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Inleiding 
 

Deze ToetsSpecial over dynamic assessment bestaat uit twee delen: 
 

1. een theoretische inleiding waarin we aandacht besteden aan de 
achtergrond, doelen, methoden en beperkingen van dynamic 
assessment;  

 
2. een praktische toepassing van dynamic assessment voor het 

ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden van leerlingen 
met een beperking. 
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1 Dynamic assessment 
 

1.1 Definitie 
Om onderwijs op maat te kunnen geven moeten docenten weten hoe leerlingen 
leren, waar zij problemen mee hebben en wat er nodig is om het leren te 
verbeteren. De gangbare toetsen en leerlingvolgsystemen geven hierover vaak 
weinig informatie. De leerling moet de toets volledig zelfstandig maken. Als de 
leerling tijdens de afname een probleem tegenkomt, mag de docent niet 
helpen, bijvoorbeeld door hints, uitleg, feedback of instructie te geven. 
Daardoor krijgt de docent weinig informatie over het leerproces en wat nodig is 
om dat te verbeteren. Het is daarom wenselijk om ook andere toetsen te 
gebruiken die daar wel informatie over verschaffen. Een van die toetsvormen is 
Dynamic Assessment (hierna DA). DA is een vorm van evaluatie in dienst van het 
leren waarin onderwijzen, leren en toetsen volledig geïntegreerd zijn. Wat DA 
onderscheidt van de meeste andere vormen van toetsing is dat de docent de 
leerling tijdens de afname mag helpen. Volgens een gezaghebbende en veel 
geciteerde definitie verwijst de term DA naar: 

“… an assessment of a child’s perception, learning, thinking, and problem 
solving using an active teaching process, with an aim to modifying his/her 
cognitive functioning and observing subsequent changes in learning and 
problem-solving patterns within the testing situation (Tzuriel, 2001, p. 6).  
 

1.2 Oorsprong en achtergrond 
 
Oorsprong 
In het reguliere onderwijs is DA een nog vrij onbekend fenomeen. Op het gebied 
van de IQ-meting is DA daarentegen al veelvuldig met succes toegepast (Resing, 
2006; Van der Aalsvoort, Resing & Ruijssenaars, 2002). Een voorbeeld is het 
onderzoek van Kaniel, Tzuriel, Feuerstein, Ben-Shacher en Eitan (1991). De 
onderzoekers constateerden dat Ethiopische immigranten op een IQ-test 
significant lagere scores behaalden dan geboren en getogen Israëli’s. Zij 
vermoedden dat de achterstand van de immigranten niet te maken had met 

hun IQ, maar met hun onbekendheid met de taken uit de IQ-test. Om 
immigranten meer vertrouwd te maken met de testtaken ontwierpen de 
onderzoekers een kortdurend DA mediatieprogramma. Op de test na afloop 
van de mediatie bleken de resultaten van de immigranten vergelijkbaar met die 
van de Israëli’s, waaruit de onderzoekers concludeerden dat DA een effectief 
middel is om achterstanden te remediëren.  
 
DA als een reactie op static assessments 
Het belang van DA voor de verbetering van onderwijzen en leren wordt vooral 
gemotiveerd door te wijzen op de (vermeende) tekortkomingen van de huidige 
toetspraktijk. Aanleiding is vooral de breed gedeelde bezorgdheid over de 
bruikbaarheid van de gebruikelijke toetsen voor leerlingen uit 
minderheidsgroepen en voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Vaak 
wordt DA dan afgezet tegen zogeheten static assessment (hierna SA). De term 
SA verwijst naar “a test where the examiner presents items to the child and 
records his/her response without an attempt to intervene in order to change, 
guide, or improve the child’s performance” (Tzuriel, 2000, p. 386). De volgende 
kenmerken van SA worden in de literatuur vaak genoemd:  
 Een SA meet wat de leerling van het voorafgaande onderwijs heeft 

opgestoken; de toetsing geeft weinig informatie over de oorzaken van 
leerproblemen en wat er nodig is om het leren te verbeteren.  

 Een SA is een gestandaardiseerde toets die volgens een strikt protocol 
wordt afgenomen. De docent stelt zich neutraal op en mag de leerling 
tijdens de afname geen instructie of feedback geven. De uitslag krijgen de 
leerlingen meestal pas geruime tijd na de afname, als zij alweer begonnen 
zijn met het leren voor de volgende toets (Sternberg & Grigorenko, 2002).  

 Een SA is doorgaans landelijk genormeerd. De docent vergelijkt de prestatie 
van een leerling met die van leerlingen uit een landelijk representatieve 
steekproef van leerlingen van dezelfde leeftijd of hetzelfde leerjaar. 

 Een SA geeft geen informatie over non-cognitieve factoren die het leren 
positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden, zoals aandachtig werken, 
gemotiveerd werken en werken zonder storende gedragsproblematiek.  

 
Het is mede om deze redenen dat docenten het verkrijgen van informatie over 
het leerproces, het leerpotentieel en de planning van het vervolgtraject 
belangrijker vinden dan het vergelijken van de prestaties van de leerling met 
die van andere leerlingen (Bosma, Hessels & Resing, 2012).  
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SA minder geschikt voor leerlingen met een achterstand of beperking  
Er zijn aanwijzingen dat SA minder geschikt is voor leerlingen met een sociaal-
culturele achterstand en/of een (verstandelijke) beperking (Tzuriel, 2000, 2001; 
Scheltinga, Keuning & Kuhlemeier, 2014). Hierna geven we zes, onderling 
samenhangende redenen:  
 
1. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn tot op zekere hoogte 

hulpbehoevend. Sommigen zullen gedurende hun hele leven tenminste 
enige hulp en begeleiding nodig hebben (ook al zien we de laatste jaren een 
verschuiving van de begeleiding van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’). De 
vraag is dan hoe relevant het is om te weten wat een leerling in een 
kunstmatige testsituatie geheel zelfstandig kan. Veel belangrijker lijkt het 
om te weten wat het leerpotentieel van de leerling is, dit wil zeggen wat een 
leerling met hulp van een betrokken en deskundige volwassene in een 
natuurlijke setting kan bereiken en hoeveel en welke hulp en begeleiding 
daarvoor in het vervolgtraject nodig zijn (Feuerstein, 1979; Tzuriel, 2001).  

 
2. SA kan de prestaties van leerlingen systematisch onderschatten (Resing, 

2006; Scheltinga, Keuning & Kuhlemeier, 2014). Vanwege een achterstand in 
de instructietaal hebben leerlingen met een beperking vaak moeite met het 
begrijpen van de aanwijzingen voor het uitvoeren van de testtaken en de 
taal waarin de vragen gesteld zijn. Het kost hen vaak moeite om zich het 
taalgebruik en de procedures van gestandaardiseerde toetsen eigen te 
maken. Vooral als er een tijdslimiet op de toets zit, presteren zij vaak onder 
hun mogelijkheden wat hun zelfbeeld en motivatie nadelig kan 
beïnvloeden. De gebruikelijke toetsen zijn voor deze risicoleerlingen vaak 
uitzonderlijk moeilijk (bodemeffecten!), waardoor ze de toekomstige 
schoolprestaties slecht voorspellen. Daardoor wijst een zwakke prestatie op 
een SA niet noodzakelijkerwijs op een lage vaardigheid (Kester, Peña & 
Gillam, 2001; Peña, Quinn & Iglesias, 1992; Scheltinga, Keuning & 
Kuhlemeier, 2014; Tzuriel, 2001). Er zijn aanwijzingen dat risicoleerlingen 
daardoor nogal eens ten onrechte in speciale onderwijsprogramma’s 
terechtkomen, terwijl zij met passende hulp en begeleiding gewoon in het 
reguliere onderwijs hadden kunnen blijven.  

 
 

3. Leerlingen in het speciaal onderwijs verschillen sterk van elkaar voor wat 
betreft hun (non-)cognitieve mogelijkheden en de hulp en begeleiding die zij 
nodig hebben. Vergelijking met de gemiddelde leerling van een landelijke 
steekproef van leeftijds- of jaargenoten is daardoor minder zinvol dan voor 
leerlingen in het regulier onderwijs (Van Boxtel, Hollenberg, Horsels & 
Kleintjes, 2012).  

 
4. Onderzoek heeft laten zien dat feedback een belangrijk middel is om de 

leerprestaties te bevorderen (Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 
1996; Sluijsmans, Joosten-ten Brinke & Van der Vleuten, 2013). Gezien hun 
kortere spanningsboog hebben leerlingen met een beperking extra 
behoefte aan onmiddellijke, gerichte en gepersonaliseerde feedback op hun 
toetsprestaties. De afname van een SA biedt de docent echter weinig 
informatie over wat er precies fout gaat in het leerproces en welke 
strategieën nodig zijn om het leren verder te ontwikkelen (Resing, 2006). 
Onmiddellijke feedback is in een SA niet mogelijk, omdat de docent de 
leerling tijdens de afname niet mag instrueren of helpen. Dit pleit ervoor om 
toetsing, onderwijzen en leren waar mogelijk en zinvol te integreren (Black 
& William, 1998a,b).  

 
5. Behalve op cognitief gebied hebben leerlingen in het speciaal onderwijs 

vooral behoefte aan hulp en ondersteuning op sociaal-emotioneel en 
gedragsmatig gebied. SA biedt daarover geen informatie. Dit pleit voor een 
vorm van toetsing waarmee de docent cognitieve en non-cognitieve 
vaardigheden in onderlinge samenhang kan vaststellen, volgen en 
verbeteren.  

 
6. Er zijn aanwijzingen dat SA minder geschikt is voor het meten van 

metacognitieve vaardigheden, ook wel aangeduid als ‘leren leren’, 
zelfregulering, executieve functies of cognitieve flexibiliteit. Tzuriel (2001) 
beargumenteert dit als volgt: ‘… if the intended goal is to teach children 
how to learn, the outcome measure should tap precisely that goal’ (p. 426).  
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SA heeft natuurlijk niet alleen maar nadelen. Voor het meten, volgen en 
voorspellen van leerprestaties is SA efficiënter dan DA. Met een 
leerlingvolgsysteem (LOVS) kunnen scholen de vorderingen van de leerlingen 
bijvoorbeeld nauwkeurig in beeld brengen en over de jaren heen volgen. Dit 
verkleint de kans dat leerlingen die achterblijven of vooruitlopen onopgemerkt 
blijven (kansengelijkheid!). Een LOVS is uitermate geschikt om de prestaties 
van leerlingen onderling te vergelijken. Bovendien biedt een LOVS houvast bij 
het afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van de leerlingen. 
Tot slot is een LOVS bruikbaar voor het afleggen van verantwoording over de 
kwaliteit van het gegeven onderwijs aan bijvoorbeeld de Inspectie van het 
Onderwijs of de ouders. Wil men echter weten wat er nodig is om de vaak 
ongunstige voorspellingen voor leerlingen met een verstandelijke beperking te 
weerleggen, dan lijkt DA te verkiezen boven SA (Tzuriel, 2000, 2001). Feuerstein, 
Rand en Hoffman (1979) wijzen in dit verband op een verschil in de filosofische 
uitgangspunten van beide vormen van evaluatie. Een passief-accepterende 
aanpak zou kenmerkend zijn voor SA en een actief-modificerende aanpak voor 
DA.  
 

1.3 Kenmerken 
In het onderwijs is DA een nog relatief onbekend en weinig toegepast 
fenomeen. DA vertegenwoordigt een toekomstgerichte benadering van 
toetsing die gericht is op het exploreren van de zones van actuele en naaste 
ontwikkeling. Het verschil tussen beide zones beschrijft Vygotsky (1978) als 
volgt:  
 

“the actual developmental level as determined by independent problem 
solving and the level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers” (p. 86).  

 
Een SA geeft informatie over de ondergrens van de zone van naaste 
ontwikkeling ofwel wat een leerling kan zonder de hulp van anderen. Een DA 
exploreert daarentegen vooral de bovengrens van deze zone. Het geeft 
docenten een indicatie van het leerpotentieel, ook wel leerbaarheid, 
leervermogen, veranderbaarheid of modificeerbaarheid genoemd (Tzuriel, 
2001). Hier gaat het om de mate waarin de leerling in staat is om te profiteren 

van de instructie, hulp en begeleiding van de docent. Ofwel, wat de leerling in 
het vervolgtraject kan bereiken als er passende instructie, hulp en begeleiding 
gegeven zou worden. Hieronder gaan we wat dieper in op enkele basale 
kenmerken die een DA onderscheiden van een SA:  
 Toetsen in dienst van het leren  
 Instructie en begeleiding tijdens de afname 
 Observatie en beoordeling tijdens de afname 
 Vaststellen van leervermogen of leerpotentieel 
 Onderwijskundig ontwerp  
 Dynamic assessment versus dynamic testing 
 Integratie van (meta)cognitief en sociaal-emotioneel leren  
 Menselijke versus digitale feedback 
 
Toetsen in dienst van het leren 
In een DA staat de toetsing geheel in dienst van het leren. Het belangrijkste 
verschil met SA is dat de docent de leerling als dat nodig is tijdens de afname 
mag helpen, bijvoorbeeld door feedback te geven, oplossingsstrategieën aan te 
rijken of transfertaken aan te bieden. Tijdens de afname observeert de docent 
het leren van de leerling, zoals de manier waarop deze de taak aanpakt, de 
fouten die hij of zij daarbij maakt en de vaardigheid om zichzelf te corrigeren. 
Tegelijkertijd zoekt de docent – via zorgvuldige en betrokken interacties met de 
leerling – naar oorzaken van (meta)cognitieve en sociaal-emotionele 
problemen die het leren belemmeren. De interactie met de leerling biedt 
waardevolle informatie over wat er nodig is om het leren te verbeteren. Het 
grote voordeel van DA is dat het procesgerichte informatie oplevert die direct 
gerelateerd is aan het voorafgaande onderwijs, via directe communicatie 
tussen docent en leerling tot stand is gekomen en daardoor onmiddellijk 
bruikbaar is ter verbetering van het leerproces.  
 
Instructie en begeleiding tijdens de afname 
De kern van een DA is de instructie tijdens de afname van de toets, veelal 
aangeduid als de mediatie of de gemedieerde leerervaring (Grigorenko & 
Sternberg, 1988). Naar de wijze waarop de mediatie het beste kan 
plaatsvinden, is al veel ontwerponderzoek verricht (Budoff, Meskin & Harrison, 
1971; Campione, 1989; Carlson & Wiedl, 1978; Feuerstein, 1979; Lidz, 1987, 1991; 
Palincsar, Brown & Campione, 1994; Sternberg & Grigenko, 2002; Swanson & 
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Sandwichmodel, ofwel onderzoekgerichte DA 
In het sandwichmodel wordt de toetsing uitgevoerd volgens een voormeting 
mediatie-nameting ontwerp. In de voormeting wordt eerst de baseline score 
vastgesteld. Daarbij maakt de leerling de toets geheel zelfstandig, dus zonder hulp 
van de docent, zodat er in feite sprake is van een SA.  
Daarna volgt een (korte) interventie van onderwijs en leren, vaak aangeduid als de 
fase van gemedieerde leerervaring, waarbij de docent of onderzoeker de mediator 
is. De mediatie bestaat uit instructie, met bijvoorbeeld hints en aanwijzingen, die 
wordt gegeven tot het ontwikkelingsdoel bereikt is en de leerling de taak 
zelfstandig kan uitvoeren (Resing, 2006). Na de mediatie volgt de natest, die de 
leerling opnieuw geheel zelfstandig moet maken.  
De interventie duurt meestal maar kort, terwijl de uitvoering ervan 
gestandaardiseerd is aan de hand van gedetailleerde handleidingen, protocollen 
of scripts.  
 

Lussier, 2001; Tzuriel, 2001). Een van de ontwerpprincipes is dat de docent niet 
méér instructie geeft dan voor een zelfstandige uitvoering van de taak vereist 
is. Een kleine hint kan namelijk al voldoende zijn om het leerpotentieel te 
activeren. Daarnaast is het van belang dat de hoeveelheid hulp en de mate van 
expliciete instructie langzaam toeneemt al naar gelang de behoefte van de 
leerling. Idealiter wordt de mediatie gegeven tot het leer- of ontwikkelingsdoel 
bereikt is en de leerling de taak zelfstandig kan uitvoeren (Resing, 2006). 
Aangezien de instructie optimaal wordt afgestemd op de specifieke 
leerproblemen van de leerling, biedt gepersonaliseerde mediatie met 
onmiddellijke feedback en remediëring de grootste kans op verbetering van het 
leren.  
 
Observatie en beoordeling tijdens de afname 
In een DA is gedragsobservatie een belangrijke methode om informatie in te 
winnen over hoe de leerling reageert op de mediatie en wat er nodig is om het 
leren te verbeteren. De observaties kunnen op anekdotische wijze en/of met 
gestructureerde observatie- of beoordelingslijsten vastgelegd worden. Deze 
meten doorgaans geen specifieke vakvaardigheden. Het accent ligt op 
ondersteunende vaardigheden die van belang zijn voor het vaststellen van het 
leerpotentieel (Lidz, 1987, 1991; Tzuriel, 2001). Zie deel 2 voor een praktische 
toepassing op het gebied van zelfregulerende vaardigheden van leerlingen met 
een beperking.  
 
Vaststellen van leervermogen of leerpotentieel 
Een DA is gericht op het vaststellen van het leervermogen of het leerpotentieel 
(Lidz, 1987, 1991; Sternberg & Grigorenko, 2002; Tzuriel, 2001). Daaronder 
verstaan we het niveau dat de leerling met hulp van een volwassene kan 
bereiken (Vygotsky, 1987). De toetsing kijkt niet alleen terug, maar vooral 
vooruit. De rapportage laat niet alleen zien wat de leerling al wel en nog niet 
kan, maar ook hoeveel en welke instructie, hulp en begeleiding de docent heeft 
moeten geven om de ontwikkelingsdoelen te bereiken. De hoeveelheid hulp die 
de leerling daarbij nodig had, is een soort omgekeerde maat voor het 
leerpotentieel (Resing, 2006). Hoe meer hulp de docent de leerling tijdens de 
afname moet geven, hoe lager diens leerpotentieel. Leerlingen die weinig 
instructie nodig hebben maar toch sterk vooruitgaan, worden geacht over een 
groot leerpotentieel te beschikken. Bij leerpotentieel gaat het om de maximale 

prestatie die de leerling onder ideale omstandigheden kan behalen (Resing, 
2006). Niet de gemiddelde prestatie, maar de piekprestatie die de leerling over 
een reeks van opdrachten behaalt, is de beste indicator voor het leerpotentieel 
(Tzuriel, 2001). Kortom, een DA geeft een indicatie van de mate waarin de 
leerling in staat is om te profiteren van de hulp van de docent, het niveau dat 
de leerling in het vervolgtraject zou kunnen bereiken en hoeveel en welke 
instructie en begeleiding daarvoor in de toekomst nodig is (Lidz & Peña, 1996; 
Fuchs, Fuchs, Compton, Bouton, Caffrey & Hill, 2007).  
 
Onderwijskundig ontwerp 
Met betrekking tot het onderwijskundige ontwerp van een DA onderscheiden 
Sternberg en Grigorenko (2002) een sandwichmodel en een cakemodel; dit 
tweede model wordt ook wel het train-within-test model genoemd. Deze 
tweedeling vertoont grote gelijkenis met de indeling in onderzoekgerichte 
versus klinische DA (Campione, 1989; Caffrey, Fuchs & Fuchs, 2008). 
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Cakemodel, ofwel train-within-test model of klinische DA 
In het cakemodel is er geen sprake van een voor- en nameting. De hoeveelheid en 
aard van de instructie wordt tijdens de afname op adaptieve wijze gevarieerd al 
naar gelang de hulpbehoefte van de leerling. Dit model wordt daarom ook wel het 
train-within-test model genoemd. Dit ontwerp is vooral geschikt voor leerlingen die 
moeite hebben met het zelfstandig maken van toetstaken en bij wie een statische 
voor- of nameting tot een onderschatting van hun prestaties zou leiden. De 
mediatie neemt meestal veel tijd in beslag en de uitvoering ervan is niet of 
nauwelijks gestandaardiseerd. De toets wordt meestal individueel afgenomen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderscheid tussen de beide benaderingen van DA zien we ook terug in de 
aard van de feedback die leerlingen ontvangen (Caffrey, Fuchs & Fuchs, 2008): 
non-contingente feedback die voor alle leerlingen in de klas gelijk is 
(sandwichmodel) en contingente feedback die optimaal is toegesneden op de 
individuele leerling (cakemodel). Met de komst van digitale adaptieve 
dynamische tests met sterk geïndividualiseerde feedback en hulp is dit 
onderscheid overigens aan het vervagen.  
 
DA volgens het cakemodel kost minder voorbereiding en biedt meer flexibiliteit 
dan gestandaardiseerde DA volgens het sandwichmodel, maar trekt wel een 
zwaardere wissel op de deskundigheid van de docent. In de praktijk wordt het 
cakemodel vooral gebruikt door docenten en begeleiders en het 
sandwichmodel vooral door specialisten (o.a. schoolpsychologen) en 
onderzoekers (Scheltinga, Keuning & Kuhlemeier, 2014; Bosma, Stevenson & 
Resing, 2017; Stad, 2017; Stad, Vogelaar, Veerbeek & Resing, 2017).  
 
Dynamic assessment versus dynamic testing 
De begrippen dynamic assessment en dynamic testing worden soms door elkaar 
gebruikt, maar hebben een verschillende betekenis. Diagnostic testing is een 
van de methodieken binnen het veel bredere begrip DA (Grigorenko & 
Sternberg, 1998; Sternberg & Grigorenko, 2002). Een dynamische toets wordt 
altijd volgens een voormeting-mediatie-nameting ontwerp (sandwichmodel) 
afgenomen, terwijl die fasen in een DA ook volledig geïntegreerd kunnen zijn 
(cakemodel). Anders dan DA, heeft dynamic testing niet tot doel om duurzame 
verandering te bewerkstelligen, maar beperkt het zich tot het vaststellen van 

het leerpotentieel met behulp van een korte gestandaardiseerde 
trainingsprocedure. Wel is de testprocedure van een dynamische toets 
transparanter, objectiever en beter repliceerbaar dan met een 
gepersonaliseerde DA mogelijk is (Resing, Elliott & Grigorenko, 2012).  
 
Integratie van (meta)cognitief en sociaal-emotioneel leren 
Leren heeft zowel een metacognitieve als non-cognitieve component. Een SA 
biedt geen informatie over niet-intellectuele factoren die het leren in de weg 
kunnen staan. DA is daarentegen een holistische benadering die mikt op het 
vaststellen en verbeteren van het cognitieve functioneren én het sociaal-
emotionele en gedragsmatige functioneren in onderlinge samenhang.  
 
Menselijke versus digitale feedback  
Zoals gezegd is de ‘live’ interactie tussen leerling en volwassene tijdens de 
individuele afname van de toets het belangrijkste kenmerk dat een DA 
onderscheidt van andere vormen van formatieve evaluatie (Feuerstein, Rand & 
Rynders, 1988; Sternberg & Grigorenko, 2002).Tijdens de mediatie kan de 
feedback niet alleen door een mens (docent, onderzoeker, therapeut), maar 
ook op geautomatiseerde wijze via de computer worden gegeven (o.a. Franzke 
e.a., 2005; Ferster, Hammond, Alexander & Lyman, 2012; Teo & Jen, 2012).  
Zo beschrijven Teo en Jen (2011) een computergestuurde dynamische leestoets 
die tegemoet komt aan het bewerkelijke en tijdrovende karakter van DA en die 
het mogelijk maakt de digitale feedback en hulp af te stemmen op de 
individuele leerling. Keuning, Den Ouden en Hilte (2018) ontwikkelden een 
computergestuurde dynamische leesvaardigheidstoets. De applicatie houdt de 
reacties van leerlingen op digitale feedback en hulp automatisch bij en vertaalt 
deze in geïndividualiseerde suggesties voor instructie en begeleiding. De 
testprocedure omvat een voor- en nameting. Tijdens de voormeting wordt het 
globale begrip van verschillende teksten getoetst. Circa vier weken later vindt 
de nameting plaats, waarbij de vragen van de voormeting nogmaals gesteld 
worden. Via een stapsgewijze procedure (scaffolds) leren leerlingen a) de 
belangrijkste woorden in de tekst te decoderen, b) de betekenis van de 
woorden te kennen en c) relaties tussen opeenvolgende zinnen en tekstdelen te 
leggen.  
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Op dit moment loopt er een onderzoek1 waarin wordt nagegaan in hoeverre 
leerlingen van de geboden feedback en hulp profiteren. Daarnaast wordt in 
kaart gebracht hoe er op basis van het type fouten, de bestede toetstijd en het 
leerpotentieel leestrajecten op maat uitgestippeld kunnen worden. De 
onderzoeksresultaten zullen naar verwachting omstreeks begin 2019 ter 
beschikking komen. 
 
Ferster, Hammond, Alexander en Lyman (2012) wijzen erop dat de computer de 
docent niet volledig kan vervangen. Als de digitale feedback volledig 
geautomatiseerd gegeven wordt, is er van ‘echte’ interactie met een 
volwassene geen sprake, ook al pretenderen sommigen dat een computer zich 
als een menselijke partner of leerkracht kan gedragen (Crook, 1991). Dit maakt 
computergestuurde DA met een statische voor- en nameting minder geschikt 
voor leerlingen met een verstandelijke beperking.  
 

1.4 Beperkingen 
De gerichtheid op het optimaliseren van onderwijzen en leren heeft behalve 
voordelen ook beperkingen die hier niet onvermeld mogen blijven:  
 de individuele afname is bewerkelijker en tijdrovender dan een klassikaal 

afgenomen SA;  
 de integratie van onderwijzen, leren en toetsen trekt een zware wissel op 

de deskundigheid van de docent;  
 de beperkte standaardisatie van de afnamecondities kan ten koste gaan 

van de objectiviteit en betrouwbaarheid van de meting;  
 door de gepersonaliseerde, adaptieve mediatie is het vaak lastig om de 

vaardigheid van de leerling te vergelijken met die van andere leerlingen; 
 onduidelijk is vooralsnog in hoeverre mediatie in het ene domein 

doorwerkt naar andere domeinen (transfer van de aangeleerde 
vaardigheden naar andere domeinen). 

 
 
 

                                                      
1  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Cito, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, 

Expertisecentrum Nederlands en ITTA in opdracht van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). 
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2 Een praktische toepassing 
van DA voor leerlingen met 
een verstandelijke beperking 

 
 
In het vorige deel zijn we dieper ingegaan op het doel, achtergrond, 
uitgangspunten, kenmerken en beperkingen van DA. In de 
onderwijspraktijk komen we DA nog nauwelijks tegen. In dit deel 
illustreren we DA aan de hand van een praktische toepassing.  
 
Het Cito heeft twee pakketten voor het onderwijzen en toetsen van 
zelfregulerende vaardigheden ontwikkeld. Het eerste pakket is bestemd voor 
VSO-leerlingen met een lichte verstandelijke beperking (IQ ± 50-70) in de 
uitstroombestemming dagbesteding en arbeid (Cito, 2015; Kuhlemeier & 
Chermin, 2016). Het tweede pakket is bedoeld voor SBO- en SO-leerlingen en 
wordt eind 2018 ter beschikking gesteld. Beide uitgaven zijn opgezet volgens de 
hiervoor besproken principes van DA, waarbij onderwijzen, leren en toetsen 
volledig geïntegreerd zijn (Feuerstein, 1979; Grigorenko & Sternberg, 1998; 
Sternberg & Grigorenko, 2002; Lidz, 1987, 1991; Tzuriel, 2001; Resing, 2006; 
Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Omdat de ontwikkeling volledig door OCW 
gefinancierd is, zijn beide uitgaven voor scholen gratis verkrijgbaar.  
 
De uitgaven stellen docenten in staat om zelfregulerende vaardigheden van 
leerlingen met een beperking op geïntegreerde wijze te onderwijzen en de 
toetsen. Hierna beschrijven we achtereenvolgens: 
 de aanleiding en achtergrond van de uitgaven;  
 het doel van de toetsing;  
 het materiaal: praktische opdrachten, varianten, beoordelingsrubrieken en 

handreikingen 
 de toewijzing van varianten aan leerlingen; 
 de integratie van onderwijzen en toetsen tijdens de afname; 
 de observatie en beoordeling aan de hand van rubrieken. 

2.1 Aanleiding en achtergrond  
Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben vaak moeite met het toepassen 
van praktische vaardigheden bij een nieuwe opdracht of in een nieuwe situatie. 
Een leerling met een lichte verstandelijke beperking heeft bijvoorbeeld geleerd 
om koffie te zetten voor zijn eigen groepje. Als er echter koffie gezet moet 
worden voor een grotere groep, lukt het opeens niet meer. Om dat toch te 
kunnen heeft de leerling zelfregulerende vaardigheden nodig, ook wel 
denkvaardigheden, metacognitieve vaardigheden, vaardigheden van leren 
leren of executieve functies (waaronder cognitieve flexibiliteit, Stad, 2017) 
genoemd.  
 
Zelfregulerende vaardigheden worden vaak ingedeeld naar de fase in het 
leerproces waarin de leerling ze kan toepassen. Men spreekt dan over 
vaardigheden van oriëntatie , voorbereiding en planning, uitvoering, en 
evaluatie (Butler & Winne, 1995; Pintrich & Zusho, 2002; Zimmerman, 1990, 
2002; Zumbrunn, Tadlock & Roberts, 2011). Als de leerling zich deze 
denkvaardigheden eigen heeft gemaakt, is het grote voordeel dat hij/zij 
praktische vaardigheden ook in andere situaties kan toepassen. De leerling kan 
dan zelf een oplossing bedenken en zo de doe-vaardigheden goed blijven 
uitvoeren (Timmer & Van Gemert, 1992). 
 
Onderzoek heeft laten zien dat onderwijzen van zelfregulerende vaardigheden 
een effectief middel is om leerprestaties duurzaam te verhogen (Haller, Child, & 
Walberg, 1988; Hattie, Biggs & Purdey, 1996; Dignath & Büttner, 2008; Dignath, 
Büttner & Langfeldt, 2008; De Boer, Donker-Bergstra & Kostons, 2012; 
Zumbrunn, Tadlock & Roberts, 2011). Tijdens de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van taken sturen zelfregulerende leerlingen hun leeractiviteiten, 
waarbij zij hun aanpak zo nodig op een flexibele manier aanpassen. Daarnaast 
zijn zij in staat om non-cognitieve strategieën toe te passen als zij 
geconfronteerd worden met tegenslag. Daarbij spelen aandacht, motivatie en 
impulsbeheersing een belangrijke rol (Boekaerts, 1996, 1997; Corno, 1993; 
Pintrich, 2000, 2004; Pintrich & Zusho, 2002; Schunk & Zimmerman, 2008; 
Zimmerman, 2008).  
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2.2 Het doel van de toetsing 
Het doel van de uitgaven is het vaststellen, volgen en verder ontwikkelen van 
zelfregulerende vaardigheden van leerlingen in het speciaal onderwijs. De 
meet- en gebruikspretentie kan als volgt worden omschreven:  
 het in kaart brengen en volgen van de ontwikkeling van zelfregulerende 

vaardigheden; 
 het vaststellen van het leerpotentieel, dit wil zeggen a) het niveau dat de 

leerling met passende begeleiding door een volwassene zou kunnen 
bereiken en b) de instructie en begeleiding die in het vervolgtraject nodig is 
om dat niveau te bereiken; 

 het verder ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden tijdens de 
afname. 

 
Met beide pakketten kan de docent vaststellen in hoeverre de leerling in staat is 
vier belangrijke zelfregulerende vaardigheden toe te passen in bekende en 
nieuwe situaties (Timmer, Dekker & Voortman, 2003): 
1. oriëntatie op de opdracht: begrijpen waar de opdracht over gaat; 
2. voorbereiding van de opdracht: nadenken voor je begint en de 

werkzaamheden voorbereiden; 
3. uitvoering van de opdracht: nadenken terwijl je bezig bent en in de gaten 

houden of je bereikt wat je wilt bereiken; 
4. reflectie en evaluatie: controleren of je hebt bereikt wat je wilde bereiken 

en terugkijken op en leren van de manier waarop je het hebt aangepakt. 
 
Behalve op de vier bovengenoemde cognitieve vaardigheden is het pakket 
gericht op het vaststellen en remediëren van eventuele problemen en 
blokkades met betrekking tot de werkhouding. Belangrijke aspecten zijn 
daarbij aandachtig werken (Winne, 1995, 2009), gemotiveerd werken en werken 
zonder storende gedragsproblematiek (Boekaerts, 1996, 1997). 
 
Scholen kunnen de uitgaven gebruiken in het kader van opbrengstgericht 
werken, het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief en het registreren van 
de voortgang. 
 

Meetbare ontwikkelingsdoelen 
De hiervoor besproken zelfregulerende vaardigheden hebben wij vertaald in 
concrete en meetbare ontwikkelingsdoelen. Onderstaand overzicht bevat de 
ontwikkelingsdoelen die passen bij wat leerlingen met een beperking kunnen 
bereiken en die met praktische opdrachten getoetst en geïnstrueerd kunnen 
worden.  
 

Vaardigheid Ontwikkelingsdoel 
1 Oriëntatie De leerling geeft er blijk van te weten wat hij/zij straks 

gaat doen, welke spullen er nodig zijn, om welke 
werkzaamheden (stappen) het gaat, in welke volgorde 
deze worden uitgevoerd en wat er gedaan moet worden 
als de opdracht klaar is. 

2 Voorbereiding en 
planning 

De leerling pakt de benodigde spullen, pakt geen 
onnodige spullen en legt ze klaar op de werkplek 
(compleet en overzichtelijk) 

3 Uitvoering De leerling voert de werkzaamheden zichtbaar bewust uit 
(monitoring) en doet dat planmatig en zichzelf 
controlerend 

4 Reflectie en 
evaluatie 

De leerling is zich zichtbaar bewust van/kan een 
beschrijving geven van: 
a) de werkzaamheden en gevoelens (reflectie); 
b) wat er goed en minder goed ging (terugkijken); 
c) wat hij/zij de volgende keer anders zou doen 
(vooruitkijken). 

5 Werkhouding De leerling voert de opdracht aandachtig, gemotiveerd en 
zonder gedragsproblematiek uit 
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2.3 Het materiaal  
De kern van beide uitgaven bestaat uit een serie praktische opdrachten, 
beoordelingsrubrieken en aanwijzingen voor de afname van de praktische 
opdrachten. Mede door het gebrek aan geschikt lesmateriaal is het onderwijzen 
van zelfregulerende vaardigheden nog geen gemeengoed in het onderwijs. 
Daarom bevat het pakket uitgebreide handreikingen voor het voeren van 
leergesprekken en het geven van training tijdens de afname.  
 
A. De praktische opdrachten en varianten 
 
Acht praktische opdrachten voor vier leergebieden 
De praktische opdrachten lichten we toe aan de hand van de uitgave voor VSO 
Dagbesteding en Arbeid. Het VSO kent vier leergebieden, te weten zorg & 
welzijn, economie, techniek en groen. Voor elk leergebied zijn er twee 
gelijkwaardige praktische opdrachten ontwikkeld. Zo is er voor zorg & welzijn 
een Tosti- en een Sandwich-opdracht. De reden om twee vergelijkbare 
opdrachten per leergebied te ontwikkelen is dat de docent hiermee kan nagaan 
in hoeverre de leerling zelfregulerende vaardigheden die zijn aangeleerd met 
de ene opdracht ook kan toepassen bij een andere, maar gelijksoortige 
opdracht voor hetzelfde leergebied (nabije transfer). De reden om opdrachten 
voor verschillende leergebieden te ontwikkelen is dat de docent hiermee kan 
nagaan in hoeverre de leerling een aangeleerde vaardigheid ook bij een geheel 
ander leergebied kan toepassen (verre transfer). De acht opdrachten van de 
uitgave voor VSO-leerlingen zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 
 

Sector/vakgebied Opdrachten met elk een A-, B-  
en C-variant 

Parallelopdrachten met elk een 
A-, B- en C-variant 

Zorg & Welzijn Tosti maken Sandwich maken 
Economie Boek inpakken Cadeau inpakken 
Techniek Doosje van karton maken Vierkant doosje maken 
Groen Bloemstuk met vlinder Bloemstuk met dennenappel 

 
Drie varianten per opdracht 
Het pakket bevat van elke opdracht een makkelijke A-variant, een wat 
moeilijkere B-variant en een moeilijke C-variant. De constructie van telkens drie 
varianten maakt het mogelijk de afname af te stemmen op het 

vaardigheidsniveau van de leerling. Tijdens de constructie is ernaar gestreefd 
om de parallelle varianten van verschillende opdrachten even moeilijk te 
maken. Hoe we daarbij te werk zijn gegaan, is uiteengezet in de 
wetenschappelijke verantwoording van de uitgave VSO Dagbesteding en Arbeid 
(Kuhlemeier & Chermin, 2016).  
 
Voorbeeld van een variant 
Onderstaand voorbeeld bevat de eerste twee, sterk verkleinde pagina’s van de 
makkelijkste variant A van de opdracht Tosti uit de uitgave voor VSO-leerlingen 
(Cito, 2015). De volledige opdracht kunt u hier downloaden.  
 
 
 
 
  

Voortgezet speciaal onderwijs | Cito Volgsysteem 

Leren leren | Tosti maken | Variant A 

Je gaat een tosti maken. 

 

 

 

Kijk wat je nodig hebt en hoe je de tosti maakt. 

 

 

 

Samen erover praten of je de opdracht begrijpt. 

 

 

 

Was eerst je handen. 

1      INSTRUCTIE 

2      VOORBEREIDING 

Pak de spullen om de tosti te maken. 

Samen praten over hoe het voorbereiden is gegaan. 

snijplank mes vork 

bord tosti-ijzer 2 boterhammen 

1 plak kaas 1 plak ham 

http://www.toetswijzer.nl/%7E/media/websites/toetswijzer/files/cito_tosti_maken_a.ashx?la=nl
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B. De afname van de praktische opdrachten  
 
De toewijzing van varianten aan leerlingen 
Tussen leerlingen in het speciaal onderwijs bestaan grote verschillen qua 
vaardigheden, zelfstandigheid en ondersteuningsbehoefte. Daarom bevat het 
pakket voor elke opdracht een makkelijke (A), een moeilijkere (B) en een 
moeilijke variant (C). Het is de bedoeling dat de docent de variant toewijst die 
naar zijn of haar inschatting het beste past bij wat de leerling aankan. De 
toewijzing van een variant aan een leerling luistert nauw. De moeilijkheid van 
de variant moet vallen binnen de zone van naaste ontwikkeling van de leerling. 
De variant moet uitdagend zijn en de leerling met problemen confronteren, 
maar mag niet te makkelijk of te moeilijk zijn. De variant mag niet zo makkelijk 
zijn dat de leerling deze geheel zelfstandig kan maken. Tegelijkertijd mag de 
variant niet zo moeilijk zijn dat de leerling deze ondanks de hulp van de docent 
niet tot een goed einde kan brengen. In de gebruikershandleidingen (Cito, 2015; 
in voorbereiding) is de docenten er met nadruk op gewezen dat de uitslag 
alleen betekenis heeft als de variant op de juiste wijze aan de leerling wordt 
toegewezen. 
 
Individuele afname 
Het materiaal is bestemd voor individuele afname en niet geschikt voor 
groepsgewijze of klassikale afname. Een van de redenen voor de keuze voor 
individuele afname is dat men de leerling in een één-op-één situatie beter kan 
observeren, beoordelen en vooral verder helpen dan wanneer de opdracht 
groepsgewijs of klassikaal zou worden afgenomen. Een individuele benadering 
biedt meer mogelijkheid tot toetsing in dienst van het leren dan een 
groepsgewijze of klassikale benadering waarbij alle leerlingen over één kam 
geschoren worden en er niet op specifieke problemen van individuele 
leerlingen ingegaan kan worden.  
 
Afname op ieder willekeurig moment 
De afname van een praktische opdracht is niet aan een bepaald moment 
gebonden. De opdrachten en afnamekaarten zijn zo ontwikkeld dat geen 
bijzondere vakinhoudelijke kennis en vaardigheden vereist zijn. Iedereen die de 
leerling goed kent, kan de opdrachten afnemen. In de meeste gevallen zal dat 
de ‘eigen’ docent, begeleider of mentor zijn. Zij werken immers dag in dag uit 

met de leerlingen samen en kennen hen door en door. Dit is vooral van belang 
als de communicatie gehinderd wordt door verstandelijke en andere 
beperkingen, zoals een slechte verstaanbaarheid. 
 
Variabele afnametijd 
In een DA is de duur van een afname niet altijd van te voren te voorspellen. Hoe 
minder problemen de leerling tijdens de afname tegenkomt, hoe korter de 
afname zal duren. De duur van de afname hangt ook af van hoe de docent het 
materiaal gebruikt. Wil de docent alleen het niveau van zelfregulering en het 
leerpotentieel bepalen, dan zal de afname weinig tijd in beslag nemen (maar 
zal de leerling weinig van de afname leren). Combineert de docent de afname 
en beoordeling met het onderwijzen van zelfregulering, dan vergt de afname 
natuurlijk meer tijd. 
 
Gefaseerde opbouw van de afname 
Een sterke voorstructurering van de afname kan een zelfstandige toepassing 
van vaardigheden van zelfregulerend leren in de weg staan. Vanwege de korte 
spanningsboog van leerlingen met een beperking hebben wij er toch voor 
gekozen om de afname in verschillende, onderling samenhangende onderdelen 
op te knippen. In overeenstemming met het onderscheid in de vier 
hoofdvaardigheden die in het materiaal centraal staan, kent elke afname vier 
fasen: oriëntatie, voorbereiding, uitvoering en reflectie en evaluatie.  
 

2.4 De leergesprekken en de trainingsmomenten 
Tijdens het observeren verzamelt de leerkracht aanknopingspunten voor de 
leergesprekjes. Het leergesprek is een belangrijk didactisch middel waarmee 
leerlingen door middel van gerichte vragen gestimuleerd worden hun 
denkstappen te expliciteren. Het doel is de zelfregulerende vaardigheden 
verder te ontwikkelen en de gewenste transfer van het aangeleerde naar 
nieuwe situaties en taken te bewerkstelligen.  
 
Tijdens een afname van een praktische opdracht voert de docent op drie 
momenten een leergesprek: aan het einde van fase 1 (oriëntatie), fase 2 
(voorbereiding) en fase 3 (uitvoering). Er zijn ‘verplichte’ onderwerpen die altijd 
besproken moeten worden en facultatieve onderwerpen naar eigen keuze.  
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Uit de praktijk:  
“Een leergesprek voeren is net even wat anders dan globaal terugblikken op de 
opdracht. De meest voorkomende reflectievraag: “Hoe ging het?” levert een 
summier antwoord op. Toch betrapte ik mezelf erop dat ik bij het eerste 
leergesprek terugviel op mijn eigen routine van gespreksvoering. Na het letterlijk 
stellen van de geformuleerde observatievragen merkte ik het verschil en de winst. 
Laat gerust even een stilte vallen, dan krijgt de leerling tijd en ruimte om echt te 
reflecteren.” 

De verplichte gespreksthema’s zijn opgenomen in de beoordelingsrubriek (zie 
paragraaf 2.5 over de beoordeling).  
 
Onderwerpen leergesprek 
Tijdens de afname van een praktische opdracht kunnen zich verschillende 
situaties voordoen die de leerkracht in het leergesprek mee kan nemen. 
Enkele voorbeelden uit de handleidingen (Cito, 2015; in voorbereiding) zijn: 
 Bij de introductie van de opdracht reageert de leerling onmiddellijk met 

‘weet ik niet’ of ‘kan ik niet’. 
 Een weinig zelfstandige leerling die verwacht geholpen te worden 

reageert met ‘Is dat niet jouw taak?’ of ‘Waarom help je me niet? Daar ben 
jij toch voor?’ 

 De leerling begint direct aan de opdracht zonder het stappenplan eerst 
helemaal door te lezen. 

 De leerling wil te snel werken en maakt daardoor fouten zoals onderdelen 
vergeten. 

 De leerling werkt vooral op eigen houtje in plaats van volgens de 
opdracht. 

 De leerling wordt meteen boos als iets niet lukt (in plaats van 
bijvoorbeeld eerst tot tien te tellen). 

 De leerling raakt in paniek als iets niet meteen lukt (in plaats van heel 
even weg te lopen om tot rust te komen). 

 De leerling heeft tijdens de uitvoering problemen om de concentratie of 
de motivatie vast te houden. 

 De leerling is zo met de opdracht bezig dat er geen aandacht meer is voor 
de leerkracht (bijvoorbeeld om te luisteren naar wat de leerkracht zegt of 
suggereert). 

 De leerling volhardt in een inefficiënte werkwijze zonder na te denken 
over hoe het anders kan. 

 De leerling controleert het eigen werk niet tijdens en na de uitvoering van 
de opdracht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De trainingsmomenten 
Als dat nodig is, kan de docent tijdens de afname een korte training inlassen. 
Als tijdens de afname van de opdracht Tosti bijvoorbeeld blijkt dat de leerling 
het tosti-ijzer niet weet te bedienen zal de docent uitleggen hoe dat apparaat 
werkt en de werking ervan zo nodig voordoen. De praktische opdrachten zijn 
echter niet in eerste instantie bedoeld om de beheersing van praktische 
vaardigheden vast te stellen, zoals het zetten en serveren van koffie of het 
inpakken van een cadeau. Ze zijn vooral een middel om zelfregulerende 
vaardigheden te observeren en verder te ontwikkelen. 
 

2.5 De beoordelingsrubrieken 
Op vaste momenten tijdens de afname observeert en beoordeelt de docent de 
manier waarop de leerling de opdracht uitvoert. Er is een beoordelingsmoment 
na de fase van oriëntatie en voorbereiding (fase 1), uitvoering (fase 2) en 
reflectie en evaluatie (fase 3). De beoordelingsrubriek bevat een aantal 
aspecten waar de docent bij de beoordeling op moet letten. De 
beoordelingsaspecten zijn vaak geformuleerd als vragen die de docent tijdens 
de leergesprekken ter sprake moet brengen. De beoordelingsrubriek heeft dus 
twee functies: 
1. het beoordelen van zelfregulerende vaardigheden;  
2. het geven van richting aan de leergesprekken. De docent voert de 

leergesprekken namelijk aan de hand van de vragen die zijn vermeld in 
de eerste kolom van het beoordelingsformulier. 
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De beoordelingsaspecten 
Met de beoordelingsrubriek observeert en beoordeelt de docent de toepassing 
van de metacognitieve en non-cognitieve vaardigheden. Daarnaast registreert 
de docent hoeveel en welke hulp hij of zij heeft moeten geven. De 
beoordelingsrubriek uit de uitgave voor VSO Dagbesteding en Arbeid 
(Kuhlemeier & Chermin, 2016) bevat in totaal zeventien beoordelingsaspecten. 
Zoals weergegeven in onderstaand overzicht zijn deze aspecten onderverdeeld 
in zelfregulerende vaardigheden, de benodigde hoeveelheid hulp (als 
omgekeerde maat voor het leerpotentieel) en de werkhouding (aandachtig en 
gemotiveerd werken zonder gedragsproblematiek).  
 

Vaardigheid en beoordelingsaspect Type aspect 
Oriëntatie en voorbereiding  
 Wat ga je doen? Zelfregulering 
 Welke spullen heb je nodig en wat kun je ermee doen? Zelfregulering 
 Wat ga je eerst doen en wat daarna? Zelfregulering 
 Heb je alle spullen klaargezet en wat moet je nog pakken? Zelfregulering 
Uitvoering  
 Werken volgens (eigen) plan Zelfregulering 
 Zelfmonitoring Zelfregulering 
 Controle eigen werk Zelfregulering 
Reflectie en evaluatie  
 Lijkt wat je gemaakt hebt op het voorbeeld? Zelfregulering 
 Wat ging er goed (terugkijkvraag)? Zelfregulering 
 Wat ging er niet zo goed of fout (terugkijkvraag)? Zelfregulering 
 Wat kan er beter (vooruitkijkvraag)? Zelfregulering 
Werkhouding  
 Aandachtig werken Aandacht 
 Gemotiveerd werken Motivatie 
 Werken zonder gedragsproblematiek Impulsbeheersing 
Benodigde hulp  
 Tijdens oriëntatie en voorbereiding Leerpotentieel 
 Tijdens uitvoering Leerpotentieel 
 Tijdens reflectie en evaluatie Leerpotentieel 

Voorbeeld van een beoordelingsrubriek 
Het volgende overzicht bevat de eerste beoordelingsrubriek bij de fase van 
oriëntatie en voorbereiding uit de uitgave voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid 
(Cito, 2016).  
 
Formulier 1 Het beoordelen van vaardigheden tijdens de oriëntatie (fase 1) 

Beoordelingsaspect Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 
‘Wat ga je doen?’ Leerling is zich 

zichtbaar bewust 
van / kan 
vertellen wat hij 
gaat doen 
 
 

Idem 
 
 
 
 
 

Idem 
 
 
 
 
 
 

Leerling is zich 
NIET bewust van 
/ kan NIET 
vertellen wat hij 
gaat doen, 
ondanks vele 
hints 

  4  
ZONDER hints 
 

 3  
Met één hint 
 

 2  
Met twee of meer 
hints 

 1 

‘Wat ga je eerst doen 
en wat daarna? 

Volgorde 
stappen volledig 
juist 
 

Idem 
 

Volgorde 
stappen 
(grotendeels) 
juist 
 

Volgorde 
stappen meer 
fout dan goed, 
ondanks vele 
hints en uitleg 

  4  
ZONDER hints of 
uitleg 
 

 3  
Met één hint 
 

 2  
Met twee of drie 
hints 

 1  

‘Welke spullen heb je 
nodig?’ en ‘Wat kun je 
ermee doen?’ 

Leerling geeft er 
blijk van alle 
spullen te 
kennen (naam en 
functie) 
 

Idem 
 

Idem 
 

De leerling geeft 
er geen blijk van 
de spullen te 
kennen (naam en 
functie), 
ondanks vele 
hints en uitleg 

  4  
ZONDER hints 
 

 3  
Met één hint 
 

 2  
Met 2 of meer 
hints 

 1 
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Voorbeeld van een beoordelingsrubriek 
Het volgende overzicht bevat het invoerscherm dat hoort bij de 
beoordelingsrubriek voor de fase van oriëntatie en voorbereiding uit de uitgave 
voor SBO- en SO-Cluster-4-leerlingen (Cito, in voorbereiding).  
 

Beoordelingsaspect Hints Niveau 
4 

Niveau 
3 

Niveau 
2 

Niveau 
1    

                                
ORIËNTATIE EN VOORBEREIDING                              
Wat ga je doen?                              
Wat ga je eerst doen en wat daarna?                              
Heb je alle spullen klaargezet en Wat moet je 
nog pakken?                             

 Hulp tijdens oriëntatie en voorbereiding                             
Verbale hints Algemene hint     

 
  
  
  
  
  

  
  

 
  Open vraag    
  Gesloten vraag    

  
  

Oplossingen voorleggen    
Vertellen of voordoen    

Non-verbale hints Schouders ophalen    
  Vragend kijken    
  (Aan)Wijzen                              
  Ja knikken                              

 

2.6 De checklist 

In vergelijking met een klassikaal af te nemen toets is de individuele afname 
van een praktische opdracht bewerkelijk en tijdrovend. In het VSO 
Dagbesteding en Arbeid staat de docent meestal samen met een 
onderwijsassistent voor de groep. Daar is individuele afname een minder groot 
probleem dan in het SBO- en SO-cluster-4-onderwijs waar de docent er 
doorgaans alleen voorstaat. Tijdens de proefafnames in het SBO en SO-cluster-
4 bleek dat vrijwel alle bevraagde docenten een praktische opdracht slechts bij 
een deel van hun leerlingen wilden afnemen. De docenten gaven tegelijkertijd 
aan niet zo goed te weten welke leerlingen daar dan het meest mee bij gebaat 
zouden zijn. Er was met andere woorden behoefte aan een efficiënt instrument 

waarmee de docent een voorselectie kon maken. De checklist heeft tot doel de 
leerlingen te selecteren die het meest voor afname van een arbeidsintensieve 
praktische opdracht in aanmerking komen. Daarnaast is de checklist een 
hulpmiddel om te bepalen welke zelfregulerende vaardigheden extra 
(klassikale) aandacht vereisen en bij welke vaardigheden dat niet of minder 
nodig is. De checklist meet grotendeels dezelfde zelfregulerende vaardigheden 
als de praktische opdrachten. De lijst bestaat uit 57 uitspraken, verdeeld over 
de volgende zeven schalen:  

1. Oriënteren, voorbereiden en plannen van praktische taken. Twee 
karakteristieke uitspraken zijn: ‘Leest de opdracht vóórdat hij start met 
de opdracht’ en ‘Kan uitleggen hoe hij de opdracht gaat aanpakken’.  

2. Uitvoeren van praktische taken. Twee typerende uitspraken zijn: 
‘Raadpleegt de opdracht opnieuw wanneer hij vastloopt’ en ‘Probeert 
een gemaakte fout te herstellen’.  

3. Monitoren, reflecteren en evalueren van praktische taken. Twee 
voorbeelden van uitspraken zijn: ‘Vergelijkt zijn eigen eindproduct met 
de opdracht (of het voorbeeld)’ en ‘Benoemt wat hij de volgende keer 
anders zou doen’.  

4. Aandachtig werken. Een kenmerkende uitspraak is: ‘Kan zijn aandacht bij 
het werk houden tot de opdracht af is (spanningsboog)’.  

5. Gemotiveerd werken. Een kenmerkende uitspraak is: ‘Zet door op het 
moment dat hij tegenslag ervaart’.  

6. Werken zonder gedragsproblematiek. Een kenmerkende uitspraak is: 
‘Vertoont storend gedrag als hij tegen een werkprobleem aanloopt’.  

7. Zelfstandig werken en hulp vragen. Een kenmerkende uitspraak is: 
‘Probeert eerst zelf het probleem op te lossen voor hij hulp vraagt’.  

 
Het volgende overzicht bevat de digitale versie van de eerste schaal voor de 
fase van oriëntatie en voorbereiding uit de uitgave voor SBO- en SO-Cluster-4-
leerlingen (Cito, in voorbereiding).  
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Uit de praktijk: 
“Als leerkracht dacht ik altijd redelijk zicht te hebben op het niveau van zelfstandig 
werken van mijn leerlingen. Je weet immers wie er veel hulp nodig heeft en wie er 
goed zelfstandig kan (ver)werken.  
Pas nadat ik de checklist had afgenomen realiseerde ik mij dat mijn bevindingen 
voorheen weinig onderbouwd waren. Vanuit duidelijke fasering – op het gebied van 
Leren Leren – kan ik mijn groep beter in kaart brengen en aansluiten op 
(individuele) behoeften.” 

       

1. Oriënteren, voorbereiden en plannen van praktische taken 1 2 3 4 

      
(bijna) 
nooit soms vaak (bijna) 

altijd 

1.1 Is betrokken bij de instructie in een groepssituatie.                         
1.2 Leest de opdracht vóórdat hij start met de opdracht.                         
1.3 Legt het benodigde materiaal voor de opdracht klaar.                         

  
   
  

mate van ontwikkeling 

zeer zwak zwak matig sterk 

1.4 Kan uitleggen wat hij gaat doen.                         
1.5 Kan uitleggen hoe hij de opdracht gaat aanpakken.                         
1.6 Maakt een realistische planning voor een opdracht.                         
1.7 Is in staat prioriteiten te stellen.                         
1.8 Kan vooraf benoemen met welk eindresultaat hij tevreden is.                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Het vaststellen en volgen van de ontwikkeling  

Door een tweede opdracht na de eerste opdracht af te nemen, kan de docent 
vaststellen of en zo ja in hoeverre de vaardigheid vooruit is gegaan (en hoeveel 
de leerling van de eerste afname, de leergesprekjes en de training geleerd 
heeft). Van elke opdracht is er zoals gezegd een makkelijke, middelmatige 
moeilijke en moeilijke variant. Welke variant de docent het beste als tweede 
kan afnemen, is afhankelijk van de scores van de leerling op de eerste 
opdracht. Was de eerste opdracht bijvoorbeeld zo moeilijk dat het de 
toepassing van zelfregulerende vaardigheden in de weg stond, dan ligt de 
keuze van een makkelijkere variant voor de hand. Gaf de eerste afname een 
positief resultaat te zien, dan zijn er afhankelijk van de mate van succes ten 
minste drie mogelijkheden (Tzuriel, 2001): 
 afname van dezelfde variant of de parallelle variant van hetzelfde 

leergebied (om maintenance vast te stellen); 
 afname van een moeilijkere variant van hetzelfde leergebied (om nabije 

transfer vast te stellen); 
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 afname van een even moeilijke of moeilijkere variant van een ander 
leergebied (om verre transfer vast te stellen). 

 
Een eenvoudige vuistregel voor de keuze van de vervolgopdracht is 
weergegeven in het volgende overzicht. Hoe het volgen van leerlingen precies 
in zijn werk gaat, is uiteengezet in de gebruikershandleidingen (Cito, 2015; in 
voorbereiding). 
 

Vaardigheid Scores Advies voor de keuze van de 
vervolgopdracht 

Lage vaardigheid en 
regelmatig tot voortdurend 
hulp nodig 

Overwegend  
scores 1 en 2 

Een makkelijkere variant van dezelfde of een 
andere opdracht (eventueel van een ander 
vakgebied) 

Middelmatige vaardigheid 
en af en toe tot regelmatig 
hulp nodig 

Overwegend  
scores 2 en 3 

Een even moeilijke variant van een andere 
opdracht (eventueel van een ander vakgebied) 

Hoge vaardigheid en geen 
of slechts af en toe hulp 
nodig 

Overwegend  
scores 3 en 4 

Een moeilijkere variant van dezelfde of een 
andere opdracht (eventueel van een ander 
vakgebied) 

 

2.8 Het vaststellen van het leerpotentieel 

De hoeveelheid en aard van de hulp die de docent tijdens de afname heeft 
moeten geven, indiceert wat de leerling in het vervolgtraject nodig zal hebben 
(Resing, 2006). Met behulp van de beoordelingsrubriek stelt de docent het 
leerpotentieel op drie momenten vast: na afloop van de fase van oriënteren en 
voorbereiden, de fase van uitvoering en de fase van reflecteren en evalueren. 
Op het formulier noteert de docent hoeveel hulp er gedurende de 
desbetreffende fase gegeven is (bijvoorbeeld hints, uitleg, voordoen, 
aanmoedigen, corrigeren, voordoen). Daarbij kan de docent kiezen uit vier 
antwoordmogelijkheden: Geen hulp (niveau 4), Af en toe (niveau 3), Regelmatig 
(niveau 2) en Voortdurend (niveau 1). 
 
 
 

Toelichting voor docenten 

Type hints Toelichting 
Verbale hints  
 Algemene hint Als de leerling is vastgelopen, is het niet de bedoeling dat u 

meteen zegt of voordoet hoe het moet. Een algemene hint kan al 
voldoende zijn om het denken van de leerling te stimuleren en het 
werk weer op gang te brengen. Voorbeelden zijn: ‘Kijk nog eens 
naar de opdracht’, ‘Wat is er aan de hand?’ of ‘Doe je dit wel goed? 

 Open vragen stellen  Wat ook vaak goed werkt, is het stellen van open vragen. Open 
vragen nodigen uit tot een gesprek en stimuleren de leerling om 
na te denken over de eigen aanpak zodat hij/zij deze gericht kan 
verbeteren. U kunt deze vragen herkennen doordat ze vaak 
beginnen met hoe, wanneer, wie, waar, waarom, welke en wat. 
Voorbeelden zijn: ‘Hoe deed je dat ook weer bij die vorige 
opdracht?’, ‘Wat zou je kunnen doen als dit gebeurt?’, ‘Wat heb je 
allemaal al gedaan?’ of ‘Hoe komt het dat het er anders uitziet dan 
het voorbeeld of de afbeelding?’  

 Gesloten vragen stellen  
 

Als open vragen niet helpen, kunt u een gesloten vraag proberen. 
Een gesloten vraag begint vaak met een werkwoord. Bijvoorbeeld: 
Heb je …? Wil je …? Kun je dit uitleggen? Kun je een andere 
manier bedenken om dit op te lossen? Vertel eens …  

 Suggestieve vraag 
stellen  

 

Als ook een gesloten vraag geen soelaas biedt, kunt u een 
suggestieve vraag stellen. Bijvoorbeeld: ‘Zou het iets te maken 
kunnen hebben met …..?’, ‘Vond jij … ook zo …?’ of ‘Had je 
misschien …?’ 

 Oplossingen voorleggen  
 

Als een suggestieve vraag niet helpt, kunt u een leerling 
verschillende oplossingen voorleggen en hem/haar vragen welke 
oplossing in de gegeven situatie de beste is. Bijvoorbeeld: ‘Wat 
denk jij, zou het kunnen liggen aan A, B of C?’ Voor de leerling is 
een meerkeuzevraag vaak makkelijker dan een open vraag. De 
leerling hoeft de oplossing immers niet geheel zelf te bedenken, 
maar kan volstaan met het nadenken over welke oplossing in de 
gegeven situatie het meest voor de hand ligt 

 Vertellen of voordoen  
 

Pas in allerlaatste instantie, als de leerling er zelf echt niet 
uitkomt, kunt u vertellen of voordoen hoe het moet. Het is immers 
de bedoeling dat de leerling de opdrachten steeds zelfstandiger 
leert uit te voeren en u als leerkracht steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnt 

Non-verbale hints In plaats van of aanvullend op verbale hints kunt u ook non-
verbale hints inzetten. Denk daarbij aan hints als vragend of 
afwachtend kijken, wijzen of iets aanwijzen, ja knikken, nee 
schudden etc.  
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Op het digitale beoordelingsformulier uit de uitgave voor SBO- en SO-cluster-4-
leerlingen (zie paragraaf 2.5) kunnen docenten tijdens de afname turven 
hoeveel hints zij gaven en ook om welk type hints het dan ging. Uit een try-out 
was namelijk gebleken dat docenten hier behoefte aan hadden. Op het 
beoordelingsformulier zijn de hints geordend volgens het principe van de 
geleidelijke toename van algemene naar specifieke hulp (o.a. Campione & 
Brown, 1987; Den Besten & Vulpen, 2013). Er is een onderscheid gemaakt in 
verbale en non-verbale hints. De verschillende typen hints zijn samen met de 
toelichting voor de docenten weergegeven in het volgende overzicht.  
 

2.9 De rapportage 

Met de bijgeleverde digitale applicatie kan de docent leerling- en 
groepsrapportages van verschillende afnames bewaren en met elkaar 
vergelijken. De leerlingrapportage biedt informatie over de beheersing van de 
vaardigheden oriëntatie/voorbereiding, uitvoering en reflectie/evaluatie, de 
hoeveelheid benodigde hulp (leerpotentieel) en de werkhouding (aandachtig 
en zelfstandig werken zonder gedragsproblematiek).  
 

2.10 De handreikingen voor het onderwijzen van leren leren 

Voor het onderwijzen van zelfregulerende vaardigheden is een scala aan 
effectieve didactische werkwijzen beschikbaar (Boekaerts & Corno, 2005; 
Dignath & Büttner, 2008; Dignath, Büttner & Langfeldt, 2008; Zumbrunn, 
Tadlock & Roberts, 2011). Daartoe behoren begeleid ontdekkend leren, directe 
instructie en modellering (voordoen), en sociale ondersteuning en feedback. In 
het onderwijs worden deze didactische werkwijzen nog weinig toegepast. In de 
gebruikershandleidingen (Cito, 2015; in voorbereiding) is daarom een 
afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan suggesties voor het onderwijzen van 
zelfregulerende vaardigheden tijdens de afname. Zo wordt er ruimschoots 
aandacht geschonken aan het principe van de geleidelijke toename van 
algemene naar specifieke hulp (o.a. Campione & Brown, 1987; Den Besten & 
Vulpen, 2013), het geven van hints, het stellen van verschillende soorten 
vragen, het reageren op hulpvragen, het voeren van leergesprekken tijdens de 

afname, het inlassen van trainingsmomenten en het gebruik van de resultaten 
voor de planning van het onderwijs. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
beide gebruikershandleidingen (Cito, 2015; in voorbereiding).  
 
De handreikingen zijn voornamelijk ontleend aan de BOL/EIM-methodiek 
(Aukes, Dekker, de Jong, Mulder & Timmer, 2000; Timmer, 1994; Timmer, 
Dekker & Voortman, 2003; Den Besten & Vulpen, 2013) en de zogenoemde 
Beertjes-methodiek (Meichenbaum, 1981; Timmerman, 1995, 2003; Van Bon, 
2009). De BOL/EIM-methodiek is een bewezen effectieve methode voor het 
onderwijzen van zelfregulerende vaardigheden aan leerlingen met een lichte 
verstandelijke beperking. BOL staat voor begeleid ontdekkend leren en EIM 
staat voor eigen initiatief model. Over de effectiviteit van de Beertjes-
methodiek zijn voor zover ons bekend nog geen ‘harde’ onderzoeksgegevens 
beschikbaar. Wel wordt de Beertjes-methodiek in het SBO en SO-Cluster-4 naar 
verluid al veel gebruikt. Beide methodieken zijn gericht op het vergroten van de 
zelfstandigheid van leerlingen met een beperking. Docenten die ermee werken 
leren leerlingen vaardigheden die hen in staat stellen het leren bewust te 
sturen en daardoor minder afhankelijk te worden van anderen. Leerlingen leren 
gaandeweg zelfstandiger te werken, meer verantwoordelijkheid te nemen, 
initiatieven te nemen en flexibeler om te gaan met nieuwe situaties.  
 

2.11 Beperkingen van het materiaal 

Bij de samenstelling van de schalen van de checklist en het beoordelings-
instrument hebben psychometrische criteria van moeilijkheidsgraad, 
discriminerend vermogen, betrouwbaarheid, unidimensionaliteit en 
factorzuiverheid een belangrijke rol gespeeld (zie Kuhlemeier & Chermin, 2016; 
Kuhlemeier, Lansink & Mattijsen, in voorbereiding). In overeenstemming met de 
principes van DA is voor praktische opdrachten en een train-within-test ontwerp 
gekozen om zelfregulerende vaardigheden zo goed mogelijk te kunnen 
observeren en verder te ontwikkelen (Tzuriel, 2001). De gerichtheid op het 
optimaliseren van onderwijzen en leren heeft behalve voordelen ook nadelen 
die hier niet onvermeld mogen blijven:  
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 Door de adaptieve toewijzing en de gepersonaliseerde mediatie is het niet 
zinvol om de vaardigheid van leerlingen die een A-, B- of C-variant gemaakt 
hebben met elkaar te vergelijken. De docent geeft immers geen absoluut 
oordeel over de vaardigheid van de leerling, maar een relatief oordeel 
gegeven de moeilijkheid van de gekozen variant. Hetzelfde geldt voor het 
vergelijken van de vaardigheid van bijvoorbeeld VSO-leerlingen 
dagbesteding en arbeid, of van leerlingen in SBO en SO-cluster-4. Wel is het 
pakket een bruikbaar middel voor het vaststellen en verder ontwikkelen van 
de zelfregulerende vaardigheden van individuele leerlingen. De docent kan 
de prestatie van de leerling met andere woorden vergelijken met een 
eerdere prestatie van diezelfde leerling, maar niet met die van leerlingen die 
een makkelijkere of moeilijkere variant gemaakt hebben. Evenmin kan de 
docent de resultaten van zijn of haar eigen leerlingen vergelijken met die 
van een collega.  

 
 De gebruikershandleidingen (Cito, 2015; in voorbereiding) bevatten 

aanwijzingen die ervoor moeten zorgen dat verschillende docenten de 
opdrachten zoveel mogelijk op dezelfde manier afnemen. Het pakket bevat 
echter geen uitgewerkte protocollen of scripts waarin precies is vastgelegd 
welke hulp de docent in welke situatie moet geven. Daardoor kan de ene 
docent in eenzelfde situatie meer of andere hulp bieden dan de andere 
docent. Ook kan de ene docent net iets strenger of soepeler beoordelen dan 
de andere docent. Dit beperkt de mogelijkheden om de resultaten van 
verschillende docenten of scholen met elkaar te vergelijken.  

 
 De beide uitgaven bevatten uitgebreide handreikingen voor het voeren van 

leergesprekken en het geven van training tijdens de afname. Het materiaal 
is echter geen complete methode voor het observeren, beoordelen en 
onderwijzen van zelfregulerende vaardigheden aan leerlingen met een 
beperking. Daartoe zal de docent te rade moeten gaan bij speciaal daarvoor 
ontwikkelde methodieken, zoals de BOL/EIM-methodiek (Aukes, Dekker, De 
Jong, Mulder & Timmer, 2000; Timmer, 2004; Timmer, Dekker & Voortman, 
2003; Den Besten & Vulpen, 2013), de Beertjes methodiek (Meichenbaum, 
1981; Timmerman, 2003; Van Bon, 2009) en recente handreikingen voor het 
onderwijzen van executieve functies (Cooper-Kahn & Dietzel, 2011; Smidts & 
Huizinga, 2011; Dawson & Guare, 2013). 

 Er is nog weinig bekend over de omstandigheden waarin en de doelgroepen 
waarvoor DA bruikbaar en effectief is (Scheltinga, Keuning & Kuhlemeier, 
2014). Een relevante onderzoeksvraag is in hoeverre het gebruik van beide 
uitgaven bij leerlingen met een verstandelijke beperking tot duurzame 
verandering leidt (en de veronderstelde nabije en verre transfer 
daadwerkelijk optreedt). Nader onderzoek naar de implementatie en het 
effect van de beide uitgaven op de ontwikkeling van zelfregulerende 
vaardigheden zou hierover meer uitsluitsel kunnen geven.  
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Over deze ToetsSpecial | Dynamic Assessment is een vorm van formatieve evaluatie 
waarbij de docent de leerling mag helpen tijdens de afname van de toets en via 
observatie en persoonlijke leergesprekjes met de leerling zoekt naar oorzaken van 
problemen die het leren belemmeren. Dynamic Assessment is een uitstekend middel om 
vaardigheden al tijdens de toetsing vast te stellen en verder te ontwikkelen. In deze 
ToetsSpecial gaan we eerst in op achtergrond, doel, kenmerken en voor- en nadelen van 
Dynamic Assessment. Daarnaast komt een recente toepassing van Dynamic Assessment 
voor het toetsen en onderwijzen van zelfregulerende vaardigheden van leerlingen in het 
speciaal onderwijs aan bod. 
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