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Inleiding 
 
In het advies van platform onderwijs 2032 staat als één van de punten “Niet alleen toetsen wat 
meetbaar is, ook wat ‘merkbaar’ is”. Als voorbeelden van merkbare vaardigheden worden genoemd: 
ervaringen die leerlingen hebben opgedaan, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
zelfvertrouwen. Hier kunnen we nog vele vaardigheden aan toevoegen. Denk aan nieuwsgierigheid, 
creativiteit en samenwerken. Maar wat is nou merkbaar? En hoe pak je dat nou aan, iets “merken”?  
In dit draaiboek staat informatie om met een schoolteam aan de slag te gaan met merkbare 
vaardigheden.  
 
Waarom deze workshop? 
Elke school heeft zijn eigen visie. En bij die visie hoort weer een eigen invulling van merkbare 
vaardigheden. Welke vaardigheden vindt een school het meest belangrijk? En wat verstaat een 
school dan onder die vaardigheden? 
Met deze workshop gaat een team aan de slag met vaardigheden die belangrijk zijn voor die school, 
met een invulling die past bij die school. De workshop is een start om als team samen in gesprek te 
gaan over merkbare vaardigheden en op die manier de ontwikkeling ervan bij de leerlingen te 
stimuleren.  
 
Voor wie is deze workshop? 
De workshop is bedoeld voor schoolteams van PO of VO. De workshop kan gegeven worden door een 
teamlid (bijvoorbeeld IB’er) of onderwijsadviseur. 
De workshop kan gegeven worden aan een groep 12-16 mensen (4 groepjes van 3-4 mensen). Een 
kleine groep (bijvoorbeeld 2 groepjes van 3-4 mensen) is ook mogelijk, alleen duurt de workshop dan 
iets langer. 
 
Tijdschema 
Hieronder staat een tijdsinschatting van de workshop. 
 Bij 4 groepjes Bij 2 groepjes 
Wat is merkbaar 10 minuten 10 minuten 
Kaartjes maken 20 minuten 2 x 20 minuten 
Kaartjes uitproberen 10 minuten 10 minuten 
Afsluiting 5 minuten 5 minuten 
Totaal 45 minuten ruim een uur 
 
 
Benodigde materialen 

• De powerpointpresentatie 
• De toelichting bij de sheets zoals beschreven in het draaiboek hieronder 

Per groepje: 
• Een pen 
• Een papier voor een mindmap 
• Een blad met definities van de uit te werken vaardigheid. Voor de merkbare vaardigheden 

creativiteit, betrokkenheid, zelfvertrouwen en flexibiliteit/aanpassingsvermogen is dit blad 
meegeleverd. Mocht je met andere merkbare vaardigheden aan de slag willen gaan, dan kan 
je, bijvoorbeeld door zoeken via google, zelf een blad met definities maken. 

• Voor elke merkbare vaardigheid 5 kaartjes (4 x 5 kaartjes), zie meegeleverd blad 
• 15 dominosteentjes 
• 1 liniaal  

 
  



De workshop 
Sheet Toelichting 

 

In deze workshop gaan jullie aan de slag met 
merkbare vaardigheden. We maken een 
“spel” om in de klas het gesprek over 
merkbare vaardigheden aan te kunnen gaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier het programma van de workshop: 
• Eerst hebben we het kort over wat 

merkbare vaardigheden eigenlijk zijn. 
• Vervolgens gaan jullie aan de slag met 

een opdracht. Hierbij gaan jullie 
enkele merkbare vaardigheden 
vertalen naar zichtbaar gedrag. Deze 
woorden komen op kaartjes. Deze 
kaartjes kan je in de klas gebruiken 
om bij de leerlingen merkbare 
vaardigheden zichtbaar te maken. 

• Tot slot proberen jullie de kaartjes bij 
elkaar uit, net zoals je straks bij de 
leerlingen kan doen. Welke merkbare 
vaardigheden zien jullie bij elkaar? 
 

 

Wat is nou merkbaar? 
Zelfvertrouwen van een leerling is belangrijk. 
Maar hoe maak je dat nou inzichtelijk?  



 

Uiteindelijk is alles meetbaar. De vraag is 
vooral hoeveel inspanning je wilt stoppen in 
het meten. 
Er zijn wel verschillen tussen wanneer je 
sneller voor meten zal kiezen en wanneer je 
voor merken kiest. 
 

• Een vaardigheid, zoals rekenen of 
spellen, is goed te meten. Als je een 
houding, zoals een betrokken 
houding, of bijvoorbeeld motivatie of 
zelfbeeld wilt meten zal dat veel 
inspanning kosten. Merken is voor dit 
soort dingen waarschijnlijk efficiënter. 

• Vaardigheden zijn in beeld te brengen 
met meetinstrumenten zoals een 
toets bestaande uit verschillende 
vragen. Motivatie is niet met een 
standaard-toets te meten. Merkbare 
vaardigheden meet je met 
technieken. Denk aan paarsgewijs 
vergelijken. Zoals het ordenen van 
een opdracht bij beeldende vorming 
van creatief naar minder creatief. Ook 
vandaag gaan we met zo’n techniek 
aan de slag.  

• Vaardigheden die je kunt meten zijn 
veelal vaardigheden die goed op te 
delen zijn in kleinere leerdoelen. 
Dingen (vaardigheden is hier niet echt 
een goed woord omdat het vaak juist 
geen vaardigheden zijn maar meer 
een houding) die je kunt merken zijn 
minder makkelijk in een leerlijn op te 
bouwen. Je moet ervaringen opdoen 
door ze te ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
succeservaringen opdoen voor het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen.  

• Meetbare vaardigheden kan je 
uitdrukken in een cijfer, zoals een 
vaardigheidsscore. Dit noemen we 
kwantitatief. 

• Merkbare vaardigheden wil/kan je 
niet zomaar in een cijfer uitdrukken. 
Het is een kwalitatieve meting.  



 

We hebben besproken wat merkbaar is. Nu 
gaan we aan de slag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoals gezegd gaan we bij merkbare 
vaardigheden op zoek naar technieken om de 
merkbare vaardigheden inzichtelijk te maken.  
 
We gaan samen aan de slag om enkele 
merkbare vaardigheden te definiëren.  
Om over een merkbare vaardigheid te kunnen 
praten en leerlingen zich te laten ontwikkelen 
is het belangrijk dat iedereen uit het team 
hetzelfde verstaat onder die merkbare 
vaardigheid. Betekent creativiteit op deze 
school bijvoorbeeld dat een leerling heel goed 
een knutselwerk volgens de omschrijvingen 
van de leerkracht kan maken? Of is een 
leerling die bij een werkblad van taal, waarbij 
de opdracht niet helemaal duidelijk is, zijn 
eigen draai eraan geeft ook creatief? 
 
Het maakt niet uit als verschillende scholen 
verschillende definities hebben, als binnen 
een school meer één taal wordt gesproken.  
 
Het doel van dit spel is niet om 
leerlingen/klassen langs een norm te leggen 
en te zeggen wanneer iets goed genoeg is. 
Het doel van dit spel is om het gesprek over 
merkbare vaardigheden aan te kunnen gaan. 
Waar liggen sterke kanten van de kinderen? 
En waar willen ze zich nog verder op 
ontwikkelen?  



 

Jullie gaan aan de slag in groepjes van 3-4 
personen. 
Elk groepje krijgt een eigen merkbare 
vaardigheid: betrokkenheid, creativiteit, 
zelfvertrouwen of 
flexibiliteit/aanpassingsvermogen. 
 
1. Het groepje start met het maken van een 
mindmap. Welke woorden komen in je op als 
je aan deze vaardigheid denkt. Wat zie je als 
een leerling erg [….] (betrokken, flexibel, etc) 
is? Wat doet een kind dat dat juist helemaal 
niet is? (5 minuten) 

 

2. Lees enkele definities uit de literatuur van 
de merkbare vaardigheid van je groepje. Vul 
aan de hand van deze definities je mindmap 
aan. (5 minuten) 
Let op: het gaat echt om jullie definitie, deze 
hoeft dus niet 1 op 1 aan te sluiten bij de 
literatuur. De definities dienen alleen ter 
inspiratie. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

3. Selecteer uit de mindmap de 5 meest 
kenmerkende woorden (of een combinatie 
van 2 woorden). Let op: dit moete en 
werkwoord bevatten.  
Elk groepje krijgt 5 kaartjes in een eigen kleur. 
Op de achterkant van het kaartje staat de 
merkbare vaardigheid die het groepje 
uitwerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
Op de andere kant schrijft iemand uit de 
groep de geselecteerde woorden (per kaartje 
één woord of combinatie van woorden). (10 
minuten) 
 
Zijn er maar 2 groepjes? Dan werkt elk 
groepje twee merkbare vaardigheden uit en 
krijgt elk groepje nu dus een tweede 
vaardigheid om de drie stappen mee te 
doorlopen.  



 

De groepjes hebben nu vier merkbare 
vaardigheden uitgewerkt. Nu gaan we 
proberen hoe je met deze kaartjes merkbare 
vaardigheden inzichtelijk kunt maken. 

 

De kaartjes kan je in de groep inzetten na een 
willekeurige opdracht. Dit kan variëren van 
het oplossen van een rekenprobleem waarbij 
leerlingen samen moeten werken tot het 
bouwen van iets.  
 

 

 
 
 

 
 
 

Maak weer groepjes van 3-4 mensen. 
• Maak een rijtje van 15 

dominosteentjes. 
• Gooi het rijtje om.  
• Meet de lengte van het rijtje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak nu een rijtje dat twee keer zo lang is als 
je ‘m omgooit. Je krijgt hiervoor 2 minuten.  
Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Na afloop van het spel kiest elk groepje voor 
iemand uit het groepje een kaartje: 

• Leg alle 20 kaartjes, dus van de 
verschillende merkbare vaardigheden 
met de woorden die erop staan 
geschreven, op tafel.  

• Bespreek voor wie jullie het eerste 
kaartjes uit gaan zoeken.  

• Iedereen uit het groepje geeft de 
persoon een kaartje dat past bij hoe 
hij/zij de opdracht uitvoerde. Of: De 
mensen uit het groepje kiezen samen 
de 5 woorden die het best bij die 
persoon passen.  

• Degene die de kaartjes krijgt draait ze 
om. Is er een kleur (en dus merkbare 
vaardigheid) die overheerst? 

 
Leg daarna de kaartjes terug en herhaal dit 
voor de rest van de groep. Bespreek samen de 
resultaten. Herkennen degenen bij wie één of 
meerdere kleuren duidelijk naar voren komen 
bij zichzelf deze merkbare vaardigheid? En 
hadden ze nog verwacht/gewild dat een 
andere merkbare vaardigheid meer naar 
voren zou komen? 
Let op: Dat een merkbare vaardigheid niet bij 
iemand naar voren komt betekent niet dat 
hij/zij deze helemaal niet heeft. Het betekent 
dat iets anders overheerst. Het is dus gericht 
om de meest positieve kenmerkende 
eigenschappen.  

 

Vragen of opmerkingen? 
Mail ze naar citolab@cito.nl 

 


