derde dient de betrouwbaarheid en validiteit van de leerlingmodellen te worden geëvalueerd. We gaan 
nader in op de betrouwbaarheid van de leerlingmodellen in paragraaf 6.6 en op de validiteit van de 
leerlingmodellen in paragraaf 6.7. 

6.2 Opgaven, items en itemscoring 
Er is een grote variatie aan opgaven denkbaar die informatie opleveren. We zullen een aantal voorbeelden 
geven van typen opgaven, de vertaling in items en de scoring van deze items (zie het kader 2 in Figuur 
6-1). Opgaven en items komen voort uit de taakmodellen die in de hoofdstukken 3.3, 4.3 en 5.3 beschreven 
zijn.  

De opgave is een item dat goed/fout wordt gescoord. Deze vorm kan worden gebruikt voor de evaluatie 
van één (deel)attribuut. Een voorbeeld is het item “Which conjunction is fitting? Can you help me … do I 
have to ask someone else?”, met antwoordmogelijkheden (A) and; (B) but; (C) if; (D) or. Als het juiste 
antwoord wordt gegeven, is dat een indicatie dat het deelattribuut Gebruik van Voegwoorden beheerst 
wordt. 
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De opgave is een item dat goed/redelijk goed/fout wordt gescoord. Ook deze vorm kan worden 
gebruikt voor de evaluatie van één deelattribuut. Een voorbeeld is het item “Welk verwijswoord past hier? 
Whose shoes are [ deze ]?”, met antwoordmogelijkheden (A) those; (B) these; (C) this; (D): that. Antwoord 
B is juist (twee punten), antwoorden A en C tonen enig inzicht (één punt) en antwoord D is fout.  

De opgave omvat een aantal items die goed/fout worden gescoord. Een bekend voorbeeld is een tekst 
waarover meerdere vragen worden gesteld. Een ander voorbeeld komt uit het toetsontwerp 
schrijfvaardigheid Engels waarbij een leerling uit een wolk van tien woorden paren van woorden moet 
kiezen die dezelfde betekenis hebben (zie hoofdstuk 5.8). Dit leidt tot tien items die goed/fout gescoord 
worden. Nog een ander voorbeeld komt uit schrijfvaardigheid Nederlands, waarbij een leerling een aantal 
tekstfragmenten in de juiste volgorde moet zetten (zie hoofdstuk 4.8). Merk op, dat het in dit voorbeeld van 
belang is goed te definiëren wat de juiste volgorde is. Bijvoorbeeld, als voor vijf zinnen de juiste volgorde a, 
b, c, d, e is, dan is in de volgorde a, c, b, d, e alleen fragment c op de verkeerde plaats gezet. Deze opgave 
correspondeert met vijf items waarvan er (in het voorbeeld) vier goed zijn beantwoord. Ook in het kernvak 
wiskunde komen dergelijke opgaven voor:  

Mijn auto heeft een benzinetank waar 50 liter benzine in past. De auto rijdt 1 op 10, dat wil zeggen dat hij 1 
liter benzine verbruikt als ik 10 km afleg. 

a) Ik ga op bezoek bij oma en rij daarom heen en terug naar haar huis. Oma woont 33 km bij mij 
vandaan. Hoeveel benzine heb ik daarvoor nodig? 

b) Hoeveel km kan ik afleggen met een volle tank benzine? 
c) Ik heb een volle benzinetank. Als ik weet hoeveel km ik heb afgelegd kan ik uitrekenen hoeveel 

benzine er nog in de tank zit. Hoeveel benzine zit er nog in de tank als ik 430 km heb afgelegd? 

Een dergelijke opgave wordt testlet genoemd. Dat wil zeggen dat de items en de item antwoorden een 
gemeenschappelijke basis hebben en dat hier in de psychometrische modellering rekening mee moet 
worden gehouden.  

De opgave omvat een aantal items die goed/fout worden gescoord, maar omvat niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde items voor elke leerling. Een voorbeeld van dit type opgave komt uit het 
toetsontwerp schrijfvaardigheid Nederlands (zie hoofdstuk 4.8). In de opgave dient de leerling in een tekst 
op vijf zinnen te klikken die een fout bevatten en de leerling moet vervolgens de fouten verbeteren. De 
selectie van vijf zinnen correspondeert met vijf items die goed/fout kunnen worden gescoord. Bij de correct 
gekozen zinnen (welke dus per leerling zullen verschillen), horen evenveel items die goed kunnen worden 
gescoord als het foute woord correct is verbeterd. Een leerling die alle vijf de zinnen met een fout correct 
heeft geselecteerd, kan maximaal vijf fouten correct herstellen. Als de leerling daarentegen maar vier 
zinnen correct heeft geselecteerd, kan de leerling maximaal nog vier fouten correct herstellen.  

De grote gemene deler in al deze voorbeelden is dat: 

1. Elke opgave dient vertaald te worden in één of meer items met een simpele goed/fout dan wel 
goed/redelijk goed/fout scoring.  

2. Elk item behoort bij één van de te evalueren (deel)attributen.  

Zoals in paragrafen 6.3 en 6.4 uiteen gezet zal worden, biedt deze aanpak toegang tot een flexibele en 
relatief eenvoudige psychometrische modellering van itemscores voor elke leerling. Dit is een noodzaak 
vanwege de complexe datastructuur die de afname van een diagnostische toets zal opleveren.  

6.2.1 Datastructuur 
Hypothetische itemscores resulterend uit de afname van een diagnostische toets met betrekking tot 20 
deelattributen (a t/m t) staan weergegeven in Figuur 6-3. In de figuur correspondeert elk blokje met een 
afgenomen item en elk blokje bevat een nul of een (maar voor alle duidelijkheid hebben we niet alle blokjes 
gevuld met nullen en enen).  
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6.3 Het formuleren van diagnostische hypotheses 
Het formuleren van diagnostische hypotheses is de derde stap in het proces zoals weergegeven in Figuur 
6-1 (kader 3). Zoals we in de vorige paragraaf hebben besproken (en in Figuur 6-3 kan worden gezien) zijn 
de data die beschikbaar komen van leerling tot leerling verschillend. Dit betekent dat het formuleren, 
schatten en voor praktische diagnostiek geschikt maken van een standaard psychometrisch model voor ook 
nog eens verschillende populaties leerlingen (vmbo, havo en vwo) min of meer onmogelijk is. Voor 
eenvoudige datastructuren waarbij elke leerling dezelfde items krijgt voorgelegd, bestaan deze modellen 
wel (Leighton and Gierl, 2007; Rupp, Templin and Henson, 2010), maar ook daar is het komen tot 
praktische diagnostiek al niet eenvoudig. 

In onze benadering, daarentegen, zal voor elke leerling een diagnostische hypothese worden geëvalueerd 
voor deelattributen en attributen. Voor deze evaluatie zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van de 
gegevens die voor de onderhavige leerling beschikbaar zijn. Hiermee worden problemen met 
onevenwichtige designs zoals weergegeven in Figuur 6-3 geheel vermeden. 

Gesteld dat een leerling door zijn docent in het beheersingsniveau vmbo-gt wordt ingedeeld. Tijdens de 
adaptieve toetsafname komt in toenemende mate informatie beschikbaar met betrekking tot het eerste 
(deel)attribuut dat voor deze leerling wordt geëvalueerd. De drie hypotheses die ons interesseren kunnen in 
woorden als volgt worden geformuleerd: 

H+: de leerling beheerst het attribuut boven het vereiste niveau (vmbo-gt-hoog), 

H=: de leerling beheerst het attribuut op het vereiste niveau (vmbo-gt-midden), 

en 

H–: de leerling beheerst het attribuut onder het vereiste niveau (vmbo-gt-laag). 

Het is wel nodig deze hypotheses te kalibreren. De kunst is deze hypotheses zo te formaliseren dat ze 
statistisch geëvalueerd kunnen worden. Daar zijn statistische parameters voor nodig, waarvoor we de kans 
dat een leerling een item goed beantwoordt gebruiken. Na kalibratie kunnen deze kansen worden gebruikt 
om de drie hypotheses formeel op te schrijven. 

6.3.1 Kalibratie 
Zoals eerder gesteld, bepaalt de docent op welk beheersingsniveau een leerling de diagnostische toets 
begint (zie Figuur 6-2 voor de mogelijkheden). De toets zal zo gekalibreerd worden dat uitspraken van het 
type “vmbo-b hoog correspondeert met vmbo-k midden” mogelijk zijn (zie het onderste paneel in Figuur 
6-2). Idealiter zou er overlap zijn tussen vmbo-gt en havo. Echter doordat op het vmbo in het tweede 
leerjaar en op de havo in het derde leerjaar wordt getoetst, ontstaat er een breuk waardoor de uitspraak dat 
een vmbo-gt leerling wiskunde op havo niveau beheerst niet mogelijk is. Echter, als de toets voor 
kalibratiedoeleinden (zie de intermezzo’s hieronder) ook in het tweede leerjaar van de havo wordt 
afgenomen, kan er wel voor worden gezorgd dat vmbo-gt hoog correspondeert met tweede leerjaar havo 
laag. Op dezelfde wijze kan derde leerjaar havo laag gekoppeld worden aan derde leerjaar vmbo-gt hoog 
door de toets ook bij de laatste groep af te nemen. 

Op drie wijzen kan de toets gekalibreerd worden: 

Intermezzo I: Empirische kalibratie  
Empirische kalibratie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen die nodig zijn bij de formalisering 
van de in woorden geformuleerde hypotheses. Voor een deelattribuut kan dit als volgt worden 
gerealiseerd:  

1. Neem een steekproef uit de populatie leerlingen die diagnostisch onderzocht moet 
worden. Dit is enerzijds een steekproef uit de populaties havo-3 en vwo-3 leerlingen 
(mogelijkerwijs aangevuld met vmbo-gt-3 leerlingen) en anderzijds een steekproef uit de 
populaties vmbo-b-2, vmbo-k-2 en vmbo-gt-2 leerlingen (mogelijkerwijs aangevuld met 
havo-2 leerlingen). 
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2. Neem alle beschikbare items voor het onderhavige (deel)attribuut of domein af bij de 
leerlingen in de steekproef. Slimmere designs zijn denkbaar, maar daar zal onderzoek 
naar moeten worden gedaan. 

3. Organiseer een standaardsetting die de leerlingen op grond van hun scores indeelt in de 
negen diagnostische categorieën die corresponderen met de kolommen in Figuur 6-2. Dit 
betekent, onder andere, dat vmbo-b boven niveau, vmbo-k op niveau en vmbo-gt onder 
niveau in dezelfde categorie vallen.  

4. Bepaal voor elk item dat bedoeld is voor het tweede leerjaar de kans dat het item correct 
beantwoord wordt in elk van de vijf categorieën (onder vmbo-b, op vmbo-b niveau, op 
vmbo-k niveau, op vmbo-gt niveau) en voor elk item bedoeld voor leerjaar 3 de kans dat 
het item correct beantwoord wordt in elk van de vier categorieën (onder havo niveau, op 
havo niveau, op vwo niveau, boven vwo niveau). Voor een van de items voor het vmbo 
zouden deze kansen bijvoorbeeld .10, .10, .30, .40 en .80 kunnen zijn.  

5. Leid uit deze kansen de grenzen tussen de categorieën af. Voor het onderhavige item zou 
de grenzen liggen bij (.10+.10)/2=.10, (.10+.30)/2=.20, (.30+.40)/2=.35 en (.40+.80)/2=.60 
(zie Figuur 6-4). 

  

Figuur 6-4: Voorbeeld van de kans om een item goed te beantwoorden 

Intermezzo II: Kalibratie op grond van normverdelingen 
Net zoals empirische kalibratie worden bij steekproef leerlingen alle items afgenomen, maar stap 3 
uit de empirische kalibratie vervangen door: 

Plaats voor het vmbo de X1% laagst scorende leerlingen in categorie 1, de daaropvolgende X2% 
van de leerlingen in categorie 2 etc. Wat goede waarden zijn voor X1 tot en met X5 is zal door 
experts bepaald moeten worden. Voor havo-vwo kan een gelijkaardige procedure worden gevolgd.  

Intermezzo III: Theoretische kalibratie 
Een expert bepaalt voor elk item de kans dat het item in elk van de groepen goed beantwoord 
wordt (apart voor vmbo en havo-vwo). Vervolgens kunnen uit deze kansen de grenzen tussen de 
groepen bepaald worden. Theoretische kalibratie vereist vergaande wetenschappelijke kennis over 
de opgaven en items die elke subpopulatie van leerlingen in elk leerjaar wel en (nog) niet kunnen 
maken. 

De kansen binnen elke groep en de grenswaarden kunnen worden gebruikt om drie hypotheses formeel op 
te schrijven. Dit kan op twee manieren. Welke manier de voorkeur heeft is een onderwerp voor verder 
onderzoek.  

Eerste manier: In het voorbeeld (Figuur 6-4) zijn voor een vmbo-gt leerling de grenswaarden tussen hoog 
en midden van ,60 en tussen midden en laag van ,35. Met behulp van deze waarden kan een eerste set 
hypotheses met betrekking tot de drie categorieën geformuleerd worden, waarbij de het symbool πj staat 
voor de kans het item goed te beantwoorden en het subscript j weergeeft dat het de kans is om het j-de 
diagnostische item goed te beantwoorden.:  

H+: π1 > ,60; π2 > …, etc., 

H= : ,35 < π1 < ,60; … < π2 < …, etc., 

en 

Uitspraken

Kans om item goed te 
beantwoorden 0,10

Lager dan 
2 vmbo-b 

Op 
2 vmbo-b 

0,10

Op 
2 vmbo-k 

0,30

Op 
2 vmbo-gt 

0,40

Boven 
2 vmbo-gt

0,80

0,20 0,35 0,600,10
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H– : π1 < ,35; π2 < …, etc. 

H+ stelt dat de leerling het deelattribuut beheerst als de kans (zoals in Intermezzo I berekend) om het 
eerste item goed te beantwoorden groter is dan ,60 en als de kans (op soortgelijke wijze berekend) om het 
tweede item goed te beantwoorden groter is dan …, etc.  

H= stelt dat voor leerlingen in deze categorie de kans om het eerste item goed te beantwoorden tussen de 
,35 en ,60 moet liggen. Voor het tweede item zijn er ook item specifieke grenzen.  

H– stelt dat de kans om het eerste item goed te beantwoorden kleiner dan ,35 moet zijn. Hoe item 
antwoorden van de leerling kunnen worden gebruikt om H+, H= en H– te evalueren zal in de volgende 
paragraaf uiteen worden gezet.  

Tweede manier: In het voorbeeld (Figuur 6-4) zijn de succeskansen voor vmbo-gt-hoog, vmbo-gt-midden 
en vmbo-gt-laag respectievelijk ,80; ,40 en ,30. Met deze kansen kan een tweede set hypotheses 
geformuleerd worden: 

H+: π1 =,80; π2 = …, etc., 

H= : π1 =,40; π2 =…, etc., 

en 

H– : π1 =,30; π2 = …, etc. 

H+ stelt dat leerlingen in de categorie vmbo-gt-hoog gemiddeld een kans van ,80 hebben om het eerste 
item goed te beantwoorden. Voor H= en H– heeft de kalibratie andere kansen opgeleverd. 

6.3.2 Nader onderzoek hypothese formulering en kalibratie 
Voor de pretest moet de volgende beslissing genomen worden: 

1. Worden havo-2 en vmbo-3 meegenomen in het kalibratie onderzoek? 
2. Welke kalibratie methode gaat er gebruikt worden? 

Daarna zullen de psychometristen voor de pretest begint door middel van (simulatie) onderzoek moeten 
aangeven: 

3. Wat is een slim design voor het kalibreren van de hypotheses voor één (deel)attribuut/domein. Is 
het nodig alle opgaven/items aan alle leerlingen voor te leggen? Hoeveel leerlingen zijn er per 
beheersingsniveau nodig om tot een accurate kalibratie te komen. 

4. Wat is een slim design voor het kalibreren van de hypotheses voor alle (deel)attributen/domeinen. 
Is het nodig alle (deel)attributen/domeinen aan alle leerlingen voor te leggen? 

5. Hoe kunnen de kalibratie strategieën het beste worden toegepast op opgaven die voor elke leerling 
resulteren in een ander aantal items zoals bij de opgave uit het kernvak Nederlands waarbij elke 
leerling een ander aantal zinnen corrigeert. 

6. Hoe zien de hypothese formulering en kalibratie eruit als er rekening wordt gehouden met 
polytoom gescoorde items. 

Een studie naar een slim kalibratie design moet rekening houden met het feit dat de verzamelde data ook 
gebruikt zullen worden om de betrouwbaarheid van het leerlingmodel te evalueren (hierop komen we terug 
in paragraaf 6.6).  

Voor elk van de kalibratie methoden beschreven in Intermezzo’s I, II en III, zal de het volgende aangegeven 
moeten worden: 

7. Hoe zou een standaard setting gedaan kunnen worden (Intermezzo I)?  
8. Wat zijn de regels om het percentage leerlingen in elk van de vijf (vmbo) respectievelijk vier 

(havo/vwo) categorieën in te delen als er gewerkt wordt met kalibratie op grond van 
normverdelingen (Intermezzo II)? 
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9. Hoe kan een theoretische kalibratie uitgevoerd worden (Intermezzo III)? 

6.4 Het evalueren van diagnostische hypotheses 
Een Bayesiaanse benadering uitgewerkt in Hoijtink (2012) en Hoijtink, Beland and Vermeulen 
(Unpublished), zal worden gebruikt om de relatieve steun in de data voor de eerste set H+, H= en H– te 
kwantificeren (zie het kader 4 in Figuur 6-1). Deze benadering kan ook worden gebruikt voor de tweede set 
en vereenvoudigd dan tot de likelihood ratio benadering zoals uitgewerkt door Royal (1997).  

De steun voor H+, H= en H– zal worden gekwantificeerd met behulp van twee Bayes factoren (BF) die in 
het geval van de tweede set hypotheses reduceren tot twee likelihood ratio’s. Stel dat BF+==5, dan betekent 
dit dat de steun in de data voor H+ vijf maal zo groot is als de steun voor H=. Stel dat BF=–= 2, dan betekent 
dit dat de steun in de data voor H= twee maal zo groot is als de steun voor H–. Samen betekenen beide 
Bayes factoren dat de steun in de data voor H+ 5 x 2 = 10 maal zo groot is als voor H–. Als Bayes factoren 
worden vertaald in zogenaamde posterior model probabilities (PMPs), dan is de interpretatie eenvoudiger. 
Zoals verderop zal worden uitgewerkt, is PMP(H+)=10/13, PMP(H=)=2/13 en PMP(H–)=1/13. Merk op dat 
alle Bayes factoren direct uit deze PMPs te berekenen zijn.  

Een belangrijke vraag is hoe groot/klein de Bayes factor moet zijn om betrouwbaar voor, bijvoorbeeld, H+ of 
H= te kunnen kiezen. Het is onwenselijk dat een Bayes factor toevallig een grote/kleine waarde aanneemt. 
Een vuistregel die in de literatuur gevonden kan worden zijn de getallen 3/,33 (Kass and Raftery, 1995) die 
“positive evidence in favor of H+/H=“ weer zouden geven. Beter is het deze getallen voor de onderhavige 
situatie opnieuw te bepalen. Dit staat als aandachtspunt bij nader onderzoek weergegeven. 

Wat nu volgt is een technisch intermezzo waarin de Bayes factor kort gepresenteerd wordt. Daarna volgt er 
een overzicht van de voordelen van deze benadering in de context van diagnostisch toetsen met een 
datastructuur zoals weergegeven in Figuur 6-3. Hierbij zal kort worden geschetst hoe een adaptieve 
benadering zoals voorgesteld in 6.1.2 Tweede adaptieve stap eruit zou kunnen zien. 

6.4.1 De Bayes factor 
Stel er zijn j=1,…,J items afgenomen met betrekking tot één van de deelattributen. Het antwoord op het j-de 
item wordt weergegeven met xj, de antwoorden op alle J items worden verzameld in de vector x. De kans 
om het j-de item goed te beantwoorden wordt weergegeven met πj, alle J succeskansen zijn verzameld in 
de vector π. 

Er zijn twee ingrediënten nodig om een Bayes factor uit te kunnen rekenen. Ten eerste de kansdichtheid 
van de data. Deze is een product van Bernouille verdelingen:  
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Ten tweede moet de prior verdeling voor de succeskansen worden gekozen. Voor de eerste set hypotheses 
zal worden gewerkt (Hoijtink, Beland, and Vermeulen, Unpublished) met een product van beta verdelingen: 
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met 1== βα zodat er een uniforme niet informatieve prior ontstaat op het interval 0-1. De tweede set 

hypotheses stelt dat er drie klassen van leerlingen zijn (boven niveau +, op niveau = en onder niveau –) 
waarbij binnen elke klasse voor elk item de kans op een goed antwoord vastligt. Hier wordt a priori 
aangenomen dat: 

.3/1)()()( === −=+ πππ hhh  

De Bayes factor is gedefinieerd als: 
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),(/)( =+==+ mmBF  

waarbij m(+) en m(=) de marginale likelihood van H+ en H= weergeven. Voor de eerste is deze 
gedefinieerd als 

∫ +∈
=+

H
dhxfm

π
πππ ,)()|()(  

voor de andere hypotheses is er een analoge formulering. Merk op dat BF=– op gelijkaardige manier wordt 
berekend als BF+=.  

Een Bayes factor is om te rekenen naar zogenaamde posterior model probabilities (PMPs). Dit zijn getallen 
op een schaal van 0-1 die weergeven hoe waarschijnlijk de hypotheses zijn na observatie van de data. 
Posterior model probabilities zijn eenvoudiger te interpreteren dan een Bayes factor als er meer dan twee 
hypotheses onder beschouwing zijn. Als a priori wordt aangenomen dat de hypotheses even waarschijnlijk 
zijn, kunnen de volgende formules gebruikt worden voor de berekening van posterior model probabilities: 
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6.4.2 Sterke punten van de voorgestelde benadering 
Zoals eerder besproken, hebben de data resulterend uit een diagnostische toets een complexe structuur. 
De belangrijkste kenmerken (zie nogmaals Figuur 6-3) zijn: 

1. De set van geëvalueerde deelattributen kan van leerling tot leerling verschillen. 
2. Door het adaptieve karakter van de toetsafname zal elke leerling binnen een deelattribuut een 

andere set van items te beantwoorden krijgen. 
3. Voor sommige opgaven is de vertaling in items afhankelijk van de antwoorden die een leerling 

heeft gegeven. Dit betekent dat de opgave voor elke leerling in andere items vertaald wordt, 
waarbij ook het feitelijke aantal items tussen leerlingen kan verschillen.  

De bestaande modellen voor diagnostische toetsen (Leighton and Gierl, 2007; Rupp, Templin and Henson, 
2010) zijn zonder uitzondering modellen die ervan uitgaan dat alle leerlingen dezelfde set van items 
voorgelegd hebben gekregen en deze compleet hebben beantwoord. Deze modellen zijn dan ook niet 
geschikt voor de data die de diagnostische toets op zal leveren. 

De Bayes factor zoals hierboven geïntroduceerd heeft de volgende sterke punten: 

1. Om deze Bayes factor te berekenen zijn alleen de item antwoorden van de leerling die 
gediagnosticeerd moet worden nodig. Hiermee wordt volledig tegemoet gekomen aan de complexe 
datastructuur zoals hierboven uiteen is gezet. 

2. De Bayes factor kan gebruikt worden in een adaptieve toetsafname zoals bedoeld in de paragraaf 
6.1.2 Tweede adaptieve stap. Voor elk (deel)attribuut/domein kan de itempool apart gekalibreerd 
worden. Met deze informatie kan telkens dat item worden geselecteerd dat maximaal informatief is 
met betrekking tot de evaluatie van de onderhavige hypotheses. Laten we een eenvoudig 
hypothetisch voorbeeld gebruiken om te illustreren wat hiermee bedoeld wordt: 

Voordat een leerling een item beantwoord heeft, zijn de kansen (de zogenaamde prior model 
probabilities) op elke hypothese in principe gelijk (zie de eerste regel in Tabel 6-2). Hiervan 
kan worden afgeweken als op grond van bijvoorbeeld het rapportcijfer of het leraaroordeel een 
voorspelling kan worden gegeven van de categorie waartoe een leerling behoort. Het meest 
informatieve item is nu een item dat maximaal tussen de drie categorieën discrimineert. Een 
item dat in de kalibratie steekproef door 10% van de “onder niveaus”, 50% van de “op niveaus” 
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en 90% van de “boven niveaus” correct beantwoord is, is zeer informatief. Stel de leerling geeft 
het goede antwoord op dit item, dat zal ruwweg PMPs opleveren zoals op de tweede regel in 
Tabel 6-2. Vervolgens is het zaak, een item te kiezen dat maximaal discrimineert tussen de 
categorieën op niveau en boven niveau. Dit zou een item kunnen zijn dat in de kalibratie 
steekproef door 0% van de “onder niveaus”, 15% van de “op niveaus” en 90% van de “boven 
niveaus” goed is beantwoord. Als de leerling ook hierop het goede antwoord geeft, zal dat 
ruwweg PMPs opleveren zoals op de derde regel in Tabel 6-2. Zoals is te zien, wordt het 
patroon steeds duidelijker. 

Tabel 6-2: Eenvoudig voorbeeld van een adaptieve diagnostische toets 

Item PMP(H–) PMP(H=) PMP(H+) 
0 ,33 ,33 ,33 
1 ,10 ,40 ,50 
2 ,01 ,34 ,65 
 

3. Nadat er een (deel)attribuut/domein geëvalueerd is, kunnen de resulterende PMPs gebruikt 
worden om de prior model probabilities voor een volgend (deel)attribuut/domein te specificeren. Dit 
zal bijdragen aan een reductie van het aantal items dat nodig is om dat (deel)attribuut/domein te 
evalueren. 

4. Om op attribuut niveau uitspraken te kunnen doen, moet de informatie met betrekking tot de 
onderliggende deelattributen gecombineerd worden. Dit kan eenvoudig door met behulp van Bayes 
theorema de informatie in hetzij de Bayes factoren, hetzij in de posterior model probabilities voor 
elk deelattribuut te combineren. 

5. Indien snel (er zal een beperkte hoeveelheid tijd zijn waarin de diagnostische toets kan worden 
afgenomen) duidelijk wordt dat de leerling onder dan wel boven niveau presteert, kan de 
hypothese set worden aangepast. Als, bijvoorbeeld, duidelijk wordt dat een leerling boven niveau 
vmbo-k presteert (zie Figuur 6-2), kan op vmbo-gt niveau verder worden getoetst. 

6.4.3 Nader onderzoek naar het evalueren van diagnostische hypotheses 
Voordat de pretest uit wordt gevoerd zullen de psychometristen de methoden nodig voor het evalueren van 
diagnostische hypotheses moeten ontwikkelen en evalueren. Dit betekent dat er een computerprogramma 
zal moeten worden geconstrueerd, door middel van simulatie studies worden geëvalueerd en indien nodig 
aangepast en geoptimaliseerd. De volgende punten verdienen hierbij aandacht: 

1. Bepaal welke van de twee sets hypotheses de beste eigenschappen heeft (hoe snel kan de Bayes 
factor uitgerekend worden – van groot belang voor adaptieve stap twee; wat zijn de error rates van 
de resulterende beslissingen en hoeveel items zijn er nodig om tot een betrouwbare beslissing te 
komen). 

2. Ontwikkel adaptieve toets procedures met als doel het aantal items dat nodig is om leerlingen met 
behulp van de Bayes factor in te delen in de drie categorieën te minimaliseren. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met het feit dat items in testlets georganiseerd kunnen zijn waardoor 
ze niet afzonderlijk aangeboden kunnen worden. 

3. Bepaal hoeveel items er adaptief moeten worden aangeboden om een leerling betrouwbaar in de 
categorieën (1) beheersing onder niveau, (2) beheersing op het vereiste niveau en (3) beheersing 
boven het vereiste niveau in te kunnen delen (adaptieve stap twee)? Hoe kan het leraar oordeel, 
rapport cijfer of de schrijfopdracht worden gebruikt om de leerling initieel in een categorie in te 
delen (adaptieve stap twee)? 

4. Ontwikkel stopcriteria voor het aanbieden van items: Hoe groot/klein moeten de twee Bayes 
factoren zijn om een leerling betrouwbaar in een van de categorieën onder niveau, op niveau en 
boven niveau in te kunnen delen? 

5. Hoe kunnen, voor elke leerling, de toetsresultaten die na evaluatie van één of meer deelattributen 
beschikbaar zijn, worden gebruikt om de prior model probabilities voor de evaluatie van een 
volgend deelattribuut te specificeren? 
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6. Wat is het effect van het gebruik van data resulterend uit testlets in combinatie met een 
kansdichtheid van de data die onafhankelijkheid tussen de item antwoorden verondersteld op de 
kwaliteit van de evaluatie van de onderhavige hypotheses? 

7. Welke aanpassingen zijn er nodig om items met een polytoom antwoord formaat te kunnen 
verwerken? 

6.5 Resultaten voor de rapportage 
Voor elke leerling is uiteindelijk per domein informatie zoals weergegeven in Tabel 6-1Tabel 6-3 
beschikbaar (zie het kader 5 in Figuur 6-1).  

Tabel 6-3: Resultaten voor de rapportage 

Deelattribuut H– H= H+ Attribuut H– H= H+ 
SA1-1 ,10 ,15 ,75 

A1 ,01 ,04 ,95 SA2-1 ,20 ,30 ,50 
SA3-1 ,15 ,20 ,65 

…    …    
SA1-20 … … … 

A20 … … … SA2-20 … … … 
SA3-20 … … … 

 

De tabel toont de posterior model probabilities voor deze leerling per deelattribuut (SA2-1 is het tweede 
deelattribuut behorend bij attribuut 1) en ook op attribuut niveau (A1 is het eerste attribuut) door de sub-
probabilities behorend bij elk attribuut door middel van Bayes theorema samen te vatten. Deze tabel vormt 
de basis voor de rapportage aan docenten en leerlingen. In hoofdstuk 7 worden de 
rapportagemogelijkheden verder uitgewerkt. 

6.6 Betrouwbaarheid van het leerlingmodel 
Zoals weergeven in het kader 6 in Figuur 6-1 zal in deze paragraaf de betrouwbaarheid van het 
leerlingmodel worden besproken. Een leerlingmodel specificeert de relaties tussen itemscores, 
deelattributen, attributen en domeinen. In Figuur 6-5 en Figuur 6-6 staan de leerlingmodellen voor, 
respectievelijk, Engels/Nederlands en wiskunde schematisch weergegeven.  

Laten we beginnen met een bespreking van de relaties weergegeven in Figuur 6-5: 

1. Door de wijze waarop items uit opgaven worden afgeleid en de scoring van een item, is te 
verwachten dat elk item bij een specifiek deelattribuut hoort (zie het kader met label 1). 

2. Het leerlingmodel impliceert ook dat elk deelattribuut bij een specifiek attribuut hoort (zie het kader 
met label 2). 

3. Er kunnen ook relaties tussen (deel)attributen zijn in de zin dat het beheersen van een bepaald 
(deel)attribuut voorwaarde is voor het kunnen beheersen van een ander (deel)attribuut (zie het 
kader met label 3). 

4. Zodra het leerlingmodel wordt uitgebreid naar meerdere domeinen, zal ook de relatie tussen de 
afzonderlijke attributen en de domeinen gespecificeerd worden (zie het kader met label 4). Het zou 
prima zo kunnen zijn dat attributen voor meerdere domeinen relevant zijn. 

5. De schrijfopdracht gegeven aan het begin van de diagnostische toets geeft voor een deel van de 
(deel)attributen aan of ze al dan niet nader onder de loep moeten worden genomen (zie het kader 
met label 5).  
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b. Hoe kunnen confirmatieve multidimensionele itemresponsemodellen worden gebruikt voor 
de analyse van data met een structuur zoals weergeven in Figuur 6-1? 

4. (Ad 3). Hoe kan er worden uitgezocht of er een hiërarchie in de (deel)attributen zit die gebruikt kan 
worden bij een adaptieve afname van de diagnostische toets (adaptieve stap vier)? 

5. (Ad 4).  
a. Hoe ziet het leerlingmodel voor Nederlands en Engels eruit als alle domeinen in 

ogenschouw worden genomen? 
b. Hoe kan informatie over attributen die in meerdere domeinen relevant zijn, gebruikt 

worden om het aantal items te reduceren dat nodig is om de attributen en domeinen te 
evalueren? 

6. (Ad 5). De schrijfopdracht uit de eerste adaptieve stap leidt tot scores op een aantal variabelen. 
Welke variabelen? Hoe kan uit deze scores afgeleid worden welke (deel)attributen vervolgens wel 
en niet nader geëvalueerd moeten worden? 

Zoals in Figuur 6-1 staat weergegeven (de pijl van Betrouwbaarheid naar Het Leerlingmodel) kan het 
onderzoek naar de empirische steun voor het leerlingmodel ertoe leiden dat dit leerlingmodel wordt 
aangepast. Dit onderzoek is de verantwoordelijkheid van de psychometristen die hierbij input vragen van de 
experts op het gebied van de kernvakken. Het zal worden gedaan nadat de pretest is uitgevoerd. Hier zal 
ongeveer zes maanden onderzoektijd mee gemoeid zijn. 

6.7 De validiteit van de diagnose 
De diagnostische tussentijdse toets levert uitspraken op zoals: leerling A presteert onder niveau op het 
attribuut coherentie binnen het kernvak Engels en onder niveau op het domein verhoudingen binnen het 
kernvak wiskunde. Op alle andere (deel)attributen en domeinen presteert hij op niveau. Een belangrijke 
vraag betreft de validiteit van deze uitspraken: 

Betekent een toetsuitslag die aangeeft dat een leerling een (deel)attribuut of domein al dan niet 
beheerst ook dat in werkelijkheid de leerling dit (deel)attribuut of domein al dan niet beheerst? 

Om deze vraag te beantwoorden kunnen er experimenten worden opgezet waarbij per (deel)attribuut en 
domein de diagnose vergeleken wordt met een gouden standaard. Als de toetsuitslag overeenkomt met de 
gouden standaard kan worden gesteld dat de toetsuitslag een goede weergave is van wat de leerling in 
werkelijkheid al dan niet beheerst. 

De waarde van een valideringsonderzoek hangt af van de keuze van de gouden standaard. De gouden 
standaard is bij voorkeur een criterium waarover geen discussie mogelijk is. Als zo’n criterium niet 
voorhanden is moet er met benaderingen gewerkt worden. Echter, hoe ruwer de benadering hoe minder 
waardevol de validering. 

Technisch is validering relatief eenvoudig. In een slim gekozen design worden leerlingen aan de hand van 
de gouden standaard ingedeeld in groepen die een (deel)attribuut of domein onder, op, of boven het 
vereiste niveau beheersen. Vervolgens worden de leerlingen met behulp van de diagnostische toets 
opnieuw ingedeeld in deze drie categorieën. Hoe groter de overeenstemming tussen beide indelingen hoe 
hoger de validiteit van de diagnostische toets. 

Als uit het onderzoek problemen met de validiteit naar voren komen zal (zoals in Figuur 6-1 staat 
aangegeven) voor de betreffende onderdelen het leerlingmodel en daaruit volgend de opgaven, items, 
itemscoring en diagnostische hypotheses herzien moeten worden. 

6.7.1 Nader onderzoek met betrekking tot validiteit 
Validiteit is iets wat goed in de try-out en pretest kan worden onderzocht. Daarbij spelen twee vragen. Het 
construeren van het experimentele design voor het valideringsonderzoek is een taak voor de 
psychometristen. Het formuleren van een goede gouden standaard is een taak voor de experts op het 
gebied van de kernvakken. Het design en de gouden standaard moeten worden vastgesteld voordat de 
pretest van start gaat. Nadat de pretest is uitgevoerd kan de validiteit bepaald worden.  
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7 Rapportagemodel van de diagnostische tussentijdse toets 

Zoals in hoofdstuk 2.2 is aangegeven, worden op drie niveaus gebruiksmogelijkheden verwacht van de 
informatie die de diagnostische tussentijdse toets oplevert. De primaire gebruiksfunctie ligt op microniveau, 
bij de docent. De docent dient de informatie te kunnen gebruiken om richting en vorm te geven aan het 
onderwijs (hoofdstuk 2.3). Om deze formatieve functie te kunnen vervullen dient zorgvuldig aandacht 
besteed te worden aan de rapportages. In de eerste paragraaf (7.1) wordt het belang van rapportages 
uiteengezet, waarna we kort het proces van rapportage naar beslissingen beschrijven (7.2) . Uit de literatuur 
kunnen enkele ontwerpprincipes voor rapportages worden gedestilleerd (7.3), die de basis vormen voor de 
ontwerpprincipes voor de diagnostische tussentijdse toets (7.5). De ontwerpprincipes zijn gehanteerd bij het 
creëren van prototypische rapportages, die passen bij de ontwikkelde leerlingmodellen (hoofdstukken 3, 4 en 
5) en de resultaten die de statistische analyses opleveren (hoofdstuk 6).  

7.1 Rapportages ter ondersteuning van te nemen beslissingen 
In de literatuur wordt opvallend weinig aandacht besteed aan het op een juiste manier interpreteren van 
rapportages door gebruikers. Er zijn hier bijvoorbeeld slechts enkele zeer algemene standaarden over 
opgenomen in The Standards for Educational and Psychological Testing (American Educational Research 
Association [AERA], American Psychological Association [APA], & National Council on Measurement in 
Education [NCME], 1999). Ook het evidence-centered design model van Mislevy et al. (2002) bevat geen 
rapportagemodel. De ondersteuning van een correcte interpretatie en daaraan gekoppelde beslissingen 
door middel van heldere rapportages is echter wel een belangrijk aspect van validiteit. Dit is in het bijzonder 
van belang wanneer er belangrijke beslissingen van de toetsresultaten afhangen. Een onjuiste interpretatie 
kan leiden tot het nemen van verkeerde beslissingen en daaropvolgende handelingen. In een 
onderwijssituatie zou dit concreet betekenen dat bijvoorbeeld leerachterstanden niet worden gesignaleerd 
en de leerling daardoor niet de benodigde ondersteuning of aanvullende instructie krijgt. Ook zou het zo 
kunnen zijn dat zwakke plekken in de effecten van instructie niet worden geïdentificeerd, met als gevolg dat 
er geen remediëring plaatsvindt. Met andere woorden: wanneer de toetsresultaten op onjuiste wijze worden 
geïnterpreteerd kunnen instructie en begeleiding niet worden afgestemd op de behoeften van de leerlingen. 
Een zorgvuldig geconstrueerde toets kan alsnog invalide blijken te zijn wanneer de resultaten verkeerd 
worden geïnterpreteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld (Stobart, 2008). Voor de 
diagnostische toets betekent dit concreet dat de rapportage het beoogde formatieve toetsgebruik moet 
ondersteunen. 

Verschillende onderzoekers hebben recentelijk gewezen op het gebrek aan onderzoek naar de interpretatie 
van scorerapportages (Bennett, 2011; Hattie, 2009; Ryan, 2006). Volgens Ryan (2006) is een scorerapport 
een communicatiemiddel, dat een zender, een bericht, een medium, een doel en een doelgroep heeft. De 
zender is het instituut die de toets heeft ontwikkeld. Het bericht reflecteert wat er getoetst is. Het medium is 
het format van de rapportage. Het doel is datgene wat de zender met behulp van de rapportage beoogt te 
communiceren, hetgeen sterk samenhangt met de inhoud en het gebruiksdoel van de toets, (in het geval 
van de DTT: een formatief en diagnostisch oordeel over de voortgang van de leerling). Tot slot moet bij het 
ontwerp van de rapportage rekening worden gehouden met kenmerken van de beoogde doelgroep. 
Doelgroepen kunnen bijvoorbeeld verschillen met betrekking tot statistische voorkennis en kennis van 
vakdidactisch jargon. 

Rapportages kunnen grofweg twee doelen hebben (Ryan, 2006). Ten eerste kunnen toetsrapportages een 
instructief doel hebben, wat betekent de doelgroep wordt geïnformeerd over het leren van leerlingen en de 
effectiviteit van de instructie. Ten tweede kan een rapportage worden gebruikt voor 
verantwoordingsdoeleinden. Voor de DTT geldt dat de rapportages primair een instructief doel dienen. Meer 
specifiek hebben de DTT toetsen een diagnostische functie, wat inhoudt dat ze gedetailleerde informatie 
verschaffen over wat er goed en minder goed gaat bij de leerling, om op grond daarvan het 
onderwijsleerproces bij te kunnen sturen. 

In The Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA, & NCME, 1999) zijn negen 
standaarden opgenomen voor scorerapportages. Uit deze standaarden wordt duidelijk dat degene die de 
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toets en de scorerapportages ontwikkelt mede verantwoordelijk is voor een valide interpretatie en gebruik 
van de toetsresultaten. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de doelgroep aan wie wordt 
gerapporteerd (Ryan, 2006). Hattie (2009) beargumenteert dat recentelijk steeds meer verantwoording is 
komen te liggen bij gebruikers van de toets, zij moeten immers de juiste interpretaties voor hun rekening 
nemen. Hij pleit ervoor dat toetsontwikkelaars meer aandacht besteden aan rapportages, op zo’n wijze dat 
gebruikers de toetsresultaten interpreteren conform de bedoeling , daaropvolgend gerechtvaardigde 
beslissingen nemen en op passende wijze handelen. 

7.2 Rapportages als feedback 
Rapportages bevatten datafeedback aan de leerling, docent of ouder over de positie van de leerling in het 
leerproces ten opzichte van de te behalen doelen. Idealiter geeft de rapportage inzicht in de te nemen 
stappen om de beoogde doelen te bereiken (zoals voorbeeldopgaven van naastgelegen leerprogressies). 
Deze feedback is bedoeld om het verschil tussen de huidige prestaties en de beoogde prestaties van 
leerlingen te overbruggen (Hattie & Timperley, 2007). De datafeedback geeft antwoord op drie essentiële 
vragen (Sadler, 1989; zie ook hoofdstuk 2.3.1): 

1. Wat is het leerdoel? 
2. Wat is de huidige positie van de lerende in het leerproces? 
3. Welke stappen kunnen worden genomen om het beoogde leerdoel te bereiken? 

Feedback kan gedefinieerd worden als “information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, 
self, experience) regarding aspects of one’s performance or understanding” (Hattie & Timperley, 2007, p. 
81). Wanneer men spreekt over feedback in de vorm van een rapportage naar aanleiding van een behaalde 
prestatie op een toets wordt de term datafeedback gebruikt. Diagnostische feedback bevat informatie over 
specifieke sterke en zwakke punten in het leerproces van de leerling. 

Een belangrijke afweging bij het ontwerpen van rapportages is de mate van specificiteit wat betreft de inhoud 
van de datafeedback. Enerzijds moet de rapportage de beoogde gebruiker maximaal informeren en moet de 
mate van precisie van de meting worden aangegeven (dit is bijvoorbeeld een eis uit The Standards, 1999). 
Anderzijds moeten rapportages behapbaar zijn en gemakkelijk door de gebruiker kunnen worden vertaald 
naar te nemen beslissingen over vervolgacties.  

Aangezien de diagnostische toetsen slechts op één moment zullen worden afgenomen, zullen de 
toekomstige gebruikers hier niet vaak mee in aanraking komen. Het is mede daarom van belang om de 
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de rapportages zo hoog mogelijk te maken. Tegelijkertijd 
moet de rapportage recht doen aan de complexiteit van het onderliggende leerlingmodel. Tevens moeten 
rapportages zinvolle en bruikbare datafeedback bevatten voor de onderwijspraktijk.  

Uit onderzoek (Ryan, 2006; Young & Kim, 2010) is bijvoorbeeld gebleken dat de vertaalslag van informatie 
over de leervoortgang van leerlingen naar implicaties voor toekomstige instructieactiviteiten erg lastig is voor 
leraren. De tussendoelen kunnen hier houvast bij bieden. Young en Kim (2010) spreken van instructionele 
relevantie, als voorwaarde voor het gebruik van het toetsresultaten als basis voor aanpassing van de 
instructie. 

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden in het omzetten van datafeedback naar beslissingen over het 
onderwijs (Madinach et al., 2006; samengevat in figuur 7-1): 

1. De data worden verzameld en op een of andere manier samengevoegd, georganiseerd en 
gepresenteerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen een rapportage maken om de betekenis van de data 
eruit te halen, oftewel, data omzetten in informatie. 

2. Patronen in de data worden samengevat en de informatie wordt geanalyseerd. In deze fase vindt 
interpretatie van de data plaats en worden wanneer nodig diepteanalyses uitgevoerd.  

3. Informatie wordt omgezet in kennis. Om dit te doen moet de verzamelde informatie worden 
gesynthetiseerd, waarna wordt bepaald welke acties nodig zijn. Dit leidt tot het nemen van 
beslissingen en het uitvoeren van bijbehorende acties. 



 

  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2012 

127 Rapportagemodel van de diagnostische tussentijdse toets 

7.3 Ontwerpprincipes voor scorerapportages uit de literatuur 
Uit de literatuur op het gebied van scorerapportages in het onderwijs en multimedia ontwerp kunnen enkele 
ontwerpprincipes voor scorerapportages worden gedestilleerd. Hierbij moet benadrukt worden dat deze 
principes gericht zijn op algemene toetsrapportages, dus niet per definitie op diagnostische rapportages. In 
paragraaf 7.4 zullen de relevante principes worden besproken voor diagnostische rapportages. 

Resultaten uit verschillende onderzoeken hebben gesuggereerd dat het gebruik van (duidelijke) plaatjes of 
grafieken in combinatie met ondersteunende tekst het meest optimaal is voor scorerapportages (Goodman & 
Hambleton, 2004; Leeson, 2006; Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). Het gebruik van tekstuele uitleg kan de 
interpretatie van grafieken verbeteren en ondersteunen (Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). Mayer (2001) 
stelt dat door zowel visuele als tekstuele representatievormen te gebruiken, informatie beter kan worden 
verwerkt. Op deze manier krijgt de lezer namelijk de kans om zowel verbale als grafische mentale modellen 
te creëren en deze met elkaar te verbinden. Volgens Leeson (2006) zijn mensen meer geneigd om 
informatie te ‘scannen’ op een beeldscherm, terwijl zij op papier meer geneigd zijn om te lezen. Ook Wainer, 
Hambleton en Maera (1999) stellen dat rapportages ‘gezien’ moeten worden, niet gelezen. Dit is mogelijk 
dus een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het ontwerpen van (digitale) rapportages. Leeson 
(2006) adviseert de tekstlengte bij regel te beperken tot 70-100 tekens. Verder is het van belang dat 
wanneer zowel visuele als tekstuele representaties worden gebruikt deze dicht bij elkaar op de pagina of op 
het scherm te plaatsen. Hierdoor is de kans groter dat beide representatievormen in het werkgeheugen 
blijven (Mayer, 2001). 

Met betrekking tot de vormgeving van rapportages wordt geadviseerd het geheel zo overzichtelijk mogelijk te 
houden, kaders of afbeeldingen te gebruiken om de belangrijkste bevindingen uit te lichten (Tufte, 1983, 
1990; Wainer, 1997). Volgens Mayer (2001) moet irrelevante informatie zoveel mogelijk worden vermeden, 
dit veroorzaakt onnodig hoge cognitieve activiteit en zorgt voor afleiding. Verder wordt aangeraden om een 
verklarende woordenlijst van de belangrijkste kernbegrippen toe te voegen en kleuren op een doelgerichte 
manier te gebruiken ( Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). 

Verschillende onderzoekers raden het gebruik van statistisch jargon af (Goodman & Hambleton , 2004; 
Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). Ook wordt het gebruik van decimalen afgeraden (Tufte, 1983, 1990; 
Wainer, 1997). Verder is het verstandig om data op een zinvolle manier te groeperen. Wanneer 
vergelijkingen moeten kunnen worden gemaakt is het gebruik van staafgrafieken aan te raden (Tufte, 1983, 
1990; Wainer, 1997). 

Zapata-Rivera (2011) stelt dat scorerapportages leerlingen moeten activeren om ervoor te zorgen dat zij de 
informatie gebruiken om hun leerproces te sturen. Traditionele rapportagevormen slagen hier vaak niet in, 
leerlingen vinden rapportages onaantrekkelijk, niet motiverend en niet direct gerelateerd aan hun eigen 
leerproces. Door scorerapportages interactief te maken zou beter aangesloten kunnen worden bij de 
belevingswereld van leerlingen, waardoor ze actiever betrokken zijn bij hun eigen leerproces. 

Verder zijn in de literatuur enkele voorwaarden te vinden waaraan een rapportage moet voldoen om 
daadwerkelijk gebruikt te worden. De inhoud van de feedbackrapportage moet gezien worden als relevant, 
nuttig en niet bedreigend (Schildkamp & Teddlie, 2008; Van Petegem & Vanhoof, 2007; Visscher, 2002). 
Verder moet de feedback actueel, betrouwbaar en valide zijn (Schildkamp & Teddlie, 2008; Visscher, 2002; 
Visscher & Coe, 2003).  

7.4 Ontwerpprincipes voor de DTT 
Uit hoofdstuk 6 is gebleken dat het gekozen psychometrisch model zal leiden tot een classificatie van 
leerlingprestaties op hoofdattributen, deelattributen en eventueel sub-attributen. De onderliggende statistiek 
van dit model is complex. Daarom is het van belang een overzichtelijke en eenvoudig te interpreteren 
rapportage te ontwikkelen die de beoogde boodschap duidelijk communiceert. Ook heeft het hanteren van 
een classificatiemodel gevolgen voor hoe de resultaten op de toets gerapporteerd kunnen worden. In 
tegenstelling tot traditionele toetsen wordt geen gebruik gemaakt van één vaardigheidsschaal. Hierdoor 
wordt bijvoorbeeld het gebruik van een grafiek minder geschikt: er is geen sprake van een continuüm 
waarop scores geplaatst kunnen worden. Ook is er geen sprake van een score, maar van een kansverdeling 



 
128 

binnen drie mogelijke classificaties. Hierdoor is het gebruik van decimalen (bijvoorbeeld de kans op 
beheersing boven niveau is 0,65) onvermijdelijk. 

Rupp, Templin en Henson (2010) beschrijven de kenmerken van diagnostische rapportages. Zij stellen dat 
de rapportage voor een individu bestaat uit een lijst met attributen met een bijbehorende kans op 
beheersing. Deze kans is gekoppeld aan grenzen die zijn gesteld door middel van bijvoorbeeld standaard 
setting. Per attribuut kan bijvoorbeeld worden beschreven of een leerling het attribuut niet beheerst, 
misschien beheerst of wel beheerst. Rupp et al. (2010) stellen dat het nuttig is om zowel grafische als 
tekstuele feedback te geven. Dit is in lijn met de algemene literatuur over scorerapportages (Goodman & 
Hambleton, 2004; Leeson, 2006; Mayer, 2001; Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). Bij een diagnostische 
rapportage is het bovendien van belang dat door middel van tekstuele uitleg duidelijk wordt gemaakt wat de 
eerstvolgende leerprogressies zijn en hoe de leerling tot een hoger niveau kan komen. Een manier om 
leerlingen concrete vervolgstappen van naastgelegen leerprogressies te tonen is het gebruik van 
voorbeeldopgaven. Ook kan het nuttig zijn om de betekenis van de attributen tekstueel toe te lichten. De 
totale rapportage van een diagnostische toets zou moeten bestaan uit een combinatie van statistische, 
visuele en tekstuele informatie, waardoor zorg kan worden gedragen dat gebruikers met verschillende 
voorkennis de resultaten op een juiste wijze zullen interpreteren (Rupp et al., 2010). 

Bij het ontwerp van de rapportage voor de DTT worden de volgende ontwerpprincipes gehanteerd: 

1. Gebruik een combinatie van plaatjes/grafieken in combinatie met ondersteunende tekst (Goodman 
& Hambleton, 2004; Leeson, 2006; Mayer, 2001; Rupp et al., 2010; Tufte, 1983, 1990; Wainer, 
1997).  

2. Communiceer door middel van beelden; de rapportage moet meteen een duidelijk beeld geven van 
de sterktes en zwaktes van een leerling (Leeson, 2006; Wainer et al., 1999) aan de hand van een 
specifieke classificatie.  

3. Maak het geheel zo overzichtelijk mogelijk (Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). 
4. Plaats visuele en tekstuele representaties dicht bij elkaar op de pagina of het scherm (Mayer, 2001). 
5. Benadruk de meest opvallende bevindingen (Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997) en vermeld geen 

irrelevante informatie (Mayer, 2001). 
6. Gebruik kleuren op een doelgerichte manier (Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). 
7. Beperk de tekstlengte tot 70-100 tekens per regel (Leeson, 2006).  
8. Gebruik zo min mogelijk statistisch jargon (Goodman & Hambleton , 2004; Tufte, 1983, 1990; 

Wainer, 1997).  
9. Groepeer data op een zinvolle manier en maak vergelijkingen door middel van staafgrafieken 

(Tufte, 1983, 1990; Wainer, 1997). 
10. Gebruik voorbeeldopgaven om eerstvolgende leerprogressies te tonen (Rupp et al., 2010). 

Verder wordt nagestreefd dat de rapportage relevante en nuttige informatie bevat die bovendien niet als 
bedreigend wordt ervaren (Schildkamp & Teddlie, 2008; van Petegem & Vanhoof, 2007; Visscher, 2002). In 
de literatuur wordt verder benadrukt dat feedback actueel, betrouwbaar en valide moet zijn (Schildkamp & 
Teddlie, 2008; Visscher, 2002; Visscher & Coe, 2003). Door het gebruik van het ECD model (Mislevy,2002) 
wordt zorggedragen voor de validiteit van de diagnostische toetsen. Het gebruik van geavanceerde 
psychometrische modellen en adaptiviteit moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van de toetsen. De 
rapportage zou automatisch gegenereerd moeten worden, waardoor feedback snel teruggekoppeld kan 
worden aan de leerling, docent en ouders.  

7.5 Uitgangspunten en voorbeeldrapportages DDT 
De hiervoor beschreven ontwerpprincipes zijn gehanteerd bij het creëren van prototypische rapportages, die 
bovendien voortkomen uit de ontwikkelde leerlingmodellen (hoofdstukken 3, 4 en 5) en de resultaten van de 
statische analyses (hoofdstuk 6). Aan de hand van de prototypische rapportages voor schrijfvaardigheid 
Engels wordt besproken hoe de rapportages tegemoet komen aan de gebruiksmogelijkheden en functies 
zoals geschetst in hoofdstuk 2. Vergelijkbare rapportagevoorbeelden voor schrijfvaardigheid Nederlands en 
voor wiskunde zijn te vinden in bijlage 10.1. 
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Zoals is beschreven in paragraaf 2.2, worden op drie niveaus gebruiksmogelijkheden verwacht van de DTT- 
informatie. Derhalve zullen de rapportages ook op deze drie niveaus gericht: microniveau (individuele en 
groepsrapportages), schoolniveau en stelselniveau (zie hiervoor Figuur 2-1 in paragraaf 2.2). 

7.5.1 Rapportages op microniveau 
De primaire functie van de DTT ligt op het microniveau, waarbij de docent als belanghebbende een centrale 
functie vervult. De docent dient de informatie te kunnen gebruiken voor vijf onderwijsstrategieën (zie 
hoofdstuk 2.3): verhelderen van leerdoelen en succescriteria aan leerlingen; creëren van effectieve 
interacties en leertaken; feedback geven aan leerlingen;leerlingen activeren om eigenaar te zijn van hun 
eigen leerproces en om elkaars leerbron te zijn. Om de informatie voor deze strategieën te kunnen 
gebruiken, is diagnostische informatie vereist. De ideale diagnostische informatie (zie hoofdstuk 2.3): 

1. Verheldert of de leerling de gestelde tussendoelen heeft bereikt. 
2. Verkent/onderkent of de leerling subdoelen in termen van de voorwaardelijke vaardigheden en 

kennisaspecten beheerst en geeft een sterkte-zwakteprofiel over de onderscheiden vaardigheden 
en kennisaspecten op een domein. 

3. Geeft inzicht in typen systematische fouten, inefficiënte oplosstrategieën of ontbrekende hulp ter 
verklaring van de resultaten op het niveau van attributen en die wijzen op een 
ontwikkelingsdrempel. 

4. Geeft advies over de doelen van een mogelijke interventie en de prioriteit van de doelen en 
mogelijkerwijs ook advies over de duur, frequentie en de vorm (individueel of in een groep) van de 
interventie. 

Individuele rapportages 

Leerlingrapportage 
In Figuur 7-1 is een voorbeeld weergegeven van een leerlingrapportage op vmbo niveau voor een leerling 
die op vmbo-b niveau is getoetst. In Figuur 7-2 is een voorbeeld weergegeven van een leerlingrapportage op 
havo/vwo niveau voor een leerling die op havo niveau is getoetst.  

Aan de linkerkant van de rapportage, wordt in het bovenste kader door middel van een tabel getoond of de 
leerling de gestelde tussendoelen voor het hoofddomein (dan wel kernvak) heeft bereikt (verhelderen) en in 
het onderste kader wordt per rij weergegeven of de leerling elk attribuut beheerst (onderkennen). In deze 
rapportage worden voor de attributen vijf kolommen onderscheiden voor vmbo (Figuur 7-1) en vier 
kolommen voor havo/vwo (Figuur 7-2), corresponderend met de diagnostische categorieën zoals besproken 
in hoofdstuk 6.  
Per individu zijn alleen die drie naast elkaar gelegen kolommen actief die overeenkomen met de 
geëvalueerde diagnostische hypotheses (H+: de leerling beheerst het attribuut boven het vereiste niveau, 
H=: de leerling beheerst het attribuut op het vereiste niveau en H–: de leerling beheerst het attribuut onder 
het vereiste niveau, zie hoofdstuk 6). 
 Door middel van kleuren wordt aangegeven wat onder niveau, op niveau, of boven het niveau betekent voor 
deze leerling. Voor bijvoorbeeld een leerling die getoetst is op vmbo-b niveau betekent dit het volgende: 
onder niveau is onder vmbo-b niveau, op niveau is op vmbo-b niveau en boven niveau is vmbo-k niveau. In 
de kolom die voor de leerling van toepassing is (het resultaat van de geëvalueerde diagnostische hypothese, 
zie hoofdstuk 6.5) staat een zwarte stip. Dit resulteert in een individueel leerlingprofiel op het domein en de 
attributen. 

In de individuele rapportage worden de deelattributen (of knelpunten in het geval van wiskunde) in maximaal 
vijf kolommen weergegeven rechts naast de attributen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van symbolen: een 
vinkje bij beheersing op of boven niveau en een kruisje bij beheersing onder niveau. Dit resulteert in een 
individueel leerlingprofiel op de deelattributen. De resultaten op de domeinen/attributen en deelattributen 
gezamenlijk visualiseren een individueel sterkte-zwakteprofiel (onderkennen dan wel verklaren). 

Doordat het diagnostisch resultaat voor de attributen en deelattributen recht onder elkaar staan wordt 
zichtbaar of een interventie (remediëring of verrijking) nodig is, de doelen van een mogelijke interventie en 
de prioriteit van de doelen. Laten we als voorbeeld de rapportage in Figuur 7-1 nemen. Hoewel de leerling 
voor schrijfvaardigheid Engels op niveau presteert, zien we een drietal deelattributen die extra aandacht 
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ouders. Welke mate van detail mogelijk is, zal uiteindelijk ook afhangen van de genomen adaptieve 
stappen (zie hoofdstuk 6). Zoals in hoofdstuk 6 aangegeven is zullen bij Nederlands en Engels 
additionele adaptieve stappen nodig zijn. Bijvoorbeeld het implementeren van de derde adaptieve 
stap (alleen wanneer een attribuut niet beheerst wordt, worden de afzonderlijke deelattributen nader 
bekeken) zal ertoe leiden dat alleen bij leerlingen waarbij een deficiëntie gedetecteerd, is de 
rapportage meer gedetailleerde informatie bevat over de deelattributen.  

2. Bij Engels is een zichtbare koppeling met het Europees Referentie Kader gewenst. In hoofdstuk 5, 
bij de ontwikkeling van het leerlingmodel schrijfvaardigheid Engels, is hier ook aandacht aan 
besteed. In de try-out zal nader bekeken dienen te worden, hoe een directe koppeling met de 
referentiekaders gemaakt kan worden. Hoewel de door SLO geformuleerde tussendoelen zijn geënt 
op het referentiekader taal en rekenen, de tussendoelen wiskunde 3hv van de commissie Toekomst 
Wiskunde Onderwijs (cTWO) en het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen 
(ERK) voor Engels, is bij de geformuleerde tussendoelen geen directe koppeling met deze 
referentiekaders weergegeven. 

3. Tot slot verdient de visualisatie van de mate van zekerheid nader onderzoek. Enkele geraadpleegde 
docenten vonden deze informatie minder bruikbaar of lastig te interpreteren. Voor een eerlijk en juist 
gebruik van de resultaten is het echter cruciaal dat de gebruiker maximaal geïnformeerd wordt over 
de mate van precisie, in ons geval de zekerheid van de classificatie. Hierbij dient ook onderzocht te 
worden of de nog te ontwikkelen tekstuele uitleg de bruikbaarheid verhoogt.  
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8 Presentatie- en afnamemodel: ICT-omgeving 

Het presentatiemodel beschrijft alle voorwaarden die nodig zijn om de taakuitvoering, vertaald in items, op te 
roepen. Het toetsontwerp (leerling-, bewijs- en taakmodel en de rapportage) is sturend voor het 
presentatiemodel.  

Het afnamemodel beschrijft hoe de verzameling van modellen samenwerken bij de toetsafname. Het 
beschrijft ook zaken, die dwars door alle andere modellen spelen, zoals het platform waarop wordt 
afgenomen. 

In dit hoofdstuk ligt de focus op de ICT-aspecten van het presentatie- en afnamemodel. 

Hierbij gelden als uitgangspunten:  

  Aangezien de moeilijkheidsgraad van de toets aangepast moet kunnen worden als blijkt dat het 
prestatieniveau van de leerling hierom vraagt, is de verwachting dat de toets een adaptieve vorm 
zal hebben (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 25). Dit is verder uitgewerkt in dit verslag, met name in 
hoofdstuk 6. 

  De wens is er om de last voor docenten zo laag mogelijk te houden. Daartoe dienen de opties voor 
digitaal toetsen en nakijken te worden bezien (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 34).  

Een aanname hier is dat de digitale DTT afgenomen wordt in dezelfde omgeving als waarmee de digitale 
examens worden afgenomen. Dit om te voorkomen dat scholen met verschillende afnamesystemen worden 
belast. Twee systemen naast elkaar installeren en beheren vergt een grote inspanning voor scholen en leidt 
bovendien tot verwarring (CvE, maart 2012).  

Dit betekent dat hier uitgegaan wordt van DTT afnames met CES (Computer Examen Systeem) zoals dat 
ontwikkeld wordt voor de toepassing bij digitale examens, in opdracht van CvE.  

Ook wordt hier uitgegaan van eenzelfde taakverdeling tussen ketenpartners als voor het afnemen van 
examens met CES is vastgesteld (CvE, 2011). Dat betekent in dit kader: 

  Cito ontwikkelt de toetsen, analyseert resultaten, levert normeringstabellen, stelt modellen op voor 
adaptiviteit, scoring en rapportage. 

  DUO faciliteert de planning, afname (op scholen) en rapportages. 

  CvE is regievoerder over de keten en opdrachtgever van de ontwikkeling van CES zelf. 

  SLO: stelt de concept-tussendoelen op.  

Op basis van deze uitgangspunten wordt in dit hoofdstuk beschreven aan welke eisen de ICT-omgeving 
moet voldoen om de toetsontwerpen uit de vorige hoofdstukken te realiseren (8.1). Per processtap worden 
de gewenste functionaliteiten beschreven met name waar deze afwijken van wat al gerealiseerd wordt op 
basis van de Overall Architectuur Computerexamensysteem ( CvE, 2010). Het betreft hier de totale 
functionaliteit voor het ontwikkelen en afnemen van diagnostische toets.  

De nieuwe functionaliteiten worden afgebeeld in relatie met de bestaande componenten in paragraaf 8.2 en 
er wordt aangegeven welke fasering mogelijk is bij het realiseren van deze functionaliteit: niet alles is direct 
nodig (8.3). Ook wordt kort ingegaan op de implementatie van CES, voor zover van belang voor de invoering 
van de diagnostische tussentijdse toets (8.4). 

8.1 Functionaliteit per proces 

8.1.1 Toets- en itemconstructie (Cito) 

  De auteursomgeving is extern toegankelijk voor CG-leden.  
Als werkwijze bij de ontwikkeling van opgaven voor DTT’s wordt voorzien dat CG-leden rechtstreeks 
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hun concept-opgaven invoeren in de itembank (TestBuilder). Deze moet dan wel extern 
beschikbaar zijn.  

  De auteursomgeving ondersteunt alle itemvormen die volgens de toetsopzet toegepast worden. In 
de voorstudie zijn prototypische itemvoorbeelden ontwikkeld. Niet al deze itemvoorbeelden worden 
al ondersteund in TestBuilder, onder andere: 

o Multiple drag & drop items (Wiskunde) 
o Essay-items (Nederlands) die automatisch gescoord kunnen worden 
o Ook de uitwerking vastleggen en beoordelen (Wiskunde) 
o Woordenboek kunnen oproepen (Engels) 

  Psychometrische data zijn beschikbaar in de auteursomgeving. 
In de voorstudie wordt voorgesteld om de diagnostische tussentijdse toets adaptief te maken. De 
psychometrische data die aan de basis liggen van een adaptieve toets, worden via pretests 
(pretestfase) verzameld. Deze data moeten in de itembank opgeslagen kunnen worden, gekoppeld 
aan het betreffende item om te kunnen worden gebruikt bij het samenstellen van adaptieve toetsen. 
Bij de uitvoering van vervolgonderzoek moet blijken welke parameters dit precies betreft voor 
diagnostische toetsing. 

  Ondersteuning van de samenstelling van een (complex) toetsdesign in de auteursomgeving. 
Bij de pretests van de items wordt de ‘waarde’ van de items binnen het leerling-/taakmodel 
onderzocht. Het pretesten van de opgaven gebeurt volgens een onderzoeksdesign waarbij items 
strategisch over verschillende toetsvarianten worden verdeeld.  

  Ondersteuning van toetssamenstelling van adaptieve-DTT toetsen.  
Uitgangspunt van de voorstudie is dat de DTT’s adaptieve toetsen worden. In de auteursomgeving 
moet de samenstelling hiervan mogelijk zijn en bij voorkeur ondersteund worden door de 
auteursomgeving. 

8.1.2 Planning & Afname (DUO) 
Met betrekking tot de planning en afname van de diagnostische toetsen zijn de volgende aanvullende 
functionaliteiten noodzakelijk, om de toets in de voorgestelde opzet te kunnen realiseren. 

  De afname van alle itemvormen uit de toetsopzet. In de voorstudie zijn prototypische 
itemvoorbeelden ontwikkeld. Niet al deze itemvoorbeelden worden al ondersteund in de CES 
Player, onder andere: 

o Multiple drag & drop items (Wiskunde) 
o Essay-items (Nederlands) die automatisch gescoord kunnen worden 
o Ook de uitwerking vastleggen en beoordelen (Wiskunde) 
o Woordenboek kunnen oproepen (Engels) 

De mogelijkheid om de nieuwe itemtypes af te spelen is al nodig tijdens de itemconstructie, in de 
previewfunctie. 

  Afnameplanning volgens een complex design in de pretestfase: de toetsen moeten volgens een 
vooraf gespecificeerd afname-design kunnen worden afgenomen (o.a. de verdeling van varianten 
over groepen leerlingen). CES als systeem voor examenafnames stelt de school in staat eigen 
planningen op te stellen. Bij een pretest moet een specifiek extern bepaald afname-design opgelegd 
en ingeladen kunnen worden. 

  Afname van de adaptieve diagnostische toets. In principe is bij de ontwikkeling van CES voorzien in 
adaptiviteit. Voor de DTT geldt mogelijk dat andersoortige, diagnostische algoritmes gebruikt 
worden bijvoorbeeld voor foutenanalyse. Denk hierbij aan een analyse op individuele afleiders; een 
specifieke afleider kan een indicatie zijn voor een systematische fout, op basis waarvan 
doorgevraagd dient te worden. 

  Automatische beoordeling van geschreven teksten: in de toetsopzet voor schrijfvaardigheid 
Nederlands en Engels wordt er van uitgegaan dat het mogelijk is om scoringsmodellen te 
ontwikkelen voor de automatische beoordeling van schrijfopdrachten. Deze scoring speelt al een rol 
tijdens de afname en moet tijdens de afname uitgevoerd kunnen worden. Op basiis van het 
resultaat vindt verwijzing plaats naar specifieker te toetsen deelattributen. Hierdoor zou schrijven 
getoetst kunnen worden zonder de werklast van de docent te verhogen met veel nakijkwerk. 
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8.1.3 Verwerking (DUO) 

  Het verzamelen van alle responses (datastructuren) bij het afnemen van nieuwe itemtypes, 
bijvoorbeeld bij de multiple drag and drop items. Deze data moeten in de “data-dump” (het 
afgesproken formaat tussen DUO en Cito van gegevens) terugkomen. 

  De scoring van alle (nieuwe) responses, inclusief de schrijfopdrachten. 

8.1.4 Analyse (Cito) 

  Analysesoftware, ontwikkeld voor de evaluatie van de diagnostische hypothesen in het 
vervolgonderzoek tijdens de try-out- en pretestfase (zie paragraaf 6.4.3). 

  Een systeem voor tekstanalyse, inclusief achtergrondbibliotheken. 
Met het tekstanalysesysteem wordt onderzoek uitgevoerd dat vooraf gaat aan de ontwikkeling van 
de scoringsmodellen voor automatische beoordeling van de schrijfopdrachten Nederlands en 
Engels. Het systeem betreft onder andere een parser (die de grammaticale structuur van een invoer 
volgens een vastgelegde grammatica ontleedt) en een spellingchecker. 

  Analyse ten behoeve van de rapportage.  

  Beschikbaarheid van metadata over afnameresultaten  

8.1.5 Rapportage (DUO) 

  Rapportage op leerling-, school- en stelselniveau zoals voorgesteld in hoofdstuk 7. Een richtlijn uit 
hoofdstuk 7 is: de rapportage zou automatisch gegenereerd moeten worden, waardoor feedback 
snel terug gekoppeld kan worden aan de leerling, docent en ouders.  

  Rapportage op microniveau volgens een voorlopig ontwerp. Tijdens de try-out en pretestfase 
kunnen er geen echt diagnostische rapportages geleverd worden omdat de onderliggende modellen 
nog onderwerp van onderzoek zijn. Het is wel wenselijk dat wie meedoet aan de try-out of pretest 
ook een rapportage krijgt over het behaalde resultaat. Daarvoor moet een voorlopig ontwerp 
opgesteld worden. 

8.2 Impact op de ICT-componenten 
In onderstaand overzicht (Figuur 8-1) staat weergegeven waar op basis van de functionaliteit zoals 
hierboven beschreven, aanpassingen worden verwacht in de CES-architectuur. 
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Figuur 8-1: Aanpassingen ICT-componenten 

Interfaces 
In het groen staan de interfaces tussen Cito en CvE (CES) aangegeven die hiervoor gebruikt en derhalve 
aangepast zullen moeten worden, het gaat hierbij om: 

  DEP: de Dutch Exam Profile, de uitwisselingsstandaard op basis van QTI 2.1 zal voor DTT moeten 
worden uitgebreid om de nieuwe itemtypes te kunnen beschrijven en (automatisch) te scoren. 
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8.4 Implementatie CES 
CES, het afnamesysteem voor digitale examens, is ten tijde van deze voorstudie nog volop in ontwikkeling. 
Voor het gebruik in examens op scholen is een volgend implementatietraject voorgesteld in het 
Invoeringsplan CES (CvE, 2012). 

Tabel 8-1: Implementatietraject in het Invoeringsplan CES (CvE, 2012) 

Schooljaar Release Welk examen in CES Opschaling scholen 

2012-2013 
April-13 
Mei-13 

Jan-13 3 examens en 4 minitoetsen 5 scholen uit 
klankbordgroep 

2012-2013 
Juni-13 

 Rekentoets VO 5 scholen uit 
klankbordgroep 

2013-2014 
April-14 
Mei-14 

Nov-13 Alle 500 scholen  
(ca. 40%) 

2014-2015 
April-15 
Mei-15 

Nov-14 Alle 1.000 scholen  
(ca. 80%) 

2015-2016 
April-16 
Mei-16 

Nov-15 Alle 1.200 scholen  
(ca. 100%) 

 

Voor de ontwikkeling van diagnostische toetsen is dit relevant omdat de afnameomgeving ook voor DTT op 
grote schaal geïmplementeerd moet zijn op scholen. Opvallend hier is dat een 100% opschaling voorzien is 
in het schooljaar ná het schooljaar waarin de DTT volgens het concept-wetsvoorstel voor de eerste keer op 
landelijke schaal afgenomen moet zijn. 

Ook is relevant dat voor schooljaar 2012-2013 een implementatie op 5 scholen is gepland en in 2014-2015 
op 500 scholen. In die schooljaren zijn een (eerste) try-out en pretest van de diagnostische toets voorzien.  

In het invoeringsplan CES (CvE, 2012) staan als voorwaarden voor de implementatie van toetsen in CES 
genoemd:  

a) De functionaliteit die voor de toets noodzakelijk is, is in CES aanwezig en getest. 
b) Het is voor de toetsmakers haalbaar om de toets aan te bieden in een CES-variant. 
c) De toets zelf is stabiel; dat wil zeggen dat de afnamevorm en itemtypen niet of bijna niet aan 

veranderingen onderhevig zijn. 
d) De normering is stabiel; dat wil zeggen dat bekend is of de normering voor- of achteraf plaatsvindt 

en welke gegevens daarbij gebruikt worden. 

Dit lijken ook relevantie uitgangspunten voor de implementatie dan de diagnostische toets in CES. 

8.5 Literatuurlijst 
CvE (2010). Overall Architectuur Computerexamensysteem. 

CvE (2011). De computer bij de centrale examens. Duidelijk digitaal 4. 

CvE (2012). Invoeringsplan CES, versie 06. 

Ministerie van OCW (2012). Concept wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets 
VO. Opgeroepen in maart 2012 van htttp://www.internetconsultatie.nl/tussentijdsetoetsvo. 
 



 
144 

9 Ontwikkelingstraject van de diagnostische tussentijdse toets 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de contouren geschetst van de diagnostische tussentijdse toets uit het 
concept wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets VO (OCW, 2012). In dit 
hoofdstuk wordt eerst de fasering van het ontwikkelingstraject van de diagnostische tussentijdse toets 
beschreven (paragraaf 9.1). Hierbij wordt met name de try-outfase meer in detail uitgewerkt. Dit is de 
volgende stap in de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets, na de voorstudie waarvan hier 
verslag is gedaan. 

Vervolgens beschouwen we het tijdpad voor de realisatie van het ontwikkelingstraject in paragraaf 9.2. In 
paragraaf 9.3 beschrijven we een aantal groeimogelijkheden en scenario’s van de diagnostische tussentijdse 
toetsen om tenslotte een overzicht te geven van de mijlpalen in het ontwikkelingstraject (paragraaf 9.4) . 

9.1 Fasering van het ontwikkelingstraject 
Op basis van de memorie van toelichting (Concept wetsvoorstel, 2012, p. 29) worden de volgende fasen in 
het ontwikkelingstraject onderscheiden:  

6. Fase 1 Voorstudie, met als doel het concept DTT nader uit te werken in een exemplarisch 
toetsontwerp en te beproeven op zijn haalbaarheid.  

7. Fase 2 Try-out, met als doel de verdere uitwerking van het toetsontwerp en de kwaliteitsborging van de 
toets door middel van onderzoek.  

8. Fase 3 Pretest, met als doel het creëren en pretesten van de toetsinhoud. 
9. Fase 4 Eerste afname, de eerste afname in de beoogde opzet en infrastructuur.  
10. Fase 5 Operationele fase, waarin de toets voor een bepaald domein geheel ontwikkeld is en 

onderhouden wordt. 

In de volgende paragrafen worden de activiteiten en de te behalen resultaten per fase beschreven. 

9.1.1 Fase 1 Voorstudie 
De voorstudie heeft tot doel het concept DTT voor de betreffende vakken of domeinen nader uit te werken 
en te beproeven op zijn haalbaarheid. In dit verslag worden de resultaten van de voorstudie voor wiskunde 
en voor schrijfvaardigheid Nederlands en Engels gepresenteerd. Voor andere domeinen die onderdeel gaan 
uitmaken van de DTT, geldt dat ook in een voorstudie een toetsontwerp gemaakt moet worden en de 
haalbaarheid moet worden beproefd. In deze eerste voorstudie DTT is een aanpak ontwikkeld die ook bij 
een voorstudie voor andere domeinen toegepast kan worden. 

Aanpak van toetsontwikkeling 
Het concept van een diagnostische toets is uitgewerkt door de context, het beoogde gebruik, de functie en 
aard van de toets nader te verkennen, aangezien deze bepalend zijn voor de wijze waarop de toets 
ontwikkeld dient te worden. Voor de ontwikkeling van methode-onafhankelijke toetsen die diagnostische 
informatie opleveren is een aanpak van toetsontwikkeling opgezet, die aansluit bij het het evidence-centered 
design (ECD). In dit raamwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
ontwikkelingsactiviteiten en elementen die gelijktijdig ontwikkeld worden. Er worden zes deelmodellen (of 
blauwdrukken) onderscheiden waaraan gewerkt dient te worden: het leerlingmodel, het bewijsmodel, het 
taakmodel, het rapportagemodel, het assemblagemodel, het presentatiemodel en het afnamemodel.  

Gedurende de ontwikkeling worden de elementen (deelmodellen) steeds explicieter uitgewerkt door continue 
afstemming en bijstelling. Deze dynamische vorm van toetsontwikkeling bevordert de toetskwaliteit en helpt 
ontwikkelaars om hun werk conceptueel en operationeel te structuren en optimaal af te stemmen op een 
wijze die hergebruik van de procedures en verdere groei aanmoedigen. 

Exemplarisch toetsontwerp 
Volgens de gekozen aanpak is voor elk kernvak (wiskunde, Nederlands en Engels) een exemplarisch 
toetsontwerp ontwikkeld (zie Tabel 9-1). Voor schrijfvaardigheid Nederlands, schrijfvaardigheid Engels en 
wiskunde is een leerlingmodel ontwikkeld: de basis van de diagnostische tussentijdse toetsen. Op grond van 
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deze leerlingmodellen zijn exemplarische taakmodellen met prototypische voorbeeldopgaven gemaakt 
(hoofdstukken 3, 4 en 5).  

Om te waarborgen dat de diagnostische resultaten een formatieve functie kunnen vervullen, zijn de principes 
voor rapportage uitgewerkt met voorbeeldrapportages per kernvak, die passen bij de ontwikkelde leerlingmodellen 
(hoofdstuk 7). In veldraadplegingen zijn de leerlingmodellen, opgaven en rapportages voorgelegd aan docenten 
en is feedback verkregen.  

De verkenning van het begrip diagnostische toetsen en de initiële uitwerking van de toetsontwerpen per 
kernvak, laten zien dat een adaptieve toetsprocedure noodzakelijk is. De basisprincipes voor het adaptief 
samenstellen van een toets zijn uitgewerkt (assemblagemodel, hoofdstuk 6) en een psychometrisch model is 
uitgewerkt voor het evalueren van diagnostische hypotheses op grond van adaptief verkregen itemscores 
(hoofdstuk 6). Voor schrijfvaardigheid zijn daarnaast uitgangspunten voor automatische scoring van de 
beoogde open schrijfopdracht in kaart gebracht. 

De implementatie van de ontwikkelde prototypische toetsontwerpen noodzaakt tot een digitale afname en 
verwerking. De randvoorwaarden hiervoor zijn in kaart gebracht (hoofdstuk 8). In de memorie van toelichting was 
een digitale afname ook voorzien met het oog op de adaptieve vorm en de wens om de last voor docenten te 
minimaliseren. 

Tabel 9-1: Exemplarisch toetsontwerp: resultaten van de voorstudie 

 Nederlands/Engels Wiskunde 
Leerlingmodel Een leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Een leerlingmodel voor 

diagnosticeren van knelpunten bij 
uitvoering van wiskundetaken 
 

Taakmodel  Globaal taakmodel voor schrijfvaardigheid 
met prototypische voorbeeldopgaven voor 
(een deel van) de deelattributen van 
schrijfvaardigheid 
 

Globaal taakmodel voor wiskunde 
met prototypische voorbeeldopgaven 
voor alle hoofdattributen en 
knelpunten 

Assemblagemodel Principes voor adaptieve toetssamenstelling en mogelijkheden voor elk kernvak 
 

Bewijsmodel Psychometrisch model voor het evalueren van diagnostische hypotheses op grond 
van adaptief verkregen itemscores 
 

  Principes van automatische scoring van 
open schrijfopdrachten 
 

  

Rapportagemodel Rapportage principes voor diagnostische toetsinformatie met voorbeeldrapportages 
per kernvak 
 

Presentatiemodel Beschrijvingen van de presentatie op basis van de prototypische voorbeeldopgaven 
 

Afnamemodel Inventarisatie randvoorwaarden ICT voor digitale afname en verwerking 
  

 

9.1.2 Fase 2: Try-out 
Het doel van een tweede fase is de verdere ontwikkeling van de toetsontwerpen en de kwaliteitsborging 
daarvan door onderzoek. Hiervoor moet het volgende gerealiseerd worden: 

Exemplarisch creëren van toetsinhoud 
Voor de domeinen die al uitgewerkt zijn kan de volgende fase ingegaan worden: het exemplarisch creëren 
van de toetsinhoud. Gedurende deze fase wordt een aanvang gemaakt met de itemontwikkeling. Voor 
Nederlands en Engels dienen bovendien gerichte open schrijfopdrachten (opstellen, gedocumenteerde 
schrijfopdrachten) gecreëerd te worden voor automatische beoordeling. 
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Ten behoeve van deze opgavenconstructie dient het taakmodel verder gespecificeerd te worden. Hierbij 
wordt een basisontwerp voor opgaven gemaakt aan de hand van noodzakelijke opgavekenmerken 
(inhoudelijk en complexiteit bepalende kenmerken en daaruit voortvloeiende vormkenmerken). De 
toetsconstructieprocedure zal opgezet en uitgeprobeerd worden, waarbij scholing en expertise-ontwikkeling 
bij de toetsconstructeurs cruciaal is gezien de nieuwe vorm van toetsing. Hierbij dient een ook 
screeningsprocedure opgezet en uitgeprobeerd te worden voor optimale afstemming en kwaliteitsborging.  

Onderzoek voor uitwerking toetsontwerp 
Voor het rapportagemodel dient gedurende de try-out fase nader onderzoek verricht worden om te 
verhelderen welke mate van detail in de rapportages wenselijk is en om na te gaan wat de meest 
informatieve en eenvoudige visualisatie is. Hierbij dient ook nagegaan te worden of afzonderlijke 
rapportages voor de ouders wenselijk zijn. Voorts dient de tekstuele uitleg van de rapportages ontwikkeld te 
worden en dient nagegaan te worden hoe een directe koppeling met de referentiekaders gemaakt zal 
worden. 

Er is verder onderzoek nodig ter onderbouwing van een adaptieve samenstelling van de toets. Het dient zo 
snel mogelijk vastgesteld te worden hoeveel afnametijd beschikbaar is voor elk kernvak. Als we uitgaan van 
3 tot 4 uur per kernvak, is duidelijk dat voor Nederlands en Engels verdere adaptieve stappen nodig zijn. 
Voor deze twee kernvakken zal dan bepaald moeten worden wat wel en wel niet geëvalueerd zal worden. 

Ook het beoogde gebruik van een (geleide) schrijfopdracht, afgestemd op het niveau van de leerling, die 
door middel van een geautomatiseerd tekstanalysesysteem wordt beoordeeld vereist nader onderzoek. Het 
onderzoek dient uit te monden in een onderbouwde keuze van tekstkenmerken die automatisch beoordeeld 
zullen worden. Door middel van een experimenteel onderzoek (in de try-out) dient de automatische 
beoordeling gevalideerd te worden aan een beoordeling van teksten door docenten. 

Voor het psychometrische bewijsmodel dient ten eerste bepaald te worden welke kalibratiemethode gebruikt 
gaat worden. Daarbij moet bepaald worden of 2 havo en 3 vmbo meegenomen moeten worden in de 
kalibratie. Op grond van die keuze kan tijdens de try-out fase door middel van (simulatie) onderzoek het 
design ontwikkeld worden voor de kalibratie in de pretest.  

Voorts dienen de methodes voor het evalueren van diagnostische hypotheses ontwikkeld te worden. Dit 
betekent dat er een statistisch computerprogramma zal moeten worden geconstrueerd, door middel van 
simulatie studies worden geëvalueerd en indien nodig aangepast en geoptimaliseerd. Deze ontwikkeling 
dient afgerond te zijn voor de pretest in voorjaar 2014. 

Ten derde dient de betrouwbaarheid en validiteit van de leerlingmodellen te worden geëvalueerd door 
middel van (experimenteel) onderzoek. Hiervoor dient een onderzoeksopzet ontwikkeld te worden. De 
empirische gegevens die worden verzameld tijdens de try-out (en wederom tijdens de pretest) zullen worden 
gebruikt voor de evaluatie van de betrouwbaarheid en validiteit.  

Op grond van de itemontwikkeling en het verdere onderzoek kunnen de specificaties voor de digitale afname 
en verwerking verder uitgewerkt worden. Hierbij zijn tenminste de volgende specificaties nodig: 

  Uitwerking specificaties voor de presentatie 

  Uitwerking specificaties voor de rapportages 
  Uitwerking specificaties voor de itembank 

  Uitwerking specificaties voor de databank 

Gezien de beoogde opgaven (bijvoorbeeld drag-and-drop) zal voor de kleinschalige afname van het 
ontwikkelde toetsmateriaal een digitale omgeving noodzakelijk zijn.  

9.1.3 Fase 3: Pretest 
De evaluatie van de toetsproductie procedure en het verrichte onderzoek in de try-out zal resulteren in een 
uitgewerkt toetsontwerp. Na afstemming met de resultaten van de toetswijzercommissies kunnen op basis 
van het afgestemde toetsontwerp grootschalig items ontwikkeld worden voor pretesting. Daarnaast zal de 
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grootschalige afname voorbereid worden en zal de ontwikkeling van de psychometrische methodes afgerond 
worden. 

Vervolgens zal de grootschalige pretest afgenomen worden van de gehele toetsinhoud. Op grond van de 
resultaten kan de psychometrische kalibratie plaats vinden en kunnen de betrouwbaarheid en validiteit 
onderzocht worden. 

Ook wordt in deze fase de adaptieve routine voor de afname ontwikkeld en vastgelegd, inclusief de software 
voor geautomatiseerde tekstanalyse. 

9.1.4 Fase 4: Eerste afname 
Na de pretest dient de toetsinhoud voor de eerste afname vastgesteld te worden en zal de volledige 
infrastructuur opgeleverd moeten zijn. Ten bate van de voorlichting aan scholen zal ook een voorbeeldtoets 
afgeleverd dienen te worden. 

Een belangrijk vraagstuk is nog op welk moment in het voorjaar 2015 de afname zal plaatsvinden. Om een 
te grote belasting voor de scholen te voorkomen dient de toets vóór dan wel na het centraal eindexamen 
afgenomen te worden. Alhoewel een afname aan het einde van het schooljaar het meest aansluit bij de 
gestelde tussendoelen, heeft een afname aan het begin van 2015 (jan-mrt) heeft tot voordeel dat de eigen 
docent de rapportages tijdig krijgt en een eventuele interventie (remediëring en verrijking) kan vorm geven 
en uitvoeren. Aangezien dit tijdstip nog ver genoeg verwijderd is van het einde van het schooljaar, is 
bovendien het risico dat de toets wordt gebruikt als overgangstoets gering.  

Na de eerste afname zal deze geëvalueerd worden en zal nagegaan worden welke aspecten en procedures 
verbetering behoeven. Het voorstel is in die periode ook een interventietoets aan te bieden. Docenten en 
scholen zullen behoefte hebben aan een toets waarmee ze kunnen nagaan of de remediëring en verrijking 
die zij aangeboden hebben aan leerlingen de beoogde effecten hebben gehad. Aangezien de effectiviteit 
van een interventie alleen valide onderzocht kan worden wanneer voor- en nameting verricht worden met 
dezelfde toets, is het voorstel om scholen de gelegenheid te geven na interventie opnieuw een 
diagnostische tussentijdse toets af te nemen, namelijk de interventietoets.  

9.1.5 Operationele fase 
Na de eerste afname gaat de operationele fase in. Deze operationale fase bestaat uit een jaarlijkse cyclus 
van bijstellen van de toetsprocedure (indien nodig), itemverversing, toetsafname, analyse en rapportage.  

Indien gekozen wordt voor een empirische kalibratie (zie hoofdstuk 6.3) die ook betrekking heeft op havo-2 
en vmbo-3 zal een dergelijk kalibratie jaarlijks uitgevoerd moeten worden voor nieuw itemmateriaal. 
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‐ Tabel 9-2: Activiteiten binnen elke fase van het ontwikkelingsproces 

Fase Doel 
Toetsontwikkeling voor wiskunde, schrijfvaardigheid 
Nederlands en schrijfvaardigheid Engels 

Voorstudie  
  
  

Ontwikkelen aanpak 
en exemplarisch 
toetsontwerp 

Ontwikkelen aanpak 

Domeinanalyse en modellering  
Exemplarisch toetsontwerp  
Veldraadplegingen 

  Verslag & evaluatie 

Try-out 
  
  

Uitwerking 
toetsontwerp & 
kwaliteitsborging door 
middel van onderzoek 

Exemplarisch creëren van toetsinhoud 
Voorbereiden kleinschalige afname 
Psychometrisch (simulatie) onderzoek 
Kleinschalige (experimentele) afname 
Voortzetting psychometrisch (simulatie) onderzoek 

  Verslag & evaluatie 

Pretest 
  

Creëren & pretesten 
van toetsinhoud  
  

Grootschalig creëren van toetsinhoud  
Voorbereiden pretest 
Afronding ontwikkeling psychometrische methodes 
Pretesten van toetsinhoud (inclusief betrouwbaarheids- en 
validiteitsonderzoek), kalibratie  

Eerste afname 
 

Vaststellen & afname 
toets 
  

Vaststelling toetsinhoud (kalibratie) 

Implementatie toets 

Eindverslag & evaluatie ontwikkelingstraject 
Evt. aanbod interventietoets 

Operationele 
fase 

Onderhoud toets Jaarlijkse cyclus van toetsontwikkeling, afname en rapportage 
(en eventueel kalibratie) 

   

 

9.2 Tijdpad ontwikkeling DTT 
In de memorie van toelichting (OCW 2012) worden de ontwikkelingsfasen als volgt in de tijd geplaatst: 

  Voorbereiding voor de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012) 

  Een try-out zal in 2013 worden uitgevoerd. De uitkomsten van de try-out (en voorstudie) worden 
meegenomen in de evaluatie in het najaar van 2013. “Op basis van die bevindingen wordt nader 
besloten over de wijze waarop de diagnostische tussentijdse toets wordt ingericht. Deze uitkomsten 
zullen worden meegenomen bij de invulling van de nog op te stellen algemene maatregel van 
bestuur.” 

  Na de evaluatie in 2013 zal eind schooljaar 2013-2014 een uitgebreide en representatieve 
pretesting plaatsvinden, maar dat hoeft niet bij alle scholen en leerlingen. 

  Aan het einde van schooljaar 2014-2015 zal de eerste landelijke afname van de diagnostische 
tussentijdse toets plaats vinden bij alle vo-scholen en –leerlingen.. 

Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets voor elk hoofddomein de 
hierboven geschetste fasen doorloopt (zie ook Tabel 9-2). Elke fase duurt een schooljaar, met uitzondering 
van de voorstudie die een half jaar beslaat. Dit betekent dat voor elk hoofddomein de ontwikkeling een 
periode van minimaal 3,5 jaar beslaat. Bij een ideaal verloop van de ontwikkeling en de realisatie van de 
randvoorwaarden, kan de diagnostische tussentijdse toets in 2014-2015 voor wiskunde en voor 
schrijfvaardigheid Nederlands en Engels ontwikkeld zijn. 

9.2.1 Voorwaarden voor realisatie volgens het tijdpad uit het wetsvoorstel 
Om dit tijdpad te kunnen realiseren dient aan een aantal belangrijke voorwaarden te zijn voldaan:  
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  Snelle besluitvorming over de toetsduur van de diagnostische tussentijdse toetsing. Dit is een 
noodzakelijke voorwaarde om te kunnen starten met de itemontwikkeling en verder onderzoek in de 
try-outfase.  

  Snelle besluitvorming over het afnametijdstip (moment in schooljaar) van de diagnostische 
tussentijdse toetsing. Dit is een ijkpunt voor de uitvoering van de try-outfase (en alle andere fasen).  

  Snelle besluitvorming over de methode van kalibratie, met name of havo-2 en vmbo-3 meegenomen 
worden in de kalibratie ten behoeve van rapportages die ook over de grenzen van havo-3 en vmbo-
2 heengaan.  

  Afstemming tussen de taak en werkwijze van de toetswijzercommissies en de opzet van de 
diagnostische tussentijdse toets zoals die in deze voorstudie is beschreven. De instelling van 
toetswijzercommissies staat gepland voor het najaar 2012. De rol van de toetswijzercommissies is 
om de tussendoelen te concretiseren.  
De exemplarische itemvoorbeelden die in de voorstudie zijn ontwikkeld, zijn gebaseerd op de 
concept-tussendoelen. Een groot verschil in zienswijze over de concretisering van de concept-
tussendoelen, betekent dat de itemontwikkeling die voorzien wordt in najaar 2012, niet gerealiseerd 
kan worden en gewacht moet worden op de resultaten van de toetswijzercommissies. 

  Tijdige realisatie van aanvullingen op de CES-infrastructuur zoals die nu in ontwikkeling is voor 
digitale examens. In paragraaf 8.1 staat aangegeven welke aanvullingen nodig zijn.  
Voor de try-outfase betreft dit met name dat de afnamemodule ook nieuwe itemtypes kan afspelen. 
Op dit moment is er nog geen zicht op de realisatie van aanpassingen aan CES ten behoeve van de 
diagnostische tussentijdse toetsen.  

o In de try-outfase kan gedacht worden aan een alternatief voor de afname met CES, 
namelijk een afname met andere, vergelijkbare software, op hardware die voor de try-out 
op scholen wordt geplaatst. Te denken valt aan een afname binnen TestPlayer 
(afnamemodule van ICE/Cito) op laptops. Eerder is een try-out ook op deze wijze 
gerealiseerd voor de rekentoetsen VO. Een dergelijk alternatief is gezien de schaal van 
afname niet mogelijk in de pretestfase en eerste afnamefase. 

  Hiernaast is een voorwaarde dat CES op voldoende scholen is geïmplementeerd om voldoende 
afnames voor de diagnostische tussentijdse toets te kunnen realiseren. In voorjaar 2013 (de try-out) 
is de implementatie van CES gepland op slechts vijf VO-scholen en in 2014 (gedurende de 
pretestfase) op 40% van de VO-scholen.  

  Tot slot, is voor de kalibratie in de pretestfase noodzakelijk dat CES op een representatieve groep 
scholen is geïmplementeerd. Momenteel is in de implementatie van CES geen rekening gehouden 
met de representativiteit.  

9.3 Groei van de diagnostische tussentijdse toets 
Op een aantal wijzen is een verdere groei van de diagnostische tussentijdse toets voorzien. Allereerst dient 
het huidige toetsontwerp verbreed te worden voor rekenen en de andere taalvaardigheden voor Nederlands 
en Engels (paragraaf 9.3.1). Daarnaast is mogelijkerwijs een groei in implementatie noodzakelijk die aansluit 
bij de implementatie van de CES (paragraaf 9.3.2) of een groei in digitale afname (paragraaf 9.3.3). Ook in 
de operationele fase is een verdere groei van de diagnostische tussentijdse toets voorzien (paragraaf 9.3.4). 

9.3.1  Verbreding van het exemplarische toetsontwerp 
Van een volwaardige, complete diagnose kan pas sprake zijn als de tussentijdse toets per vak alle 
belangrijke tussendoelen voor dat vak bestrijken. Toegespitst op de drie kernvakken betekent dit dat het 
toetsontwerp voor wiskunde eventueel nog verbreed moet worden met rekenen. Hiervoor is het wel 
noodzakelijk dat de tussendoelen voor rekenen gespecificeerd zijn. Voor Nederlands en Engels moet het 
huidige toetsontwerp verbreed worden naar een toetsontwerp voor lees-, luister- en spreekvaardigheid.  

De eerste verkenning bij Nederlands (zie hoofdstuk 4.7) laat zien dat het exemplarische toetsontwerp ook 
een basis voor een te ontwikkelen toetsontwerp kan zijn voor lees- en luistervaardigheid. Daarom is de 
verwachting dat de al ontwikkelde aanpak, exemplarische toetsontwerpen en procedures een solide basis 
zijn voor het uitwerken van toetsontwerpen voor lees- en luistervaardigheid (Nederlands en Engels) en voor 
rekenen.  
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Geautomatiseerde beoordeling van spreekvaardigheid Nederlands ligt echter niet voor de hand, gezien de 
gestelde tussendoelen op het gebied van spreekvaardigheid en de homogeniteit van de populatie. 
Geautomatiseerde beoordeling kan mogelijk adequaat onderscheid maken tussen het allerlaagste en 
hoogste niveau, maar biedt geen accurate meting van de kleinere verschillen in een homogene populatie. 
Wel kan gedacht worden aan de ontwikkeling van spreekopdrachten en een beoordelingsschema voor 
docenten. Hierin dient een keuze te worden gemaakt door de opdrachtgever.  

Ook voor spreekvaardigheid Engels kan hieraan gedacht worden, maar aangezien de spreekvaardigheid 
Engels veel meer zal verschillen in de populatie (dus een meer heterogene populatie) kan ook gedacht 
worden aan een getrapte opzet waarbij begonnen wordt met een automatische beoordeling van 
spreekvaardigheid. Deze automatische beoordeling zou daarna aangevuld kunnen worden met 
spreekopdrachten in de klas (waarvoor wederom een beoordelingschema voor docenten wordt ontwikkeld). 
Voor een automatische beoordeling van spreekvaardigheid Engels zal echter nog veel onderzoek en 
ontwikkelingswerk (o.a. de software) nodig zijn. 

Voor de verbreding van de diagnostische tussentijdse toets naar de andere domeinen zijn de twee 
scenario’s mogelijk: 

1. De diagnostische tussentijdse toets wordt eerst (in 2014-2015) afgenomen voor de domeinen 
waarvoor in deze voorstudie al exemplarische toetstonwerpen zijn ontwikkeld. De andere domeinen 
worden toegevoegd aan de afname, zodra deze ook als digitale, adaptieve toets zijn ontwikkeld. Dit 
tijdpad hangt onder andere af van het moment waarop de voorstudie voor deze andere domeinen 
wordt gestart.  

2. Een variant is dat er wordt gewacht met de eerste afnamefase totdat alle toetsonderdelen 
ontwikkeld zijn. Het nadeel is dat scholen (leerlingen en leraren) moeten wachten terwijl er eerder al 
goede instrumenten aangereikt kunnen worden en scholen zo aan het systeem kunnen wennen. 

9.3.2 Groei in implementatie 
In het concept wetsvoorstel is de eerste landelijke afname voorzien in schooljaar 2014-2015. Dat is het 
eerste jaar dat de diagnostische tussentijdse toets in de beoogde digitale en adaptieve opzet gerealiseerd 
kan zijn, bij een ideaal verloop van de ontwikkeling. Een cruciale randvoorwaarde is dat de toets grootschalig 
gepretest en landelijk afgenomen kan worden in CES, het nieuwe examensysteem in ontwikkeling.  

Volgens het invoeringsplan CES (CvE, 2012) is een eerste landelijke afname met CES voorzien in 
schooljaar 2015-2016. Voor het schooljaar 2014-2015 is een ‘dekkingsgraad’ van 80% van de 1200 scholen 
voor VO gepland. Dit maakt een landelijke afname, op alle scholen, van de diagnostische tussentijdse toets 
in CES in schooljaar 2014-15 onmogelijk. 

Logischerwijs wordt bij de implementatiestrategie van de diagnostische tussentijdse toets aangesloten bij de 
stapsgewijze strategie die bij de digitale examens gebruikelijk is. Bij de invoering van nieuwe digitale 
examens wordt in het VO steeds een opbouw gehanteerd waarbij een steeds groter aantal scholen het 
nieuwe digitale examen afneemt (CvE 2012). In het invoeringsplan CES is de invoering van het nieuwe 
examensysteem als volgt opgebouwd: op vijf scholen → 40 % → 80 % → 100% van de VO-scholen in 
Nederland (zie ook Tabel 8-1). 

Tot slot speelt dat de afname van de diagnostische tussentijdse toets waarschijnlijk (zie paragraaf 9.1.4) 
eerder in het schooljaar is dan een afname van een digitaal centraal examen. Het risico bestaat dat de 
eerste afnames van diagnostische tussentijdse toetsen zwaar belast worden met de kinderziektes van een 
nieuw examensysteem, als de afname gedaan wordt op een school die het systeem niet eerder heeft 
gebruikt.  
Dit pleit voor een invoeringsstrategie waarbij de diagnostische tussentijdse toets pas op een school wordt 
afgenomen, nadat die school al digitale examens in CES heeft afgenomen en het afnamesysteem bewezen 
heeft te werken op die school. Daarmee zou de invoering van DTT met een toenemende dekkingsgraad van 
40 % -> 80 % -> 100% van de VO-scholen in Nederland beter aansluiten op de gebruikelijke 
invoeringsstrategie dan een landelijke afname met CES in 2014-15. 
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Op basis van de beide groeilijnen (inhoud en implementatie) voor de ontwikkeling van de DTT lijkt het 
volgende groeiscenario vooralsnog een realistisch uitgangspunt.  

Tabel 9-3: Groeiscenario van de diagnostische tussentijdse toets in CES  

Schooljaar CES 

Wiskunde  
Schrijfvaardigheid 
Nederlands & Engels 

Rekenen7 
Lees- en 
luistervaardigheid 
Nederlands & Engels 

 
Spreekvaardigheid 
Nederlands & Engels 

2011-2012  Voorstudie   
2012-2013 5 scholen Try-out Voorstudie  
2013-2014 40% Pretest Try-out Voorstudie 
2014-2015 80% Eerste Afname (40%) Pretest Try-out 
2015-2016 100% Operationele fase 

(80%) 
Eerste Afname (40%) Pretest 

2016-2017 100% Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase (80%) Eerste Afname (40%) 

2017-2018 100% Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(80%) 

2018-2019 100% Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(100%) 

Operationele fase 
(100%) 

 

Bij dit groeiscenario vindt de eerste grootschalige pretest in 2013-2014 plaats bij scholen die nog niet met 
CES examens hebben afgenomen. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de kalibratie van de items. 

9.3.3 Groei in de digitale afname 
Indien het noodzakelijk blijkt dat landelijk de tussentijdse toets volledig is ingevoerd in 2014-2015, is een 
alternatief scenario is dat de toetsen landelijk op papier afgenomen worden. Dat is dan het maximaal 
haalbare scenario. 

De adaptiviteit die nodig is voor de het verkrijgen van de diagnostische informatie kan echter bij een pen-en-
papier afname niet toegepast worden. Dit heeft tot consequentie dat er geen diagnostische informatie 
verkregen kan worden gezien de enorme toetstijd die dat zou vereisen. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 zou 
een standaard afname van alleen schrijfvaardigheid in het beste geval al 3 tot 4 uur in beslag nemen. 
Aangezien bij een papieren afname geen diagnostische informatie geleverd kan worden, blijft feitelijk een 
summatieve tussentijdse toets over. Dergelijke summatieve informatie is onvoldoende voor docenten om het 
onderwijs richting te geven en remediëring op te zetten. Met andere woorden: de tussentijdse toets kan bij 
afname op papier de verwachte primaire functie niet vervullen. 

Natuurlijk heeft een afname op papier ook consequenties voor de procedures en administratieve lasten voor 
scholen. Er zullen separate procedures ingang gezet moeten worden voor de ontwikkeling, analyse, 
rapportage en afname van de pen-en-papier toets. Bijvoorbeeld, een deel van de opgaven kan niet 
afgenomen via pen-en-papier: de opgaven die expliciet gebruik vereisen van de digitale mogelijkheden, 
zoals drag-en-drop. Er zullen in plaats daarvan andere opgaven ontwikkeld moeten worden die zowel op 
beeldscherm als op papier afgebeeld en beantwoord kunnen worden. De additionele procedures en 
ontwikkelingen die in gang gezet moeten worden voor een afname op pen-en-papier zal mogelijk ten koste 
gaan van de snelheid waarmee de adaptieve diagnostische tussentijdse toets ontwikkeld kan worden. 

Er zal ook een overgangstijd zijn waarin sommige scholen digitaal afnemen en andere scholen op pen-en-
papier afgenomen worden. Gezien de verschillende aard van de toetsen zullen de resultaten van de pen-en-
papier toets en de digitale toets niet direct te vergelijken zijn op een valide en betrouwbare wijze. Bovendien 
zal de overstap later naar een digitale versie extra belasting van de scholen met zich meenemen. Daarnaast 
zijn over het algemeen de administratieve lasten voor scholen bij een papieren afname groter.  
                                                        

 

7 Indien hiervoor inderdaad diagnostische tussentijdse toetsen ontwikkeld worden en nadat de tussendoelen 
ontwikkeld zijn. 
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Een ander risico is dat scholen en docenten een negatieve indruk van de nieuwe tussentijdse toets krijgen 
door de bovengenoemde aspecten (een summatieve tussentijdse toets die niet aan de verwachtingen 
voldoet, hoge lasten en onvergelijkbare resultaten). De meerwaarde van de toets zal voor hen verre van 
evident zijn. Het zal de nodige moeite kosten om een dergelijke eerste negatieve indruk later om te buigen 
tot een positieve indruk, waardoor het moeilijk wordt om draagvlak te creëren. 

9.3.4 Groei in de operationele fase 
Na de evaluatie van de eerste afname zullen indien nodig de toetsinhoud en procedures aangepast worden 
en start de operationele fase. In deze fase wordt de diagnostische tussentijdse toets onderhouden: er vindt 
een jaarlijkse cyclus plaats van ontwikkeling, afname, analyse en rapportage. Ook in de operationele fase 
vindt er mogelijk groei plaats, op tenminste drie gebieden. 

Ontwikkeling van meer verfijnde of verklaringsgerichte diagnostische toetsen 
De resultaten van elke afname bieden de mogelijkheid om de cognitieve modellen te verbeteren of uit te 
breiden. Wanneer een steeds grotere databank met geanonimiseerde resultaten ontstaat kan die gebruikt 
worden om foutencategorieën te ontdekken (data-driven ontwikkeling). De op deze wijze ontwikkelde kennis 
kan gebruikt worden om modellen en toetsen te ontwikkelen die meer verklarende diagnostische informatie 
opleveren.  

Op grond van de profielen en waargenomen ontwikkelingsdrempels kan ook gedacht worden aan een 
uitbreiding met specifieke vervolgtoetsen, die meer verfijnde diagnostische informatie geven (e.d. niet alleen 
constateren dat er een spellingsprobleem is, maar ook aangeven waar dat spellingsprobleem zich voordoet). 

Ontwikkeling van de itembank en een gefaseerde afname 
Voor adaptieve toetsen zijn opgavenbanken met veel items nodig en er zijn ook veel observaties nodig voor 
de onderbouwing van de feedback en diagnose. Het voorstel is om in het begin de items elk jaar te 
verversen, zodat een grote itembank ontstaat.  

In principe maakt een adaptieve afname het risico op uitlekken van items gering, omdat elke leerling andere 
opgaven krijgt. Echter, grote opgaven, die veel toetstijd in beslag nemen, zoals de luisteropdrachten en 
schrijfopdrachten, lekken wel gemakkelijk uit en zullen derhalve elk jaar vervangen moeten worden. Om 
uitlekken van het materiaal te voorkomen, zal initieel de afname ook gelijktijdig moeten zijn (voor alle 
leerlingen). Pas wanneer we voldoende materiaal hebben kunnen ook lange opgaven random toegewezen 
worden zodat uitlekken geen probleem is en kan de toets gefaseerde afgenomen worden in een periode van 
1 à 2 maanden. 

Advisering voor interventie 
De feedback die de docent krijgt over individuele leerlingen kan uitgebreid worden en meer op maat 
gemaakt worden, bijvoorbeeld door gerichte suggesties voor remediërings- en verrijkingsactiviteiten 
gekoppeld aan de gehanteerde methode. Dergelijke advisering zal met name door uitgevers ontwikkeld 
kunnen worden.  

9.4 Mijlpalen in de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de komende mijlpalen in het ontwikkelingstraject 
van de diagnostische tussentijdse toets. 
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Tabel 9-4: Mijlpalen 

Te nemen besluiten: Op basis van: Door: Wanneer? 

Uitvoering try-outfase  
Voorstel uitvoering DTT tot en 
met december 2013 (Cito) 

OCW Augustus 2012 

Toetsduur 
Afnamemoment 
Methode van kalibratie 

Advies CvE & verslag 
voorstudie (Cito) 

OCW September 2012 

Verbreding met rekenen en met 
lees- en luistervaardigheid 
Nederlands en Engels 
Verbreding met spreekvaardigheid 
in andere vorm 
Groei in implementatie en/of groei 
in digitale afname 

 Advies CvE & verslag van de 
voorstudie (Cito) 

OCW September 2012 

Try-out in alternatief afname 
systeem (software en hardware) 

Advies CvE & verslag 
voorstudie (Cito) 

OCW September 2012 

Taak en werkwijze 
toetswijzercommissie 

Advies CvE, Verslag van de 
voorstudie (Cito), advies SLO 

CvE September 2012 

Realisatie aanpassingen CES 
voor DTT 

Verslag van de voorstudie 
(Cito) & verdere specificatie in 
kader van try-outfase (Cito) 

CvE November 2012 

Uitvoering pretestfase 

Advies CvE, Evaluatieverslag 
try-outfase (Cito) en voorstel 
ontwikkeling DTT in 2014 
(Cito) 

OCW/CvE Oktober 2013 

Taak en werkwijze 
vaststellingscommissie 

  CvE  September 2013

Interventietoets 
 Advies CvE & verslag 
voorstudie/try-out (Cito) 

 OCW  September 2013

Algemene Maatregel van Bestuur 

Advies CvE 
Verslag en evalautie try-out 
(Cito) 
  

OCW December 2013 
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10 Bijlagen 

10.1 Bijlagen hoofdstuk 2 Uitgangspunten 

10.1.1 Opzet van de veldraadplegingen bij Nederlands 

Opzet van de eerste veldraadpleging bij Nederlands 
Onderdeel toetsontwerp  Kernvragen  Opzet

A. Leerlingmodel   
Schrijven  A1. In hoeverre moeten alle onderscheiden hoofdattributen aan de 

orde moeten komen bij toetsing van schrijfvaardigheid? 
Programma: 
1. Mondelinge toelichting op de eerste 
versie van het leerlingmodel schrijven 
aan de docenten (sociale 
vaardigheden, conceptuele 
vaardigheden, tekstuele vaardigheden, 
verbale vaardigheden, orthografische 
vaardigheden) 
2. Idem voor lezen (conceptuele 
vaardigheden, strategische 
leesvaardigheden, tekstuele 
vaardigheden, verbale vaardigheden, 
orthografische vaardigheden) 
Periode: begin april 
Vorm: Gesprek met drie docenten aan 
de hand van op schrift gestelde 
vragen. Schriftelijke vragenlijst 2 
docenten. 
Duur: 2 uur 
Aanwezigen: 3 docenten (vmbo, havo, 
vwo), 1 Cito medewerker Nederlands 

A2. Welke per hoofdattribuut onderscheiden deelattributen dienen 
aan de orde te komen in een schrijftoets? 
A3. Welk aspect (hoofd‐ of deelattribuut) leert de gemiddelde 
leerling in de klas van de docent wel aan terwijl de potentiële 
zittenblijvers daarover struikelen? Voorbeeld (een opstel, een 
uitgewerkte opdracht) waaruit dat blijkt?  
A4. In hoeverre worden in de onderscheiden hoofd‐ en 
deelattributen onderdelen gemist die nodig worden geacht om 
remediërend op te kunnen treden? 
A5. Welke soorten teksten moeten leerlingen kunnen schrijven aan 
het eind van leerjaar 2 vmbo of leerjaar 3 havo/vwo? 

Lezen  A6. Hoe zinvol achten docenten verschillende hoofd‐ en 
deelattributen (deelvaardigheden) van lezen als te toetsen 
onderdelen in een diagnostische leestoets? Uitgesplitst naar 
schoolniveau? 
A7. Wat zijn de knelpunten die de zwakkere leerling bij lezen ervaart 
op de onderscheiden hoofd‐ en deelattributen? 

C. Rapportagemodel 
schrijven 

C1. In welke mate bieden toetsresultaten gerapporteerd volgens de 
beschreven hoofd‐ en deel attributen aanknopingspunten om het 
schrijfonderwijs (goed) bij te sturen, zodat leerlingen een hoger 
niveau van schrijfvaardigheid kunnen bereiken? 
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Opzet van de tweede veldraadpleging bij Nederlands 
Onderdeel toetsontwerp  Kernvragen  Opzet

A. Leerlingmodel en B taakmodel
Schrijven  A1. Welk belang hechten docenten aan verschillende vaardigheden 

(lezen, luisteren, spreken, schrijven, spelling, grammatica, 
woordgebruik) in een diagnostische taaltoets Nederlands en aan de 
onderdelen daarvan? 

Programma: 
1. Presentatie over beter presteren 
door passend toetsgebruik 
2. Toelichting, invullen, bespreken 
eerste vragenformulier over 
onderwerpen A1 en A2 
3. Toelichting leerlingmodel schrijven. 
Toelichting, invullen, bespreken eerste 
vragenformulier over onderwerpen 
A3/B1 en A4. 
4. Toelichting adaptief toetsproces 
schrijven. Toelichting, invullen, 
bespreken vragenformulier over 
onderwerp E1 
5. Toelichting leerlingmodel lezen. 
Toelichting, invullen, bespreken 
vragenformulier over onderwerpen A3 
en A4, E2. 
6. Toelichting rapportagemodel en 
afnamemodel. Toelichting, invullen, 
bespreken vragenformulier over 
onderwerpen C, G en H. 
Vorm: workshop op Conferentie Beter 
presteren in gl en tl. Beantwoording en 
bespreking van schriftelijk gestelde 
vragen 
Periode: eind mei 2012 
Aanwezigen: 7 vakdocenten (vmbo, 
havo, vwo), twee school‐
/afdelingsleiders), 1 Cito medewerker 
Nederlands na open inschrijving. 

A2.Op welke vaardigheden en aspecten daarbinnen zou een 
diagnostische toets zich moeten richten? 

Lezen en schrijven  A3/B1. In hoeverre worden voorgestelde hoofdattributen van 
schrijven en de getoonde voorbeeldopgaven: 

a. van belang geacht binnen schrijfonderwijs?
b. herkend in het eigen schrijfonderwijs?
c. onderwijsbaar geacht? Essentieel geacht voor remediërend 
schrijfonderwijs?  

A4. Mist men nog aspecten van lees‐ en schrijfvaardigheid? 
Aanvullingen op onderscheiden hoofdattributen. 

C. Rapportagemodel 

Schrijven  C1. Welke informatie zou volgens docenten uit de toets naar voren 
moeten komen? 

Lezen en schrijven  C2. Is in de voorgenomen wijze van rapporteren op de genoemde 
hoofdattributen het gekozen detailniveau voldoende? 

C3. Welke vergelijkingen willen docenten en schoolleiders zien in de 
rapportages?  

C4. In hoeverre is er behoefte aan remediërende didactische 
aanwijzingen? 

E. Assemblagemodel  

Schrijven  E1. Is men het eens met de werkwijze waarbij eerst een tekst 
geautomatiseerd wordt nagekeken op een aantal hoofdattributen 
(waarna afhankelijk van het resultaat specifiekere hoofd‐ en 
deelattributen van het schrijfproces worden getoetst)? 

Lezen  E2. Is men het eens met de werkwijze waarbij eerst over kortere 
teksten opgaven over verschillende hoofdattributen worden 
voorgelegd (waarna afhankelijk van het resultaat specifiekere 
deelattributen worden getoetst) 

G. Afamemodel  G1. Welk moment in het leerjaar is het meest geschikt voor de 
afname van de toetsen? 

G2. Hoe kunnen afnames het best worden georganiseerd (klassikaal, 
individueel, tijdens bepaalde uren) en gespreid worden in tijd?  

G3. Welke infrastructurele randvoorwaarden zijn er bij de afname op 
de school voorhanden (tijd, afnamelokalen, ICT)? 

H. Verdere ontwikkeling 
van de DTT 

H. Wat vinden docenten van de keuze voor schrijfvaardigheid als 
start van de ontwikkeling van Diagnostische tussentijdse toetsen? Is 
er behoefte aan toetsen voor de mondelinge vaardigheden?  

 

  



 
156 

10.1.3 Opzet van de veldraadplegingen bij Engels 

Opzet van de eerste veldraadpleging bij Engels 
Onderdeel toetsontwerp  Kernvragen  Opzet

A. Leerlingmodel 
schrijven 

A1. In hoeverre kunnen docenten zich vinden in het gemaakte 
onderscheid in hoofd‐ en deelattributen (afstemming op publiek en 
doel, coherentie, woordenschat en woordgebruik , spelling, 
interpunctie en grammatica, ondersteunende vaardigheden) 

Programma: 
Mondelinge toelichting op de eerste 
versie van het leerlingmodel aan de 
docenten en uitgangspunten van afname 
en rapportage. 
Discussie en uitwisseling aan de hand 
van gestelde vragen over het 
voorgenomen toetsontwerp. 
Periode: tweede helft maart 
Vorm: Gesprek met docenten Engels aan 
de hand van op schrift gestelde vragen. 
Duur: 2 uur 
Aanwezigen: 7 docenten (vmbo, havo, 
vwo), 2 Cito medewerkers Engels 

A2. Wat wordt gemist aan aspecten van schrijfvaardigheid?
A3. Op welke manier gaan docenten om met de schrijfopdrachten in 
de methode? Zijn er opdrachten uit de lesmethodes die niet worden 
gebruikt en/of niet worden gecorrigeerd? 
A4. Welke meest voorkomende struikelblokken zien docenten bij het 
verwerven van schrijfvaardigheid Engels? 

C. Rapportagemodel  C1. Welke informatie zou volgens docenten uit de toets naar voren 
moeten komen om remediërend te kunnen optreden? 
C2. Op welk niveau (hoofd‐, deelattribuut, of subattribuutniveau) 
moet de gerapporteerde informatie zijn? 

G. Afnamemodel  G1. Op welk moment moeten de toetsen afgenomen worden?

H. Verdere ontwikkeling 
van de DTT 

H1. Wat vinden docenten van de keuze voor schrijfvaardigheid als 
start van de ontwikkeling van Diagnostische tussentijdse toetsen? 
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Opzet van de tweede veldraadpleging bij Engels 
Onderdeel toetsontwerp  Kernvragen  Opzet

A. Leerlingmodel  A1. Wat is de mening over de gemaakte inperking tot de 
subdomeinen ‘correspondentie’ en ‘aantekeningen 
maken/formulieren invullen’? 

Programma: 
1. Presentatie tussendoelen  
2. Presentatie onderdelen van het 
toetsontwerp aan de hand van 
prototypische uitwerkingen Engels 
(leerlingmodel, opgaven, rapportages). 
3. Enquêtevragen over de kwaliteit van 
de uitwerkingen. Gesloten vragen met 
ruimte om zelf commentaar te geven. 
Periode: eind mei‐begin juni 
Vorm: web‐gebaseerde vragenlijst 
(respons: 49 docenten (vmbo, havo, 
vwo) met vragen over onderwerpen A 
tot en met G 

A2. Is het gemaakte onderscheid in hoofd‐ en deelattributen voor 
schrijven: Volledig? Bruikbaar? 

B. Taakmodel  B1. Doet de gekozen verzameling opgaven in de ogen van docenten 
recht aan de te toetsen onderdelen op hun vakgebied, zoals 
verwoord in de onderscheiden hoofd‐ en deelattributen? 
B2. Achten de docenten de getoonde voorbeeldopgaven relevant, 
herkenbaar en uitvoerbaar voor de leerlingen van verschillende 
onderwijsniveaus? Welke kanttekeningen plaatsen ze? 

C. Rapportagemodel  C1. Welke informatie is voor u zinvol om remediërend te kunnen 
optreden? 

C2. Is in de voorgenomen wijze van rapporteren op de genoemde 
hoofdattributen bruikbaar? 

E. Assemblagemodel  E1. Kunnen docenten zich vinden in de gekozen adaptieve 
procesgang van de toetsing: 1) globale schrijfopdrachten beoordeeld 
op hoofdattributen van lagere orde schrijfvaardigheden, 2) 
deeltoetsen toetsen voor hoofdattributen van de hogere orde 
vaardigheden; 3) vertakkingen naar toetsen op deelattribuutniveau) 

G. Afnamemodel  G1. Op welk moment moeten de toetsen afgenomen worden?

G2. Hoeveel tijd hebben docenten beschikbaar voor de diagnostische 
toets? 

G3. Op welke manier kan de afname van de toets het best worden 
ingepland? 
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10.1.4 Opzet van de veldraadplegingen bij wiskunde 

Opzet van de eerste veldraadplegingen bij wiskunde 
Onderdeel toetsontwerp  Kernvragen  Opzet

A. Leerlingmodel  A. Zijn de gekozen domein doorsnijdende attributen (structuur, 
ambiguïteit, samenhang) voor de docenten herkenbaar en bruikbaar 
als diagnostisch kader? 

Programma:  
1. Toelichting op het leerlingmodel aan 
de hand van diverse voorbeelden uit de 
wiskundemethodes. 
2. Toelichting op de globale opzet van de 
toets (zoals doelgroepen, moment van 
afname, wijze van afname) 
3. Discussie over herkenbaarheid 
bruikbaarheid van het model voor 
toetsing, rapportage en remediëring. 
Periode: Eind maart 
Vorm: gesprek aan de hand van 
presentatie en discussievragen.  
Duur: 3 uur 
Aanwezigen: x wiskundedocenten, 3 Cito 
medewerkers wiskunde, CVE‐
afgevaardigde 

C. Rapportagemodel  C1. Geeft rapportage op de onderscheiden attributen structuur, 
ambiguïteit en samenhang in de ogen van de docenten voldoende 
aanknopingspunten voor remediëring? 

C2. Welke informatiebehoefte bestaat er bij docenten als het gaat 
om rapportage? Is er naast een diagnostische rapportage op de 
doorsnijdende attributen behoefte aan andere samenvattende 
scores? 

Opzet van de tweede veldraadplegingen bij wiskunde 
Onderdeel toetsontwerp  Kernvragen  Opzet

A. Taakmodel  A1. Zijn de voorbeeldopgaven herkenbaar als het gaat om de te 
diagnosticeren attributen? 

Programma: 
1. Toelichting op de doelen en context 
van de DTT 
2. Toelichting op de opzet van de toets, 
waaronder de gekozen toetsdoelen 
(beheersing van domeinspecifieke 
tussendoelen, vakdidactische diagnose 
over domeinen heen m.b.v. gekozen 
attributen) 
3. Toelichting op voorbeeldopgaven op 
alle domeinen (getallen en variabelen, 
verhoudingen, meten en meetkunde, 
verbanden en formules, vergelijkingen 
oplossen, informatieverwerking en 
onzekerheid). 
4. Toelichting op de uitgangspunten van 
de rapportage: scoring van opgaven en 
totaalscore per domein, wijze waarop 
adaptiviteit van de toets terugkeert in de 
rapportage, wijze van classificeren in 
niveaus van beheersing (van vmbo‐ b/k / 
vmbo‐gt / havo /vwo) 
Periode: Eind mei 
Vorm: gesprek aan de hand van 
presentatie en discussievragen.  
Duur: 2,5 uur (onderbroken door 
maaltijd) 
Aanwezigen: 10 wiskundedocenten, 3 
Cito medewerkers wiskunde, CVE‐
afgevaardigde 

A2. Doen de opgaven voldoende recht aan domeinen/subdomeinen 
van wiskunde? 

A3.Welke kanttekeningen kunnen er vanuit het vak en de 
vakdidactiek gemaakt worden? 

E. Rapportagemodel  E1. Geeft de gekozen vorm van rapporteren voldoende informatie 
over domeinen, aanknopingspunten voor remediëring? 

E2. Is het gekozen detailniveau van rapportage voldoende specifiek?

E3. Is de gekozen presentatievorm (figuren, statistieken, 
voorbeeldopgaven e.d.) begrijpelijk? 

E4. Welke vergelijkingen worden gewenst bij de rapportages?

E5. In hoeverre is er behoefte aan remediërende didactische 
aanwijzingen? 

E6. Wat wordt gemist in het gekozen rapportagemodel?
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10.2 Bijlagen hoofdstuk 4 Toetsontwerp Nederlands 

10.2.1 De relatie tussen de geformuleerde tussendoelen en het gekozen leerlingmodel 

   
Onderdelen van een toetsbaar leerdoel 

   R. Prestatiecondities Q. Taaksituaties T. Prestatiestandaard 
Nr. en niveau SLO-tussendoel  SLO-domein vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo 
25.1 h/v een onderwerp en de belangrijkste deelonderwerpen beschrijven; 

C 1 Samenhang 

       
25.1 vmbo een onderwerp en de belangrijkste deelonderwerpen beschrijven;        

25.2 h/v 
het onderwerp in een inleiding introduceren en met een passend 
slot afronden;      

met een passend 
slot afronden 

25.2 vmbo 
signaalwoorden gebruiken voor opsommingen, tijdvolgorde, 
tegenstelling en oorzaak-gevolg;       

25.3 h/v een gedachtegang presenteren;       

25.3 vmbo 
het onderwerp in een inleiding introduceren en met een passend 
slot afronden; 

    

met een 
passend slot 
afronden;  

25.4 h/v een tekst in alinea’s onderverdelen;       

25.5 h/v 
signaalwoorden gebruiken voor opsomming, tegenstelling, 
tijdsvolgorde, oorzaak en gevolg, conclusies;       

25.5 vmbo een tekst in alinea’s onderverdelen;       
25.6 h/v verwijswoorden gebruiken, zoals die, dat.       
25.7 vmbo verwijswoorden gebruiken, zoals die, dat.         

26.1 h/v 
een herkenbaar schrijfdoel hanteren, namelijk informeren, 
instrueren of betogen; 

C 2 Afstemming op 
doel 
 

      
herkenbaar 
schrijfdoel 

26.1 vmbo 
een herkenbaar schrijfdoel hanteren, namelijk informeren, instruer
en of betogen;     

herkenbaar 
schrijfdoel   

26.2 h/v argumenten voor en tegen weergeven;       
26.3 h/v voor- en nadelen weergeven.       
27.1 h/v woordgebruik en toon afstemmen op publiek; 

C 3 Afstemming op 
publiek 

      
27.1 vmbo woordgebruik en toon afstemmen op publiek;       
27.2 h/v een titel gebruiken;       
27.2 vmbo een titel gebruiken;       
27.3 h/v bij langere teksten tussenkopjes gebruiken;       

27.3 vmbo 
conventies bij correspondentie hanteren, zoals datering, 
adressering, aanhef, ondertekening;       

correspond
entie   

27.4 h/v 
opmaakelementen gebruiken, namelijk lettertype, bladspiegel, 
illustraties, witregel, marge;           

27.4 vmbo 
opmaakelementen gebruiken, namelijk lettertype, bladspiegel en 
illustraties.           

27.5 h/v 
tekstconventies hanteren, zoals voor zakelijke brief, e-mail, 
werkstuk, verslag, artikel. 

    

zakelijke 
brief, e-
mail, 
werkstuk, 
verslag,       
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Onderdelen van een toetsbaar leerdoel 

   R. Prestatiecondities Q. Taaksituaties T. Prestatiestandaard 
Nr. en niveau SLO-tussendoel  SLO-domein vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo vmbo havo/vwo 

artikel. 

28.1 h/v 
over voldoende woorden beschikken om informatie over te 
brengen; 

C 4 Woordgebruik en 
woordenschat 

          
voldoende woorden 
beschikken 

28.1 vmbo 
over voldoende woorden beschikken om informatie over te 
brengen; 

    

voldoende 
woorden 
beschikken   

28.2 h/v in woordgebruik variëren om storende herhaling te voorkomen;       
28.2 vmbo in woordgebruik variëren om storende herhaling te voorkomen;       
28.3 h/v figuurlijk taalgebruik hanteren, zoals uitdrukkingen;       
28.4 h/v gebruik maken van bronteksten door citeren en parafraseren.       
28.4 vmbo gebruik maken van bronteksten door citeren en parafraseren.       

29.1h/v 

correcte spelling en interpunctie hanteren bij het schrijven, maar 
met af en toe fouten in de volgende gevallen: 
- als 'jij' of 'je' achter de persoonsvorm staat (word jij ziek, wordt je 
broer ziek); 
- als de persoonsvorm en het voltooid deelwoord hetzelfde 
klinken (gebeurt, gebeurd); 
- als de tussenklanken -s- en -e(n)- niet duidelijk hoorbaar zijn in 
de gesproken taal (Stationsstraat, krantenbericht); 
- als het de lastige gevallen van aaneenschrijving en losschrijving 
betreft (ten minste/tenminste, ervan uitgaan, goed 
praten/goedpraten, evengoed/even goed; 

C 5 Spelling. 
interpunctie en 
grammatica 

      
correct, maar af en 
toe met fouten 

29.1 vmbo 

correcte spelling en interpunctie hanteren bij het schrijven, maar 
met af en toe fouten in de volgende gevallen: 
. als de stam van de persoonsvorm op een d eindigt (ik word, jij 
wordt); 
. als 'jij' of 'je' achter de persoonsvorm staat (word jij ziek, wordt je 
broer ziek); 
. als de persoonsvorm en het voltooid deelwoord hetzelfde klinken 
(gebeurt, gebeurd); 
. als het om de verleden tijd van werkwoorden gaat waarvan de 
stam eindigt op een .t of een .d (bevatten, antwoorden) 
. als het om de vervoeging van Engelse werkwoorden gaat; 
. als de tussenklanken .s. en .e(n). niet duidelijk hoorbaar zijn in 
de gesproken taal (Stationsstraat, krantenbericht); 
als het aaneenschrijving en losschrijving betreft;  
als het een verkleinwoord na een open klinker betreft (autootje).          

correct, maar 
af en toe met 
fouten   

29.2 vmbo enkelvoudige en samengestelde zinnen gebruiken.             
29.2 h/v  enkelvoudige en samengestelde zinnen gebruiken.             

Conclusie: er zijn weinig specificaties in termen van condities, situaties en prestatiestandaarden 
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10.2.2 Karakterisering van de SLO-leerdoelen op hoofdattributen van het leerlingmodel voor schrijven 
   Hoofdattributen (naar Deane, 2008, 2011) 

Nr. Niveau SLO-Doel SLO-domein 

Sociaal 
(doel en 
publiek) 

Conceptuele 
vaardigheden

Tekstuele 
vaardigheden

Verbale 
vaardigheden

Orthografische 
vaardigheden 

26.2 vmbo eenvoudige informatie geven (informeren); C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.2 havo voor bekenden relevante informatie geven (informeren); C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.2 vwo belangrijke informatie noteren en doorgeven (informeren) C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.3 vmbo/havo om informatie vragen, bedanken, feliciteren, uitnodigen C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 

26.3 h/v 
bedanken, feliciteren, uitnodigen, een schriftelijk verzoek 
opstellen,  C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 

26.4 vmbo/h/v 
ideeën, ervaringen, gebeurtenissen en fantasieën 
beschrijven C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 

26.5 vmbo/h/v meningen uitdrukken. C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.5 h/v gevoelens uitdrukken C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.6 h/v de lezer amuseren C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.7 havo met enkele argumenten overtuigen (betogen); C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.8 h/v met argumenten voor en tegen overtuigen (betogen) C2 Afstemming op doel 1 1 1 1 1 
26.1 vmbo/havo in eenvoudige lineaire teksten trouw blijven aan het doel C2 Afstemming op doel 1 1 2 2 2 

26.1 vwo 
een hoofddoel (bijvoorbeeld betogen) met een subdoel 
(bijvoorbeeld informeren) combineren; C2 Afstemming op doel 1 1 2 2 2 

27.1 vmbo/H/V 
woordgebruik en toon op een bekend publiek (bijvoorbeeld 
docenten, vrienden) afstemmen; 

 C3 Afstemming op 
publiek 1 2 3 1 2 

27.2 vmbo/H/V 
woordgebruik en toon op vertrouwde situaties (bijvoorbeeld 
school of club) afstemmen; 

C3 Afstemming op 
publiek 1 2 3 1 2 

27.3 havo basisconventies in taalgebruik gebruiken 
C3 Afstemming op 
publiek 1 3 3 1 2 

27.5 h/v 
tekstconventies hanteren, zoals voor zakelijke brief, e-mail, 
werkstuk, verslag, artikel. 

C3 Afstemming op 
publiek 1 3 2 3 1 

25.1 havo een gedachtegang presenteren C1 Samenhang 2 2 1 2 3 

25.2/25.3 h/v 

relaties aangeven: opsommen, in chronologische volgorde 
zetten, tegenstelling beschrijven, voordelen en nadelen 
beschrijven, overeenkomsten beschrijven, vergelijkingen 
beschrijven. C1 Samenhang 2 2 1 2 3 

25.3 vmbo het onderwerp van de tekst in een inleiding introduceren; C1 Samenhang 2 2 1 2 3 
25.4 vmbo de tekst met een slot afronden C1 Samenhang 2 2 1 2 3 
25.4 havo de tekst structureren in inleiding, kern en slot; C1 Samenhang 2 2 1 2 3 
25.5 vmbo een tekst in alinea's onderverdelen C1 Samenhang 3 2 1 2 2 
25.5 h/v alinea's gebruiken C1 Samenhang 3 2 1 2 2 

25.6 vmbo 
veel voorkomende voegwoorden: of, en, maar, want, omdat 
gebruiken C1 Samenhang 3 2 1 2 2 

25.6 havo/vwo alle mogelijke voegwoorden gebruiken  C1 Samenhang 3 2 1 2 2 
25.7 vmbo verwijswoorden (die, dat) gebruiken C1 Samenhang 3 2 1 2 
25.7 havo/vwo verwijswoorden gebruiken C1 Samenhang 3 2 1 2 2 
25.8 vmbo veel voorkomende signaalwoorden (als, hoewel) gebruiken  C1 Samenhang 3 2 1 2 2 
25.8 havo veel voorkomende signaalwoorden gebruiken C1 Samenhang 3 2 1 2 2 
25.8 vwo alle mogelijke signaalwoorden gebruiken. C1 Samenhang 3 2 1 2 2 
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   Hoofdattributen (naar Deane, 2008, 2011) 

Nr. Niveau SLO-Doel SLO-domein 

Sociaal 
(doel en 
publiek) 

Conceptuele 
vaardigheden

Tekstuele 
vaardigheden

Verbale 
vaardigheden

Orthografische 
vaardigheden 

27.4 h/v 
opmaakelementen gebruiken, namelijk lettertype 
bladspiegel, illustraties, witregel, marge;  

C3 Afstemming op 
publiek 2 3 1 3 1 

30.1 vmbo/h/v een titel gebruiken C6 Leesbaarheid 2 2 1 1 2 
30.2 h/v tussenkopjes gebruiken C6 Leesbaarheid 2 2 1 1 2 

30.3 vmbo 
briefconventies hanteren: datering, adressering, aanhef, 
ondertekening C6 Leesbaarheid 2 2 1 3 1 

30.2 vmbo 
eenvoudige opmaakelementen gebruiken: lettertype, 
bladspiegel, illustraties en kleur C6 Leesbaarheid 2 2 1 3 1 

30.3 havo 
opmaakelementen gebruiken: lettertype, bladspiegel, 
illustraties, kleur, alinea, witregel, marge C6 Leesbaarheid 2 2 1 3 1 

30.3 vwo 
door opmaak (lettertype, bladspiegel, illustraties, kleur, 
alinea, witregel, marges) de structuur ondersteunen; C6 Leesbaarheid 2 2 1 3 1 

30.4 h/v opmaakconventies hanteren C6 Leesbaarheid 2 3 1 3 1 

29.2 vmbo 
eenvoudige zinsconstructies (enkelvoudige zinnen) 
gebruiken. 

C5 Spelling. 
interpunctie en 
grammatica 3 3 2 1 2 

29.2 havo complexere zinsconstructies (nevenschikking) gebruiken 

C5 Spelling. 
interpunctie en 
grammatica 3 3 2 1 2 

29.2 vwo complexere zinsconstructies (nevenschikking) gebruiken 

C5 Spelling. 
interpunctie en 
grammatica 3 3 2 1 2 

28.1 vmbo/h/v woordgebruik (aard van de woorden) 
C4 Woordgebruik en 
woordenschat 2 2 3 1 2 

28.2 vmbo/h/v variëren in woordgebruik (door bijv. synoniemen) 
C4 Woordgebruik en 
woordenschat 2 2 3 1 2 

28.3 vmbo/h/v idiomatische uitdrukkingen gebruiken 
C4 Woordgebruik en 
woordenschat 2 2 3 1 2 

28.4 vmbo/havo bronteksten citeren 
C4 Woordgebruik en 
woordenschat 2 2 3 1 1 

28.4 vwo bronteksten parafraseren 
C4 Woordgebruik en 
woordenschat 2 2 3 1 1 

29.1 vmbo 

spelling en interpunctie hanteren bij het schrijven waarbij  
- 'jij' of 'je' achter de persoonsvorm staat (word jij ziek, wordt 
je broer ziek); 
- de persoonsvorm en het voltooid deelwoord hetzelfde 
klinken (gebeurt, gebeurd); 
- als de tussenklanken -s- en -e(n)- niet duidelijk hoorbaar 
zijn in de gesproken taal (Stationsstraat, krantenbericht) 

C5 Spelling. 
interpunctie en 
grammatica 3 3 3 3 1 

29.1 h/v spelling en interpunctie hanteren bij het schrijven 

C5 Spelling. 
interpunctie en 
grammatica 3 3 3 3 1 
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N.B. Formuleringen van overall doelstellingen volgens de systematiek van Deane (2008, 2011). 

Sociale/strategische vaardigheden: De leerling kan gedisciplineerd en effectief communiceren met een publiek en is daarbij gericht op het bereiken van een 
specifiek doel. Hierbij maakt de leerling gebruik van een wijze van verwoording en toon van schrijven die past bij het doel (doelgericht schrijven, perspectief innemen, 
affect tonen) 

Conceptuele vaardigheden: De leerling kan op een systematische en georganiseerde manier ideeën, gedachten, ervaringen, gevoelens ontwikkelen, zodat deze 
conform het beoogde schrijfdoel kunnen worden overgebracht aan lezers die nog niet op de hoogte waren van deze ideeën, gedachten ervaringen en gevoelens. 

Tekstuele vaardigheden: De leerling kan een geschreven document produceren met een duidelijke tekststructuur (documentstructuur aanbrengen, samenhang 
aanbrengen, ontwikkeling van gedachtengang 

Verbale vaardigheden: De leerling kan passende woorden en zinswendingen produceren om de beoogde boodschap/betekenis over te brengen aan de lezer 
(woordenschat, zinsstructuur, creatief en figuurlijk taalgebruik) 

Orthografische vaardigheden: De leerling kan de gevormde woorden en zinnen in geschreven vorm omzetten volgens de regels van grammatica, spelling en 
woordvorming in het ABN. 
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10.2.3 Overzicht van tekstkenmerken die geautomatiseerd beoordeeld kunnen worden 
Deze bijlage bevat een overzicht van de tekstkarakteristieken die met systemen voor tekstanalyse 
geautomatiseerd gescoord kunnen worden. Dit overzicht is gebaseerd op informatie van en gesprekken met 
Prof. A. van den Bosch, hoogleraar Example-based language modelling aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.  

Deze benadering sluit aan en loopt in zekere zin voor op een NWO-onderzoek “LIN: een gevalideerde 
leesbaarheidsvoorspeller voor het Nederlands” waarvoor de financiering begin 2012 is toegekend aan een 
samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht (prof. dr. Ted Sanders en dr. Henk Pander Maat), Radboud 
Universiteit Nijmegen (prof. dr. Antal van den Bosch), de Nederlandse Taalunie en Citogroep (zie 
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8U5FV3). In dit NWO-project wordt op basis van onderzoek 
naar tekstkenmerken gezocht naar de beste voorspellers van leesbaarheid. In het NWO-onderzoeksvoorstel 
voor diagnostische toetsing van schrijfvaardigheid wordt met behulp van dezelfde programmatuur gezocht 
naar tekstkenmerken die het beste de schrijfvaardigheid voorspellen. 

 
De betreffende systemen voor tekstanalyse, zoals een spellingchecker en een parser, zijn voornamelijk 
open-source systemen die door Cito gebruikt kunnen worden voor vervolgonderzoek. Voor Nederlands is de 
beschikbare software direct bruikbaar, voor Engels zou de software aangepast moeten worden. Op de 
bijbehorende resources (lexica, wordnets) berusten licenties. 

I Automatisch scoorbare tekstkarakteristieken 

Oppervlakkige kwantitatieve indicaties: 
1. gemiddelde zinslengte. 
2. gemiddelde woordlengte. 
3. 'unknown word rate'; dekkingsgraad van een groot corpusgebaseerd lexicon op de tekst. We 

hebben corpora ter grootte van 3 miljard woorden Nederlands, waaruit we gevoelige 
frequentielijsten kunnen afleiden. 

4. type/token-ratio - ratio tussen de unieke en het totale aantal woorden in de tekst. 

Probabilistische indicaties: 
5. gemiddelde information content (-log(frequentie)) van woorden - dit geeft een mate van gemiddelde 

'zeldzaamheid' van woorden aan; hoe meer laagfrequente woorden in een tekst, hoe hoger dit getal. 
6. gemiddelde perplexiteit van een statistisch taalmodel - de gemiddelde graad van 'verrastheid' van 

een standaard trigram-model bij het zien van de hele tekst, woord voor woord. 

Indicaties uit tekstcorrectiemodules: 
7. woordvoorspellingaccuraatheid - dit is de discriminatieve variant van 6; de accuraatheid in het 

voorspellen van het 'missende' woord; een geheugengebaseerd taalmodel doet een 
geautomatiseerde cloze-test op alle woorden in de tekst en de accuraatheid van de 
woordvoorspelling bepaalt de score. 

8. overlap met bekende foutenlijsten - aantal aangetroffen typfouten volgens een bestaande lijst van 
ruim 10 duizend bekende fouten. 

9. verb agreement-fouten - aantal aangetroffen d/dt, d/t, t/dt, te/ten etc. fouten volgens 
geheugengebaseerde contextgevoelige correctiemodellen. 

10. homofoniefouten - zoals 9, aantal automatisch gedetecteerde veelvoorkomende verwarringen 
tussen paren als zei/zij, licht/ligt, noch/nog, etc. 

11. andere confusiblefouten - zoals 9 en 10, aantal automatisch gedetecteerde veelvoorkomende 
verwarringen tussen paren als als/dan, zij/hun/hen. 

Indicaties uit oppervlakkige taalkundige analyse: 
12. frequentieprofielen van functiewoordsoorten via automatische POS-tagging - functiewoorden zijn 

indicatief voor de 'vingerafdruk' van de schrijver; afwijkingen in functiewoordengebruik zijn indicatief 
voor afwijkingen in stijl zonder invloed van inhoud. 

13. frequentieprofielen van inhoudswoordsoorten via automatische POS-tagging - 
inhoudswoordfrequenties zijn indicatief voor de rijkheid van taalgebruik: afwijkingen in gebruik van 
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werkwoordsvormen, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, zowel naar onderen als naar boven, 
zijn ruwe indicaties van taalbeheersingsniveau. 

14. frequentieprofielen van discourse markers - woorden en frasen die specifiek indicatief zijn voor 
discourse- / retorische structuur. 

Indicaties uit diepere taalkundige analyse: 
15. frequentieprofielen van dependentiestructuren via automatische parsing - zoals 12; afwijkingen in 

het gebruik van bepaalde syntactische relaties zijn ruwe indicaties van taalbeheersingsniveau. 
16. aanwezigheid van specifieke syntactische structuren uit een normatieve lijst - in tegenstelling tot alle 

andere indicatoren kan er ook kennisgedreven gezocht worden naar structuren als passief- en 
tangconstructies. 

Indicaties uit semantische - en sentimentanalyse: 
17. gemiddelde polariteit (negatief/positief) van inhoudswoorden - op basis van een polariteitslexicon 

van het Nederlands. 
18. gemiddelde graad van concreetheid/abstractheid van inhoudswoorden - op basis van semantisch 

wordnet van het Nederlands. 
19. gemiddelde graad van polysemie/dubbelzinnigheid van inhoudswoorden - op basis van semantisch 

wordnet van het Nederlands. 

II Bruikbaarheid van scores voor diagnostische toetsing  
Mogelijke bruikbaarheid van het systeem ligt in de volgende aspecten: 

  1 en 2: beide zijn indicatief (maar oppervlakkig). Ik zie graag aanvulling met de zogenaamde T-unit-
lenght. We moeten in onderzoek bepalen wat de ondergrens is maar ook wat de bovengrens is: te 
lange zinnen zijn ook niet altijd prettig... 

  4: hoe groter de ratio, hoe gevarieerder het woordgebruik --> weer: onderzoek om te bepalen wat is 
de ondergrens om iemand naar de woordenschattoets te sturen? 

  5: zegt iets over de rijkdom van woordenschat 

  8 is zinnig met het oog op de zinsbouwvaardigheid 

  9 betreft de congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm 

  10 betreft de overige spelling 

  11 betreft een aantal klassieke fouten in de grammatica 
  14: is nog niet goed te beoordelen. Wij bepleiten automatische telling van gebruik van connectieven 

(dat wordt tegenwoordig vaak signaalwoorden en heeft te maken met cohesie: verbanden tussen 
deelzinnen en zinnen). In combinatie met aantal woorden en met gemiddelde T-unitlengte levert dit 
bruikbare maten voor fluency op.  

  15 is nog niet goed in te schatten 

  16 passief- en tangconstructies vormen een goede maat voor fluency in writing. Hierbij dient 
aangetekend dat de lengte van de tangconstructie niet té groot moet worden, aangezien de tang 
dan belemmerend werkt voor de lezers.  

  18 abstractiegraad van teksten (in relatie tot doel en lezerspubliek) is interessant, zeker als die over 
teksten heen vergeleken kan worden. Hoe dichter het schrijfdoel ligt bij overtuigen, hoe formeler de 
lezer (hoe groter de afstand auteur - lezer), hoe hoger de abstractiegraad moet zijn (datzelfde geldt 
ook voor de connectieven-index, zie opmerking bij 13). 

Verder is het goed om te bedenken dat hierboven slechts 19 variabelen zijn genoemd: het systeem kan 
feitelijk veel meer (zie bijv. punt 16 waar veel onder schuilgaat). 

Als dit of een soortgelijk systeem wordt gebruikt, zijn er drie vormen van vooronderzoek nodig die hier in een 
ietwat afwijkende volgorde worden toegelicht.  

1. het tekstanalysesysteem moet getraind worden: het moet gevoed worden door een groot aantal 
opstellen dat de tekstkarakteristieken bevat waarvoor het systeem gevoelig moet zijn. 
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2. er moet een vergelijking plaatsvinden tussen de scores op de verschillende softwarematig 
verkregen indicatoren, een menselijk oordeel over de schrijfproducten en - ter externe validering - 
scores van de leerlingen op een aantal deeltoetsen voor schrijfvaardigheid van de scores.  

3. Voorafgaande aan het onder 2 genoemde onderzoek dienen zowel de automatische beoordeling als 
de deeltoetsen op deugdelijkheid te worden beproefd. Alleen instrumenten die aan de gestelde 
eisen van betrouwbaarheid en validiteit voldoen mogen aan het derde deel van het onderzoek 
meedoen. 
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10.3 Bijlagen hoofdstuk 5 Toetsontwerp Engels 

10.3.1 Beknopte analyse van de tussendoelen voor Engels 
Hieronder wordt een korte analyse gegeven van de tussendoelen op toetsbaarheid. Formeel kan een 
toetsbaar leerdoel als volgt worden geformuleerd: 

De leerling in stadium A in groep B van onderwijssoort C vertoont gedrag P in situaties Q, onder 
prestatiecondities R, waarbij hulpmiddelen S worden gehanteerd, volgens prestatiestandaard T. 

Stadium A:  eind onderbouw 

Groep B:  2, 3 

Onderwijssoort C:  vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt, havo, vwo 

Gedrag P:  bijv. een gedachtegang verwoorden 

Situaties Q:  bijv. argumentatieve situatie (aan te duiden) 

Prestatiecondities R:  een verafgelegen publiek, een actueel alledaags onderwerp  

Hulpmiddelen S:  tekstverwerker, schriftelijke informatiebronnen 

Prestatiestandaard T:  concrete uitwerking van attributen in prestatiestandaarden als ‘interne 
samenhang’, ‘logische ordening’, ‘afstemming toon op publiek’. 

 

In Tabel 10-1 tot en met Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de tussendoelen beschreven per 
taakdomein. Beschreven zijn de domeinen met schrijftaken die voorgelegd worden aan de leerlingen. De 
oorspronkelijke formuleringen zijn uiteengelegd in prestatiecondities (inhoud, ontvanger, complexiteit 
bepalende factoren) en situatiekenmerken (zoals sociale context; mate van authenticiteit).  

Zo kunnen de onderscheiden schrijftaken nader kunnen worden aangeduid in termen van prestatiecondities 
en situatiekenmerken. Uit de tabellen blijkt dat bij een aantal doelen beide onderdelen nog niet (volledig) 
zijn uitgewerkt. 

Om de doelen verder te operationaliseren zal verder nagedacht moeten worden over de in te zetten 
hulpmiddelen (strategische hulpmiddelen en/of gereedschappen). In de derde kolom wordt daarom 
bovendien tentatief het onderdeel ‘hulpmiddel’ vermeld. Dit onderdeel stond niet in de oorspronkelijke 
tussendoelen vermeld. In de uitwerking van het taakmodel, als basis voor toetsopgaven, dient deze 
uitwerking nog wel te gebeuren. In het taakmodel van de te ontwikkelen toets worden de voor te leggen 
schrijftaken verder gespecificeerd in termen van noodzakelijke taakkenmerken, stimuli, taakstructuur, soort 
respons. 

Tabel 10-3 tot en met Tabel 10-6 geven de (oorspronkelijke) attributen weer waarop de verschillende 
schrijftaken zoals vermeld in Tabel 10-1 tot en met Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. beoordeeld 
dienen te worden. Door de combinatie van de in de domeinen onderscheiden schrijftaken (inclusief 
kenmerken) en de attributen van schrijfvaardigheid kunnen toetsbare doelen worden afgeleid. In de 
gerapporteerde tussendoelen heeft SLO deze combinatie niet uitgewerkt, maar zijn deze verdeeld over 
beide benaderingen: taakdomeinen en attributen (vaardigheidsdomeinen). 

Een groot deel van de prestatiecondities en taaksituaties is verwerkt in de weergave van de tussendoelen 
onder de vijf domeinen, maar keert deels terug in de aanduidingen van de te beoordelen attributen 
(woordenschat, spelling en interpunctie, grammaticale correctheid, cohesie). Afgaand op de uitwerkingen in 
de tabellen op de volgende bladzijden dienen met name de prestatiestandaarden op de attributen nog te 
worden uitgewerkt. Dit kan echter alleen zinvol gebeuren als er een combinatie is gemaakt van taakdomein 
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en attributendomein. Deze uitwerking is van belang voor de uitwerking van het taakmodel als het 
scoremodel (welke scores en oordelen worden verbonden aan de toetstaak?) 
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Tabel 10-1: Subdomein E1: Correspondentie 

Nummer leerdoel en gedrag 
Prestatiecondities (inhoud, ontvanger, 

complexiteit bepalende factoren) Situatiekenmerken (sociale context; authenticiteit)
Mogelijke hulpmiddelen (gereedschappen, 

strategische hulpmiddelen) 
De leerling kan vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo 

15.1 wens of groet schrijven; 
een korte, 
eenvoudige 
wens/groet          

een 
(virtuele) 
kaart             

15.1 feitelijke zaken beschrijven 
en nieuwtjes uitwisselen  

            

via brieven, 
e-mails of 
via andere 
vormen van 
sociale 
media 

via brieven, 
e-mails of 
via andere 
vormen van 
sociale 
media     

twitter 
facebook 
interactief 
emailscherm 

twitter 
facebook 
interactief 
emailscherm 

15.2 een berichtje schrijven om 
een afspraak te bevestigen of af 
te zeggen 

kort, 
eenvoudig 
berichtje         

via sms, e-
mail of via 
andere 
sociale 
media             

15.2 over persoonlijke zaken 
schrijven 

            

via brieven, 
e-mails of 
via andere 
vormen van 
sociale 
media 

via brieven, 
e-mails of 
via andere 
vormen van 
sociale 
media         

15.3 persoonlijk briefje schrijven 

  

een 
eenvoudig 
briefje       

via de post, 
e-mail of 
via andere 
sociale 
media             

15.3 eenvoudige schrijven aan 
instanties en zakelijke contacten;     

eenvoudige 
brieven  

eenvoudige 
brieven                  

15.4 aan een chatsessie 
deelnemen. 

  
eenvoudige 
chatsessie               

echt of 
nagebootst 
chatplatfor
m     

15.4 op advertenties reageren; 
            

Adver-
tenties 

Adver-
tenties     

Tekstver-
werker; 
email-scherm 

Tekstver-
werker;email-
scherm 

15.5 deelnemen aan discussies 

    

bekende 
thema's of 
over 
thema's uit 
het 
interesse-
gebied 

bekende 
thema's of 
over 
thema's uit 
het 
interesse-
gebied     

via sociale 
media 
zoals 
internet. 

via sociale 
media 
zoals 
internet.     

echt of 
nagebootst 
elektronisch 
discussie-
forum 

echt of 
nagebootst 
elektronisch 
discussie-
forum 
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Tabel 10-2: Subdomein E2, Aantekeningen, berichten, formulieren  

Nummer leerdoel en gedrag 
Prestatiecondities (inhoud, ontvanger, complexiteit 

bepalende factoren) 
Situatiekenmerken (sociale context; 

authenticiteit) 
Mogelijke hulpmiddelen (gereedschappen, 

strategische hulpmiddelen) 

De leerling kan 
vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo vmbo-b 

vmbo-
k/g/t havo vwo vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo 

16.1 een formulier invullen 
eenvoudig 
formulier                       

16.1 Gedetailleerd formulieren 
invullen 

      

Formulieren 
waarin wat 
meer 
informatie 
gevraagd 
wordt                 

16.2 aantekeningen maken, 
bijvoorbeeld het noteren van het 
huiswerk in het Engels; 

eenvoudige 
aanteke-
ningen                       

16.2 telefonische boodschappen 
opschrijven en doorgeven;             

Telefoon- 
gesprekken 

Telefoon- 
gesprekken     

Koptelefoon; 
tekstverwerker of editor 

16.3 een lijst met vragen over 
zichzelf invullen; eenvoudige 

lijst       

Lijst met 
vragen 
over 
zichzelf               

16.3 memo's maken waarin 
informatie wordt doorgegeven 

    

eenvoudige 
informatie 
aan 
mensen in 
de directe 
omgeving             

(Gesimuleerd) 
memobriefje   

16.4 formulieren invullen 
  

standaard- 
formulieren                      

16.4 een advertentie opstellen. 
    

korte, 
eenvoudige 
advertentie             

Tekstver-
werker of 
editor 

Tekstver-
werker of 
editor  

16.5 notities en aantekeningen 
maken 

  

eenvoudige 
aantekeningen; 
voor zichzelf                     

16.6 notities en aantekeningen 
maken 

  

eenvoudige 
notities en 
aantekeningen; 
voor anderen                     

16.7 berichten schrijven  

  

korte, 
eenvoudige 
berichten; over 
zaken van 
direct belang.                     
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Tabel 10-3: Woordenschat en woordgebruik 

Uitwerking activiteit Prestatiecondities Taaksituaties Prestatiestandaard 

  Niveau vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo vmbo-b 
vmbo-
k/g/t havo vwo 

vmbo
-b 

vmbo
-k/g/t havo vwo 

Woorden en zeer eenvoudige uitdrukkingen, 
toepassen 

vmbo-b 

Taken die 
vragen om 
persoonlijke 
details in 
bepaalde 
concrete 
situaties.       

bepaalde 
concrete 
situaties               

Inzet woordenschat: reproduceren van 
eenvoudige uitdrukkingen en kleine groepen 
van woorden om daarmee beperkte informatie 
over te brengen 

vmbo-k/g/t

  

in eenvoudige 
alledaagse en 
vertrouwde situaties.
Taken met vraag om 
beperkte informatie       .             

Inzet woordenschat: compenserende 
strategieën: eventueel gebruik maken van 
omschrijvingen. 

havo 

    

Taak vraagt 
om 
woorden-
schat die 
meestal 
toereikend 
is om over 
alledaagse 
onder-
werpen 
binnen de 
eigen 
leefwereld 
te schrijven                   

De woordenschat is toereikend om over 
vertrouwde onderwerpen en actuele 
gebeurtenissen te schrijven, eventueel met 
behulp van omschrijvingen. 

vwo 
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Tabel 10-4: Grammaticale correctheid 

Uitwerking activiteit Prestatiecondities Taaksituaties Prestatiestandaard 

  Niveau vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo 

vm
bo-
b 

vmbo
-k/g/t havo vwo 

vmbo-
b 

vmbo-
k/g/t havo vwo 

Reproduceren van 
uitdrukkingen 

vmbo-b 

Taken die 
vragen om een 
beperkt aantal 
eenvoudige (uit 
het hoofd 
geleerde) 
uitdrukkingen               

Hoeft 
nog 
niet 
correct.       

Reproduceren van 
uitdrukkingen en grammaticale 
constructies. 

vmbo-k/g/t 

  

een beperkt aantal 
eenvoudige (uit het 
hoofd geleerde) en 
eenvoudige 
grammaticale 
constructies               

Hoeft 
nog 
niet 
correct.     

Gebruik maken van 
grammaticale constructies. 

havo 

    

eenvoudige 
construc-
ties die 
horen bij 
voorspe-
lbare 
situaties               

Correct 
gebruik; 
Frequente 
routines en 
patronen 
bevatten nog 
systematische 
fouten  

Correct 
gebruik 

Gebruik maken van frequente 
routines en patronen  

vwo 

      

die horen 
bij 
voorspel-
bare 
situaties.                

Redelijk 
accuraat  
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Tabel 10-5: Spelling en interpunctie 

Uitwerking activiteit Prestatiecondities Taaksituaties Prestatiestandaard 

  Niveau vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo vmbo-b 
vmbo
-k/g/t 

hav
o vwo 

vmbo-
b 

vmbo-
k/g/t havo vwo 

woorden en zinnen of 
regelmatig gebruikte 
basiszinnen overschrijven 

vmbo-b  

Bekende 
woorden en 
korte zinnen       

eenvoudige 
(verkeers)borde
n, instructies, 
namen van 
dagelijkse 
objecten en 
namen van 
winkels        

zijn niet 
altijd 
correct 
over-
geschr
even.       

Spellen  vmbo-b 

        

Eigen adres, 
nationaliteit en 
andere 
persoonlijke 
details       

zijn niet 
altijd 
correct 
gespeld       

a. Woorden en zinnen 
overschrijven.  
b. Spelling van korte woorden.  

vmbo-k/g/t 

  

Korte woorden en zinnen 
over alledaagse en 
vertrouwde onderwerpen; 
korte woorden die binnen 
het mondelinge 
vocabulaire van de 
schrijver vallen               

a. 
correct; 
b. 
fonetisch 
zeer 
beperkt 
correct.     

Tekst begrijpelijk opschrijven havo 

                    

Tekst is niet 
altijd 
samenhangend
, maar over het 
algemeen als 
geheel 
begrijpelijk.   

Spelling 
Interpunctie 
lay-out  

havo 

                    

zijn niet altijd 
accuraat 
genoeg om te 
kunnen volgen.   

Tekst begrijpelijk opschrijven vwo 

                      

over het 
algemeen als 
geheel 
begrijpelijk. 

Spelling 
interpunctie 
lay-out  

vwo 

                      

zijn in de 
meeste 
gevallen 
accuraat 
genoeg om te 
kunnen volgen. 
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Tabel 10-6: Coherentie 

Uitwerking activiteit Prestatiecondities Taaksituaties Prestatiestandaard 

  Niveau 
vmbo
-b 

vmbo-
k/g/t havo vwo 

vmbo-
b 

vmbo
-k/g/t 

hav
o vwo vmbo-b vmbo-k/g/t havo vwo 

Samenhangend schrijven: 
verbinden van woorden en 
woordgroepen 

vmbo-b 

                

Woorden of groepen 
van woorden zijn af 
en toe verbonden met 
basisvoegwoorden, 
zoals: ‘en’ of ‘dan’, 
maar nog niet 
systematisch 
uitgebreid met andere 
eenvoudige 
voegwoorden zoals: 
'maar' en 'omdat'.       

Samenhangend schrijven: 
verbinden van woorden en 
woordgroepen 

vmbo-k/g/t 

                  

Woorden of 
groepen van 
woorden zijn 
verbonden met 
basisvoegwoor
den, zoals: ‘en’ 
of ‘dan’     

Samenhangend schrijven: 
verbinden van groepen 
woorden en series van 
afzonderlijke elementen. 

havo 

    

korte, 
eenvoudige 
afzonderlijk
e 
elementen               

Groepen woorden en 
series van korte, 
eenvoudige 
afzonderlijke 
elementen zijn 
verbonden, maar 
vormen nog niet altijd 
een samenhangende 
lineaire reeks van 
punten.   

Samenhangend schrijven: 
verbinden van groepen 
woorden en series van 
afzonderlijke elementen.  

vwo 

                      

Een serie van 
korte, 
eenvoudige 
afzonderlijke 
elementen is 
verbonden tot 
een samen-
hangende 
lineaire reeks 
van punten. 
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10.3.2 Uitwerking deelattributen bij hoofdattribuut 4 Spelling, interpunctie en grammatica 
Het Engels kent een aantal werkwoordstijden en -vormen. Hieronder is weergegeven hoe ze zich tot elkaar 
verhouden en in welke volgorde ze worden aangeleerd in de methodes. Daaronder staat een overzicht van 
struikelblokken per schoolniveau.  

Op de volgende bladzijde is een aantal bekende grammaticale regels weergegeven bij het specifieke 
schoolniveau waarin ze voor het eerst aan de orde komen (op basis van de methodenanalyse). Op de 
hogere niveaus wordt kennis van de regels van de onderliggende niveaus verondersteld.  

PRESENT PAST FUTURE 
1. Simple present 
2. Present continuous (ing-vorm) 
 

4. Simple past 
5. Past continuous 
6. Present perfect 
8. Present perfect continuous / 
Past perfect continuous 

3. Future met to be going to  
7. Will / shall 

 

Struikelblokken / blokkades 

Vmbo-b en vmbo-k 
1. Het onjuist gebruik van de Continuous / ing-vorm (“I am being angry”).  
2. Het maken van eenvoudige vragen en ontkenningen (nog niet met “to do” maar met andere 

hulpwerkwoorden of vraagwoorden).  
3. De extra -s bij derde persoon enkelvoud.  
4. Onregelmatige meervoudsvormen.  

Vmbo-gt 
1. Het maken van vragen en ontkenningen met ‘to do’.  
2. De Present Perfect.  
3. Het verschil tussen bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden.  
4. Woordvolgorde met bijwoorden (bijvoorbeeld de regel “eerst plaats dan tijd”).  

Havo 
1. Het door elkaar gebruiken en herkennen van verschillende werkwoordstijden en -vormen (met 

name Present Perfect, Present Perfect Continuous en Past Perfect Continuous).  
2. De Passive voice. 
3. Het geven van een mening en deze onderbouwen met argumenten.  

Vwo 
1. Het door elkaar gebruiken van dezelfde werkwoordstijden en -vormen als de havo evenals de 

Passive voice, maar in mindere mate. Een correcte(re) spelling is onderscheidend ten opzichte van 
lagere niveaus. 

2. Naast het geven een mening en deze onderbouwen met argumenten, ook overtuigen. 

Overzicht onderwerpen per schoolniveau naar aanleiding van de methode-analyse 
Onderstaande onderwerpen zullen worden ondergebracht in een toetsmatrijs die toont welk onderwerp op 
welk niveau aan de orde komt en op welke wijze - dus in welk soort taaksituatie.  
NB: waar dit bevorderlijk is voor de herkenbaarheid, zijn onderwerpen in het Engels geschreven.  



 
176 

Vmbo-b / vmbo-k vmbo-gt havo vwo 

Werkwoordstijden:  Werkwoordstijden:  Werkwoordstijden:  Werkwoordstijden:  

Present simple Past simple 
Past perfect / past 
perfect vs past simple 

Alle tijden door elkaar 

Future met to be going 
to 

Verschil present en 
present continuous 

Past perfect continuous 
 

Continuous Future met will + shall Alle tijden door elkaar 

Present perfect 

 
Past continuous vs 
simple past  

 
Present continous vs to 
be going to 

  

 
Past simple vs present 
perfect  

Werkwoordsvormen: Werkwoordsvormen: Werkwoordsvormen: Werkwoordsvormen: 

Werkwoord to be 
Vragen/ontkenningen 
met to do  

Gerund Used to 

Vragen/ontkenningen 
met have got 

Gebiedende wijs 

Modale 
hulpwerkwoorden: 
can/could/to be able to, 
must, have to, should, 
should have, shouldn't, 
shouldn't have -> alles 
door elkaar 

 

Vragen met 
vraagwoorden 

Tag questions Passive voice 
 

Can / can't 

Modale 
hulpwerkwoorden: 
Can/could/to be able to, 
must, have to, should 

Indirect speech 
 

would like/love 

If/when (conditionals) 

Overig: Overig: Overig: Overig: 

Lidwoorden: a/an Meervouden  
Idiomatische 
uitdrukkingen / 
spreekwoorden 

Argumenten / overtuigen 

Hoeveelheden: 
many/much 

Verwijswoorden Neither/nor/so Spelling 

Rangtelwoorden Beleefde vragen 
Bezittelijke 
voornaamwoorden 

Uitspraak 

Dagen en maanden 
Bijvoeglijk naamwoorden 
versus bijwoorden  

Like/as 

Klokkijken 
Few, little / some, any / a 
lot of / lots of 

Voegwoorden (moeilijke) 

Uitnodigingen Voornaamwoorden ‘False friends’ 

Om informatie vragen 
Woordvolgorde bij 
bijwoorden 

Woordenboekgebruik 

Vergelijkingen Voorzetsels US vs UK Engels 

Voorstellen/ beschrijven Argumenten 

 
Reviewen van 
andermans teksten 
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10.3.3 Een vergelijking tussen het model van Deane en het leerlingmodel Engels 
Het leerlingmodel van Deane gaat van een onderverdeling in verschillende soorten vaardigheden met een 
opbouwend verband. Het leerlingmodel Engels is rechtstreeks ontleend aan het ERK/de tussendoelen. De 
subattributen bij beide modellen komen in grote lijnen overeen, behalve waar het gaat om specifieke eerste 
taal/tweedetaal attributen. Hieronder een vergelijking van de beide modellen.  

Laag van 
schrijfvaardigheid 
(volgens Deane) 

Activiteiten en 
vaardigheden 

(volgens Deane) 

Deelattributen Engels Vergelijking  

1. Sociaal 

Doelgericht schrijven (genre, 
rol, doel) 

 Het Sociale attribuut 
komt in grote lijnen 
overeen met 
Afstemming op doel 
en publiek.  
 

O
n
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st
e
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n

e
n

d
e 
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ed

en
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ka
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he
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k 
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ui

ke
n

 
- 

ka
n 
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ën
 to

ep
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se
n 

 

Perspectief innemen 
(standpunt, invalshoek, 
gerichtheid, vertolking)  

 

Affect tonen (houding, 
evaluatie, toon) 

- kan toon, doel en genre aanpassen 
en register consequent toepassen  
- kan informeel/formeel taalgebruik 
onderscheiden 

2. Conceptueel 

Beschrijving van ideeën 
(review, reflectie, descriptie) 

 Dit attribuut zien we 
vrijwel niet terug bij 
Engels omdat dit een 
hogere 
taalvaardigheid 
vereist dan bij 
onderbouw Engels 
wordt behaald. Op de 
inhoud wordt geen 
diagnostische 
beoordeling gegeven 
aangezien deze wordt 
aangereikt.  

Verklaren van ideeën; 
verbinden met andere 
bronnen (generalisatie, 
definiëren, analyse) 

 

Een conceptueel model 
beschrijven (synthesis, 
application, hypothesis-
formation, experimentation)  

 

Een oordeel geven (evaluatie, 
rechtvaardiging, kritiek) 

 

3. Tekstueel 
Tekststructuur 

Documentstructuur 
aanbrengen (organisatie, 
herordening) 

- kan de opbouw tekst aanpassen 
aan doel 
- kan een tekst logisch indelen met 
inleiding, kern, slot 
- kan een tekst voorzien van titel en 
tekstkopjes 
- kan een brief voorzien van datering, 
adressering, aanhef en 
ondertekening 
- kan layout en opmaak gebruiken 
- kan een heldere structuur 
aanbrengen met witregels, marges, 
kopjes, paragrafen 

Het element layout 
zien we bij Engels niet 
terug. Een aantal 
elementen van 
samenhang op 
alineaniveau zien we 
bij Engels minder 
terug.  

Samenhang aanbrengen: 
relevantie, focus, nadruk, 
relaties tussen bekende en 
nieuwe informatie, 
overgangen, verwijzingen in 
de tekst 

kan door gebruik van de juiste 
woorden en 
woordsoortensamenhang 
aanbrengen in tekst, bv: 
- (basis)voegwoorden  
- verwijswoorden 
- signaalwoorden 
- eventueel: argumenten 

Ontwikkeling van 
gedachtengang (topics, mate 
van uitwerking) 

 

4. Verbaal 
woordgebruik  
en zinsbouw 

Vocabulaire (verwantschap 
van woorden, woordkeuze, 
parafraseren 

- kan frequent/minder frequent 
voorkomende woorden gebruiken 

De verbale 
vaardigheden 
omvatten zowel 
woordenschat als 
grammatica. 
Grammatica is bij 
Engels 
samengevoegd met 
spelling. 

 

Zinsstructuur 
(zinscomplexiteit, variatie in 
zinnen, combineren van 
zinnen) 

kan de regels toepassen op het 
gebied van: 
- zinsconstructies/woordvolgorde 
 

Ambiguïteit/stijlfiguren(creatief 
gebruik van woorden, 
uitdrukkingen, semantische 
flexibiliteit, verhelderingen) 

- kan het woordgebruik variëren 
- kan idiomatische 
uitdrukkingen/standaardpatronen 
gebruiken 
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Laag van 
schrijfvaardigheid 
(volgens Deane) 

Activiteiten en 
vaardigheden 

(volgens Deane) 

Deelattributen Engels Vergelijking  

5. Orthografisch 
Woordvorming,  
grammatica, 
spelling 

Grammatica & usage 
(standard English) 

kan de regels toepassen op het 
gebied van- grammatica 

Bij Engels valt hier 
ook grammatica 
onder. 
Het omschakelen van 
code valt bij Engels 
onder Afstemming op 
publiek en doel.  

 

Spelling & mechanics 
(conventioneel geschreven 
vormen) 

kan de regels toepassen op het 
gebied van: 
- spelling 
- interpunctie 

Woordvorming (vervoegingen 
en verbuigingen, afleidingen, 
woordgroepen, woordfamilies)

 

Omschakelen van code 
(register, dialect) 

- kan de juiste basisconventies bij 
een formele brief gebruiken 
- kan informeel/formeel taalgebruik 
onderscheiden 
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10.3.5 De diagnostische tussendoelen voor Engels ondergebracht in het schema van Deane 
Laag van 
schrijfvaardigheid 
(volgens Deane) 

Activiteiten en vaardigheden 
(volgens Deane) 

Tussendoelen  

1. Sociaal Doelgericht schrijven (genre, rol, 
doel) 

Correspondentie 
15.1 wensen of groeten 
15.1 feitelijke zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen 
15.2 een afspraak te bevestigen of afzeggen 
15.2 over persoonlijke zaken schrijven 
15.3 persoonlijk briefje schrijven 
15.4 aan een chatsessie deelnemen 
15.3 schrijven aan instanties en zakelijke contacten 
15.4 op advertenties reageren 
15.5 deelnemen aan discussies 
Aantekeningen, berichten, formulieren 
16.1 een formulier invullen; 
16.3 een lijst met vragen over zichzelf invullen; 
16.4 standaardformulieren invullen 
16.2 eenvoudige aantekeningen maken 
16.2 telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven; 
16.3 memo's maken doorgegeven aan andere mensen 
16.4 advertentie opstellen. 
16.5 notities en aantekeningen maken voor zichzelf; 
16.6 notities en aantekeningen maken voor anderen; 
16.7 berichten schrijven over zaken van direct belang 
Verslagen en rapporten 
17.1 een verslag schrijven volgens een vast format; 
17.2 feitelijke informatie over vertrouwde onderwerpen 
samenvatten 
17.2 feitelijke informatie over vertrouwde onderwerpen 
becommentariëren; 
17.3 de informatie die hij/zij belangrijk acht, duidelijk opschrijven. 
Vrij schrijven 
18.1 zinnen opschrijven over zichzelf of over andere mensen; 
18.1 gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende 
onderwerpen binnen het eigen interessegebied 
18.2 in korte, eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven; 
18.2 verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en 
reacties op gebeurtenissen beschrijven; 
18.3 in korte, eenvoudige zinnen een persoon beschrijven 
18.3 een eenvoudig verhaaltje of opstel schrijven over een 
onderwerp dat hem/haar interesseert; 
18.4 kort en eenvoudig een gebeurtenis of een ervaring 
beschrijven. 

Perspectief innemen (standpunt, 
invalshoek, gerichtheid, vertolking)  

Bij 15.1 t/m 18.4 het ingenomen standpunt, de gekozen 
invalshoek, de gerichtheid, de wijze van vertolking aanpassen aan 
de kenmerken en wensen van het lezerspubliek 

Affect tonen (houding, evaluatie, 
toon) 

Bij 15.1 t/m 18.4 toon aanpassen aan het doel en de doelgroep 

2. Conceptueel Beschrijving van ideeën (review, 
reflectie, descriptie) 

De leerling kan op een systematische manier ideeën voor een 
geschreven boodschap ontwikkelen, zodat deze op een ordelijke, 
bij het doel passende manier kunnen worden overgebracht aan 
iemand die nog niet op de hoogte was van deze ideeën 
(narrative), deze nog niet begreep (expository), er niet in geloofde 
(persuasive) 

Verklaren van ideeën; verbinden 
met andere bronnen (generalisatie, 
definiëren, analyse) 
Een conceptueel model beschrijven 
(synthesis, application, hypothesis-
formation, experimentation)  
Een oordeel geven (evaluatie, 
rechtvaardiging, kritiek) 

3. Tekstueel 
tekststructuur 

Documentstructuur aanbrengen 
(organisatie, herordening) 

De leerling kan bij het schrijfproduct de tekst op een manier 
structureren die past bij het schrijfdoel en ertoe bijdraagt dat de 
boodschap bij de lezer overkomt en het schrijfdoel bereikt wordt. 

Samenhang aanbrengen: 
relevantie, focus, nadruk, relaties 
tussen bekende en nieuwe 
informatie, overgangen, 
verwijzingen in de tekst 

vmbo-b/k/g/t: Woorden of groepen van woorden zijn af en toe 
verbonden met basisvoegwoorden, zoals: ‘en’ of ‘dan’, maar nog 
niet systematisch uitgebreid met andere eenvoudige 
voegwoorden zoals: 'maar' en 'omdat'. 
hH: Groepen woorden en series van korte, eenvoudige 
afzonderlijke elementen zijn verbonden, maar vormen nog niet 
altijd een samenhangende lineaire reeks van punten. 
V: Een serie van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen is 
verbonden tot een samenhangende lineaire reeks van punten. 

Ontwikkeling van gedachtengang 
(topics, mate van uitwerking) 

H: Tekst is niet altijd samenhangend, maar over het algemeen als 
geheel begrijpelijk. 
V: Tekst is over het algemeen als geheel begrijpelijk. 
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Laag van 
schrijfvaardigheid 
(volgens Deane) 

Activiteiten en vaardigheden 
(volgens Deane) 

Tussendoelen  

4. Verbaal 
woordgebruik  
en zinsbouw 

Vocabulaire (verwantschap van 
woorden, woordkeuze, 
parafraseren 

vmbo-b: Woorden en zeer eenvoudige uitdrukkingen (over 
persoonlijke details en bepaalde concrete situaties). 
Vmbo-k/gt: Uit het hoofd geleerde eenvoudige uitdrukkingen en 
kleine groepen van woorden waarmee beperkte informatie wordt 
overgebracht (in eenvoudige alledaagse en vertrouwde situaties) 
H: De woordenschat is meestal toereikend om over alledaagse 
onderwerpen binnen de eigen leefwereld te schrijven, eventueel 
met behulp van omschrijvingen. 
V: De woordenschat is toereikend om over vertrouwde 
onderwerpen en actuele gebeurtenissen te schrijven, eventueel 
met behulp van omschrijvingen. 

Zinsstructuur (zinscomplexiteit, 
variatie in zinnen, combineren van 
zinnen) 

 

Ambiguïteit/stijlfiguren(creatief 
gebruik van woorden, 
uitdrukkingen, semantische 
flexibiliteit, verhelderingen) 

Gebruikmaken van een beperkt aantal eenvoudige uit het hoofd 
geleerde uitdrukkingen en eenvoudige grammaticale constructies. 
Hoeft nog niet correct.  

5. Orthografisch 
Woordvorming,  
grammatica, spelling 

Grammatica & usage (standard 
English) 

Correct gebruik maken van eenvoudige grammaticale 
constructies (die horen bij voorspelbare situaties).  
Frequente routines en patronen bevatten nog systematische 
fouten  
Redelijk accuraat gebruik maken van frequente routines en 
patronen (die horen bij voorspelbare situaties). 

Spelling & mechanics 
(conventioneel geschreven vormen)

vmbo-b: Bekende woorden en korte zinnen zoals op eenvoudige 
(verkeers)borden, instructies, namen van dagelijkse objecten en 
namen van winkels of regelmatig gebruikte basiszinnen zijn niet 
altijd correct overgeschreven. 
vmbo-b: Eigen adres, nationaliteit en andere persoonlijke details 
zijn niet altijd correct gespeld. 
vmbo-k/g/t Korte woorden en zinnen over alledaagse en 
vertrouwde onderwerpen zijn correct overgeschreven. Spelling 
van korte woorden die binnen het mondelinge vocabulaire van de 
schrijver vallen is fonetisch zeer beperkt correct. 
H: Spelling, interpunctie en lay-out zijn niet altijd accuraat genoeg 
om te kunnen volgen.  
V: Spelling, interpunctie en lay-out zijn in de meeste gevallen 
accuraat genoeg om te kunnen volgen. 

Woordvorming (vervoegingen en 
verbuigingen, afleidingen, 
woordgroepen, woordfamilies) 

 

Omschakelen van code (register, 
dialect) 
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10.3.6 Architectuur van de opgaven voor schrijfvaardigheid Engels 
 Aandachtspunten uitwerking Engels Voorbeeldopgave vmbo-b/k  vmbo-gt variant  havo/vwo variant  

1. Kenmerken taaksituatie     

a) Authenticiteit taakcontext 
Onveranderd echt, gereduceerd echt, gesimuleerd, 
gesymboliseerde, contextvrije schrijfsituatie. 

gesymboliseerde schrijfsituatie 
gesymboliseerde 
schrijfsituatie 

gesymboliseerde 
schrijfsituatie 

b) Beschrijvende taakkenmerken 
Onderwerp; Schrijfgenre: correspondentie; formulieren; 
verslagen; vrij schrijven; schrijfdoel: narratief; persuasief; 
betogend; interpretatief; directief. 

Onderwerp:  
Genre: Verslagen/ 
rapporten 
Schrijfdoel: interpretatief 

Onderwerp:  
Genre: Verslagen/ 
rapporten 
Schrijfdoel: interpretatief 

Onderwerp:  
Genre: Verslagen/ 
rapporten 
Schrijfdoel: interpretatief 

c) Kritieke taakfactoren 

Nabijheid tot de leerling (voor en over zichzelf, vertrouwde 
zaken, bekende onderwerpen, eigen interessegebied; 
mensen in de directe omgeving; zaken van direct belang 
versus tegenovergestelde). 

Nabij tot leerling Nabij tot leerling Nabij tot leerling 

2. Stimuli 

Geschreven tekst, foto’s, illustraties, grafieken, kaarten, 
tabellen, diagrammen, schema’s, symbolen, pictogrammen, 
filmpjes, animaties, spreadsheets, gesproken tekst, 
objecten, sociale situatie, social media. 

Filmpje met geluid en stills van 
gebeurtenissen 

Filmpje met geluid Filmpje met geluid 

3. Taakstructurering 

a) Structurering probleemdefinitie 
Ongestructureerd, matig, sterk gestructureerde 
probleemdefinitie (vrij-vast schrijfformat). 

Sterk gestructureerd 
Matig gestructureerde 
probleemdefinitie 

Ongestructureerde 
probleemdefinitie 

b) Aard en mate van taakinstructies Mate van detail; sturing van uitwerking. Sterke sturing van uitwerking 
Matige sturing van 
uitwerking 

Beperkte sturing van 
uitwerking 

c) Beschikbaarheid van alternatieve 
werkwijzen 

Eén vaste werkwijze of meerdere werkwijzen. Gestuurde werkwijze Meerdere werkwijzen Meerdere werkwijzen 

d) Beschikbaarheid van alternatieve 
oplossingen/producten 

Eén specifieke correcte oplossing of product of meerdere 
correcte oplossingen/producten. 

Meerdere oplossingen Meerdere oplossingen Meerdere oplossingen 

e) Mate van interactiviteit 
Geen (niet interactief) wel verandering in de taaksituatie 
(wel interactief). 

Niet interactief Niet interactief Niet interactief 

g) Vereiste gereedschappen Pen, papier, computer, social media software. Schrijfsoftware Schrijfsoftware Schrijfsoftware 
h) Beschikbare strategische 
hulpmiddelen 

(online) woordenboek; lijst met woorden. Lijst met sleutelwoorden Geen Geen 

4. Responsekenmerken 
4a) Responsemodaliteit Verbaal – performaal. Verbaal Verbaal Verbaal 
4b) Responsestructuur Open, gesloten (meerkeuze), meervoudige respons. Open Open Open 
4c) Uitwerkingsvereisten naar mate 
van verfijning  

Lengte-eisen (aantal woorden); globaal-specifiek (globaal-
gedetailleerd uitwerken); gewenst gebruik van vaktaal. 

Minimaal aantal woorden (100) 
Minimaal aantal woorden 
(150) 

Minimaal aantal woorden 
(200) 

4d) Gevolgen van de taak 
Met of zonder direct waarneembare gevolgen voor 
uitvoerende zelf, ontvangers, anderen of objecten. 

Geen gevolgen Geen gevolgen Geen gevolgen 

* N.B. De schrijfdoelen zijn als volgt nader te omschrijven:  
Narratief: wensen, groeten, nieuwtjes uitwisselen, feiten beschrijven, afspraak bevestigen of afzeggen, over persoonlijke zaken schrijven; instanties en zakelijke contacten; 
persoon beschrijven; gebeurtenis of een ervaring beschrijven; gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven; verhaaltje schrijven. 
Persuasief : op advertenties reageren; deelnemen aan discussies; advertentie opstellen; een verzoek indienen, een klacht indienen. 
Betogend: memo's schrijven; opstel schrijven.  
Interpretatief: aantekeningen maken; telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven; standaardformulieren invullen; vragenlijst invullen; feitelijke informatie 
samenvatten; informatie becommentariëren. 
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10.3.7 Voorbeeldschrijfopdrachten en -uitwerkingen 

Uitwerking van formulieropdracht vmbo-b/k 

Vraag Voorbeelduitwerking 

 
What is your name? 

 
I’m/My name is Ymke Boersma 

 
Do you like animals - what is your favourite pet? 

 
I like dogs very much. 

 
How do you go to school every day? 

 
I go with the bike 

 
What subject do you like best at school? 

 
My best subject at school is gym 

 
What sport do you like? 

 
I like football, my club is Heerenveen 

 
Do you have any brothers or sisters? 

 
I have one sister, her name is Klaske but no 
brothers 

 
What food do you like to eat? 

 
I like to eat pizzas and pancakes. And also 
icecream in summer 

 
Do you go on holiday in the summer holidays? 

 
Yes, I go to a camping in Italy. 
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Twee voorbeelduitwerkingen van een brief uit een eindexamen van vmbo-gt 

BM Experiment 
London 
WC1 N 3XX 
Great Britain 
 
Cornelis Kuijtstraat 101 
2515 PX The Hague 
Holland 
 
The Hague, 26th March 2001 
 
Dear Dr. Sheldrake, 
I red your ad in the Observer about you 
experiment to research dog’s senses and 
telepathic. I love join you with this experment. 
My dog obients and likes to play. 
I have a pitbull. It’s a female dog and her nam 
is Lady. She haves a brown fur and short tail. 
I have him for six years and I got him from the 
asylum. 
I like to now were the experiment gonna take 
place and how long will it take to travel. 
The Distance must not be very long and I like 
to be payed for the travel expenses 
I like to get your anwser soon as possible 
your faithfull 
Amit 
(108 woorden) 
 
 
Beoordeling: 
Conventies 0 (volgorde adressen, naam 
afzender, slotgroet) 
Taalgebruik 1 (x 2) 
Inhoud 0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 0 
Totaal 2 
 

BM Experiment 
London 
WC1N 3XX 
Great Britain 
 
Lonnekerstraat 12 
2541 TT Den Haag 
The Netherlands 
 
The Hague, 26 th March 2001 
 
Dear Sir Sheldrake, 
I saw you ad in the newspaper, and I would 
like to be a part of the research. 
My dog has special qualities. He can do a lot 
of tricks and has a lot of energy. 
His name is Symphony and he’s 5 years old. 
He’s got braun eyes and a beautiful black-
whited fur. My grandmother gave him to me 
when he was 7 months old. 
I would like to know where the experiment will 
take place. 
The condition is that I won’t have to travel to 
far and I would like to have the expenses 
payed for. 
Yours sincerly, 
Carlos 
P.S. Please write back soon. 
(103 woorden) 
 
Beoordeling: 
Conventies 0 (volgorde adressen, naam 
afzender, aanhef) 
Taalgebruik 3 (x 2) 
Inhoud 0 (elementen 3 en 5 verkeerd uitgewerkt) 
Communicatieve effectiviteit 1 
Totaal 7 
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Voorbeelduitwerking van een schrijfopdracht uit een (digitaal) eindexamen van  
vmbo-k 2010 
Schrijfopdracht ‘Holiday from Hell’  Uitwerking en beoordeling 

Je hebt op internet de advertentie 
‘Holiday from Hell’ gezien. Je 
besluit een e-mail te schrijven over 
een mislukte vakantie in Spanje. 
 
Gebruik gewoon/correct Engels, 
geen MSN/SMS-taal. 
Verwerk de volgende 8 elementen 
in je e-mail: 

1 Stel jezelf voor en vertel 
waar je de advertentie hebt 
gezien. 

2 Vertel dat je met drie 
vrienden/vriendinnen naar 
Spanje bent geweest. 

3 om te vieren dat jullie 
geslaagd waren voor je 
examen. 

4 Vertel hoe je aan het geld 
voor de reis bent gekomen 
(bijv. baantje) 

5 Vertel dat het op het 
vliegveld al misging: het 
vliegtuig had 10 uur 
vertraging! 

6 Verzin zelf nog drie andere 
dingen die in Spanje 
misgingen (bijv. over 
hotelkamer / zwembad / 
eten. 

7 Zeg dat je hoopt dat jouw 
verhaal wordt uitgekozen. 

8 Sluit af met een groet, je 
(voor) naam, leeftijd, 
woonplaats en land. 

 

Deze schrijfopdracht moet beoordeeld worden op de aspecten: 
taalgebruik en inhoud. 
 
Voorbeelduitwerking: 
Hello people from My Holiday from Hell, 
I’m @@ , @@ years old and I live in @@@@@. 
I have been on holiday to Salou in Spain with three friends from 
school. 
We had passed our final exams and we wanted to celebrate 
that. 
When we arrived at Schiphol airport everything started to go 
wrong. The plane had a delay of 10 hours!!  
When we finally arrived in Spain we went to our hotel. It was 
next to a railway line and the beach was far away! They was no 
bus to go to the beach so we had to walk in the heat for one 
hour every day.  
The food we got in our hotel was disgusting: only fried fish and 
no chips at all!  
We hope our story is chosen so that we can have some fun 
after all. 
Bye, 
[142 words.] 
 
TAALGEBRUIK 
maximaal 2 punten  
Onder dit criterium valt de beoordeling van zinsbouw, 
woordgebruik (inclusief het gebruik van de aanspreekvorm) 
grammatica en spelling. Niet iedere fout is even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik over het algemeen ernstiger/storender dan 
spelfouten. Spelfouten dienen het lichtste gewicht te krijgen. 
 
0 = zeer zwak (veel ernstige fouten m.b.t. zinsbouw, 
woordgebruik en spelling. De communicatie is ernstig 
verstoord.) 
1 = voldoende (enkele fouten m.b.t. zinsbouw, woordgebruik 
en spelling. De communicatie is slechts hier en daar verstoord.)
2 = goed (enkel foutje. De communicatie verloopt 
probleemloos.) 
 
INHOUD 
maximaal 3 punten 
Alle volledig uitgevoerde elementen van de opdracht leveren 
samen drie punten op, ongeacht eventuele taalfouten 
(taalfouten komen aan de orde onder 'taalgebruik'). 
Als er één inhoudselement ontbreekt, levert dat twee punten 
op. Als er twee inhoudselementen ontbreken, levert dat één 
punt op Als er meer dan één inhoudselement ontbreekt, geen 
punten geven. 
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Voorbeelduitwerking van een schrijfopdracht uit een (digitaal) voorbeeldexamen van  
vmbo-b 
CHATOPDRACHT  
(na chatteksten over het slaan van kinderen) 

Uitwerking en beoordeling 

Je hebt net op een chatsite de meningen gelezen 
van jongeren over het onderwerp ‘Mogen ouders 
hun kinderen slaan?’ Je hebt ook het 
commentaar van Amy gelezen en je stuurt haar 
een reactie. Jij bent Dutchie. 
Schrijf je reacties in de invulvakken. Je mag géén 
MSN/SMS-taal gebruiken zoals CU (See you), 
4U (for you) 
 
Opdracht inclusief voorbeelduitwerking: 
Amy: …Smacking is a quick and immediate 
way of telling children off! 
Dutchie  Zeg dat je het niet met haar eens 
bent. 
 
I don’t agree with you! 
 
Amy: How do your parents punish you when 
you’ve done something wrong? 
Dutchie  Vertel dat je dan op zaterdagavond 
niet mag uitgaan met je vrienden. 
 
Then I cannot go out with my friends on 
Saturday evening. 
 
Amy: Is there a law against smacking children 
in Holland? 
Dutchie  Zeg dat in Nederland ouders hun 
kinderen niet mogen slaan. 
 
In the Netherlands parents cannot/are not 
allowed to hit their children. 
 
Amy: And what about schoolteachers? 
Dutchie  Zeg dat de wet is voor alle 
volwassenen, dus ook leraren. 
 
It’s the law for all adults, so also for 
teachers 
 
Amy: So you’re from Holland. I’d like to go 
there once. 
Dutchie  Vraag of ze het leuk vindt om bij je 
langs te komen in @@@ (je woonplaats) 
 
Would you like to come and visit me in 
@@@@(woonplaats)? 
 

 

Deze schrijfopdracht moet beoordeeld worden op 
de aspecten: taalgebruik en inhoud. 
 
TAALGEBRUIK 
maximaal 2 punten  
Onder dit criterium valt de beoordeling van 
zinsbouw, woordgebruik (inclusief het gebruik 
van de aanspreekvorm) grammatica en spelling. 
Niet iedere fout is even ernstig of communicatief 
storend. Zo zijn fouten m.b.t. zinsbouw en 
woordgebruik over het algemeen 
ernstiger/storender dan spelfouten. Spelfouten 
dienen het lichtste gewicht te krijgen. 
 
0 = zeer zwak (veel ernstige fouten m.b.t. 
zinsbouw, woordgebruik en spelling. De 
communicatie is ernstig verstoord.) 
1 = voldoende (enkele fouten m.b.t. zinsbouw, 
woordgebruik en spelling. De communicatie is 
slechts hier en daar verstoord.) 
2 = goed (enkel foutje. De communicatie verloopt 
probleemloos.) 
 
INHOUD 
maximaal 2 punten 
Alle volledig uitgevoerde elementen van de 
opdracht leveren samen twee punten op, 
ongeacht eventuele taalfouten (taalfouten komen 
aan de orde onder 'taalgebruik'). 
Als er één inhoudselement ontbreekt, levert dat 1 
punt op. Als er meer dan één inhoudselement 
ontbreekt, 0 punten geven. 
 
Opmerkingen: 
De leerling mag geen gebruik maken van 
'MSN/SMS-taal' zoals: CU (See you), 4U (for 
you), Greetz, etc. 
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10.3.8 Overzicht van automatisch te beoordelen tekstkenmerken te gebruiken bij Engels 
Er zijn vele mogelijkheden voor het automatisch scoren van teksten (zie ook bijlage 10.2.3).  
Hieronder staan de karakteristieken die relevant en zinvol lijken voor Engels.  

1. Gemiddelde zinslengte (langere zinnen duiden op hogere taalvaardigheid en meer gebruik van 
voegwoorden) -> COHERENTIE.  

2. Gemiddelde woordlengte (langere woorden duiden op hogere taalvaardigheid). -> 
WOORDENSCHAT 

3. Type/token-ratio - ratio tussen de unieke en het totale aantal woorden in de tekst. -> 
WOORDENSCHAT 

4. Overlap met bekende foutenlijsten - aantal aangetroffen typfouten volgens een bestaande lijst van 
ruim 10 duizend bekende fouten. -> SPELLING, INTERPUNCTIE EN GRAMMATICA 

5. Verb agreement-fouten - aantal aangetroffen fouten volgens geheugengebaseerde 
contextgevoelige correctiemodellen. -> GRAMMATICA 

6. Homofonie en confusiblefouten - automatisch gedetecteerde veelvoorkomende verwarringen tussen 
paren als it´s en its, there en their en they´re, enzovoort. -> SPELLING, INTERPUNCTIE EN 
GRAMMATICA 
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10.1 Bijlagen hoofdstuk 7 Rapportagemodel van de diagnostische 
tussentijdse toets 

10.1.1 Voorbeeldrapportages wiskunde 

Leerlingrapportage vmbo

 

Leerlingrapportage vmbo: 
gedetailleerd
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Leerlingrapportage havo/vwo

 

Leerlingrapportage havo/vwo: 
gedetailleerd
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Groepsrapportage vmbo: overzicht

 

Groepsrapportage vmbo: gedetailleerd
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Schoolrapportage

 

Landelijke rapportage vmbo‐b
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10.1.2 Voorbeeldrapportages schrijfvaardigheid Nederlands 

Leerlingrapportage vmbo

 

Leerlingrapportage vmbo: 
gedetailleerd
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Leerlingrapportage havo/vwo

 

Leerlingrapportage havo/vwo: 
gedetailleerd
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Groepsrapportage vmbo: overzicht

 

Groepsrapportage vmbo: gedetailleerd
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Schoolrapportage

 

Landelijke rapportage vmbo‐b
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10.1.3 Voorbeeldrapportages schrijfvaardigheid Engels 

Leerlingrapportage vmbo

 

Leerlingrapportage vmbo: 
gedetailleerd
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Leerlingrapportage havo/vwo

 

Leerlingrapportage havo/vwo: 
gedetailleerd

 



 

  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2012 

197 Bijlagen 

Groepsrapportage vmbo: overzicht

 

Groepsrapportage vmbo: gedetailleerd
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Schoolrapportage

 

Landelijke rapportage vmbo‐b
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