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 Inleiding

Toekomstbestendig beoordelen: inleiding 
op het themanummer 2020 van het 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders
Desirée Joosten-ten Brinke, Jorik Arts, Rosa Bartman, Kelly Beekman, Jos Castelijns, Greet Fastré, Gerry Geitz, 

Judith Gulikers, & Tamara van Schilt-Mol

In alle onderwijssectoren en dus ook bij de lerarenopleidingen verandert de toets- en beoordelingspraktijk. 
Er is steeds meer aandacht voor de formatieve functie van toetsen, de rol van technologie neemt toe en ook 
ontwikkelingen ten aanzien van vakinhouden of vakdidactiek vragen om aanpassingen en vernieuwingen. Voor 
lerarenopleidingen is het vanuit twee kanten belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Ten eerste bereiden 
lerarenopleidingen hun studenten voor op een veranderende beoordelingspraktijk in hun (toekomstige) 
beroep en ten tweede is het van belang dat de beoordelingspraktijk van de lerarenopleiding zelf ook meegaat 
in de ontwikkelingen. In dit themanummer zullen een aantal ontwikkelingen vanuit onderzoeksperspectief  
of vanuit praktijkvoorbeelden gepresenteerd worden.

De docent als professional
Voor het professioneel uitvoeren van hun werk is het nodig dat docenten beschikken over vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische vaardigheden. Deze zijn beschreven in het Besluit bekwaamheidseisen 
onderwijspersoneel (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2017). De vaardigheden ten aanzien van 
toetsen en beoordelen worden daarbij met name genoemd bij de vakdidactische vaardigheden (Onderwijs-
coöperatie, 2018): 
-  Docenten brengen een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van leer-

lingen, de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken en middelen, 
-  ze volgen de ontwikkeling van de leerlingen, 
- toetsen en analyseren regelmatig en adequaat of en hoe de leerdoelen gerealiseerd worden en 
- stellen op basis van hun analyse zo nodig het onderwijs didactisch bij.

Tevens wordt van docenten verwacht dat zij met hun onderwijs met de tijd meegaan. Voor docenten in 
Vlaanderen betekent dat momenteel heel concreet dat aanpassing aan de hervorming van het secundair 
onderwijs die vanaf september 2019 is ingezet, nodig is. Deze hervorming betreft een grondige herziening 
van de eindtermen. En als de eindtermen veranderen, zal ook het onderwijs en de toetsing veranderen, zodat 
constructive alignment (Biggs & Tang, 2011) gerealiseerd wordt. Een goede analyse van de eindtermen is 
daarvoor noodzakelijk. Dit uitgangspunt is de basis voor het artikel in dit themanummer geschreven door 
Rombaut. Zij heeft twee competenties geanalyseerd aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom 
(Anderson & Krathwohl, 2014; Rombaut, Molein, & Van Severen, 2020). Bij het gebruik van de taxonomie van 
Bloom kijken docenten vaak alleen naar de taxonomie voor het cognitieve domein en ook in de herziening 
door Anderson en Krathwohl (2014) is de meeste aandacht hier naartoe gegaan. Rombaut laat in haar artikel 
zien op welke manier de taxonomieën voor het cognitieve domein en voor het affectieve domein met elkaar 
samenhangen in de uitwerking van twee competenties. In het boek van Rombaut et al. (2020) worden de 
taxonomieën uitgewerkt tot concrete onderwijs- en toetspraktijken.

Toekomstbestendig beoordelen
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Rekening houden met verschillen tussen leerlingen
In de opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) speelt naast de ontwikkeling op het cognitieve en het 
affectieve domein de ontwikkeling op het psychomotorische domein een centrale rol. Leerlingen zijn echter op 
bijna alle scholen ingedeeld op basis van hun cognitieve prestaties en niet op basis van hun psychomotorische 
vaardigheden. De verwachting is dan ook dat het beoordelen in deze opleidingen er anders uitziet dan de 
beoordeling bij andere schoolvakken. Slingerland, Weeldenburg en Borghouts beschrijven hoe ze op basis 
van de eindtermen, zoals beschreven door ALO Nederland (2018), de studenten beter voorbereiden op de 
beoordelingspraktijk bij de LO-lessen in hun toekomstige beroepspraktijk. Centraal in hun aanpak staan de vijf 
kernstrategieën voor formatief beoordelen van Black & Wiliam (2009), de sociaal-emotionele veiligheid van 
de leerlingen en het optimaliseren van de kwaliteit van beoordelingen. Ook hierbij is constructive alignment 
weer cruciaal. Het zichtbaar maken van de leerdoelen, het gebruikmaken van formatieve leeractiviteiten zoals 
self-assessments en peer-assessments, en de succescriteria zorgen ervoor dat een beoordeling bij LO niet 
alleen gericht is op goed bewegen, maar dat ook vaardigheden als organiseren van een sportactiviteit of het 
nemen van leiding tijdens een spel in een beoordeling meegenomen kunnen worden. De ontwikkeling van 
elke leerling krijgt hierdoor nadrukkelijk meer aandacht.
Het voorbereiden van toekomstige leraren op een grotere diversiteit in klassen was voor Vanderlinde, 
Godaert en Keppens aanleiding om kritisch te kijken naar het ontwikkelen en beoordelen van competenties 
van studenten in de lerarenopleiding. Zij starten met de huidige positie van competentiegericht opleiden en 
stellen dat het nodig is om vanuit een bredere en meer holistische kijk op competenties na te denken over het 
ontwikkelen en beoordelen van competenties. Hiervoor gebruiken ze het competentiemodel van Blömeke, 
Gustafsson en Shavelson (2015) als uitgangspunt. Om echter meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van 
competenties hebben ze het model aangepast, zodat er meer aandacht is voor cognities en bidirectionele 
relaties. Keppens en Vanderlinde zijn op basis van het model nagegaan op welke manier de competentie 
‘professionele kijk op inclusief lesgeven’ ontwikkeld en beoordeeld kan worden. Deze professionele kijk is 
bepalend voor de wijze waarop de docenten in hun eigen lessen inclusief werken. Nadat eerst uitgelegd 
wordt wat professional vision inhoudt, presenteren de auteurs een instrument dat het mogelijk maakt om 
valide en betrouwbare uitspraken te doen over de professionele visie van de leraar in opleiding. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van paarsgewijze vergelijking. Door die paarsgewijze vergelijking wordt het voor de 
studenten duidelijk waarom de ene leraar-leerling-interactie meer bijdraagt aan inclusief onderwijs dan een 
andere interactie. Nadat de studenten gebruikgemaakt hebben van het instrument, ontvangen ze feedback 
over hun professionele kijk op inclusief lesgeven. Reflectievragen dragen bij aan de ontwikkeling van de 
studenten tot bekwame beroepsbeoefenaren.

De formatieve functie van toetsen
Dat er in alle onderwijssectoren meer aandacht is voor de ontwikkeling van studenten en leerlingen, en 
daarmee voor de formatieve functie van toetsen, blijkt uit verschillende bijdragen in dit themanummer. 
Formatief toetsen of formatief evalueren is een cyclisch proces waarbij leerlingen en docenten continu 
activiteiten uitvoeren om zicht te krijgen op het leren van de leerlingen en om dit leren bij te stellen (Black 
& Wiliam, 2009). Dit cyclische proces wordt door Gulikers en Baartman (2017) opgedeeld in vijf fasen van 
docentactiviteiten (zie Figuur 1). Deze fasen hangen met elkaar samen en alleen als ze in samenhang worden 
uitgevoerd is er sprake van formatief toetsen.

Toekomstbestendig beoordelen
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Figuur 1. De formatieve toetscyclus (Gulikers & Baartman, 2017).

De focus in de formatieve toetscyclus ligt op het handelen van de docent, zodat de docent in staat is om 
leerlingen te begeleiden bij het actief werken aan hun eigen leerproces. Dat dit belangrijk is, is te lezen in het 
artikel van Castelijns, Baas en Vermeulen. Zij benadrukken dat het belangrijk is (peer)feedback te begrijpen 
als een dialogisch proces tussen feedbackgever en feedbackontvanger en niet als kennisoverdracht van 
de een naar de ander. Studenten voorzien in gesprekken elkaars werk van gedetailleerde commentaren en 
aanwijzingen voor verbetering en hanteren daarbij standaarden of criteria als kader. De auteurs doen verslag 
van een onderzoek naar het integreren van studentpeerfeedback op een lerarenopleiding en concluderen dat 
de rol van de docent (in dit geval de lerarenopleider) cruciaal is voor de kwaliteit van de peerfeedback en voor 
de proactieve rol van de studenten daarbij. Zij bepleiten een zodanige inrichting van het curriculum dat er 
ruimte ontstaat voor iteratieve leerprocessen waarbij studenten de verkregen feedback kunnen verwerken tot 
steeds betere versies van hun werk.
Een concrete invulling van formatief evalueren in de eigen onderwijspraktijk wordt door Nijhuis gepresenteerd. 
Zijn bijdrage baseert hij op de activiteiten die hij samen met een collega heeft ondernomen om de heersende 
toetscultuur te doorbreken. Binnen de kaders van het onderwijsbeleid zorgden ze ervoor dat alle toetsen 
digitaal beschikbaar waren voor de leerlingen, zodat die een toets konden maken op het moment dat ze 
hier klaar voor waren. De techniek zorgde ervoor dat er voldoende toetsvragen voorhanden waren en dat 
de leerlingen direct na een toets feedback kregen. Verder zorgden Nijhuis en zijn collega voor oefentoetsen, 
zodat de leerlingen zelf inzicht kregen of ze de leerstof al voldoende beheersten, en ze gaven de leerlingen 
de rol van medebeoordelaar om ze te betrekken bij het beoordelingsproces. Nijhuis geeft op basis van zijn 
ervaringen aan wat dit betekent voor het opleiden van studenten op de lerarenopleidingen.

Programma’s van formatieve leeractiviteiten
De artikelen van Nijhuis, van Castelijns en collega’s en van Slingerland en collega’s gaan in op specifieke 
formatieve leeractiviteiten: een digitale tussentijdse toets (bij Nijhuis), dialogische peerfeedback (bij Castelijns 
et al.) en bijvoorbeeld self-assessment (bij Slingerland et al.). Van der Steen, Van Schilt-Mol, Joosten-
ten Brinke en Van der Vleuten beschrijven in hun beschouwend artikel dat het inzetten van de losstaande 
formatieve activiteiten vaak wel goed lukt, maar dat docenten het nog lastig vinden om de informatie die 
formatieve activiteiten opleveren te gebruiken om een tussentijdse of uiteindelijk een meer high-stake 
beslissing te nemen. Het denken over een programma van formatieve leeractiviteiten past daarmee binnen 
het principe van programmatisch toetsen, waarbij meerdere informatiebronnen samen leiden tot high-stake 
beslissingen (Baartman, Van Schilt-Mol, & Van der Vleuten, 2020).

Toekomstbestendig beoordelen
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Het nemen van beslissingen
Op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden, moet dit gebeuren op basis van voldoende 
informatie. Gestandaardiseerde toetsen spelen daarbij nog vaak een rol. Een reden om gebruik te maken 
van gestandaardiseerde toetsen is dat deze toetsen bijdragen aan het voorkomen van kansenongelijkheid. 
Van Vijfeijken, Buijs en Van Schilt-Mol hebben onderzocht wat de opvattingen zijn van docenten in het 
primair onderwijs over deze functie van gestandaardiseerde toetsen. Hun artikel draagt bij aan een algemene 
discussie over ethiek van toetsing in het onderwijs. In dit artikel betreft het de kansenongelijkheid. In de 
huidige praktijk van online-onderwijs en daarbij ook de praktijk van online toetsen is extra aandacht voor 
ethiek van toetsen belangrijk. Nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we eerlijk toetsen, vanuit het 
perspectief van alle betrokkenen, is een belangrijk aandachtspunt voor een toekomstbestendige toets- en 
beoordelingspraktijk.
De vier onderzoeken, twee praktijkvoorbeelden, een nieuwe aanpak en een beschouwend artikel in dit 
themanummer van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders geven een mooi beeld van de ontwikkelingen in de 
toets- en beoordelingspraktijk in Nederland en Vlaanderen. Met name de aandacht voor formatief toetsen valt 
op, een onderwerp dat de komende jaren nog nadrukkelijker opgepakt zal worden in de onderwijsprogramma’s 
van de lerarenopleiding. In de bekwaamheidseisen wordt er voldoende ruimte voor geboden. Het is aan de 
lerarenopleidingen om de handschoen op te pakken.

Over de gastredactie

Prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke
Prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke is hoogleraar Leren van volwassenen bij de Open universiteit. In 2008 
promoveerde zij op het proefschrift over het erkennen van verworven competenties. Van 2010 tot 2020 was zij 
lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen/Technology enhanced assessment bij Fontys lerarenopleiding in 
Tilburg, waarbij onderzoek naar de toetspraktijk van leraren en professionalisering van leraren centraal stond. 
Vanaf 2020 is zij decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen aan de Open universiteit. Op dit moment 
is zij verantwoordelijk voor de webinars en online cursussen voor het professionaliseren van leraren op het 
gebied van online onderwijs.

Dr. Tamara van Schilt-Mol
Dr. Tamara van Schilt-Mol is lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen bij de Academie Educatie van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en academic director van de Master Toetsdeskundige van Fontys. Zij 
onderzoekt hoe een programma van beoordelen en beslissen zodanig ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd 
kan worden, dat het bijdraagt aan het stimuleren van het leren, het nemen van zorgvuldige beslissingen en het 
optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Het lectoraat beoogt door de inzet van praktijkonderzoek 
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van beoordelen en beslissen, en aan de professionalisering van 
leraren, lerarenopleiders en het management van scholen. 

Dr. Jos Castelijns
Dr. Jos Castelijns is lector bij Hogeschool De Kempel in Helmond. Hij verzorgt onderwijs in de bachelor- en 
masteropleidingen en doet onderzoek naar de integratie van formatief evalueren in de lerarenopleiding en in 
het basisonderwijs.
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Dr. Greet Fastré
Dr. Greet Fastré is momenteel werkzaam als pedagogisch adviseur binnen de scholengemeenschap Sint-Michiel 
in Bree, België. Zij was hiervoor gedurende een tiental jaar verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding 
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en innovatief onderwijs getrokken binnen de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Maastricht. In 
haar huidige functie als pedagogisch adviseur neemt zij onder andere de aanvangsbegeleiding van de nieuwe 
leraren onder de loep.  

Dr. Gerry Geitz
Dr. Gerry Geitz werkt sinds 2020 als lid College van Bestuur bij ROC Noorderpoort. In de periode 2016-2020 
heeft zij als lector leidinggegeven aan het lectoraat Sustainable Educational Concepts in Higher Education bij 
NHL Stenden. De rol en ontwikkeling van docenten viel binnen de scope van dit hogeschoolbrede lectoraat. In 
haar huidige rol als bestuurder is professionalisering en daarmee de ontwikkeling en scholing van docenten, 
alsmede onderzoek door practoren onderdeel van haar portefeuille. 

Rosa Bartman MA(Ed)
Rosa Bartman MA(Ed) is sinds 2016 verbonden aan de Master Toetsdeskundige bij Fontys Lerarenopleidingen 
Tilburg als docent en is sinds september 2020 opleidingscoördinator. Hiernaast werkt zij als toetsdeskundige 
voor de examens Spaans bij Cito. Van 2013-2017 was zij werkzaam bij de tweedegraadslerarenopleiding 
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lectoraat toetsen en beoordelen/Technology enhanced assessment heeft zij onder andere onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van het onderwerp toetsen en beoordelen in de generieke kennisbases en vakkennis 
bases en in de curricula van de lerarenopleidingen bij Fontys.

Dr. Kelly Beekman
Dr. Kelly Beekman is sinds 2016 lector Onderwijsexcellentie bij HZ University of Applied Sciences in het 
domein Health, Education & Wellbeing. In dit lectoraat staat onderzoek naar excellent en innovatief onderwijs 
centraal, met een focus op thema’s als formatief evalueren, zelfregulatie en motivatie, vanuit het perspectief 
van zowel de student als de docent in uiteenlopende leeromgevingen. Professionalisering van (toekomstige) 
leraren speelt daarin eveneens een rol. Naast haar onderzoekswerkzaamheden is ze hoofddocent bij 
de lerarenopleiding basisonderwijs, de AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie, en projectleider 
kwaliteitszorg in de Zeeuwse Opleidingsschool Zuidwest. 

Dr. Jorik Arts
Dr. Jorik Arts is geregistreerd in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) en werkt als lerarenopleider bij 
Fontys in Tilburg, waar hij vakinhoudelijk en vakdidactisch onderwijs verzorgt in de bachelor- en de master-
opleiding Biologie. Als kenniskring-lid van het lectoraat Technology enhanced assessement onderzoekt hij 
kwaliteit van feedback. Binnen een postdoc-project onderzoekt hij de invloed van multimediagebruik in 
toetsen.  

Dr. Judith Gulikers
Dr. Judith Gulikers is werkzaam bij de leerstoelgroep Education and Learning Sciences van de Wageningen 
Universiteit. Zij is hier als universitair docent betrokken bij onderzoek en onderwijsinnovatie op het gebied van 
assessment en (formatieve) evaluatie op verschillende onderwijsniveaus (onder meer vo en wo). Tevens is ze 
geregistreerd in het Beroepsregister Lerarenopleiders en werkzaam in de Educatieve minor (tweedegraads), 
waarmee bachelorstudenten met vo-vak-verwante opleidingen hun tweedegraads bevoegdheid kunnen 
halen. 
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 Praktijkvoorbeeld

Leren beoordelen binnen de opleiding 
Leraar Lichamelijke Opvoeding
Menno Slingerland, Gwen Weeldenburg en Lars Borghouts, Fontys Sporthogeschool

Beoordelen binnen de lichamelijke opvoeding (LO) brengt een aantal specifieke uitdagingen met zich mee. Zo 
worden beoordelingen vaak gegeven binnen dynamische (bewegings)situaties en aan een zeer heterogene 
groep leerlingen qua bewegingsmogelijkheden. Bovendien kan een niet goed doordachte beoordeling een 
negatieve motivationele impact hebben op leerlingen tijdens lessen LO, met frustraties en angst tot gevolg. 
Beoordelen binnen de LO is duidelijk anders dan bij andere schoolvakken en wordt daardoor door veel 
leraren LO beschouwd als een uitdagend aspect van het beroep. Een tijdlang bestond er geen specifieke 
onderwijseenheid die erop gericht is om toekomstige leraren LO deze vaardigheden bij te brengen. Vanuit een 
curriculumherziening ontstond de mogelijkheid om vanaf studiejaar 2017-2018 binnen de bacheloropleiding 
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) van Fontys Sporthogeschool te starten met een tien weken durende 
onderwijseenheid volledig gericht op beoordelen binnen het vak LO. In dit artikel gaan we in op de opzet, 
de inhoud en de onderliggende theorie van deze onderwijseenheid, waarbij we tevens expliciet aandacht 
besteden aan de huidige visie van Fontys ALO op beoordelen binnen de LO.

Inleiding
Beoordelen binnen het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt door leraren LO in het algemeen als uitdagend 
beschouwd (López-Pastor, Kirk, Lorente-Catalán, MacPhail, & Macdonald, 2013) en roept veel vragen 
op, zoals: Wat is nu de functie en het doel van beoordelen binnen het vak LO? Wat moet ik beoordelen bij 
mijn leerlingen? Op welke wijze doe ik bij beoordelen recht aan de mogelijkheden en kwaliteiten van elke 
leerling? Vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool (met daarbinnen de Fontys ALO, de 
bacheloropleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding) hebben we de afgelopen jaren kennis verzameld over hoe 
het beoordelen er binnen de beroepspraktijk van het vakgebied LO uitziet (Borghouts, Slingerland, & Haerens, 
2016). Tevens hebben we binnen de Fontys ALO een eigen visie op beoordelen ontwikkeld en met onze 
werkveldpartners diverse beoordelingsvormen ontworpen en getest in de beroepspraktijk. Inmiddels is er een 
volledige onderzoekslijn binnen het lectoraat gewijd aan dit onderwerp, waarin we samen met universitaire 
en werkveldpartners onderzoek doen naar de implementatie van (formatieve) beoordelingsvormen en de 
relatie tussen beoordelen en leerlingmotivatie. Alle opgedane kennis, inzichten en praktijkervaringen vanuit 
de diverse onderzoeksprojecten1 binnen deze onderzoekslijn hebben we laten indalen in het curriculum 
van zowel de bachelor- als de masteropleiding, wat onder meer heeft geresulteerd in een onderwijseenheid 
specifiek gericht op ‘leren beoordelen’.

In 2016 is de Fontys ALO gestart met een gefaseerde implementatie van een nieuw curriculum dat is ontworpen 
aan de hand van het Four-Component Instructional Design (4C/ID)-model (Van Merriënboer & Kirschner, 
2013). Kenmerkend voor dit model is dat het onderwijs wordt vormgegeven rondom leertaken. Dit zijn – min of 
meer – realistische situaties, ontleend aan de beroepspraktijk van de leraar LO, vormgegeven in bijvoorbeeld 
opdrachten, projecten en cases. Studenten werken zowel op de opleiding als op hun stagewerkplek aan deze 

Leren beoordelen

1  Voor een overzicht van publicaties over deze projecten, zie https://fontys.nl/Sportfolio/Projecten/Toetsen-en-Beoordelen-bij-LO/
Publicaties.htm.

https://fontys.nl/Sportfolio/Projecten/Toetsen-en-Beoordelen-bij-LO/Publicaties.htm
https://fontys.nl/Sportfolio/Projecten/Toetsen-en-Beoordelen-bij-LO/Publicaties.htm
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in complexiteit toenemende leertaken, waarbij de ondersteuning geleidelijk afneemt. De ondersteuning 
bestaat uit het aanbieden van relevante (domein)kennis, die nodig is voor het maken van keuzes en het 
ontwikkelen van cognitieve strategieën. Maar ook uit procedurele informatie die bij voorkeur tijdens het 
werken aan de leertaak (just in time) wordt geboden en waarmee de student inzicht krijgt in de stappen die hij 
dient te doorlopen om de leertaak adequaat te kunnen uitvoeren. Een van de taken binnen het beroep van de 
leraar LO is het op een transparante, valide en betrouwbare wijze evalueren en waarderen van het leerproces 
en de ontwikkeling van leerlingen (ALO Nederland, 2018; KVLO, 2017). De student werd in onze opleiding 
echter nauwelijks voorbereid op het adequaat uitvoeren van deze complexe taak. De curriculumherziening 
van de Fontys ALO bood de mogelijkheid om een nieuwe onderwijseenheid te ontwerpen en daarin leertaken 
centraal te zetten die volledig gericht zijn op het evalueren en waarderen van het leerproces van leerlingen.
Om de samenhang tussen leerinhoud en disciplines (vakgebieden) voor studenten zichtbaar te maken wordt 
in het nieuwe curriculum een thematische werkwijze gehanteerd. Het onderwijs is per leerjaar georganiseerd 
in vier themablokken van tien onderwijsweken (Figuur 1), waarin studenten wekelijks twee dagen op de 
stagewerkplek en drie dagen op de opleiding werken aan de leertaken behorende bij het blokthema. De 
onderwijseenheid Leren Beoordelen is gesitueerd in het tweede blok van het tweede leerjaar.

Figuur 1. Leerplanschema Fontys ALO (met in ALO 2 de onderwijseenheid Leren Beoordelen).

Leren beoordelen
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Figuur 1. Leerplanschema Fontys ALO (met in ALO 2 de onderwijseenheid Leren Beoordelen).

Beoordelen binnen het vak LO
De landelijke doelstelling van het vak LO is om leerlingen (meervoudig) bekwaam en enthousiast te maken 
voor een blijvende deelname aan de beweeg- en sportcultuur (KVLO, 2017). Om dat te bereiken leert de leraar 
LO leerlingen beter te bewegen (bewegingsbekwaamheid), beter samen te bewegen (omgangsbekwaamheid), 
bewegen te reguleren (reguleringsbekwaamheid) en (zelf )kennis en inzicht in bewegen te ontwikkelen. 
Daartoe moet de leraar LO in staat zijn om betekenisvol en uitdagend bewegingsonderwijs te ontwerpen, 
te realiseren en te evalueren. Ten opzichte van andere vakgebieden brengt het vak LO een aantal specifieke 
uitdagingen met zich mee ten aanzien van beoordelen. Zo vindt beoordelen vaak plaats binnen dynamische 
beoordelingssituaties en wordt van de leraar LO verwacht dat hij zich daarbij richt op zowel motorische 
als sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Bovendien heeft de leraar LO te maken met een zeer 
heterogene groep leerlingen wat bewegingsvaardigheden betreft. Studenten leren dan ook al vroeg in de ALO-
opleiding om leeractiviteiten gedifferentieerd aan te bieden. Bij de beoordelingsactiviteiten blijkt echter in de 
huidige LO-praktijk nog niet of nauwelijks rekening te worden gehouden met deze verschillen en worden vaak 
voor alle leerlingen dezelfde eisen gehanteerd. Het gevolg hiervan is dat bepaalde groepen leerlingen zich 
geconfronteerd zien met onrealistische beoordelingscriteria, zeker wanneer prestaties worden beoordeeld 
aan de hand van vaste normen (bijvoorbeeld bij atletiek-hoogspringen). Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke 
wijze van beoordelen gevoelens van frustratie en angst kan uitlokken (Krijgsman et al., 2017). Daarnaast blijkt 
dat een gebrek aan transparantie ten aanzien van beoordelingscriteria een negatieve invloed kan hebben 
op de motivatie van leerlingen voor LO en bewegen in het algemeen (Haerens et al., 2018). Dit is gezien de 
doelstelling van LO een onwenselijke situatie.

Leren beoordelen
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Om die reden is een van de uitgangspunten van de Fontys ALO bij het beoordelen binnen het vak LO dat er 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen en dat er aansluiting wordt 
gezocht bij de mogelijkheden van iedere leerling. Dit uitgangspunt is overigens voor LO ook vastgelegd in 
het Eindexamenbesluit VO, artikel 35, lid 3. Om het individuele leerproces van leerlingen zo goed mogelijk 
te ondersteunen en te stimuleren, leren we onze studenten in het bewegingsonderwijs te werken met de 
vijf kernstrategieën voor formatief beoordelen van Black en Wiliam (2009)2: (1) leerdoelen en succescriteria 
duidelijk maken, delen en begrijpen; (2) bewijs verzamelen van leerresultaten; (3) feedback geven die het 
leerproces stimuleert; (4) leerlingen activeren als leerbron voor elkaar; (5) leerlingen stimuleren om eigenaar 
van hun eigen leerproces te zijn. Overigens sluit de visie van de Fontys ALO summatief beoordelen zeker 
niet uit. Wanneer leerdoelen en succescriteria afgeleid zijn van kerndoelen/eindtermen en uitgaan van de 
mogelijkheden van de leerling, dan zijn summatieve beoordelingen goed te verantwoorden binnen LO. Wij 
pleiten echter, aansluitend bij het advies van de Onderwijsraad (2018), wel voor een nadruk op de formatieve 
functie van beoordelen binnen het bewegingsonderwijs.
Verder hanteren we een aantal basisvoorwaarden voor een kwalitatief goede beoordeling. Zo is het zeker binnen 
het vak LO van belang rekening te houden met de sociaal-emotionele veiligheid van leerlingen, bijvoorbeeld 
door het vermijden van situaties waarbij een leerling onder toeziend oog van klasgenoten zijn vaardigheden 
moet tonen. Andere voorwaarden zijn validiteit, betrouwbaarheid, ruimte voor leerwinst en transparantie. 
Een van de belangrijkste basisvoorwaarden is echter constructive alignment (Biggs, 1996). Een vaststelling 
vanuit onderzoek is namelijk dat er in de LO-praktijk weliswaar aandacht wordt besteed aan omgangs- en 
regelbekwaamheden en gewerkt wordt aan zelfkennis en -inzicht, maar dat dit meestal niet erg doelgericht 
en systematisch gebeurt. Vaak blijkt er dus sprake te zijn van een slechte afstemming (alignment) tussen 
de leerdoelen, de leeractiviteiten en de evaluatieactiviteiten (Borghouts et al., 2016). Zo kan een leerdoel 
gericht zijn op het samenwerken tussen leerlingen (omgangsbekwaamheid), maar hebben de leeractiviteiten 
en beoordeling enkel betrekking op een bewegingsvaardigheid. Of zijn de leerdoelen en leeractiviteiten 
bijvoorbeeld gericht op een bewegingsvaardigheid, maar worden de leerlingen vervolgens beoordeeld voor 
hun ‘inzet’ tijdens de lessen. Vaak zien we dat verdere concretisering van deze ‘inzet’ naar succescriteria 
ontbreekt, waardoor het voor leerlingen niet transparant is en ten koste gaat van de betrouwbaarheid van 
de beoordeling. Het nog steeds veelvuldig binnen de LO gehanteerde inzetcijfer lijkt vooral als een verkapt 
compensatiemechanisme te worden gebruikt, waarmee de motorisch minder getalenteerde leerlingen toch 
een voldoende kunnen halen voor LO. Om rekening te houden met en adequaat in te spelen op de verschillen 
tussen leerlingen biedt de zogenoemde ‘meervoudige deelnamebekwaamheid’ uitkomst. De leerdoelen en 
succescriteria dienen binnen LO namelijk ook gericht te zijn op het organiseren en op gang brengen van een 
beweegactiviteit, het leiden van een spelactiviteit in de rol van scheidsrechter of het in kaart brengen van de 
persoonlijke sportvoorkeur of ‘beweegidentiteit’. Zo kan op een verantwoorde en met name transparante 
wijze rekening worden gehouden met de motorische (on)mogelijkheden van leerlingen in de lessen LO. 

De onderwijseenheid Leren Beoordelen
Belangrijke leerdoelen van de onderwijseenheid Leren Beoordelen binnen de Fontys ALO zijn (1) rekening 
houden met en adequaat inspelen op verschillen tussen leerlingen; (2) inspelen op de formatieve functie van 
beoordelen; (3) tegemoetkomen aan de meervoudige deelnamebekwaamheid van leerlingen. Deze aspecten 
van beoordelen binnen het vak LO kunnen echter (in aangepaste vorm) zeker ook toegepast worden binnen 
andere schoolvakken. In eerste instantie ligt vooral een transfer naar de meer creatieve vakken (bijvoorbeeld 
CKV) voor de hand. In het verlengde daarvan zouden andere lerarenopleidingen zich hieraan kunnen spiegelen 
in relatie tot de wijze waarop aanstaande leraren worden voorbereid op het beoordelen van het leren van 
leerlingen.

Leren beoordelen

2 Zie ook Wiliam en Leahy (2018).
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Aan de hand van de drie genoemde leerdoelen werken studenten aan leertaken die gericht zijn op het 
ontwerpen van een beoordeling3 voor de eigen stagewerkplek. De onderwijseenheid is opgedeeld in drie 
leertaken en enkele sub-leertaken (zie Figuur 2). Tijdens leertaak 1.1 wordt voorkennis rondom beoordelen 
geactiveerd aan de hand van het observeren en beoordelen van videobeelden gekoppeld aan eerdere 
ervaringen van studenten op de stagewerkplek. In leertaak 1.2 geven we studenten vervolgens een 
kwaliteitskader, bestaande uit de basisvoorwaarden voor een kwalitatief goede beoordeling, waarmee een 
bestaande beoordeling geanalyseerd dient te worden. Dit kwaliteitskader wordt eerst toegepast op een 
bestaande casus uit de beroepspraktijk en wordt vervolgens (in leertaak 2.1), met minder ondersteuning, 
toegepast op een beoordeling zoals studenten die eerder zelf hebben ondergaan binnen de praktijklessen 
van de Fontys ALO. Vanuit hetzelfde kader gaan studenten vervolgens (leertaak 2.2) met hun stagegroepje 
(drietal) op onderzoeksmatige wijze een bestaande beoordeling van de stagewerkplek analyseren, wat 
uitmondt in het eerste toetsproduct ‘Analyse Beoordeling Werkplek’. Dit dient de stagegroep ter beoordeling 
in te leveren als tussentijdse toets binnen deze onderwijseenheid. Dit gebeurt in de vorm van een PowerPoint-
presentatie van de opzet en resultaten van hun analyse, waarbij de dia’s door de studenten zijn voorzien van 
ingesproken toelichting. 

 
Figuur 2. Schematisch overzicht van de onderwijseenheid Leren Beoordelen.

De resterende zeven weken van de onderwijseenheid werken studenten, met afnemende ondersteuning en 
op basis van een ontwerponderzoekgerichte benadering, aan de ontwikkeling van een eigen beoordeling 
(leertaak 3). De keuze voor het onderwerp en de invulling van de beoordeling is vrij, maar moet relevant zijn 
voor de stagewerkplek. In het ontwerp moet constructive alignment zichtbaar zijn en er moet expliciet rekening 
worden gehouden met de verschillen tussen leerlingen, en met hun individuele mogelijkheden. De nadruk ligt 
daarom op de formatieve functie van de beoordeling en omvat onder andere een uitgewerkt instrument voor 
formatieve self- of peer-assessment. De ondersteuning bij deze leertaak krijgt op diverse manieren vorm. Zo 
krijgen de studenten een ‘procedure ontwerp beoordeling LO’ aangereikt, die hen houvast en inzicht geeft 
in de verschillende elementen van het ontwerp van de beoordeling. Ook wordt kennis aangereikt omtrent 
leerlingmotivatie en worden studenten ondersteund om deze inzichten te vertalen naar hun ontwerp. Just in 
time-ondersteuning vindt plaats, gericht op het formuleren van leerdoelen, het ontwerpen/selecteren van 

Leren beoordelen

3  Deze beoordeling omvat de uitwerking van leerdoelen (gerelateerd aan kerndoelen of eindtermen), leeractiviteiten, beoordelings-
situaties (wie, wat, waar, wanneer en hoe?), beoordelingsinstrumenten (bijvoorbeeld rubric), scoringsregels (onder andere bereke-
ning, weging, cesuur) en de wijze waarop de communicatie met betrokkenen plaatsvindt. 
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passende leeractiviteiten, het vormgeven en implementeren van formatieve evaluatiestrategieën, het borgen 
van de sociale veiligheid bij peer-assessment en het ontwerpen van beoordelingsinstrumenten en scoreregels. 
Wekelijks wordt hierbij de verbinding met de authentieke beroepspraktijk gezocht door het uitvoeren van 
specifieke verwerkingsopdrachten op de stagewerkplek. Een voorbeeld hiervan is het bespreken van de eerste 
grove opzet van het ontwerp van de beoordeling met de stagebegeleider op aspecten als nut en haalbaarheid. 
Ook leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken in het ontwerpproces door met hen de ontworpen self- of 
peer-assessment-instrumenten te testen en hen te bevragen op begrijpelijkheid en toepasbaarheid. Ook de 
inzet van ICT bij assessment krijgt aandacht doordat externe partijen een tweetal workshops verzorgen over 
het gebruik van een Sportfolio-app voor het beoordelen binnen LO en over het inzetten van multimedia en 
video-feedback. De leertaak resulteert uiteindelijk in een (individueel) geschreven toetsproduct, waarbij de 
student zijn gemaakte keuzes vanuit meerdere relevante en actuele bronnen dient te onderbouwen en te 
verantwoorden. 

Studenten zijn over het algemeen positief over deze onderwijseenheid. Ze waarderen de heldere opbouw 
van de leertaken en geven na afloop aan veel te hebben geleerd en anders tegen het beoordelen binnen 
LO aan te kijken. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor verbetering. Een klein deel van de studenten ervaart 
de aangereikte kaders vanuit de onderwijseenheid als te beperkend of te sturend. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij het ontwerpen van een passend beoordelingsinstrument, waarbij veel ondersteunende voorbeelden 
uitgewerkt zijn in rubrics, terwijl dat niet past bij de specifieke werkplek waarvoor de student de beoordeling 
ontwerpt. Ook wordt de onderwijseenheid soms als lastig ervaren, waarbij vooral de vertaling van theoretische 
concepten naar de LO-praktijk een uitdaging blijkt. Studenten werken twee dagen per week aan hun leertaken 
op de authentieke stagewerkplek. Alhoewel dit aan de ene kant bijdraagt aan een betere transfer van kennis 
en vaardigheden vanuit de opleiding naar de beroepspraktijk (Van Merriënboer & Kirschner, 2013), levert dit 
voor deze onderwijseenheid ook uitdagingen op. Studenten worden op hun werkplek soms geconfronteerd 
met onbegrip en een gebrek aan ondersteuning bij de uitwerking van hun (innovatieve) ideeën. Dit lijkt in 
een aantal gevallen teruggevoerd te kunnen worden op het gebrek aan innovatiedrang/-kracht binnen 
de desbetreffende vakgroep of school. Maar ook het gebrek aan actuele kennis en inzichten omtrent de 
verschillende functies en doelen van beoordelen bij een werkplekbegeleider lijkt een verklaring te kunnen 
zijn (Borghouts et al., 2016). Gelukkig ontvangen we ook steeds meer signalen dat vakgroepen LO op basis 
van de input en kritische vragen van onze studenten het beoordelen juist tot speerpunt maken en doorgaan 
met wat de studenten in gang hebben gezet. Het werken aan leertaken op zowel de opleiding als de werkplek 
lijkt in die zin een positieve bijdrage te leveren aan de professionalisering en actualisering van de LO-praktijk 
op de stagewerkplek. 
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 Nieuwe aanpak

Studenten krijgen meer inzicht in het 
leerproces van hun leerlingen 
Rob Nijhuis, Instituut voor Lerarenopleidingen - Hogeschool Rotterdam

Formatieve evaluatie en feedback zijn effectieve interventies in het onderwijs die het leerproces van leerlingen 
inzichtelijk kunnen maken (Hattie, 2008), zowel voor de leerlingen als voor de docent. Een ‘growth mindset’ 
(Dweck, 2008) kan hierbij zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin leerlingen hun capaciteiten 
optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom ben ik vijf jaar geleden met een collega van Duits begonnen met het 
implementeren van formatief evalueren in verschillende vo-klassen bij de vakken Duits en Frans. Dit was een 
reactie op de naar onze mening doorgeslagen toetscultuur en een verminderd leerrendement bij leerlingen na 
de afgenomen (vaardigheids)toetsen. Deze pilot had de volgende effecten: het leerproces van de leerlingen 
werd inzichtelijker, hun leerprestaties vertoonden een stijgende lijn en de leerlingen kwamen gemotiveerder 
naar de lessen. Meerdere collega’s kregen dit te horen en zij sloten zich aan bij de werkgroep die de naam 
Groei in Beeld kreeg. Voor het huidige schooljaar (2020-2021) is het de bedoeling formatieve evaluatie te gaan 
implementeren in alle brugklassen op deze vo-school. Dit vraagt eveneens een andere manier van opleiden 
door de lerarenopleidingen. Zij dienen hun studenten meer te gaan opleiden vanuit de formatieve leercyclus, 
waarbij er eveneens aandacht is voor de rol van leercoach. De methode Didactisch Coachen (Voerman & 
Faber, 2010) kan hierbij van meerwaarde zijn.

Inleiding
Het onderwijs heeft een grote uitdaging voor zich liggen. De leerlingen van vandaag moeten namelijk worden 
klaargestoomd voor de wereld van morgen. Dit is een wereld waarin technologie een almaar grotere rol speelt. 
Een wereld waarin leerlingen beschikken over een andere basis op het gebied van kennis en vaardigheden, 
vanwege de curriculumwijziging waar onder de noemer van Curriculum.nu hard aan wordt gewerkt. De 
verwachting is dat scholen hier momenteel al op grote schaal op inspelen. De motiverende spreker Richard 
Williams stelt in zijn YouTube-video I sued the school system!!! (2016) echter dat alle leerlingen op dezelfde 
manier dezelfde leerstof krijgen aangereikt. Hij geeft aan dat het onderwijs meer zou kunnen inspelen op de 
verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Hoewel deze veelbekeken video de staat van het Amerikaanse 
voortgezet onderwijs belicht, zijn er parallellen te trekken met het onderwijs in Nederland. Goed onderwijs 
betekent onder meer dat een docent moet kunnen inspelen op de behoeften van de individuele leerling. 
“De ene leerling heeft baat bij herhaling van de instructie, eventueel in een kleinere groep of op andere 
wijze, terwijl een andere leerling soms beter zelf aan het werk kan gaan met de leerstof” (Inspectie van het 
Onderwijs, 2020, p. 25). Dit gebeurt nog niet altijd in de praktijk, wijst deze publicatie uit. In mijn hoedanigheid 
als instituutsopleider sluit ik mij hierbij aan: ik ben op weinig middelbare scholen concrete initiatieven 
tegengekomen die het onderwijs daadwerkelijk gereed kunnen maken voor de toekomst. Vandaar dat ik graag 
de ervaringen met de in dit artikel besproken pilot wil delen om te laten zien dat een dergelijke verandering in 
de opzet van het onderwijs kan resulteren in het beter inspelen op de behoeften van de individuele leerling. 
Op deze manier kunnen (aanstaande) docenten meer inzicht krijgen in het leerproces van hun leerlingen en 
kan er een goede leerlingbegeleiding in de les worden opgezet. Dit zorgt voor een transitie in attitude waar 
lerarenopleiders rekening mee dienen te houden bij het opleiden van de docenten van morgen.
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Inspelen op de verschillen tussen leerlingen
Een krachtige leeromgeving waarin leerlingen of studenten optimaal gebruik kunnen maken van hun kennis 
en vaardigheden dient onder andere de volgende onderdelen te bevatten: een growth mindset (Dweck, 2008) 
bij leerlingen en de mogelijkheid voor docenten om hen van feedback te kunnen voorzien (Hattie, 2008). 
Volgens psychologe Carol Dweck (2008) kan er een onderscheid worden gemaakt tussen een zogeheten 
fixed (vastgeroeste) mindset en een growth (ontwikkelende) mindset. In het eerste geval is er sprake van een 
leerhouding waarbij uitdagingen uit de weg worden gegaan, omdat deze leerlingen de overtuiging hebben 
dat hun capaciteiten reeds vaststaan (Murphy & Thomas, 2008). Goede leerresultaten worden dan ook 
mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een bepaald talent. Door het zien van succes bij een ander daalt 
op de lange termijn het eigen zelfvertrouwen (Masters, 2014). Leerlingen met een growth mindset hebben 
daarentegen het gevoel dat zij hun capaciteiten kunnen ontwikkelen (Murphy & Thomas, 2008). Dit zorgt 
ervoor dat zij uitdagingen verwelkomen en falen zien als een onderdeel van hun eigen leerproces. Niet slagen 
houdt in dat een leerling meer moet oefenen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen (Masters, 2014). 
Hoewel deze vormen van leerattitude lijnrecht tegenover elkaar staan, kan worden gesteld dat iedereen 
in staat is om zichzelf te ontwikkelen (Dweck, 2008). Leerlingen met een growth mindset (Dweck, 2008) 
kunnen echter wel eerder leren van de feedback die zij van hun docent krijgen. Volgens de meta-analyse van 
onderwijswetenschapper John Hattie (2008) is het geven van feedback door een docent een van de meest 
effectieve interventies in het onderwijs om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te kunnen maken, zowel 
voor de leerling zelf als voor de docent. Een docent kan een leerling hierdoor immers antwoord laten geven op 
de volgende vragen: Waar ga ik naartoe? (feed-up), Hoe heb ik het gedaan? (feedback), en: Wat is de volgende 
stap? (feed-forward). Door deze effectieve manier van feedback (Hattie & Timperley, 2007) is het voor leerling 
en docent duidelijk hoever de leerling is in zijn leerproces en waar hij eventueel nog meer aandacht aan zou 
kunnen besteden.

Leerproces in beeld
In de praktijk laat een docent op de meeste middelbare scholen door middel van zijn feedback weten hoe een 
bepaalde leeractiviteit is uitgevoerd door een leerling. Een cijfer vormt hierbij over het algemeen het eindoordeel 
van het leerproces: “cijfers worden gezien als het eindproduct van een proces waarin van hoofdstuk naar 
hoofdstuk en van toets naar toets wordt gewerkt” (Sluijsmans & Kneyber, 2016, p. 8). Zodoende neemt de 
kracht van de gegeven feedback af, want leerlingen zetten zich vaak alleen volledig in voor leeractiviteiten die 
met een cijfer worden beoordeeld. Het leerrendement van deze toetsen is eveneens van korte duur. “Daarom 
wordt in toenemende mate aandacht besteed aan toetsen die verder leren stimuleren – het zogenoemde 
formatief toetsen. Er is echter nauwelijks consensus over de vraag wat formatief toetsen nu precies betekent 
en aan welke kenmerken formatief toetsen moet voldoen om ervoor te zorgen dat het effectief bijdraagt aan 
leren” (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013, p. 9). Wat wel met zekerheid kan worden 
vastgesteld, is dat formatief toetsen, hierna formatieve evaluatie genoemd, volgens de eerdergenoemde 
meta-analyse van Hattie (2008) een uitermate effectieve interventie kan zijn om het leerproces van leerlingen 
inzichtelijk te maken. 

Geïnspireerd door deze literatuur ben ik vijf jaar geleden, destijds werkzaam als docent Frans in het voortgezet 
onderwijs, met een collega van Duits begonnen met het implementeren van formatieve evaluatie in de lessen 
van de vakken Duits en Frans in de derde klas van de havo en het vwo. Wij vonden dat de toetscultuur in het 
vo enigszins was doorgeslagen en dat hierdoor niet meer duidelijk was in hoeverre leerlingen een afzonderlijk 
lesonderwerp hadden begrepen. Alle aangeboden onderwerpen – van lees- tot spreekvaardigheid en van 
woordenschat tot grammatica – werden namelijk per hoofdstuk afgetoetst en becijferd. Hierdoor kon het 
voorkomen dat een leerling met een onvoldoende voor meerdere deelonderwerpen toch kon slagen voor een 
bepaalde toets, omdat hij voor de gehele toets gemiddeld wel een voldoende eindcijfer had behaald. Enkele 
weken later stond de volgende toets op het programma en kon er weer sprake zijn van eenzelfde scenario. 
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Na het behalen van een cijfer is voor een leerling het leerproces meestal voorbij, waardoor het leerrendement 
slechts van korte duur is (Wiliam, 2013). Het was dan ook niet vreemd dat de hoeveelheid toetsen averechts 
werkte op de leerhouding en de motivatie van de leerlingen. Dit veroorzaakte bij ons als docenten een 
ontevreden gevoel. We stopten namelijk veel tijd en aandacht in het maken van onze toetsen, die vervolgens 
haastig en slordig werden gemaakt door de leerlingen. Daarnaast zagen wij regelmatig dat leerlingen de 
schriftelijke feedback tijdens dan wel na de les weggooiden in de prullenbak. Daarom besloot ik samen met 
mijn collega dit anders aan te pakken. Het einddoel was dat leerlingen de meerwaarde van onze vakken, 
beide een keuzevak vanaf het vierde jaar van de havo en het vwo, meer gingen inzien en niet louter dachten 
aan de hoeveelheid toetsen die zij tijdens onze lessen dienden te maken. Zelf wilden wij meer in gesprek 
gaan met leerlingen in plaats van, eveneens in de les, veel tijd kwijt te zijn aan het corrigeren van gemaakte 
toetsen. De gekozen manier om deze doelen te bereiken werd het invoeren van formatieve evaluatie. Hierbij 
hebben we ons laten inspireren door de ideeën van onderwijskundige Dylan Wiliam, die in zijn boek Cijfers 
geven werkt niet (2013) aangeeft dat leerlingen meer vooruitgang boeken bij een lesmethode die gestoeld 
is op feedback in plaats van cijfers. Leerlingen kunnen in samenspraak met hun docent beslissingen nemen 
met betrekking tot de volgende stappen in het leerproces (Black & Wiliam, 2009). Dit staat in contrast met 
het ‘reguliere’ summatief toetsen, waarbij toetsing wordt gebruikt als afsluiting van het leren (Sluijsmans & 
Kneyber, 2016). Om in de woorden van Wiliam (2013) te blijven: “cijfers stoppen het leerproces”. Derhalve 
heb ik er met mijn collega voor gekozen om minder cijfermatig te toetsen en meer waarde toe te kennen aan 
het feedbackproces. Aangezien wij zelf oordeelden dat onze manier van feedback effectiever kon worden, 
hebben we de methode Didactisch Coachen van Voerman en Faber (2010) ingezet. Hierdoor was er sprake 
van een interactieproces waarbij “de docent feedback geeft én vragen stelt om het reflectieproces van de 
leerling te bevorderen” (Voerman & Faber, 2010, p.53). Leerlingen worden op deze manier continu betrokken 
bij, en staan aan de basis van, hun eigen ontwikkeling. Alvorens wij deze doelen van formatieve evaluatie en 
feedback konden bereiken, dienden we echter de volgende stappen in de pilot te doorlopen.

Ten eerste besloten we al onze summatieve hoofdstuktoetsen te digitaliseren door het online toetsprogramma 
Quayn te gebruiken. We wilden namelijk dat leerlingen een toets konden maken op het moment dat zij hier 
klaar voor waren. Dit kan bij elke leerling anders zijn en daarom hadden we veel verschillende vragen en 
antwoorden nodig. Door gebruik te maken van Quayn hadden we een databank met items waarbij er voor elke 
toetsvraag één of meerdere alternatieven waren. Het was dan ook mogelijk om het programma meerdere versies 
te laten maken van een toets, waarvan de gegeven antwoorden en de beoordelingen na afloop onmiddellijk 
inzichtelijk waren voor de leerlingen. Het merendeel van de toetsvragen werd door het toetsprogramma 
nagekeken. Alleen de open vragen dienden door mijn collega en mijzelf te worden beoordeeld. Dit zorgde 
overigens voor een van de ontwerpfouten aan het begin van deze pilot van formatieve evaluatie: sommige 
vragen hadden wij verkeerd gelabeld waardoor deze in een later stadium alsnog handmatig door ons dienden 
te worden nagekeken. Van een besparing in nakijktijd was in het beginstadium dan ook geen sprake. Dit ging 
in enkele gevallen ten koste van het feedbackproces en het bijbehorende reflectieproces met een leerling 
tijdens de les. Het soms wegvallen van de wifi-verbinding tijdens een toets zorgde er eveneens voor dat we 
creatieve oplossingen hebben moeten bedenken. 
Daarnaast gaven wij de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke toetsdatum, oftewel het einde van het 
leerproces, aan de leerlingen door te zeggen dat zij een summatieve toets konden maken zodra zij hier klaar 
voor dachten te zijn. Om dit moment voor hen duidelijker te maken, gaven wij gedurende het leerproces 
kleinere toetsen die door ons of medeleerlingen van feedback, en niet meer van cijfers, werden voorzien. Onder 
het mom van Didactisch Coachen (Voerman & Faber, 2010) bespraken wij deze formatieve toetsen vervolgens 
met de leerlingen, die concludeerden dat ze wel of nog niet ver genoeg waren in hun eigen leerproces om 
de cijfermatige summatieve toets te kunnen maken. Zo bereidde iedere leerling zich op zijn eigen wijze en 
in zijn eigen tempo op de toets voor, en kon het voorkomen dat de ene leerling deze na drie weken maakte, 
terwijl een ander de toets pas na zes weken maakte. In het begin was het voor ons even zoeken hoe wij met 
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deze verschillen om konden gaan, maar al snel zagen wij in dat de leerlingen die de toets eerder maakten, 
zelfstandig aan een ander schoolvak konden werken waarvoor zij meer tijd en aandacht nodig hadden. Het 
verder werken aan de vakken Duits en Frans was uiteraard ook een mogelijkheid, maar aanvankelijk kozen niet 
veel leerlingen hiervoor. In een later stadium was voor ons duidelijker in welk tempo en op welke manier de 
leerlingen zich de leerstof eigen maakten. Hierdoor konden wij ‘snelle’ leerlingen stimuleren hun capaciteiten 
te benutten door hun klasgenoten waar mogelijk te helpen door rond te lopen en vragen te beantwoorden. Dit 
zorgde ervoor dat wij uitvoeriger in gesprek konden gaan met de leerlingen die dit nodig hadden. 
Ten slotte kozen mijn collega en ik ervoor om leerlingen bij het beoordelen van de productieve vaardigheden 
(schrijven en spreken) te betrekken door ze de rol van medebeoordelaar te geven. Op deze manier wilden wij 
de leerlingen continu bij het feedbackproces betrekken in plaats van dat zij louter feedback aangereikt kregen 
van ons. Onderzoek van Coté (2014) heeft aangegeven dat peerfeedback het best anoniem kan plaatsvinden: 
reviewers zullen meer, eerlijkere en constructievere feedback geven als zij niet weten wiens werk zij nakijken. 
In de situatie van de pilot kregen leerlingen anoniem het werk van een van hun klasgenoten en gaven zij in 
de rol van ‘peer’ feedback op de geleverde prestatie. Wij kwamen er echter al snel achter dat wij de leerlingen 
moesten trainen in hoe zij dit op een effectieve manier kunnen doen. Met beoordelingen als ‘goed gedaan’ 
of ‘slecht’ konden zowel de leerlingen van wie de prestaties waren als wijzelf niet veel ten aanzien van de 
eventuele stappen die deze leerlingen nog dienden te zetten op het gebied van een bepaalde productieve 
vaardigheid. 

Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de beschreven stappen van formatieve evaluatie resulteerden in 
de volgende effecten: het leerproces van de leerlingen werd inzichtelijker voor ons, hun prestaties vertoon-
den een stijgende lijn en ze kwamen met meer plezier naar onze lessen. Leerlingen konden namelijk zelf 
bepalen wanneer zij een summatieve toets maakten en wat zij konden doen op het moment dat zij deze al 
eerder dan de rest van de klas hadden afgerond. Zodoende hadden leerlingen direct invloed op hun eigen 
leerproces en hadden zij niet het gevoel alleen ‘passagier’ te zijn van het algehele leerproces. Wij op onze 
beurt constateerden dat onze rol van kennisoverdrager was verschoven naar die van leercoach. Wij hadden 
immers, door het toepassen van Didactisch Coachen (Voerman & Faber, 2010), coachingsgesprekken met 
leerlingen, waardoor we meer op de hoogte waren van hun leerproces en deze eveneens inzichtelijker werd 
voor ons. De toepassing van Quayn en de gegeven peerfeedback bij de productieve vaardigheden gaven ons 
concrete resultaten om te bespreken met de leerlingen. Zij konden hierop reflecteren alvorens de volgende 
stappen in hun leerproces te zetten. Deze transitie naar leercoach was nieuw voor ons, omdat hier in het 
‘oude’ onderwijsmodel en in de door ons gevolgde lerarenopleidingen weinig aandacht aan werd besteed. 
Meerdere collega’s – zowel van moderne vreemde talen (Engels) als van zaak- (geschiedenis en biologie) en 
exacte vakken (wiskunde) – kregen deze positieve ervaringen te horen en zij besloten formatieve evaluatie 
in hun klassen toe te passen. Mijn collega en ik grepen deze mogelijkheid aan om de pilot te perfectioneren 
alsmede deze uit te breiden naar al onze andere eerste, tweede en derde klassen (van het vmbo tot het  
vwo). Deze gebeurtenissen resulteerden in de totstandkoming van de werkgroep Groei in Beeld. Onder 
leiding van mijn collega en mijzelf sloten uiteindelijk een twintigtal collega’s zich aan die nog één stap 
verder wilden gaan, namelijk de implementatie van formatieve evaluatie zonder cijfers bij alle vakken in 
een brugklas havo/vwo. Hierbij speelde het online portfolio Peppels een belangrijke rol. Leerlingen leggen 
via dit medium vast hoever zij zijn in hun eigen leerproces, dat gepersonaliseerd is ten aanzien van tempo 
en niveau. Om ervoor te zorgen dat leerlingen dit konden doen, hadden alle docenten rubrics ontwikkeld 
waarin de vakspecifieke leerdoelen in leerlingentaal stonden uitgewerkt. Daarnaast lieten de docenten hun 
leerlingen in de coachingsgesprekken reflecteren op hoe deze doelen konden worden bereikt en hoever zij 
op dat moment in hun eigen leerproces waren. Het grote verschil met de aanvankelijke pilot van formatieve 
evaluatie was dat de leerlingen eveneens moesten aantonen dat zij een leerdoel (en de bijbehorende cijferloze 
eindtoets) hadden behaald, voordat zij verder konden gaan met het bestuderen van een nieuw thema dan 
wel hoofdstuk. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken waren er meerdere formatieve momenten per 
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onderwijsblok terwijl er sprake was van één summatieve toets. Deze toets werd alleen niet met cijfers 
beoordeeld, maar met de eerdergenoemde vakspecifieke rubrics. Hoewel zowel leerlingen als docenten dit 
een prettige manier van werken en leren vonden, is er uiteindelijk voor gekozen om de summatieve toets weer 
met een cijfer te beoordelen. Ouders van leerlingen gaven aan dat het overzicht van de verrichte prestaties 
niet altijd eenduidig voor hen was en dat ze de vertrouwde cijfers misten. Ze waren dus nog niet klaar voor 
het louter met rubrics beoordelen van leeractiviteiten. Overigens is de pilot in deze brugklas havo/vwo het 
afgelopen schooljaar eveneens toegepast in een andere brugklas mavo/havo. Dit schooljaar (2020-2021) 
wordt formatieve evaluatie ingezet in alle nieuwe brugklassen. Hiermee wordt ingespeeld op de landelijke 
trend waarbij docenten proberen de toetsdruk op scholen te verminderen en het leerproces van leerlingen 
meer centraal te stellen. Oftewel: van docentgestuurd naar leerlinggestuurd onderwijs. Dit heeft gevolgen 
voor het onderwijs aan toekomstige docenten. 

Implicaties voor lerarenopleidingen
De beschreven pilot van formatieve evaluatie zorgt ervoor dat de aandacht van het resultaat van het leerproces 
verschuift naar het verloop van dit proces. Hierdoor dienen docenten meer oog te hebben voor de rol van 
leercoach, de zogeheten zesde rol van de leraar (Slooter, 2018), en de rol van kennisoverdrager minder groot 
te maken. Dit sluit aan bij een gewenste verandering in de onderwijswereld: het huidige onderwijs besteedt 
(te) veel tijd en aandacht aan docenten, terwijl het leerproces van leerlingen centraal zou moeten staan 
(Bergmann & Sams, 2012). In de rol van leercoach kunnen docenten leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling 
in de richting van zelfregulerend leren (Slooter, 2018). Bij Groei in Beeld is het namelijk de leerling die bepaalt 
op welke manier en in welk tempo zijn leerproces verloopt, de docent speelt hierbij alleen een ondersteunende 
rol. 

Om ervoor te zorgen dat de docenten van morgen voorbereid zijn op de veranderingen die formatief evalueren 
van hun eigen lespraktijk vraagt, dienen lerarenopleidingen hiervoor praktische handvatten aan hen te 
geven tijdens de lessen op de instituten. Tijdens de te geven lessen op de stagescholen zullen studenten 
immers meer en meer in aanraking komen met initiatieven op het gebied van formatieve evaluatie dan wel 
deze zelfstandig dienen uit te voeren. Want hoewel formatief evalueren een veelbesproken onderwerp is in 
het hedendaagse onderwijs, hoeft de daadwerkelijke uitwerking niet op elke school en in elke klas gelijk 
te zijn. Dit laten de praktijkvoorbeelden uit de boeken van Sluijsmans en Kneyber (2016) en van Sluijsmans 
en Segers (2018) zien. Het is dan ook zaak dat lerarenopleiders, naast het bijbrengen van de benodigde 
theorie over formatief evalueren, hun studenten stimuleren om kritisch te kijken naar de toepassingen in de 
praktijk. Op deze manier kunnen zij zelf een good practice evalueren en waar nodig bijstellen. Dit hebben 
mijn collega van Duits en ikzelf eveneens met succes gedaan in het eerder beschreven praktijkvoorbeeld. 
Het is uiteraard mogelijk voor aanstaande docenten om zelf een concept uit te werken aan de hand van de 
theorie. Dit zal vermoedelijk meer tijd in beslag nemen, maar het scheelt dat studenten de ‘gebruikelijke’ 
lessen bij formatieve evaluatie nog altijd kunnen voorbereiden en uitvoeren. Zij dienen echter meer aandacht 
te hebben voor hoe zij het leerproces van hun leerlingen ‘bewust’ kunnen monitoren en begeleiden. Hier 
heeft het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) op in willen spelen door in 2016 een netwerk op te zetten voor 
lerarenopleiders die vinden dat formatieve evaluatie een belangrijkere rol in de lerarenopleiding behoeft. 
“Veel lerarenopleiders willen hun opleiding (meer) vormgeven vanuit de formatieve leercyclus, waardoor 
studenten ‘ervaren’ wat formatief toetsen is” (Van Silfhout, 2018, p. 13). Als lerarenopleider Frans sluit ik mij 
graag bij deze ontwikkeling aan; al wil ik – in tegenstelling tot in het genoemde citaat – door de beladenheid 
van het begrip ‘toetsen’ liever spreken van de term formatief evalueren. Hoe dan ook, een van de eerste 
opbrengsten van het netwerk is inmiddels voor geïnteresseerden te downloaden via de website https://
www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/lerarenopleiders/collegereeks/. Dit zijn hoor- en werkcolleges 
waarin lerarenopleiders hun studenten kennis kunnen laten maken met de basisprincipes achter formatieve 
evaluatie. Overigens is er bij het leerproces van aanstaande docenten naar (meer) toepassing van formatief 
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evalueren in de eigen lespraktijk eveneens sprake van een implementatie van ditzelfde concept. Studenten 
bekijken met betrokken lerarenopleiders, medestudenten en relevante externen voortdurend waar zij staan 
in hun eigen ontwikkeling “en overleggen wat de optimale vervolgstappen zijn en hoe deze kunnen worden 
gezet” (Sluijsmans & Segers, 2018, p. 12). Hierbij kan het interactieproces tussen de betreffende personen, 
net als het geval was tijdens het eerder beschreven praktijkvoorbeeld, worden geperfectioneerd door gebruik 
te maken van de methodiek Didactisch Coachen van Voerman en Faber (2010). Op deze manier kan een 
lerarenopleider het reflectieproces van een student bevorderen. Er wordt namelijk aandacht besteed aan de 
capaciteiten die een student heeft alsmede aan de mogelijkheden die er zijn om deze verder uit te bouwen. 
Uiteindelijk zal er hierdoor sprake zijn van een positief effect op het leerproces en de motivatie van de student 
(Voerman & Faber, 2010). Een lerarenopleider krijgt op zijn beurt meer inzicht in het leerproces van deze 
student. Er is sprake van een constante dialoog waarbij de student het ‘hoe’ (manier en tempo) bepaalt en de 
lerarenopleider in samenspraak met de werkplekbegeleider het ‘wat’ (leerdoelen). 
Een volgende stap is dat leerlingen ditzelfde proces gaan doorlopen onder begeleiding van deze aanstaande 
docenten. Hierbij is het van belang dat zij ervoor zorgen dat er sprake is van een krachtige leeromgeving waarin 
leerlingen een growth mindset (Dweck, 2008) hebben of krijgen. Leerlingen hebben zodoende de overtuiging 
dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen (Murphy & Thomas, 2008) en zij kunnen leren van de feedback die zij van 
hun docent krijgen. Op het moment dat zij een leeractiviteit niet met een voldoende resultaat kunnen afronden, 
zullen zij dit zien als een onderdeel van hun eigen leerproces. Ze rechten hierbij de rug en gaan meer oefenen 
om alsnog het voor hen maximale resultaat eruit te halen (Masters, 2014). Als lerarenopleider heb ik er alle 
vertrouwen in dat de docenten van morgen een onderwijsvernieuwing als formatieve evaluatie in de praktijk 
kunnen brengen. Zij leren, zowel schriftelijk als mondeling, hun eigen leerdoelen inzichtelijk te maken voor 
hun eigen opleiders. Een voorbeeld hiervan vindt momenteel plaats in de pilot Flexibiliseren Deeltijdonderwijs 
bij Hogeschool Rotterdam. Studenten maken afspraken met de school over het realiseren van de zogeheten 
leeruitkomsten. “Het gaat er in het programma om wat een student moet kennen en kunnen op het moment 
dat hij of zij zijn of haar diploma haalt. De weg daar naartoe kan op verschillende manieren worden ingevuld” 
(Hogeschool Rotterdam, 2018). Studenten bepalen hierbij in overleg met hun studieloopbaancoach de voor 
hen optimale leerroute. En dit maakt de onderwijscirkel weer rond: van lerarenopleider naar student, van 
student naar leerling. Allemaal met als doel om meer inzicht te geven in het leerproces van de lerende en in de 
stappen die er nog kunnen worden gezet. 

Rob Nijhuis, MSc
Rob Nijhuis werkt als lerarenopleider Frans aan het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool 
Rotterdam. Hij is als instituutsopleider verbonden aan de opleidingsscholen Brabantse Opleidingsschool 
(BOS) en Academische Opleidingsschool (AOS) West-Brabant. In deze hoedanigheid begeleidt hij studenten 
(jaar 1 t/m 4) die hier stage lopen. 

r.nijhuis@hr.nl 

Studenten krijgen meer inzicht in het leerproces van hun leerlingen



237

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

Referenties

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Eugene: 
International Society for Technology in Education.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational assessment, 
Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31. 

Coté, R.A. (2014). Peer feedback in anonymous peer review in an EFL writing class in Spain. GIST Education 
and Learning Research Journal, 9, 67-87.

Dweck, C.S. (2008). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: 
Routledge. 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Hogeschool Rotterdam. (2018, 17 mei). Weer meer flexibel deeltijdonderwijs bij Hogeschool Rotterdam. 
Geraadpleegd van https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/weer-meer-flexibel-
deeltijdonderwijs-bij-hogeschool-rotterdam/

Inspectie van het Onderwijs. (2020). De Staat van het Onderwijs 2020. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 

Masters, G.N. (2014). Towards a growth mindset in assessment. Practically Primary, 19(2), 4-7.

Murphy, L., & Thomas, L. (2008). Dangers of a fixed mindset: Implications of self-theories research for 
computer science education. ACM SIGCSE Bulletin, 40(3), 271-275. 

Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica. 

Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. (2013). Toetsen met leerwaarde: Een 
reviewstudie naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. NWO-PROO. 

Sluijsmans, D., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. 
Culemborg: Uitgeverij Phronese. 

Sluijsmans, D., & Segers, M. (2018). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. 
Culemborg: Uitgeverij Phronese. 

Van Silfhout, G. (2018). Formatief toetsen in de lerarenopleiding. Examens, 4, 12-15.

Voerman, L., & Faber, F. (2010). ‘Goed zo!’ is onvoldoende. Van Twaalf tot Achttien, 3, 52-55.

Wiliam, D. (2013). Cijfers geven werkt niet. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Williams, R. [Prince Ea] (2016, 26 september). I sued the school system!!! [YouTube]. Geraadpleegd van 
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Studenten krijgen meer inzicht in het leerproces van hun leerlingen

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/weer-meer-flexibel-deeltijdonderwijs-bij-hogeschool-rotterdam/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/weer-meer-flexibel-deeltijdonderwijs-bij-hogeschool-rotterdam/
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8


238

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

 Onderzoek

Competentiegericht opleiden en beoordelen 
in de lerarenopleiding: Naar een nieuw 
conceptueel model
 
Ruben Vanderlinde, Eline Godaert en Karolien Keppens - Universiteit Gent

In deze bijdrage vertrekken we vanuit de belangstelling voor het concept competenties in de lerarenopleiding 
met daaraan gekoppelde conceptuele en methodologische uitdagingen. Deze uitdagingen verwijzen naar de 
moeilijkheid om op een valide en betrouwbare wijze competenties te meten en te beoordelen. De intrede van 
competentiegericht opleiden in de lerarenopleiding biedt reden tot optimisme, maar er zijn ook duidelijke 
valkuilen. In deze bijdrage willen we een bredere kijk beargumenteren op het conceptualiseren, meten en 
ontwikkelen van competenties in de lerarenopleiding. De richting die we inslaan – naar een meer holistisch 
en procesgericht perspectief – brengt ons tot het conceptueel model van Blömeke en haar collega’s (2015). 
In dit conceptueel model worden competenties beschouwd als een continuüm bestaande uit disposities 
die – via situatiespecifieke vaardigheden – uiteindelijk zullen resulteren in leraargedrag. Dit veronderstelt 
dat onderzoekers bij de opzet van onderzoek naar competenties dit brede continuüm van competenties 
dienen te beoordelen en dat bij de ontwikkeling van meetinstrumenten een meer holistisch en procesgericht 
perspectief gerealiseerd dient te worden. In deze conceptuele bijdrage gaan we dieper in op dit vraagstuk 
en presenteren we bovendien een aangepaste versie van het competentiemodel. Bij deze bijdrage hoort ook 
de praktijkbijdrage rond het gebruik van videografie in de lerarenopleiding (zie p 253 van deze editie van 
het Tijdschrift voor Lerarenopleiders). De praktijkbijdrage beschrijft een concreet onderzoeksproject, dat een 
vertaling is van de conceptuele inzichten uit dit artikel. 

Inleiding
Competentiedenken heeft in het onderwijs het voorbije decennium een centrale plaats gekregen. Het 
competentiebegrip wordt vooral naar voren geschoven in discussies over de problematiek van de beperkte 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het bijhorende transferprobleem (Dochy & Nickmans, 2005; 
Mulder, Gulikers, Biemans, & Wesselink, 2009). Belangstelling voor competenties uit zich in eerste instantie 
bij beroepsopleidingen, als antwoord op de kritiek van bedrijven dat schoolverlaters slechts beperkt inzetbaar 
zijn (Mulder, 2003; Van Merriënboer, Van der Klink, & Hendriks, 2002). Voor andere onderwijsniveaus, 
zoals de lerarenopleiding, zijn competenties pas later aan belang gaan winnen. Ook in de context van het 
lerarenberoep (Klarus, 2004) speelde de vraag vanuit de beroepspraktijk naar breed inzetbare en bekwame 
afgestudeerden (Van Merriënboer et al., 2002). De groeiende aandacht voor competentieontwikkeling in de 
huidige lerarenopleidingen kan daarbij gezien worden als een reactie op de kritiek dat het theoretische en 
abstracte onderwijs niet of te weinig aansluit bij behoeften vanuit de praktijk (Mulder et al., 2009). De huidige 
arbeidsmarkt vraagt niet langer louter feitenkennis of vakinhoudelijke kennis, maar verwacht ook hogere 
cognitieve vaardigheden die in verschillende contexten kunnen worden toegepast (Mulder et al., 2009). In 
lijn met internationale ontwikkelingen verschenen er de laatste twee decennia in Vlaanderen en Nederland 
daarom ook professionele standaarden en beroepsprofielen voor leraren – en later ook voor lerarenopleiders 
– als referentiekaders voor een ‘goede’ leraar (Struyven & Ceulemans, 2013). Deze standaarden en profielen 
zijn een operationalisering van vooropgestelde (basis)competenties van leraren en fungeren als criterium 
voor de evaluatie van de kwaliteit van leraren (Struyven & Ceulemans, 2013; Struyven & De Meyst, 2010). 
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Hoewel het competentiebegrip populair is in vele lerarenopleidingen, staat het ook ter discussie. Omdat er 
geen eenduidige conceptualisering bestaat, maar ook vanwege de methodologische uitdagingen. In volgende 
paragrafen wordt daar dieper op ingegaan. Na een omschrijving van de concepten competentiegericht leren, 
opleiden en beoordelen, worden kansen en mogelijkheden maar ook valkuilen en uitdagingen geschetst. Deze 
bijdrage wil een genuanceerd beeld geven van de ontwikkeling van competentiegericht opleiden en beoordelen 
in de lerarenopleiding. Daarom introduceren wij in deze bijdrage een nieuw ontwikkeld competentiemodel, 
gebaseerd op het model van Blömeke, Gustafsson en Shavelson (2015). Deze onderzoekers beschouwen 
competenties en de ontwikkeling ervan als een continuüm, waarbij gepleit wordt voor een holistische en 
ontwikkelingsgerichte benadering. Het model biedt concrete handvatten om competenties in de initiële 
lerarenopleidingen te conceptualiseren, te beoordelen en te meten, te ontwikkelen en te begeleiden bij 
studenten. In bijhorende praktijkbijdrage (zie p 253) wordt dit concreet geïllustreerd.

Conceptueel kader
Als gevolg van de opkomende interesse voor competenties is er volgens Weinert (2001) sprake van een 
conceptuele inflatie en daarmee samenhangende conceptuele verwarring. Een eenduidige afbakening is 
daarom moeilijk te maken, gegeven de vele definities in de literatuur. In deze bijdrage beschrijven we een 
aantal concepten die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, namelijk: competenties, competentiegericht 
opleiden, competentiegericht leren en competentiegericht beoordelen. Om competentiegericht opleiden, leren 
en beoordelen te kunnen realiseren, is allereerst een outputgerichte aanpak nodig. Die begint bij een analyse 
van de noden van de arbeidsmarkt enerzijds en de noden van afgestudeerden anderzijds. Deze analyse geeft 
input voor het ‘wat’ van een competentiemeting (=de inhoud, wat wil je van studenten zien/horen/lezen). 
Op basis van de inhoud kan dan vorm gegeven worden aan het ‘hoe’ (=de beoordelingsmethode, hoe wil je 
nagaan of studenten aan deze eisen voldoen) (zie Gulikers & Van Benthum, 2017). Hier sluit ook de recente 
nadruk op learning outcomes bij aan. 

Competenties
Competenties worden in deze bijdrage benaderd vanuit een constructivistische leertheorie (Dochy & 
Nickmans, 2005; Fransen, 2007). Deze leertheorie biedt een meer positieve kijk op competenties (als sterktes) 
in tegenstelling tot een deficit-benadering (bijvoorbeeld in het behaviorisme) (Koenen, Dochy, & Berghmans, 
2015). Het betekent ook dat leren wordt gezien als een ontwikkelingsgericht proces. 
Competenties worden doorgaans omschreven als de geïntegreerde beheersing van een reeks kennis, 
vaardigheden en attitudes die tot uiting komen in waarneembaar gedrag of in prestaties in een specifieke context 
(Deakin Crick, 2008; De Meerleer, 2006). Gelijkaardig definiëren Struyven en De Meyst (2010) competenties 
als ‘het bezit en de ontwikkeling van geïntegreerde kennis, vaardigheden, attitudes en ervaringen voor het 
succesvol uitvoeren van bepaalde taken in specifieke contexten’ (p. 1496). Onderzoekers onderscheiden twee 
essentiële elementen in deze definiëring: (1) disposities – ook bekend als een geïntegreerde set van kennis, 
vaardigheden en attitudes – die niet rechtstreeks waargenomen kunnen worden, en (2) waarneembaar gedrag 
of prestaties bij het uitvoeren van taken (Blömeke et al., 2015). 
Het competentiebegrip kan verder geconcretiseerd worden door het verschil duidelijk te maken met 
kwalificaties. De twee begrippen verschillen van elkaar maar vullen elkaar ook aan. Zo is het competentiebegrip 
een op ontwikkeling gericht concept waarbij de persoon en het proces centraal staan. Dit in tegenstelling 
tot het begrip kwalificaties, waarbij systemen en structuren het vertrekpunt vormen en leiden tot een 
eindevaluatie zoals een diploma of certificaat (Dochy & Struyven, 2008; Fransen, 2007). Kwalificaties worden 
afgeleid uit beroepshandelingen eigen aan een specifieke beroepscontext. Competenties zijn daarentegen 
persoonsgebonden en algemener omdat ze in meerdere beroepscontexten kunnen worden ingezet om te 
voldoen aan de vereiste beroepskwalificaties (Fransen, 2007). Het begrip kwalificatie verwijst met andere 
woorden naar het maatschappelijk erkende formele bewijs dat iemand over een bepaalde set van competenties 
beschikt (Klarus, 2008). Dit impliceert dat gestandaardiseerde kwalificatiecriteria zijn ontwikkeld om 
verworven competenties te beoordelen.
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Competentiegericht opleiden en leren
Competentiegericht opleiden is gebaseerd op de kerngedachte van ontwikkeling van relevante en geïntegreerde 
competenties en stelt fragmentarische kwalificaties en losse kennis, vaardigheden en houdingen in vraag 
(Mulder et al., 2009). Competentiegericht opleiden benadrukt het creëren van betekenisvolle leersituaties 
waarbij kennis, vaardigheden en houdingen – die relevant zijn voor de voorbereiding op de maatschappij en 
de arbeidsmarkt – kunnen worden ontwikkeld. Daarbij krijgt ook de persoonlijke ontwikkeling van de student 
aandacht (Mulder, Weigel, & Collins, 2007). Onderwijs dient mogelijkheden te voorzien waarin studenten 
hun huidige competenties kunnen aanspreken om nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen 
(Dochy & Nickmans, 2005). Van studenten die competentiegericht leren, wordt verwacht dat zij zich de 
vooropgestelde competenties (met toenemende zelfsturing) eigen maken door middel van praktijkgerichte, 
realistische en relevante opdrachten en instructie voorzien door de leraar (Dochy & Nickmans, 2005; Dochy & 
Struyven, 2008). Deze opdrachten hebben tot doel om een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden 
en attitudes aan te spreken in functie van het (toekomstig) professioneel functioneren (Dochy & Nickmans, 
2005; Dochy & Struyven, 2008), waarbij een sterkere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt 
beoogd (Dochy & Nickmans, 2005).

Competentiegericht beoordelen
Bij competentiegericht opleiden en leren hoort ook een competentiegerichte manier van beoordelen. 
Wanneer in onderwijs een bredere ontwikkeling vooropgesteld wordt die verder reikt dan kennisreproductie, 
is er ook een nood aan het ontwikkelen van ‘nieuwe’ toetsvormen (Dochy & Nickmans, 2005). Als de aandacht 
wordt gevestigd op het beoordelen van competenties als een geïntegreerde set van kennis, attitudes en 
vaardigheden, moet de testcultuur (traditionele tests naar beheersing van kennis van feiten en begrippen) 
plaatsmaken voor een vernieuwende assessmentcultuur. Een assessmentcultuur wordt gekenmerkt door 
nieuwe vormen van assessment waarin men multidimensionaal gaat evalueren (Dochy & Nickmans, 2005; 
Dochy, Segers, & De Rijdt, 2002). Hierbij kan een kennisgerichte toets een onderdeel zijn van een geheel 
van assessmentvormen (Mulder et al., 2009). Bovendien wordt ook aangeraden om op meerdere momenten 
te evalueren (Dochy & Nickmans, 2005; Dochy et al., 2002). Hierbij worden twee vormen van assessment 
onderscheiden: assessment om competenties te meten (assessment of learning) en assessment om het leren 
van studenten (bij) te sturen in de gewenste richting (assessment for learning) (Dochy & Struyven, 2008, 
p. 91). In deze context kan ook verwezen worden naar Biggs (1999), die het begrip principle of alignment 
introduceerde, of het belang van congruentie tussen instructie, assessment en begeleiding bij het ontwikkelen 
van competenties.

Kansen en valkuilen van competentiegericht opleiden en beoordelen
De mogelijkheden van competentiegericht onderwijs zijn veelbelovend. In voorgaande paragrafen werden 
al enkele voordelen opgesomd, zoals het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt of 
het hanteren van competenties in de opleiding met het oog op de ontwikkeling van studenten. Het expliciet 
maken van competenties heeft als voordeel dat het naar maatschappij, beleid en scholen toe duidelijk maakt 
waar het lerarenberoep en lerarenopleidingen voor staan (Klarus, 2004). Deze explicitering is zichtbaar in 
allerlei beleidsteksten (bijvoorbeeld basiscompetenties voor leraren in Vlaanderen). Zo behoren beroeps- en 
competentieprofielen van leraren tot de beleidsprioriteiten van nationale en internationale overheden (zie 
bijvoorbeeld Europese Commissie, 2013) en worden ze vaak als referentiekader gebruikt in de lerarenopleiding.
 
Ondanks de toegenomen populariteit van competentiegericht opleiden worstelt het veld met verschillende 
conceptuele en methodologische uitdagingen als gevolg van de vele verschillende manieren waarop het begrip 
wordt gedefinieerd. Zoals in het conceptueel kader beschreven, onderscheiden onderzoekers doorgaans 
twee elementen in de definiëring van een competentie: (1) disposities of een geïntegreerde set van kennis, 
vaardigheden en attitudes, en (2) waarneembaar gedrag of prestaties (Blömeke et al., 2015). Competenties 
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kunnen daardoor op twee verschillende manieren geïnterpreteerd en beoordeeld worden, waardoor er een 
dichotomie bestaat in onderzoek naar competenties: studies leggen zich ofwel toe op disposities ofwel op 
waarneembaar gedrag. 

Aanhangers van de eerste interpretatie uiten kritiek op de definiëring van competenties als waarneembaar 
gedrag of prestaties in echte onderwijssituaties. Het beoordelen van competenties is in dit geval een 
uitdaging omdat competenties steeds context- en situatie-gerelateerd zijn. Dat betekent dat er in functie 
van de evaluatie een zo typisch en authentiek mogelijke context moet worden voorzien. De beoordelaar 
staat dan voor de moeilijke opdracht om daarvoor reële (klas)situaties te ontwerpen om het waarneembaar 
gedrag te observeren (Koeppen, Hartig, Klieme, & Leutner, 2008). De grootste bezorgdheid daarbij is hoe 
competenties in deze contextafhankelijke situaties op een betrouwbare en valide manier gemeten kunnen 
worden (Blömeke et al., 2015). Een geïntegreerd geheel is namelijk moeilijk objectief te meten (Korthagen, 
2004), waardoor onderwijs en onderzoek zich vaak toeleggen op gedrag in bepaalde situaties enerzijds of 
de kennis van een bepaald onderwerp anderzijds (Scheiner, 2016). Daarnaast wordt eenzelfde prestatie door 
verschillende beoordelaars vaak verschillend beoordeeld (Korthagen, 2004) en is een beoordeling daarom 
dikwijls onbetrouwbaar. 

Aanhangers van de tweede interpretatie uiten kritiek op de technisch-reductionistische benadering van 
competenties, waarbij competenties worden beschouwd als een set van kennis, vaardigheden en attitudes 
die niet waarneembaar zijn in het gedrag. Deze groep expliciete tegenstanders bekritiseert vaak het analytisch 
perspectief op competenties, waarbij competenties worden opgedeeld in deelcompetenties en worden 
afgeleid uit waarneembaar gedrag (Hartig, 2008). Het bestaan van te gedetailleerde competentieprofielen 
en te specifieke beoordelingen is risicovol. De beoordelaar hanteert dan simpelweg een lijst met bepaalde 
criteria zonder zelf de situatie te interpreteren en verbanden te leggen. Competentie wordt hierbij gezien als 
een som van de delen (optellen van de scores op bijvoorbeeld deelcompetenties) waarbij de kans bestaat 
dat we in de beoordeling slechts een fractie van de werkelijkheid weergeven. De opdeling van competenties 
in deelcompetenties, verder onderverdeeld in kennis, attitudes en vaardigheden, kan bovendien leiden tot 
een fragmentarisering van de opleiding. Zo komt de kern van het ontwikkelproces in het gedrang en neigen 
we terug naar het behaviorisme en het drillen van een gestandaardiseerd gedragsrepertoire (Laevers, 
2008; Mulder et al., 2009, p. 168). De analytische benadering weerspiegelt met andere woorden niet het 
geïntegreerde geheel van een competentie (Lesterhuis et al., 2015). Bovendien is het volgens deze critici 
zorgwekkend dat we ‘goed’ leraarschap vertalen naar een lijst van competenties en daarmee beweren dat 
‘goed’ leraarschap slechts bestaat uit het beschikken over de juiste competenties (Korthagen, 2004). Ook ten 
aanzien van competenties voor lerarenopleiders geldt deze kritiek en Kelchtermans (2013) spreekt over het 
gevaar van een ‘blueprint-benadering’.

Een nieuw conceptueel model: competentie als een continuüm
In deze bijdrage pleiten we voor een vernieuwde kijk op competenties waarbij we de driedeling van het (1) 
conceptualiseren, (2) beoordelen en meten, en (3) ontwikkelen van competenties naar voren schuiven. We 
pleiten ervoor om te vertrekken vanuit een bredere en holistische kijk op competenties waarbij de totale 
ontwikkeling in zijn geheel wordt benaderd. 
 
Conceptualiseren van competenties
Blömeke, Gustafsson en Shavelson (2015) ontwikkelden een nieuw conceptueel model (zie Figuur 1) om 
tot een heldere conceptualisering van het competentiebegrip te komen. Ze omschrijven competenties als 
een horizontaal continuüm waarin zowel disposities of het geïntegreerd geheel van kennis, attitudes en 
vaardigheden als prestaties of het waarneembaar gedrag een plaats krijgen. Dit horizontaal continuüm focust 
op de processen die disposities en prestaties met elkaar verbinden. Terwijl deze processen in traditionele 
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definiëringen van competenties over het hoofd werden gezien, krijgen ze in het competentiemodel van 
Blömeke en collega’s (2015) een centrale plaats. Ook willen de auteurs met hun model richting geven aan 
het beoordelen en ontwikkelen van competenties, waarbij ze pleiten voor een bredere kijk op het meten en 
ontwikkelen van competenties.

Figuur 1. Competentie als een continuüm (vertaald uit Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015).

Het horizontale continuüm-idee erkent dat een competentie zichtbaar wordt in het concreet observeerbare 
gedrag van een persoon, maar dat onderliggende factoren zoals kennis en motivatie dat gedrag mee bepalen 
én dat diezelfde factoren bovendien kunnen worden beïnvloed om het gedrag bij te sturen in een bepaalde 
richting. Toegepast op het model in Figuur 1 bevinden zich aan de linkerzijde van het continuüm de (1) 
disposities die via (2) situatiespecifieke vaardigheden uiteindelijk zullen resulteren in (3) prestaties aan de 
rechterzijde van het continuüm. Disposities worden beïnvloed door vroegere en huidige ervaringen en vormen 
een belangrijke basis om te verklaren waarom individuen op een bepaalde manier en in een bepaalde context 
denken en handelen (Billet, 2008). In dit model bestaan disposities uit cognities (bijvoorbeeld kennis) en 
affectief-motivationele factoren (bijvoorbeeld attitudes) die onderliggend zijn aan de prestaties (Blömeke 
et al., 2015). Prestaties worden vertaald in observeerbaar gedrag dat tot uiting komt in het uitvoeren van 
concrete handelingen in praktijksituaties (bijvoorbeeld lesgeven, plannen, analyseren van instructie- en 
leerprocessen) (Blömeke et al., 2015). De verbindende processen omschrijven Blömeke et al. (2015) als 
situatiespecifieke vaardigheden. Dat zijn vaardigheden die functioneren als processen waardoor kennis en 
overtuigingen relevant worden in de praktijk (Santagata & Yeh, 2016). Deze processen zouden fungeren als 
bemiddelaar tussen wat leraren weten en wat ze doen in de klas. Ze worden ook wel de PID-skills (Sherin & 
Van Es, 2002) genoemd, bestaande uit perceptie [Perception], interpretatie [Interpretation] en het nemen van 
beslissingen [Decision-making]. Of met andere woorden: (P) een leraar neemt een bepaalde situatie in een 
onderwijssetting waar, (I) interpreteert de situatie en (D) neemt een beslissing om een antwoord te bieden op 
de situatie. We lichten dit model toe aan de hand van een voorbeeld toegepast op de context van leraren. In dit 
model pogen we ook de klassieke driedeling (kennis, vaardigheden en attitudes) van het concept competentie 
te plaatsen.

Er doet zich een bepaalde situatie voor in een onderwijscontext (enkele leerlingen zetten bijvoorbeeld je 
klas op stelten). Als leraar word je geconfronteerd met deze complexe specifieke situatie op basis van wat je 
waarneemt (er is kabaal, leerlingen gooien propjes naar elkaar, …). Dit is jouw perceptie van de situatie (P).  
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In de tijd die daarop volgt, probeer je de situatie te interpreteren en het denken en redeneren van de leerlingen 
te begrijpen (waarom zijn ze zo onrustig? wat zou ik kunnen doen om hen te kalmeren en weer orde te brengen 
in deze chaos?). Dit is jouw interpretatie van de situatie (I). Ten slotte zal je een beslissing nemen over wat 
je gaat doen om met deze situatie om te gaan (zoals: ik beloon diegenen die zich wel goed gedragen). Dit is 
jouw beslissing om een antwoord te bieden op de situatie (D). Deze processen (PID-vaardigheden) worden 
beïnvloed door de onderliggende disposities, zoals cognities (bijvoorbeeld je kennis over klasmanagement) 
en affectief-motivationele factoren (bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie om je rol als opvoeder op te nemen 
en leerlingen goed gedrag aan te leren en te belonen). Dit alles resulteert in een bepaald(e) gedrag/actie, 
waarbij de uitkomst afhankelijk is van het complexe samenspel tussen de context, de unieke onderliggende 
disposities en de processen die de leraar doorloopt (je benoemt bijvoorbeeld het positieve gedrag van 
enkelingen uit de klas en je geeft een duidelijke en concrete ik-boodschap aan de storende leerlingen om het 
verkeerde gedrag te benoemen). 

Het belang van de PID-vaardigheden wordt ook door andere auteurs naar voren geschoven in verschillende 
raamwerken rond competenties en bekwaamheden van leraren (zie bijvoorbeeld Sherin, Jacobs, & Philipp, 
2011). De PID-vaardigheden zijn vergelijkbaar met het begrip reflection-in-action, geïntroduceerd door Donald 
Schön in 1983. Reflection-in-action, als de meest veeleisende vorm van reflectie, wordt omschreven als de 
leraar die in staat is om bewust na te denken over een actie die plaatsvindt, vergelijkbaar met het concept 
Perception (P), waarbij hij/zij betekenis geeft aan wat er gebeurt, gelijkaardig aan het concept Interpretation 
(I), en stappen onderneemt vanuit verschillende invalshoeken, vergelijkbaar met het concept Decision-making 
(D). Recent onderzoek richt zich in de literatuur vooral op teacher noticing en reasoning: het herkennen en 
interpreteren van specifieke klassituaties (Sherin et al., 2011). Deze auteurs definiëren teacher noticing 
en reasoning als professional vision, of de ‘professionele kijk’ die leraren hebben op leren en instructie. 
Professional vision wordt gezien als een situatiespecifieke vaardigheid aangezien het verwijst naar het 
identificeren en opmerken van belangrijke gebeurtenissen in de klas, gedefinieerd als noticing (‘opmerken’), 
en het vermogen om deze opgemerkte gebeurtenissen te interpreteren op basis van kennis die men heeft 
over leren en instructie, gedefinieerd als reasoning (‘redeneren’) (Stürmer, Seidel, & Schafer, 2013). Rekening 
houdend met de PID-vaardigheden in het competentiemodel van Blömeke et al. (2015) veronderstelt dit dat 
noticing overeenstemt met het concept van Perception (P) en reasoning met het concept van Interpretation 
(I). De toepassing ervan duidt op de bekwaamheid van een leraar om kennis over algemene pedagogische 
principes en concepten om te zetten naar authentieke en complexe klassituaties (Sherin & Van Es, 2009). 
Zowel de PID-vaardigheden als de professionele kijk komen verder aan bod. 
 
De concepten professional vision en PID-vaardigheden hebben grote overeenkomsten omdat ze duiden op 
de verbindende processen tussen cognitie en affect-motivatie enerzijds en gedrag anderzijds. Blömeke et al. 
(2015) wensen de dichotomie in het onderzoek naar leraarcompetenties, dat zich ofwel op de linkerzijde van 
het model (de disposities) ofwel op de rechterzijde van het model (de prestaties) toelegt, te overbruggen door 
ook de verbindende processen in de vorm van situatiespecifieke vaardigheden te onderzoeken (Scheiner, 
2016). 

Meten en beoordelen van competenties 
Naast het model reiken Blömeke en collega’s (2015) ook handvatten aan om competenties te beoordelen. Ze 
pleiten in het bijzonder voor een bredere kijk op het meten van competenties om een zo breed mogelijk begrip 
van competenties te ontwikkelen. Meer specifiek stellen zij dat verschillende beoordelingsbenaderingen, 
gericht op verschillende competentieaspecten (dat wil zeggen: disposities, situatiespecifieke vaardigheden 
en prestaties), nodig zijn om een holistisch begrip van competenties te verkrijgen. Ook Baartman et al. (2007) 
benadrukken dat het gebruik van slechts één meetmethode niet voldoende is om de competentieverwerving 
te bepalen en pleiten daarom voor het combineren van verschillende meetmethoden. Zo worden vragenlijsten 
vaak gebruikt om disposities in kaart te brengen en klasobservaties om prestaties te beoordelen.
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Blömeke et al. (2013, 2015) benadrukken bovendien dat een competentiebeoordeling altijd moet worden 
bestudeerd in contexten die een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Om aan deze vereiste tegemoet te 
komen, wordt in onderwijsevaluaties vaker gebruikgemaakt van de mogelijkheden uit recente technologische 
ontwikkelingen en videografie (Seidel & Stürmer, 2014). Videografie beantwoordt aan de nood aan een 
vernieuwde manier van beoordelen omdat het de mogelijkheid biedt om het leren op een authentieke manier 
te beoordelen in specifieke onderwijscontexten. De rijkdom van video maakt het mogelijk om de complexiteit 
van een echte klassetting weer te geven door het vastleggen van stemmen, lichaamstaal en interacties, en 
biedt een realistisch beeld van de leeromgeving (Koc, Peker, & Osmanoglu, 2009). Verschillende studies 
die gebruikmaken van videogebaseerde instrumenten hebben aangetoond dat het gebruik van video de 
kwaliteit van de beoordeling verhoogt (Kersting, 2008). Een mogelijke videografie-strategie is het gebruik van 
videovignetten (Borko, Jacobs, Eiteljorg, & Pittman, 2008; Jeffries & Maeder, 2005; Simon & Tierney, 2011). 
Vignetten zijn geschreven verslagen of audio- of video-opnames van situaties die het denkproces van de kijker 
stimuleren en discussie aanwakkeren over specifieke en gevoelige situaties. Beoordeling via videovignetten 
helpt om aan te tonen hoe leraren denken en zouden handelen als ze worden geconfronteerd met dergelijke 
klassituaties (Sherin et al., 2011). De laatste decennia kreeg deze methode heel wat aandacht (Blomberg, 
Renkl, Sherin, Borko, & Seidel, 2013). Videovignetten kunnen via het vertonen van complexe klassituaties de 
situatiespecifieke vaardigheden van student-leraren in kaart brengen en stimuleren (Kersting, 2008; Sherin & 
Van Es, 2009). De methode maakt duidelijk hoe kennis van leraren als het ware wordt geactiveerd in specifieke 
klassituaties (Kersting et al., 2016). De Coninck, Valcke en Vanderlinde (2018) toonden het nut van vignetten 
ook aan voor ouder-leraar-gesprekscompetenties om oudercontacten te simuleren, en Muniz-Rodriguez et 
al. (2018) bestudeerden het gebruik van videovignetten bij student-leraren wiskunde voor het beoordelen 
van feedbackcompetenties. Terwijl videovignetten eerder geënsceneerde klassituaties voorstellen, bieden 
authentieke videofragmenten uit reële klassituaties eveneens mogelijkheden om de situatiespecifieke 
vaardigheden van student-leraren in kaart te brengen (Kersting, 2008; Sherin & Van Es, 2009). In het bijzonder 
worden video’s die rijke en authentieke onderwijssituaties laten zien, gebruikt om na te gaan in welke mate 
(student-)leraren in staat zijn om cruciale gebeurtenissen in deze onderwijssituaties op te merken en erover 
te redeneren op basis van hun kennis. Situatiespecifieke vaardigheden kunnen dan gemeten of beoordeeld 
worden op een kwalitatieve of kwantitatieve manier. Bij kwalitatieve beoordelingsmethoden reflecteren 
leraren samen in ‘videoclubs’ of soortgelijke professionele settings over cruciale gebeurtenissen die zichtbaar 
zijn in de videofragmenten. Bij kwantitatieve beoordelingsmethoden worden situatiespecifieke vaardigheden 
vaak analytisch gemeten op basis van rubrics die verbonden worden aan de videofragmenten. 

Keppens, Consuegra, Goossens, De Maeyer en Vanderlinde (2019) ontworpen een videogebaseerd meetinstru-
ment dat de professional vision van student-leraren met betrekking tot inclusief lesgeven in kaart brengt via 
een kwantitatieve beoordelingsmethode. Dit videogebaseerd meetinstrument zal voorgesteld worden in de 
praktijkbijdrage (p 252) die aansluit bij deze theoretische bijdrage. Meer specifiek wordt in de praktijkbijdrage 
uitgelegd hoe authentiek videomateriaal uit inclusieve klassen gebruikt kan worden om competenties met 
betrekking tot inclusief lesgeven te meten en te beoordelen. 

Concluderend kunnen we stellen dat competentiegericht beoordelen niet enkel het gedrag evalueert van iemand 
die een taak uitvoert, maar ook of de persoon in kwestie relevante kennis en attitudes kan inzetten en de juiste 
vaardigheden daarop kan afstemmen. Om dat in kaart te brengen, dienen verschillende beoordelingsmethoden 
gecombineerd te worden om de verschillende aspecten uit Blömekes (2015) competentiemodel (disposities, 
situatiespecifieke vaardigheden en prestaties) te meten. Om een competentie betrouwbaar te beoordelen, 
zijn er dus meerdere beoordelingsmethoden nodig, waarbij videogebaseerde instrumenten, vragenlijsten en 
klasobservaties kunnen worden gecombineerd om een breed beeld van iemands competentie – en de groei 
daarvan – te verkrijgen. 
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Ontwikkelen van competenties 
Competentiegericht beoordelen is gericht op groei en daardoor onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen 
van competenties. Zo is het meten van competenties een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van 
competenties. Om competenties te kunnen ontwikkelen, moet zowel de student als de lerarenopleider immers 
weten waar hij of zij staat. In dit opzicht pleiten Blömeke et al. (2015) voor een gefaseerde ontwikkeling 
van competenties. Daarin wordt recht gedaan aan het ontwikkelingsniveau van een student-leraar. Dat 
wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met wat studenten reeds kennen en kunnen op dat moment 
in hun opleiding met inbegrip van een groeimarge. Dat wordt beschouwd als een verticale ontwikkeling 
en vertaalt zich in prestatieniveaus en ontwikkelingsfases. Dat betekent dat het doel van de evaluatie erin 
bestaat om de student verder te helpen. Competenties worden dan gedefinieerd als leerbare en voortdurend 
veranderende karakteristieken met hogere en lagere niveaus (meer of minder competent) (Blömeke et al., 
2015, p. 7). Onderzoek naar beginnende versus ervaren leraren (Livingston & Borko, 1989; Westerman, 1991; 
Wolff, Jarodzka, & Boshuizen, 2017) bevestigt deze ontwikkelingsgerichte benadering. Zo heeft onderzoek 
aangetoond dat de twee groepen over een verschillend niveau van situatiespecifieke vaardigheden beschikken. 
Ook student-leraren blijken over een lager niveau van deze vaardigheden te beschikken in vergelijking met 
meer ervaren leraren. Student-leraren die geen of zeer beperkte kennis hebben, zijn vaak niet of minder in 
staat om complexe klassituaties op te merken en te interpreteren (Sturmer et al., 2013). Ervaren leraren zijn 
daarentegen beter in staat om klassituaties op een accurate en holistische manier waar te nemen. Bovendien 
hebben ervaren leraren een breder gamma aan mogelijke interpretaties en kunnen ze beter reageren op deze 
situaties vanuit alternatieve benaderingen (Berliner, 2001; Chi, 2011). 
 
Het definiëren van competenties als een verticaal continuüm houdt in dat competenties gezien worden als 
leerbaar en dat ze kunnen worden geoptimaliseerd door middel van doelbewuste interventies. In de context 
van de lerarenopleiding kunnen stages, oefenlessen en authentieke taken een invulling geven aan de 
ontwikkelingsgerichte kijk op competenties. Recent onderzoek toont ook hier het belang van video aan voor 
het ontwikkelen van alle elementen uit het competentiemodel (Sherin & Van Es, 2009). 
 
Aanpassingen model
Het definiëren van competenties als een verticaal continuüm is een belangrijk element, maar niet zichtbaar in 
het model van Blömeke et al. (2015). Terwijl het originele competentiemodel van Blömeke et al. (2015) enkel 
uitgaat van een horizontale ontwikkeling van competenties (disposities die tot uiting komen in waarneembaar 
gedrag via situatiespecifieke vaardigheden), wordt in deze bijdrage een aangepaste versie van het model 
gepresenteerd waarbij de verticale lijnen in het model (zie Figuur 2) verwijzen naar deze ontwikkelingsgerichte 
kijk op competenties. Zo tonen de verticale lijnen dat zowel disposities als situatiespecifieke vaardigheden en 
prestaties aan ontwikkeling onderhevig zijn en dus leerbare en veranderbare karakteristieken zijn. 
 
Figuur 2 bevat bovendien ook aanpassingen op basis van recent geformuleerde beperkingen bij het model. 
Een van de voornaamste beperkingen wordt geformuleerd door Santagata en Yeh (2016). Zij bekritiseren de 
lineaire conceptualisering van het horizontale competentiemodel, waarbij disposities invloed uitoefenen op 
de situatiespecifieke vaardigheden en dit proces ten slotte resulteert in gedrag. Zij beargumenteren een meer 
complexe samenhang tussen alle horizontale aspecten in het model en pleiten voor bidirectionele relaties. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat ze ook erkennen dat praktijkervaring mogelijkheden geeft om de situatiespecifieke 
vaardigheden bij te sturen, kennis op te bouwen en aan attitudevorming te werken. Zo kan het reflecteren, 
analyseren en interpreteren van bepaalde ervaringen en praktijken die je meemaakt, tot attitudeverandering 
leiden. Daarnaast argumenteren verschillende auteurs (Alonzo, 2018; Meschede, Fiebranz, Möller, & 
Steffensky, 2017) dat disposities meerdere factoren kunnen omvatten en dat de opdeling van Schulman 
(1987) van professionele kennis in CK (content knowledge), PK (pedagogical knowledge) en PCK (pedagogical 
content knowledge) aan het model toegevoegd kan worden. Meer algemeen kunnen cognities ook verwijzen 
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naar de theoretische wetenschappelijke kennis die leraren hebben en hun praktijkkennis, waarbij deze laatste 
verwijst naar het geheel van kennis, opvattingen en intuïties die leraren hanteren in hun werk (Van Veen & 
Janssen, 2016). Ook bij de affectief-motivationele factoren kunnen andere elementen toegevoegd worden, 
zoals (onderwijs)opvattingen (Meschede et al., 2017) of doelmatigheidsbeleving (efficacy) (zie Keppens, 
2020). 
 
Tot slot zijn in Figuur 2 ook de PID-vaardigheden vervangen door het concept professional vision en 
onderliggende processen van noticing en reasoning. Dit in navolging van eerdere auteurs (bijvoorbeeld 
Meschede et al., 2017), maar ook omwille van de meer uitgebreide literatuur rond professional vision. 
Bovendien is het ‘nemen van beslissingen’ [D: Decision-making] moeilijker afzonderlijk te identificeren 
omwille van de overlap met het observeerbare leraargedrag. Door het verdwijnen van deze overlap wordt het 
competentiemodel transparanter en kan het makkelijker vertaald worden in de keuze voor of het gebruik van 
meetinstrumenten.

Figuur 2. Aangepast competentiemodel.

Conclusie
Competentiegericht onderwijs is gericht op de ontwikkeling van een geïntegreerd geheel aan kennis, 
vaardigheden en attitudes en kan door de sterke band met reële en authentieke contexten leiden tot een 
betere afstemming tussen theorie en praktijk. Hoewel competenties vaak worden gebruikt in onderwijs, wordt 
het competentiedenken ook bekritiseerd door verschillende kritische stemmen. Tegenstanders wijzen op de 
technisch meetbare benadering enerzijds en de conceptuele en methodologische moeilijkheden anderzijds. 
In deze bijdrage stelden we het conceptueel model van Blömeke et al. (2015) voor. Dit model biedt mogelijke 
handvatten voor het conceptualiseren, meten en ontwikkelen van complexere lerarencompetenties. Dit 
model zal het ‘competentieprobleem’ niet oplossen, maar biedt wel nieuwe handvatten voor onderzoekers en 
practici. Met de presentatie van het model pleiten we bovendien voor een meer holistische en procesgerichte 
benadering van competentiegericht opleiden en beoordelen. We pleiten met andere woorden voor een visie 
op competenties als een complexe combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes in specifieke situaties 
gericht op de ontwikkeling en groei van student-leraren. Binnen het conceptueel model van Blömeke et al. 
(2015) worden competenties namelijk beschouwd als een continuüm, startend vanuit disposities (bijvoorbeeld 
kennis en motivatie), over situatiespecifieke vaardigheden, leidend tot observeerbaar gedrag. In het bijzonder 
benadrukken we het belang van die processen die disposities en gedrag met elkaar verbinden. Op basis 
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van recente literatuur presenteerden we tot slot een aangepast model. Binnen dit nieuwe model is er meer 
aandacht voor cognities en bidirectionele relaties. De situatiespecifieke vaardigheden worden ook verder 
geoperationaliseerd aan de hand van Goodwins (1994) concept van professional vision (professionele kijk). 
 
Het beoordelen van competenties is in deze bijdrage in eerste instantie ingegeven vanuit een onderzoeks-
perspectief. Door competenties te operationaliseren als disposities, situatiespecifieke vaardigheden of 
professional vision en observeerbaar gedrag/klaspraktijken, kunnen onderzoekers nadenken over het 
gebruik van meerdere en verschillende beoordelingsmethoden om competenties in kaart te brengen. 
Disposities kunnen bijvoorbeeld gemeten worden via vragenlijsten en klaspraktijken via klasobservaties 
(zie ook Merchie, Tuytens, Devos, & Vanderlinde, 2018). Voor het meten, onderzoeken en beoordelen van 
situatiespecifieke vaardigheden of professional vision zijn nieuwe methoden vereist, waarbij het gebruik 
van video veelbelovend lijkt te zijn. Het gepresenteerde competentiemodel is reeds succesvol toegepast 
in verschillende onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld De Coninck, 2019; Keppens, 2020) waarin complexe 
competenties centraal staan en nieuwe onderzoeksmethoden bestudeerd worden om deze competenties te 
meten en te beoordelen. Een van deze projecten staat centraal in de bijhorende praktijkbijdrage (p 252).
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 Praktijkvoorbeeld

Competenties met betrekking tot inclusief 
lesgeven in kaart brengen bij student-
leraren via videografie
Karolien Keppens en Ruben Vanderlinde - Universiteit Gent

De laatste decennia worden scholen en klassen steeds diverser. Lerarenopleidingen worden verantwoordelijk 
gesteld om toekomstige leraren daarop voor te bereiden. Dat kunnen ze doen door opleidingsmodellen te 
introduceren waarbij student-leraren de mogelijkheid krijgen om cruciale aspecten van inclusief lesgeven te 
identificeren en te interpreteren in de klaspraktijk. Zoals beschreven in het artikel Competentiegericht opleiden 
en beoordelen in de lerarenopleiding (zie p 238 van deze editie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders), wordt 
deze competentie gedefinieerd als ‘professional vision’ oftewel: een professionele kijk op inclusief lesgeven. 
De manier waarop student-leraren kijken naar inclusief onderwijs heeft een sterke invloed op de wijze waarop 
zij zelf inclusief te werk zullen gaan in hun toekomstige klaspraktijk. Videografie is een uitstekende methode 
om de professionele kijk van student-leraren op inclusieve klaspraktijken in kaart te brengen en te beoordelen. 
Videografie beantwoordt aan de noodzaak van een vernieuwde manier van beoordelen doordat het de 
mogelijkheid biedt om het leren op een authentieke manier te beoordelen in specifieke onderwijscontexten. 
Er bestond echter nog geen videogebaseerd meetinstrument dat de professionele kijk van student-leraren op 
inclusief lesgeven in kaart brengt. Daarom stellen we in deze praktijkbijdrage een meetinstrument voor dat 
valide en betrouwbaar is om de professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven te beoordelen. 

Context van de praktijkbijdrage 
De laatste decennia worden klassen steeds diverser (Cochran-Smith & Power, 2013). Door deze toenemende 
diversiteit wordt het creëren van inclusieve leeromgevingen een noodzakelijke professionele competentie 
voor leraren in verschillende landen. Zo wordt van leraren verwacht dat ze hun onderwijs aanpassen aan 
de individuele behoeften van leerlingen door meer in te zetten op onderwijsstrategieën die de cognitieve 
en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in de klas bevorderen (Vandervieren & Struyf, 
2019). In deze praktijkbijdrage wordt verwezen naar twee onderwijsstrategieën: leraar-leerling-interacties 
(LLI) en gedifferentieerde instructie (DI). Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat beide strategieën 
essentieel zijn voor het succesvol realiseren van inclusief onderwijs en een belangrijke impact hebben op 
de cognitieve en affectieve prestaties van leerlingen (Valiandes, 2015). Lerarenopleidingen worden dan 
ook verantwoordelijk gesteld om toekomstige leraren daarop voor te bereiden. In deze context pleiten 
onderzoekers voor opleidingsmodellen waarbij student-leraren de mogelijkheid krijgen om cruciale aspecten 
van inclusief lesgeven (zoals LLI en DI) te identificeren en te interpreteren in de klaspraktijk. Zoals beschreven 
in het inleidende artikel op p 217 wordt deze competentie gedefinieerd als ‘professional vision’ oftewel een 
‘professionele kijk op inclusief lesgeven’. De manier waarop student-leraren kijken naar inclusief onderwijs 
heeft een sterke invloed op de wijze waarop ze zelf inclusief te werk zullen gaan in hun toekomstige klas-
praktijk. 

Het concept professional vision verwijst naar het identificeren en opmerken van belangrijke gebeurtenissen 
in de klas, gedefinieerd als noticing, en het vermogen om deze gebeurtenissen te interpreteren op basis van 
kennis en ervaringen, gedefinieerd als reasoning (Van Es & Sherin, 2002). Video is een uitstekende methode 
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om deze vaardigheden bij student-leraren in kaart te brengen en te beoordelen. In dit geval worden video’s 
die rijke en authentieke onderwijssituaties laten zien, gebruikt om na te gaan in welke mate student-leraren in 
staat zijn om cruciale gebeurtenissen in deze onderwijssituaties op te merken (noticing) en erover te redeneren 
(reasoning) op basis van hun kennis. Het vermogen tot noticing en reasoning van student-leraren kan in dit 
geval gemeten en beoordeeld worden op een kwalitatieve of op een kwantitatieve manier. Bij kwalitatieve 
beoordelingsmethoden reflecteren student-leraren samen in ‘videoclubs’ of soortgelijke professionele 
settings over cruciale gebeurtenissen die zichtbaar zijn in videofragmenten van reële klaspraktijken. Dergelijke 
beoordelingsmethoden zijn echter zeer tijdsintensief, waardoor recent onderzoek zich eerder focust op 
gestandaardiseerde kwantitatieve beoordelingsmethoden. Bij kwantitatieve beoordelingsmethoden wordt de 
professionele kijk bij student-leraren eerder analytisch gemeten op basis van rubrics die verbonden worden 
aan de videofragmenten. Het nadeel van deze analytische beoordelingsmethoden is dan weer dat ze de 
professionele kijk van studenten op een gefragmenteerde manier meten. In deze praktijkbijdrage komen we 
tegemoet aan beide kritieken. Meer bepaald stellen we een valide en betrouwbaar meetinstrument voor dat de 
professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven eerder via een holistische beoordelingsstrategie 
in kaart brengt. 

In het conceptueel en methodologisch kader van deze praktijkbijdrage wordt de professionele kijk van student-
leraren geconceptualiseerd in relatie tot inclusief lesgeven. Daarbij wordt uiteengezet hoe dit beoordeeld kan 
worden via een videogebaseerd meetinstrument, het e-PIC videografie-instrument. Vervolgens presenteren 
we resultaten betreffende de professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven aan de hand van 
het e-PIC videografie-instrument. Deze resultaten geven aanleiding tot implicaties voor de opleidingspraktijk. 

Conceptueel en methodologisch kader

De professionele kijk op inclusief lesgeven definiëren
Hoewel professional vision omschreven wordt als een manier van denken en reflecteren over instructie, 
omvat het concept doorgaans twee aspecten: noticing en reasoning. Noticing verwijst naar het vermogen 
van leraren om hun aandacht te richten op relevante klassituaties. Daarbij gaat het om de identificatie van 
klasgebeurtenissen die de onderwijspraktijk bevorderen of beperken (Van Es & Sherin, 2002). Reasoning 
verwijst naar het vermogen van leraren om opgemerkte klasgebeurtenissen te interpreteren op basis van hun 
kennis over lesgeven en leren (Van Es & Sherin, 2008). Dit betekent dat het redeneren over een opgemerkte 
gebeurtenis in de klas bepaald wordt door de kennis die men heeft over pedagogisch-psychologische 
aspecten van lesgeven, zoals bepaalde onderwijsmethoden, of over vakspecifieke aspecten van lesgeven, 
zoals het wiskundige denken van leerlingen. De professionele kijk van leraren op inclusief lesgeven richt zich 
daarentegen op klasgebeurtenissen die relevant zijn voor het creëren van effectief inclusief onderwijs. In deze 
praktijkbijdrage wordt de professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven in kaart gebracht via 
twee onderwijsstrategieën die van cruciaal belang zijn voor het realiseren van effectief inclusief onderwijs: 
(1) leraar-leerling-interacties (LLI) en (2) gedifferentieerde instructie (DI). Leraar-leerling-interacties (LLI) 
verwijzen naar de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar interacteren in de klaspraktijk (Englehart, 
2009), waarbij je als leraar aandacht hebt voor de individuele noden van leerlingen, het creëren van een 
veilig klasklimaat en het stimuleren van leerlingenbetrokkenheid. Gedifferentieerde instructie (DI) verwijst 
naar het proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas via een ruim 
palet aan leerstrategieën met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling in functie van 
motivatie, leerwinst en leerefficiëntie (Struyven, Coubergs, Gheyssens, & Engels, 2015). 

Competities met betrekking tot inclusief lesgeven



255

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

De professionele kijk op inclusief lesgeven meten
Videogebaseerde instrumenten worden vaak gebruikt om de professionele kijk van student-leraren te meten 
en te beoordelen. Wat het meten van de professionele kijk van student-leraren aan de hand van videomateriaal 
van authentieke onderwijssituaties betreft, stellen onderzoekers dat meerdere methodologische benaderingen 
gecombineerd moeten worden om meetfouten als gevolg van het gebruik van één aanpak te voorkomen 
(Schäfer & Seidel, 2015). Anderen pleiten voor meer holistische en gestandaardiseerde meetmethoden 
om de professionele kijk in kaart te brengen (Blömeke et al., 2015). Er bestaat echter wereldwijd nog geen 
meetinstrument waarin meerdere methodologische benaderingen worden gecombineerd om de professionele 
kijk van student-leraren op een holistische en gestandaardiseerde manier te meten. Bovendien bestaat er 
nog geen enkel instrument om de professionele kijk te meten met betrekking tot meer generieke aspecten 
van onderwijzen, zoals inclusief lesgeven. Om die reden wordt in deze praktijkbijdrage een meetinstrument 
voorgesteld dat de professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven op een vernieuwende manier 
in kaart brengt door verschillende beoordelingsmethoden te combineren: het e-PIC videografie-instrument 
(Keppens, Consuegra, Goossens, De Maeyer, & Vanderlinde, 2019). 

Het e-PIC videografie-instrument
PIC staat voor ‘Professional vision of Inclusive Classrooms’. Het e-PIC videografie-instrument tracht de 
professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven op een gestandaardiseerde wijze in kaart te 
brengen door een holistische en een analytische meetmethode te combineren. In dit instrument wordt de 
professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven in kaart gebracht door te meten in welke mate 
ze aspecten van LLI en DI herkennen in videoclips (noticing) en in welke mate ze over deze aspecten kunnen 
redeneren (reasoning).

Om na te gaan in welke mate student-leraren in staat zijn LLI en DI te herkennen in videoclips (noticing), 
wordt een holistische meting gebruikt op basis van paarsgewijze vergelijking (comparative judgement). Bij 
paarsgewijs vergelijken wordt aan student-leraren gevraagd om paren van videoclips met elkaar te vergelijken 
en aan te duiden in welke videoclip de leraar het meest tegemoetkomt aan de noden van leerlingen op het 
vlak van LLI en DI (zie Figuur 1). Zo wordt aan student-leraren gevraagd om aan te duiden in welke videoclip 
de leraar het meest inclusief werkt in zijn of haar interacties (LLI) met de leerlingen (videoclip A of B). 
Daarnaast wordt gevraagd om aan te duiden in welke videoclip de leraar het meest inclusief werkt in zijn 
of haar werkvormen en aanpak (DI) (videoclip A of B). In totaal worden tien vergelijkingen uitgevoerd, wat 
uiteindelijk leidt tot een rangorde van de videoclips (van ‘minst goede’ naar ‘beste’). Deze rangorde van iedere 
individuele student-leraar wordt vergeleken met een geaggregeerde rangorde van een groep experten (onder 
wie lerarenopleiders, academici en pedagogisch begeleiders). Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van 
misfitstatistieken en fungeert als een uitkomstvariabele van hun noticing (zie Keppens et al., 2019). Hoe lager 
de misfitscore, hoe nauwer student-leraren aansluiten bij het niveau van experten. Anders verwoord, hoe 
lager de misfitscore, hoe hoger het vermogen van student-leraren om aspecten van LLI en DI op te merken in 
videoclips.
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Figuur 1. Noticing meten via paarsgewijze vergelijking in het e-PIC videografie-instrument.

Om na te gaan in welke mate student-leraren in staat zijn om over LLI en DI te redeneren (reasoning), wordt 
een analytische meting gebruikt op basis van rating items die student-leraren dienen te scoren. Na de 
paarsgewijze vergelijkingen van de videoclips wordt aan student-leraren gevraagd in hoeverre zij aspecten 
van LLI en DI in de videoclips hebben gezien door rating items te scoren op een Likertschaal. Deze rating items 
zijn ontwikkeld op basis van een studie met experten (Keppens et al., 2019). Aan experten werd gevraagd 
om positieve en negatieve aspecten van iedere videoclip met betrekking tot LLI en DI neer te schrijven. Deze 
aspecten werden gecodeerd en gegroepeerd, wat resulteerde in een lijst van 26 items die betrekking hebben 
op LLI en een lijst van 28 items die betrekking hebben op DI. Student-leraren wordt gevraagd voor elke rating 
aan te geven hoe doorslaggevend dit item was bij het vergelijken van de videoclips (zie Figuur 2) op een 
schaal van 0 (helemaal niet belangrijk voor mijn keuze) tot 4 (zeer belangrijk voor mijn keuze). Hoe hoger de 
score, hoe meer de student-leraar aansluit bij de groep experten.

Figuur 2. Reasoning meten via rating items in het e-PIC videografie-instrument.
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Nadat student-leraren het instrument hebben ingevuld, krijgen ze feedback over hun professionele kijk op 
inclusief lesgeven. Het e-PIC videografie-instrument toont in welke mate de kijk op inclusief lesgeven bij 
student-leraren gericht is op het tegemoetkomen aan individuele verschillen en noden van leerlingen. De 
eerste vorm van feedback toont in welke mate de noticing van student-leraren met betrekking tot LLI en DI 
overeenstemt met die van een groep experten (zie Figuur 3). 

Figuur 3. Feedback op basis van noticing in het videografie-instrument.

De tweede vorm van feedback in e-PIC heeft betrekking op de reasoning van student-leraren en toont 
welke clusters van rating items hun professionele kijk op inclusief lesgeven bepalen. Door deze clusters te 
vergelijken met die van een referentiegroep, bestaande uit 1500 leraren, krijgt iedere individuele student-
leraar inzicht in zijn of haar professionele kijk en hoe die verschilt van de referentiegroep. In Figuur 4 wordt 
deze feedback meer concreet voorgesteld. Ook krijgt de student-leraar reflectievragen aangereikt die helpen 
bij het interpreteren van de feedback. 

Competities met betrekking tot inclusief lesgeven
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Figuur 4. Feedback op basis van reasoning in het e-PIC videografie-instrument.

Opzet
De test met het e-PIC videografie-instrument werd afgenomen (in het kader van het POTENTIAL – Power 
To Teach All-project) bij 1397 studenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs om inzicht te krijgen in 
hun professionele kijk op inclusief lesgeven. Deze gegevens werden verzameld in oktober 2017 op basis 
van een steekproef van acht lerarenopleidingen lager onderwijs in Vlaanderen. Deze lerarenopleidingen 
bieden een driejarig curriculumprogramma (180 ECTS) aan om leraar in het lager onderwijs te worden. De 
lerarenopleidingen werden willekeurig geselecteerd uit een lijst van veertien instellingen die aangeboden 
werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Hoewel de instellingen willekeurig werden gekozen, was 
elke geografische regio in Vlaanderen evenredig vertegenwoordigd in de steekproef. Via het opleidingshoofd 
van iedere instelling werden de contactgegevens van studenten (e-mailadres) verzameld. In totaal ontvingen 
2766 studenten een online link naar het e-PIC videografie-instrument. Zij werden uitgenodigd om op vrijwillige 
basis het meetinstrument in te vullen. Uiteindelijk namen 1397 studenten deel, wat overeenkomt met een 
responsgraad van 51%. Aangezien 87% van de studenten in onze steekproef vrouwelijk is, is onze steek proef 
representatief op basis van het geslacht van Vlaamse studenten (Struyven, Dochy, & Janssens, 2010). De  
leeftijd van de respondenten varieerde van 18 tot 56 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Dit komt  
overeen met eerdere beschrijvingen van de Vlaamse populatie in lerarenopleidingen (Struyven & De Meyst,  
2010). 
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Resultaten
Wat de professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven betreft, tonen de resultaten van 1397 
student-leraren dat zij meer moeilijkheden ervaren bij het zien en herkennen (noticing) van LLI en DI in de 
praktijk in vergelijking met hun vermogen om deze aspecten te interpreteren (reasoning) (zie Keppens, 
Consuegra, & Vanderlinde, 2019). Dit toont aan dat Vlaamse student-leraren een theorie-praktijkkloof 
ervaren. Ze zijn in staat om te redeneren over aspecten van interacties en gedifferentieerde instructie op basis 
van hun theoretische en conceptuele kennis over lesgeven en leren die ze gedurende hun opleiding hebben 
verworven. Ze zijn daarentegen minder goed in staat om dit te herkennen in de praktijk door middel van 
videoclips die de klaspraktijk weerspiegelen.

Wanneer we naar verschillen tussen student-leraren uit verschillende opleidingsjaren kijken, zien we dat ze 
in de loop van hun opleiding wel beter worden in het herkennen (noticing) van aspecten van LLI (zie Figuur 
5) en DI (zie Figuur 6) in de klaspraktijk door middel van videoclips. De grafieken tonen aan dat student-
leraren in de loop van hun opleiding minder gaan afwijken van experten op het vlak van het herkennen 
van inclusieve aspecten van lesgeven in videoclips. Zo blijken student-leraren in hun laatste jaar minder 
af te wijken van experten in vergelijking met studenten in het eerste en het tweede jaar. Dit wijst erop dat  
bepaalde aspecten of activiteiten in de lerarenopleiding, zoals stage-ervaringen in inclusieve klassen, 
bijdragen aan het vermogen tot noticing van de student-leraren. 

      

Figuur 5. Noticing Interacties.               Figuur 6. Noticing Gedifferentieerde instructie.

Ook wat het vermogen tot reasoning van student-leraren betreft zien we verschillen op basis van hun 
opleidingsjaar. De grafieken in Figuur 7 en Figuur 8 tonen dat de reasoningscore van student-leraren daalt 
tijdens de opleiding. Hoewel een lagere score impliceert dat student-leraren minder aandacht hebben voor 
bepaalde aspecten van LLI en DI in vergelijking met experten, betekent deze daling niet dat student-leraren in 
de loop van de opleiding minder goed in staat worden om inclusieve aspecten van lesgeven te interpreteren. 
Deze daling veronderstelt eerder dat studenten in de loop van hun opleiding kritischer naar klassituaties 
in videoclips gaan kijken. Terwijl student-leraren in het eerste jaar inclusieve aspecten van lesgeven vooral 
interpreteren op basis van hun eigen ervaringen als student en hun intuïtie, doen studenten in hun laatste 
opleidingsjaar meer beroep op de kennis die ze verworven hebben tijdens de opleiding. Hierdoor gaan ze 
enkel aspecten van LLI en DI selecteren waarvan ze kennis hebben genomen tijdens hun lerarenopleiding.
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Figuur 7. Reasoning Interacties.             Figuur 8. Reasoning Gedifferentieerde instructie.

Discussie en conclusie
De resultaten in deze praktijkbijdrage geven aanleiding tot een aantal implicaties voor de praktijk met het 
oog op het beoordelen en monitoren van de competenties van student-leraren gedurende de opleiding.
Zo kan het meten en beoordelen van competenties tijdens de opleiding informatief zijn voor recente 
curriculumhervormingen in de Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen, waar thema’s rond inclusief 
onderwijs steeds meer aandacht krijgen. Een toename van het vermogen tot noticing en reasoning 
van student-leraren (oftewel: een professionele kijk op inclusief lesgeven) kan wellicht betekenen dat 
curriculumhervormingen bijdragen aan het leerproces van student-leraren met betrekking tot inclusief 
onderwijs. De informatie uit dergelijke metingen is niet alleen van cruciaal belang voor de evaluatie van 
curriculumhervormingen, maar biedt lerarenopleidingen ook meer inzicht in het leerproces van student-
leraren en hun competentie om het werkveld te betreden. Zo tonen de resultaten in deze praktijkbijdrage dat 
student-leraren nog steeds moeilijkheden ervaren om aspecten van inclusief lesgeven (LLI en DI) in de praktijk 
te zien en te herkennen (noticing). Het herkennen van dergelijke aspecten in de praktijk door middel van 
authentiek videomateriaal is nochtans een cruciale voorwaarde om LLI en DI ook toe te passen in de praktijk 
en de wijze waarop student-leraren zelf inclusief te werk zullen gaan. Student-leraren zijn daarentegen wel 
in staat om over deze aspecten te redeneren (reasoning). Op basis van deze resultaten veronderstellen we 
dat ze theoretische kennis over deze aspecten van inclusief lesgeven verworven hebben gedurende hun 
opleidingspraktijk, maar nog steeds een theorie-praktijkkloof ervaren. 

Daarom zouden lerarenopleidingen meer moeten inzetten op leertrajecten die focussen op de professionele 
kijk van student-leraren, waarbij aandacht is voor de samenhang tussen theorie en praktijk. Het e-PIC video-
grafie-instrument biedt daartoe mogelijkheden. Zo biedt het e-PIC videografie-instrument meer mogelijk-
heden dan het louter beoordelen van de professionele kijk van student-leraren: het is ook een direct inzet bare  
tool om de competenties van student-leraren te stimuleren. Door samen met student-leraren en leraren opleiders 
in gesprek te gaan over de redenen waarom student-leraren de ene videoclip boven de andere verkiezen in 
het e-PIC instrument, komen (onbewuste) overtuigingen aan het licht en worden die in verband gebracht 
met concrete klaspraktijken. Wanneer een student-leraar bijvoorbeeld een videoclip kiest waarbij leerlingen 
gegroepeerd worden volgens leerstatus (het leerniveau waarop een leerling zich bevindt) boven een videoclip 
waarin leerlingen met verschillende leerstatus samenwerken, kunnen zij met medestudenten bespreken hoe  
zij kijken naar verschillen in leerstatus en hoe dit hun keuze voor werkvormen en groeperingsvormen  
beïnvloedt. Op die manier kan een student-leraar die homogeen groeperen ideaal vindt, zich ervan bewust 
worden dat hij verschillen in leerstatus als een belemmering ziet om leerlingen met verschillende leer status 
samen te laten leren. Door met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop verschillende groeperingsvormen 
(homogeen, heterogeen, flexibel, et cetera) diversiteit waarderen of benutten, kunnen student-leraren hun 
opvattingen in vraag stellen en verruimen. Het vergelijken van videoclips betreffende de klaspraktijk van 
leraren, zoals in e-PIC, biedt een veilige opstap om dit soort gesprekken te voeren. Daarnaast biedt het ook 
mogelijkheden om met student-leraren in gesprek te gaan over de mate waarin zij zich in staat voelen om 
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dezelfde handelingen in de klas uit te voeren. In Figuur 3 en Figuur 4 worden reflectievragen voorgesteld die 
de professionele kijk van student-leraren op inclusief lesgeven stimuleert. Het gebruik van videografie in de 
lerarenopleiding is dan ook een veelbelovende instructiestrategie die het mogelijk maakt om overtuigingen 
van student-leraren te vertalen in professionele handelingen in de klas via het concept van professional vision. 
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 Onderzoek

Wat wringt? Cultuuronderwijs en het 
nieuwe decretaal bepaalde format van de 
eindtermen. Welke implicaties heeft dit voor 
de leraar in opleiding?
Eef Rombaut - Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen

Op 1 september 2019 ging de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen van start. Deze hervorming 
omvat onder andere de uitrol van zestien sleutelcompetenties met bijbehorende bouwstenen en eindtermen. 
In dit artikel analyseren we een van deze sleutelcompetenties, namelijk: ‘cultureel bewustzijn en culturele 
expressie’. We analyseren de mogelijke spanningsvelden tussen het format van de herziene taxonomie van 
Bloom en Cultuur in de Spiegel als inhoudelijk referentiekader, en de mogelijke implicaties hiervan voor de 
leraar in opleiding. Voor deze nieuwe eindtermen geldt namelijk een resultaatsverbintenis, niet louter een 
inspanningsverplichting zoals voorheen bij de vakoverschrijdende eindtermen het geval was. Een grondige 
analyse van de twee kaders zal leraren in opleiding ondersteunen wanneer zij gaan onderzoeken op welke 
manier deze sleutelcompetentie gerealiseerd kan worden in de lessen en/of op school. 

Inleiding
Op 1 september 2019 ging de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen van start. Deze start vond 
plaats in de eerste twee jaren en zal de komende jaren stapsgewijs ingevoerd worden in de hogere jaren. De 
hervorming omvat onder andere de uitrol van zestien sleutelcompetenties met bijbehorende bouwstenen en 
eindtermen. 
In dit beschouwend artikel analyseren we een van deze zestien sleutelcompetenties, namelijk ‘cultureel 
bewustzijn en culturele expressie’. Een sleutelcompetentie bestaat steeds uit verschillende bouwstenen. Deze 
bouwstenen omvatten telkens een aantal eindtermen. Deze competentiegerichte eindtermen zijn decretaal1 
vastgelegd en werden geformuleerd aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom door Anderson en 
Krathwohl (2014). De bronnen (Van Heusden, 2010; Vermeersch, 2012, 2014, 2016, 2016) die aangehaald 
worden in de memorie van toelichting bij het decreet zijn evenwel alle gelinkt aan het kader van Cultuur in 
de Spiegel2. Het is duidelijk dat Cultuur in de Spiegel het kader is van waaruit deze sleutelcompetentie moet 
worden begrepen. 
In deze bijdrage gaan we na of het decretaal vastgelegde kader, gebaseerd op de herziene taxonomie van 
Bloom, op gespannen voet staat met het kader van Cultuur in de Spiegel.
We analyseren de mogelijke spanningsvelden tussen het format van de herziene taxonomie van Bloom 
en Cultuur in de Spiegel als inhoudelijk referentiekader en de mogelijke implicaties hiervan voor leraren 
in opleiding. Voor deze nieuwe eindtermen geldt namelijk een resultaatsverbintenis, niet louter een 
inspanningsverplichting zoals voorheen bij de vakoverschrijdende eindtermen het geval was. Een grondige 
analyse van beide kaders zal leraren in opleiding ondersteunen wanneer zij gaan onderzoeken op welke 
manier deze sleutelcompetentie gerealiseerd kan worden in de lessen en/of op school. 

Wat wringt?

1  Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de 
organisatie van het secundair onderwijs. Meer informatie: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/04/20/2018031157/
justel

2  Cultuur in de Spiegel (Van Heusden, 2010) is een cultuurtheorie die de cognitieve basisvaardigheden ‘waarnemen’, ‘verbeelden’,  
‘conceptualiseren’ en ‘analyseren’ koppelt aan media of de dragers van cultuur: lichaam, voorwerpen, taal en grafische tekens.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/04/20/2018031157/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/04/20/2018031157/justel
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We beschrijven eerst bondig de herziene taxonomie van Bloom en het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel 
en bekijken vervolgens wat deze kaders betekenen voor de sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn en 
culturele expressie’. We duiden de relatie tussen de twee en formuleren enkele aandachtspunten voor leraren 
in opleiding.

Theoretisch kader
In het kader van de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen werden de eindtermen herschreven. 
Eindtermen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen die door een bepaalde leerlingenpopulatie 
bereikt moet worden. Het nastreven en/of bereiken van deze minimumdoelen wordt gecontroleerd door de 
onderwijsinspectie. 
Voor de formulering van de eindtermen3 wordt gebruikgemaakt van de herziene taxonomie van Bloom. 

De herziene taxonomie van Bloom
In 1956 werd de taxonomie van Bloom gepubliceerd (Bloom, 1956). Deze taxonomie was voornamelijk 
bedoeld als communicatiemiddel binnen onderwijs. Onderwijsprofessionals zouden aan de hand van deze 
taxonomie kunnen communiceren over leerdoelen en de evaluatie van deze leerdoelen. Het uitgangspunt van 
de originele taxonomie was om leerdoelen op te delen in drie domeinen: het cognitieve, het affectieve en het 
psychomotorische domein. In eerste instantie werd enkel het cognitieve domein grondig uitgewerkt. Pas jaren 
later werden ook het affectieve en het psychomotorische domein uitgeschreven. Een grondige revisie drong 
zich op. In 2001 publiceerden Anderson en Krathwohl de herziene taxonomie van Bloom. Het is deze herziene 
versie die gehanteerd wordt in het nieuwe eindtermenkader, niet de originele taxonomie van Bloom. Daarom 
wordt steeds verwezen naar de herziene taxonomie van Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001, 2014).
Deze herziene taxonomie van Bloom benoemt eveneens de drie domeinen: cognitief, affectief en 
psychomotorisch (Rombaut, Molein, & Van Severen, 2020; Anderson & Krathwohl, 2014; Krathwohl, Bloom, & 
Masia, 1964; Dave, 1969). We beschrijven bondig deze drie domeinen.

Figuur 1. De herziene taxonomie van Bloom (overzicht van de drie domeinen): het cognitieve, affectieve en psychomotorische domein.

In de herziene taxonomie van Bloom bestaat het cognitieve domein uit een tweedimensionaal kader waarbij 
zes cognitieve processen (herinneren, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren, creëren) in interactie 
gaan met vier soorten kennis (feitelijke, conceptuele, procedurele en metacognitieve kennis). De cognitieve 
processen zijn geordend van eenvoudig naar complex, de soorten kennis van concreet naar abstract (Rombaut 
et al., 2020; Anderson & Krathwohl, 2014).

Wat wringt?

3  https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4647

https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4647
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Hoewel de originele taxonomie van Bloom (Bloom, 1956) grondig herwerkt werd door Anderson en Krathwohl 
met bijzonder veel aandacht voor het cognitieve domein, werden het affectieve en psychomotorische domein 
vrijwel ongemoeid gelaten. Deze domeinen maken geen gebruik van een tweedimensionaal kader maar van 
een continuüm.
Het ordeningsprincipe van het affectieve domein is niet complexiteit of abstractie zoals bij het cognitieve 
domein, maar internalisatie. De verschillende categorieën (ontvangen, reageren, waarderen, organiseren 
en karakteriseren) worden gerangschikt op het continuüm volgens het principe van internalisering waarbij 
leerlingen zich verschillende aspecten volledig eigen maken (Rombaut et al., 2020; Krathwohl et al.,1964). 
Het aanbrengen en opvolgen van eindtermen binnen het affectieve domein is tijdsintensief. Het gaat immers 
onder meer over gedachten en gevoelens die leerlinen ontwikkelen als gevolg van een leerervaring. Het 
aanleren en stimuleren van meer complexe doelen uit het affectieve domein vraagt de inbreng van meerdere 
leraren en oefenmomenten in verschillende contexten. 

Figuur 2. De herziene taxonomie van Bloom: het affectieve domein.

Ook in de eindtermen worden het cognitieve en het affectieve domein nauw met elkaar verbonden. Dit om 
situaties als de volgende tegen te gaan: leerlingen kunnen een onderwerp begrijpen of analyseren maar er 
totaal geen interesse voor ontwikkelen, laat staan behouden. Leerlingen verdiepen zich bijvoorbeeld in de 
maatschappelijke rol van streetart, behalen mooie evaluaties, maar niets zegt dat het onderwerp hen raakt of 
dat ze er engagement in gaan opnemen. Leerlingen krijgen een literatuuropdracht op school, maar lezen ze 
ook wanneer dit geen schoolopdracht is?
Het is juist het wegnemen van de externe autoriteit, het wegnemen van de schoolse omgeving, die het mogelijk 
maakt te observeren of de leerlingen blijvend geraakt zijn. We kunnen stellen dat binnen de sleutelcompetentie 
‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’ de eindtermen van het affectieve domein belangrijk zijn. 

Wat wringt?
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Figuur 3. De herziene taxonomie van Bloom: het psychomotorische domein.

Ook in het psychomotorische domein (Rombaut et al., 2020; Dave, 1969) worden doelen op een continuüm 
geplaatst. Verschillende stadia (imiteren, manipuleren, verfijnen, coördineren en het zich eigen maken) 
zijn afgestemd op de graad van coördinatie die nodig is bij het aanleren van vaardigheden, handelingen 
en bewegingen. Het concept coördinatie loopt als rode draad door de volledige groei en ontwikkeling van 
de leerling. Bewegingen, handelingen, vaardigheden worden verfijnder, vloeiender, sneller, automatischer. 
Wanneer we de sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’ analyseren, stellen we vast 
dat deze sleutelcompetentie in de eerste graad geen eindtermen binnen het psychomotorische domein bevat. 
Het is dus als leraar in opleiding relevant om bij het bestuderen van de herziene taxonomie te focussen op het 
cognitieve en het affectieve domein.
  
Cultuur in de Spiegel
Cultuur in de Spiegel (Van Heusden, 2010) is een cultuurtheorie die de cognitieve basisvaardigheden 
‘waarnemen’, ‘verbeelden’, ‘conceptualiseren’ en ‘analyseren’ koppelt aan media of de dragers van cultuur: 
lichaam, voorwerpen, taal en grafische tekens. 

Wat wringt?
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Figuur 4. Cultuur in de Spiegel (overzicht): Culturele Vaardigheden en Cultuurdragers. Bron: CANON Cultuurcel. Culturele Vaardigheden 

en Cultuurdragers. (2019).

Cultuur in de Spiegel gaat uit van een hiërarchie onder deze basisvaardigheden (Van Heusden, 2010). De 
ene vaardigheid veronderstelt activiteit van de andere: zonder waarneming is er immers geen verbeelding, 
zonder verbeelding geen conceptualisering en zonder conceptualisering geen analyse. Van Heusden geeft 
ook aan dat elk van de vaardigheden nodig is, omdat ze op elkaar voortbouwen. Hij voegt eraan toe dat niet 
kan worden voorkomen dat aan deze hiërarchie een waardeoordeel wordt verbonden, maar hoopt dat dit 
geen reden is om het kader in zijn geheel te verwerpen. Het aanleggen van wat Van Heusden (2010) “een 
cognitieve geheugenbank” noemt, is een belangrijk doel bij Cultuur in de Spiegel. Volgens Van Heusden is het 
uiteindelijke doel van cultuuronderwijs, cultureel zelfbewustzijn (menselijk denken en handelen). Dit houdt 
in dat men door de reflectie over cultuur inzicht krijgt in de eigen cultuur en dus in het eigen denken en 
handelen, maar ook in het denken en handelen van anderen.

Eindtermen van de eerste graad binnen de sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn en 
culturele expressie’
De sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’ bestaat uit vier bouwstenen4. Deze vier 
bouwstenen omvatten samen tien eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Drie van de vier bouwstenen zijn gekoppeld aan ‘cultureel bewustzijn’, namelijk: 
* bouwsteen 1 ‘uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren’, 
*  bouwsteen 2 ‘uitingen van kunst en cultuur duiden in relatie tot de maatschappelijke, historische en 

geografische context waarin ze zich manifesteren’, en 
* bouwsteen 3 ‘uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden’. 

4 De algemene informatie en uitgangspunten met betrekking tot de eindtermen is te vinden op www.onderwijsdoelen.be

Wat wringt?

http://www.onderwijsdoelen.be
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Deze drie bouwstenen omvatten uitsluitend transversale eindtermen. Omwille van het transversale statuut 
van deze eindtermen moeten ze in samenhang met meerdere sleutelcompetenties gerealiseerd worden. 
‘Culturele expressie’ wordt geconcretiseerd door middel van één bouwsteen, namelijk: 
* bouwsteen 4 ‘verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk’.

Wat betekenen de herziene taxonomie van Bloom en Cultuur in de Spiegel nu voor de sleutelcompetentie 
‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’ en de daaronder ressorterende eindtermen in de eerste graad 
van het voltijds secundair onderwijs in Vlaanderen? We bestuderen hieronder eerst de eindtermen vanuit de 
herziene taxonomie van Bloom en vervolgens vanuit het kader Cultuur in de Spiegel.

Een blik op de eindtermen vanuit de herziene taxonomie van Bloom
We analyseren eerst de verschillende bouwstenen die deel uitmaken van de sleutelcompetentie ‘cultureel 
bewustzijn en culturele expressie’ vanuit de herziene taxonomie van Bloom. We bestuderen grondig de 
bijhorende eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs.
De eerste bouwsteen ‘uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren’ bestaat uit drie 
transversale eindtermen5 die identiek geformuleerd zijn voor de A- en de B-stroom6. Een ervan is attitudinaal 
en houdt dus enkel een inspanningsverplichting in, geen resultaatsverbintenis. Twee hiervan bevatten de 
affectieve dimensie ‘reageren’. Ook de eindtermen uit de affectieve dimensie hebben een ander statuut 
dan de eindtermen uit de cognitieve dimensie. Ook hiervoor geldt enkel een inspanningsverplichting7. Eén 
eindterm betreft het begrijpen van conceptuele kennis en één het analyseren van feitelijke, conceptuele en 
procedurele kennis.
De tweede bouwsteen ‘uitingen van kunst en cultuur duiden in relatie tot de maatschappelijke, historische en 
geografische context waarin ze zich manifesteren’ bestaat uit één transversale eindterm waarbij men zowel in 
de A- als in de B-stroom conceptuele kennis dient te analyseren.
De derde bouwsteen ‘uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden’ bestaat uit 
twee transversale eindtermen die gelden voor zowel de A- als de B-stroom. In deze twee eindtermen moet 
conceptuele, procedurele en metacognitieve kennis geanalyseerd worden. Eén eindterm omvat de affectieve 
dimensie ‘reageren’ en één eindterm omvat de affectieve dimensie ‘organiseren’.
De vierde bouwsteen ‘verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk’ omvat vier eindtermen 
(identiek voor de A- en de B-stroom) waarbij vier keer de affectieve dimensie ‘organiseren’ aangegeven wordt. 
Twee keer, maar enkel bij deze bouwsteen: procedurele kennis toepassen. Eén eindterm laat conceptuele, 
procedurele en metacognitieve kennis analyseren en één eindterm laat conceptuele en procedurele kennis 
creëren. 
Acht van de tien beschreven eindtermen bevatten de affectieve dimensie: vijf keer de affectieve dimensie 
‘organiseren’ en drie keer de affectieve dimensie ‘reageren’. We kunnen dus stellen dat het affectieve domein 
belangrijk is in deze sleutelcompetentie. Daarom is het aangewezen dat leraren in opleiding niet enkel het 
cognitieve domein binnen de herziene taxonomie grondig bestuderen, maar zeker ook het affectieve domein. 
Eindtermen uit de affectieve dimensie hebben een ander statuut dan de eindtermen uit de cognitieve dimensie. 
Zij hebben geen resultaatsverbintenis, zij hoeven niet geëvalueerd te worden bij leerlingen. Er geldt wel een 
inspanningsverplichting. Het is belangrijk te kunnen aantonen dat er inspanningen geleverd werden om deze 
eindtermen kwaliteitsvol na te streven. 

Wat wringt?

5  Een transversale eindterm wordt in samenhang met een inhoudelijke eindterm bekeken. Dit heeft als gevolg dat een transversale eind-
term idealiter in meerdere contexten aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd wordt.

6  Zie voor meer informatie over het verschil tussen A-stroom en B-stroom: https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.
php?detail=3

7  Voor meer informatie over het statuut van eindtermen uit de affectieve dimensie en attitudinale eindtermen: https://www.kwalificatie-
sencurriculum.be/veelgestelde-vragen-over-onderwijsdoelen

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?detail=3
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?detail=3
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/veelgestelde-vragen-over-onderwijsdoelen
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/veelgestelde-vragen-over-onderwijsdoelen
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Zoals eerder aangehaald zijn het cognitieve en het affectieve domein onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Deze acht eindtermen bevatten naast een affectieve dimensie dan ook een cognitieve dimensie. In de 
cognitieve dimensie staan de volgende cognitieve processen centraal: herinneren (0 keer), begrijpen (1 keer), 
toepassen (2 keer), analyseren (5 keer), evalueren (0 keer) en creëren (1 keer). Hier zien we duidelijk de 
nadruk op het cognitief proces ‘analyseren’. 
Slechts één eindterm behoort exclusief tot de cognitieve dimensie, waarbij in dit geval conceptuele kennis 
geanalyseerd moet worden. In de cognitieve dimensie staan de volgende soorten kennis centraal: feitelijke 
kennis (1 keer), conceptuele kennis (7 keer), procedurele kennis (7 keer), metacognitieve kennis (3 keer). Hier 
zien we duidelijk de nadruk op conceptuele en procedurele kennis.
Geen enkele eindterm is gekoppeld aan het psychomotorische domein. Vaardigheden, bewegingen, 
handelingen zijn hierdoor geen doel op zich. Ze kunnen wel een middel zijn om eindtermen uit het cognitieve 
en/of affectieve domein aan te brengen.
Wanneer leraren in opleiding gaan onderzoeken op welke manier deze sleutelcompetentie gerealiseerd kan 
worden in de lessen en/of op school, is doordachte uitrol van het affectieve domein in combinatie met het 
cognitieve domein een aandachtspunt.

Een blik op de eindtermen vanuit Cultuur in de Spiegel
Wanneer we de eindtermen van de eerste graad met betrekking tot de sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn 
en culturele expressie’ inkantelen in de herziene taxonomie van Bloom door Anderson en Krathwohl (2014), 
zien we dat er niet ingezet wordt op de cognitieve processen ‘herinneren’ en ‘evalueren’. Toch is het opbouwen 
van een cognitieve geheugenbank een belangrijk onderdeel van Cultuur in de Spiegel. 
Naast het opbouwen van een cognitieve geheugenbank, is ook reflectie een heel belangrijk onderdeel. Het is 
verwonderlijk dat in de eindtermen eerste graad van het secundair onderwijs weinig metacognitieve kennis 
is geëxpliciteerd. Dit veroorzaakt voor leraren in opleiding een spanningsveld. Volgens een strikte lezing 
van de eindtermen moeten reflectieve kennis, vaardigheden en attitudes slechts sporadisch aangebracht en 
geëvalueerd worden. Maar het stimuleren van metacognitie bij leerlingen is net het doel van Cultuur in de 
Spiegel en de kern van het zogenoemde ‘zwarte boekje’ van Van Heusden (2010). Volgens Van Heusden is 
cultureel (zelf )bewustzijn het voornaamste doel van cultuuronderwijs. 
Volgens het kader van Cultuur in de Spiegel zou het evalueren zich kunnen richten op drie onderwerpen: 
de ontwikkeling van cultureel bewustzijn, de ontwikkeling van cognitieve basisvaardigheden (waarnemen, 
verbeelden, conceptualiseren en analyseren) en het gebruik van media (dragers van cultuur: lichaam, 
voorwerpen, taal en grafische tekens). Cultuur en het cultureel zelfbewustzijn kunnen bestaan door een 
combinatie van deze vaardigheden en media. Cultureel bewustzijn ligt daarbij niet in het eindproduct dat de 
leerling maakt, wel in het proces waarmee hij of zij tot dit eindproduct komt. Bij het evalueren is het belangrijk 
aandacht te hebben voor het ontwerpen van kwaliteitsvolle procesevaluatie. 
Nog een valkuil is dat leraren zich niet onderlegd genoeg voelen om met andere media (dragers van cultuur) 
dan het gekende ‘taal’ aan de slag te gaan. Op die manier zou het kunnen dat cultuuronderwijs talig wordt 
aangebracht bij de leerlingen waarbij dan vooral over cultuur wordt geschreven en gesproken. Wat betekent 
dit voor leraren in opleiding in de klaspraktijk? Van Heusden (2010) geeft aan dat cultuuronderwijs niet 
uitsluitend een talig vak is. Taal is slechts één van de vier media die cultureel zelfbewustzijn vorm kunnen 
geven. De andere media zijn het lichaam, voorwerpen en grafische symbolen. Ook in het onderwijs ligt de 
nadruk vaak op een talige benadering. Het is belangrijk het inzetten van andere media (lichaam, voorwerpen, 
grafische symbolen) te stimuleren. 
We zien in de eindtermen eerste graad de nadruk liggen op conceptuele analyse. Dit is herkenbaar vanuit 
Cultuur in Spiegel. Naarmate de leeftijd van de leerlingen toeneemt, komt de nadruk te liggen op complexe 
vaardigheden, namelijk: ‘conceptualiseren’ en ‘analyseren’. Dit betekent echter niet dat oudere leerlingen 
zich niet verder moeten bekwamen in de andere vaardigheden, namelijk: ‘waarnemen’ en ‘verbeelden’. Men 
mag dus de vaardigheden ‘waarnemen’ en ‘verbeelden’ in het secundair onderwijs niet minimaliseren. 

Wat wringt?
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Twee theoretische kaders verzoenen is een hele uitdaging. Er is verwarring rond het begrippenkader, dat 
een overlap suggereert tussen de twee kaders. Het woord ‘analyseren’ komt bijvoorbeeld bij beide voor. 
De (schijnbare) hiërarchie die Van Heusden verbindt aan de basisvaardigheden komt niet overeen met de 
herziene taxonomie van Bloom. Bij Cultuur in de Spiegel is het verbeelden ondergeschikt aan de vaardigheden 
‘conceptualiseren’ en ‘analyseren’. Van Heusden stelt dat in de wetenschappelijke metacognitie (het cultureel 
zelfbewustzijn) de waarneming, verbeelding en conceptualisering ten dienste staan van de analyse van de 
cognitie. We herkennen in de formulering van de eindtermen de vaardigheden ‘waarnemen’, ‘conceptualiseren’ 
en ‘verbeelden’. ‘Beleven’ zou een onderdeel kunnen zijn van ‘waarnemen’, en ‘waardering ervoor duiden’ 
behoort tot de affectieve dimensie. 

Bijkomende uitdagingen op het vlak van implementatie en evaluatie
Deze eindtermen geformuleerd onder een transversale sleutelcompetentie krijgen enkel maar waarde in 
samenhang met de eindtermen van andere sleutelcompetenties. Er zullen dus koppelingen moeten worden 
gemaakt tussen verschillende sleutelcompetenties. Door het feit dat de eindtermen transversaal zijn en dus 
in meerdere contexten ingeoefend en geëvalueerd moeten worden, wordt meteen duidelijk dat de positie 
en organisatie van de kunstvakken zoals we ze kennen in het curriculum onder de vakbenaming muzikale 
opvoeding en plastische opvoeding onder druk komen te staan. Door het transversale statuut van de 
eindtermen dreigen de kunstvakken te verdwijnen in vakoverschrijdende initiatieven. 
Het is een kans voor de lerarenopleidingen om studenten te laten nadenken over de implementatie van deze 
transversale eindtermen in hun eigen vakgebied. Er wordt in de memorie van toelichting bij het decreet niet 
omschreven hoeveel precies ‘meerdere’ is en wat ‘contexten’ precies zijn. Zijn contexten andere vakken of 
projecten, of mogen deze contexten buiten de schoolmuren gezien worden?
Zo zouden er volop samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met culturele partners en het 
deeltijds kunstonderwijs. Zoals vele secundaire scholen nu reeds doen en hierbij ondersteund worden door 
Kunstkuur8. 
Om de basiscompetentie ‘de leraar als cultuurparticipant’ binnen het beroepsprofiel9 van de leraar te 
ontwikkelen, gaan lerarenopleidingen best aan de slag met verschillende culturele partners. Omdat het gaat 
om transversale eindtermen, zou dit idealiter ook in de lerarenopleiding transversaal aangebracht kunnen 
worden in verschillende opleidingsonderdelen en stage. Het is een uitdaging voor de lerarenopleidingen om 
dit optimaal vorm te geven.
Ook het evalueren van eindtermen binnen deze sleutelcompetentie vraagt bijzondere aandacht. Negen 
eindtermen hebben een resultaatsverbintenis. Eén eindterm van de tien is attitudinaal en heeft dus enkel een 
inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. 
Iedere eindterm bestaat uit een competentiegerichte formulering van de eindterm waarbij het handelings-
werkwoord evalueerbaar gedrag uitdrukt. Omdat eindtermen uit het affectieve domein een ander statuut 
hebben dan de eindtermen uit het cognitieve domein (bij de eerste geldt louter een inspanningsverplichting, 
geen resultaatsverbintenis) en omdat het psychomotorische domein volledig ontbreekt, komt de nadruk van 
de evaluatie op het cognitieve domein te liggen, met bijzondere aandacht voor het handelingswerkwoord en 
soort kennis aangehaald in de eindterm. 
De eindtermen hebben dezelfde formulering in de A- en de B-stroom. Dit heeft implicaties voor de didactische 
uitwerking. Leraren in opleiding moeten goed nadenken over wat deze leerlingen, rekening houdend met 
hun specifieke beginsituatie, precies nodig hebben om de vooropgestelde eindtermen te behalen. Uit 
onderzoek (Beunen, Siongers, & Lievens, 2016; IJdens & Siongers, 2017) blijkt namelijk dat er alvast een 
discrepantie bestaat tussen creatieve hobby’s en cultuureducatie buiten de school. Deeltijds kunstonderwijs 
(DKO) en andere vormen van buitenschoolse cultuureducatie zijn voornamelijk een zaak voor kinderen uit 
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8  https://www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur
9  http://eindtermen.vlaanderen.be/lerarenopleiding/documenten/Beroepsprofiel_2007.pdf

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur
http://eindtermen.vlaanderen.be/lerarenopleiding/documenten/Beroepsprofiel_2007.pdf
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het basisonderwijs en het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) en de A-stroom in het secundair onderwijs. 
Sociale verschillen in buitenschoolse cultuurparticipatie en -educatie groeien gedurende de secundaire 
schooltijd. Er is een kloof in het schoolse cultuureducatieve aanbod en leerkrachten fungeren als geïsoleerde 
ambassadeurs voor cultuur. Scholen en teams laten nadenken over een visie rond cultuuronderwijs op school 
is een hele uitdaging. 
Het op schoolniveau bewaken wie wanneer welke eindterm heeft aangebracht en geëvalueerd, kan leiden 
tot het louter aanvinken van leraren en vakken die de desbetreffende eindterm behandelen, en dan loeren 
instrumentalisering en vervlakking om de hoek. 
Wanneer het beleidsvoerend vermogen van een school zwak is, kan het zijn dat het lerarenteam het overzicht 
verliest van wie wat waar heeft aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd. Kwaliteitszorg, planmatig en 
doelgericht werken binnen de vakgroepen en op het niveau van schoolbeleid is belangrijk om optimaal af te 
stemmen op de behoeften van de leerlingen. Deze behoeften en noden kunnen soms zeer uiteenlopend zijn 
afhankelijk van de beginsituatie van de leerling. De beginsituatie van leerlingen in de A- en in de B-stroom 
brengt in de praktijk andere noden en zorgen met zich mee. 
Een grondige observatie en analyse van de leerlingen, de vakgroep en de school zal leraren in opleiding 
ondersteunen wanneer zij gaan onderzoeken op welke manier deze sleutelcompetentie gerealiseerd kan 
worden in de lessen en/of op school.

Conclusie: wat betekent deze beoordelingspraktijk voor de inrichting van de 
lerarenopleiding?
Waar knelt het schoentje? Deze eindtermen op zich garanderen nog geen kwaliteitsvolle uitrol van cultuur-
onderwijs in de klas. Cultuur in de Spiegel moet dienen om duidelijkheid te scheppen omtrent de begrippen 
cultuur en cultuuronderwijs. Cultuuronderwijs wordt gehanteerd als een containerbegrip. Dit maakt vele 
interpretaties mogelijk en maakt de verwarring bij leraren (in opleiding), bij het schoolbeleid en op de klasvloer 
groter. Ook in het nieuwe decreet blijft er aandacht voor de leraar als cultuurparticipant. Dit geeft kansen voor 
een aangepaste professionalisering van leraren. 
Het is belangrijk om beide theoretische kaders (de herziene taxonomie van Bloom en het kader van Cultuur in 
de Spiegel) te duiden tijdens de opleiding, het vinden van een connectie met de hedendaagse cultuurbeleving 
van jongeren te stimuleren, waakzaam te zijn voor het overbenadrukken van westerse cultuurelementen (de 
beginsituatie van elke leerling is anders), de hegemonie van de talige aanpak te overstijgen, de vele mogelijk-
heden binnen cultuuronderwijs te kennen en te exploreren: bijvoorbeeld vakgebonden cultuurlessen, 
extracurriculair en vakoverschrijdend werken, éénmalige of langdurige projecten met kunsteducatieve organi-
saties en/of het deeltijds kunstonderwijs.
Deze eindtermen zijn richtinggevend voor het cognitief proces dat gestimuleerd wordt bij leerlingen en de 
soorten kennis die aangebracht worden. Zowel in de herziene taxonomie zelf als in de formulering van de 
nieuwe eindtermen ligt bij deze sleutelcompetentie sterk de nadruk op het cognitieve en het affectieve domein. 
De doordachte uitrol van de combinatie van het cognitieve en het affectieve domein is een aandachtspunt voor 
leraren in opleiding. Het stimuleren van het cognitief proces ‘analyseren’ in combinatie met het aanbrengen 
van conceptuele kennis vraagt bijzondere aandacht. De metacognitieve kennis die geëxpliciteerd werd in de 
eindtermen is een ander aandachtspunt om een optimale aansluiting te zoeken en te vinden bij Cultuur in de 
Spiegel. 
Deze transversale eindtermen hebben allemaal dezelfde formulering voor de A- en de B-stroom. De begin-
situatie van leerlingen in de A- en de B-stroom brengt in de praktijk andere noden en zorgen met zich mee. Het 
is belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, bij de keuze van onderwerpen om aan de 
slag te gaan met de vaardighedencirkel en het mediavierkant. Op welke manier gaat de lerarenopleiding dit 
aanbrengen? Reflectie op het leerproces is een belangrijke manier om de groei van de leerlingen in kaart te 
brengen. Het is wenselijk dat de leerling hierbij ook de eigen groei in kaart brengt.

Wat wringt?
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De omzetting van de twee kaders (de herziene taxonomie van Bloom en Cultuur in de Spiegel) naar 
de klaspraktijk staat nog in de kinderschoenen. De overheid heeft veel geschreven rond het ‘wat’. De 
lerarenopleiding staan voor de uitdaging van het uitdenken van het ‘hoe’. Hoe ontwerpen we effectieve lessen 
en projecten aansluitend bij de beginsituatie van de leerlingen? Hoe brengen we cultuuronderwijs aan in 
de klas en hoe evalueren we? Inzicht in zowel de herziene taxonomie van Bloom als Cultuur in de Spiegel 
kan daarbij inspirerend zijn. Het is belangrijk beide kaders op te nemen in de lerarenopleiding. De herziene 
taxonomie laat leraren in opleiding toe doelgericht en transparant te communiceren over de onderwijspraktijk 
en voorbeelden van goede praktijk inzake instructie en evaluatie met elkaar uit te wisselen. Het aanleren en 
stimuleren van meer complexe doelen uit het affectieve domein vraagt de inbreng van meerdere leerkrachten 
en inoefenmomenten in verschillende contexten. Bovendien zijn de eindtermen die behoren tot deze 
sleutelcompetentie transversaal. Dit wil zeggen dat ze in meerdere contexten aangebracht en ingeoefend 
moeten worden. Aandacht voor het proces moet dan ook doorschemeren in de evaluatiepraktijk. 
Door het transversale karakter van deze sleutelcompetentie kan elke leraar vanuit elk vakgebied aan zet 
zijn om deze eindtermen uit te rollen tot op de klasvloer. Gaat de lerarenopleiding dit ook zelf transversaal 
uitrollen in de verschillende opleidingsonderdelen en stage?
Om de basiscompetentie ‘de leraar als cultuurparticipant’ binnen het beroepsprofiel10 van de leraar te 
ontwikkelen, gaan lerarenopleidingen best ook aan de slag met verschillende culturele partners. 
Om de kwaliteitszorg inzake cultuuronderwijs te bewaken in een secundaire school is het belangrijk om 
systematisch en doordacht beleid te voeren. Om het beleidsvoerend vermogen van de scholen te ondersteunen 
is er nood aan een expliciete visie en een sterke doelgerichtheid inzake cultuuronderwijs. Leraren in opleiding 
kunnen nagaan wat precies de visie op cultuuronderwijs is in de scholen waar ze stage lopen en/of onderzoek 
doen. De leraren in opleiding kunnen onderzoeken op welke manier ze aansluiting kunnen vinden vanuit 
hun vakgebied. Waarom doen de scholen de dingen die ze doen? Wat gaan de scholen doen en hoe pakken 
ze dat aan? Om tot een gedeelde en gedragen visie te komen op scholen in het secundair onderwijs inzake 
cultuuronderwijs is er nood aan de uitwerking van een onderzoeksinstrument voor de leerlingen, leraren en 
schoolleiding. Het onderzoeksinstrument moet het mogelijk maken het actieve en receptieve cultuuronderwijs 
van een school in kaart te brengen. Na het screenen van de school aan de hand van dit instrument kan de 
school zijn visie in verband met cultuuronderwijs verdiepen en bijsturen, en doorlopende leerlijnen actief en 
receptief cultuuronderwijs ontwikkelen.
Bestaand onderzoek omtrent kwaliteitsvolle cultuuronderwijs in het formeel secundair onderwijs in 
Vlaanderen is nog ontoereikend. Verschillende begrippen worden door elkaar gebruikt en ondanks het feit dat 
de Seoel-conferentie dit reeds in 2010 op de agenda plaatste, volgt de kwaliteitsvolle uitrol binnen onderwijs 
in Vlaanderen traag. 
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 Beschouwend artikel

Formatief evalueren: naar een programma 
van formatieve leeractiviteiten
Janneke van der Steen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Tamara van Schilt-Mol - Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen, Desirée Joosten-ten Brinke - Open Universiteit, Cees van der Vleuten - Universiteit Maastricht

“Wat moet ik leren voor de toets?” “Telt deze toets mee?” 

Leerlingen lijken als ze leren vooral gericht te zijn op wat er in een toets gevraagd zal gaan worden. Docenten 
zien het organiseren van toetsen met cijfers vaak als enige manier om leerlingen aan het leren te krijgen. 
Tegelijkertijd willen zij echter voorkomen dat leerlingen van toets naar toets werken en dat het leren stopt bij 
het ontvangen van een cijfer. Docenten zijn dan ook op zoek naar manieren om zo te toetsen dat dit het leren 
stimuleert en het nemen van zelfregie bevordert.
Docenten die daarbij kiezen voor formatief evalueren, ervaren een toenemende motivatie en eigenaarschap 
bij leerlingen, en hebben zelf meer plezier in het lesgeven. Toch ervaren zij ook de nodige knelpunten. Deze 
ontstaan doordat docenten veelal losstaande formatieve activiteiten inzetten: er is daarbij geen sprake 
van een bewust gekozen combinatie van activiteiten die voldoende informatie oplevert om de docent te 
ondersteunen bij het nemen van een specifieke beslissing, bijvoorbeeld over het bijstellen van het onderwijs 
of over het al dan niet bereikt hebben van een leerdoel.
Hoewel er veel informatie is over het ontwerpen en inzetten van formatieve leeractiviteiten, is er nog weinig 
bekend over het ontwerpen van programma’s van formatieve leeractiviteiten. In dit artikel wordt beschreven 
waarom het denken vanuit programma’s van formatieve leeractiviteiten van belang is voor de effectiviteit van 
formatief evalueren. Het ontwerpen van deze programma’s kan in alle onderwijssectoren toegepast worden; 
lerarenopleidingen kunnen het daarnaast opnemen als onderdeel van het curriculum.

Wat is formatief evalueren en waarom is het belangrijk?
Toetsen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs. Toetsen kunnen helpen de voortgang van leerlingen 
en de effectiviteit van lesgeven in kaart te brengen, en zo als instrument dienen om onderwijs op maat aan te 
bieden (Schildkamp et al., 2014). Binnen toetsen wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen toetsen 
met een summatieve en toetsen met een formatieve functie. Als informatie uit toetsen wordt gebruikt om 
vast te stellen of de doelen van onderwijs zijn bereikt en om beslissingen te nemen over slagen/zakken/
certificeren/toelating, spreken we over de summatieve functie. Als de informatie wordt gebruikt om het 
proces van onderwijzen en leren gedurende het onderwijs te verbeteren, spreken we over de formatieve 
functie. Idealiter omvatten toetsen – in meer of mindere mate, en afhankelijk van hoe de docent omgaat 
met de informatie die de toets oplevert – beide functies: een toets die afgenomen wordt met primair een 
summatieve functie, geeft uiteraard ook informatie over de ontwikkelpunten van de leerling. De informatie 
uit deze toets kan daarmee ook worden gebruikt om het proces van onderwijzen en leren te verbeteren en te 
sturen, en heeft daarmee dus – mogelijk – ook een formatieve functie (Van Schilt-Mol et al., 2020). 

Binnen het voortgezet onderwijs ligt er een focus op het inzetten van toetsen met een summatieve functie. 
Hierop is echter in toenemende mate kritiek. Dit heeft vooral te maken met de consequenties die toetsen 
hebben voor de leerling, docent of school (Taras, 2007). Docenten hebben sterk het gevoel ‘afgerekend’ te 
worden op de resultaten die leerlingen behalen op toetsen: het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling 
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lijkt van minder belang dan het behalen van meetbare resultaten. Dit gevoel is niet verwonderlijk, aangezien 
de kwaliteit van het voortgezet onderwijs veelal wordt vastgesteld op basis van slagingspercentages, 
eindexamenresultaten en doorstroomcijfers. Daarnaast merken de docenten dat toetsen met een uitsluitend 
summatieve functie niet vanzelfsprekend bijdragen aan verder leren: summatieve toetsen zijn vaak retrospectief 
en vinden plaats na het leren (Simpson-Beck, 2011; Cauley & McMillan, 2009). Hierdoor is feedback vaak 
beperkt en komt deze te laat voor de leerling (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013); de 
leerling hoeft feitelijk niets meer te doen met informatie die een toets oplevert (Sadler, 1989). Bovendien blijkt 
dat toetsen die gericht zijn op certificering en selectie waarbij geen informatieve feedback wordt gegeven 
of waarbij er geen sprake is van inbedding van de toets in het leerproces, zelfs een negatief effect kunnen 
hebben op het leren, doordat ze leerlingen belemmeren om verantwoordelijkheid te nemen zich te motiveren 
om te leren (Hattie & Timperley, 2007).

Als gevolg van de toenemende weerstand verkennen veel scholen de mogelijkheid om de focus te verleggen 
naar formatief evalueren. Formatief evalueren is een bewezen aanpak die de ontwikkeling, betrokkenheid 
en het langetermijnleren van leerlingen versterkt: zo blijkt uit onderzoek dat formatief evalueren kan leiden 
tot meer motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen (Van der Ploeg & Van Engen, 2017; Stobart, 
2008) en tot beter onderwijs en betere leerprestaties (Briggs, Ruiz-Primo, Furtak, Shepard, & Yin, 2012; 
Kingston & Nash, 2011; Van der Ploeg & Van Engen, 2017; Wiliam, Lee, Harrison, & Black, 2004). In dit artikel 
wordt de volgende definitie van formatief evalueren gehanteerd: “Activiteiten in een klas zijn formatief als 
bewijsmateriaal van het niveau wordt verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt door leraren, leerlingen en 
hun klasgenoten om beslissingen te nemen over de volgende stappen in het onderwijs die waarschijnlijk 
beter, of beter onderbouwd, zijn dan de beslissingen die genomen zouden zijn in de afwezigheid van dergelijk 
verzameld bewijsmateriaal” (Black & Wiliam, 2009, p. 7).

Binnen het voortgezet onderwijs worden de formatieve (leer)activiteiten waar Black en Wiliam op doelen vaak 
gezien als voorbereidende activiteiten richting de afname van een toets met een summatieve functie waarin 
de beheersing van de leerdoelen wordt vastgesteld. Bij het ontwerpen en inzetten van deze activiteiten, het 
proces van formatief evalueren, worden vijf kernstrategieën onderscheiden (Black & Wiliam, 2009). Dit zijn 
(1) het verhelderen, bespreken en begrijpen van de leerdoelen en de succescriteria, (2) het uitlokken van 
bewijs van leren, (3) het geven van inhoudelijke terugkoppeling waarmee het leren wordt bevorderd, (4) het 
activeren van leerlingen zodat ze een instructiebron worden voor hun medeleerlingen en (5) het activeren van 
leerlingen als eigenaar van hun eigen leerproces. Hieraan worden gebruikelijk drie kernvragen gekoppeld, die 
door Hattie & Timperly (2007) zijn gekoppeld aan drie activiteiten:

Feed-up: waar gaat de leerling naartoe?
Feedback: waar staat de leerling nu?
Feed-forward: hoe komt de leerling naar de gewenste situatie / hoe nu verder?

Uit onderzoek blijkt dat er acht effectieve methoden van formatief evalueren te onderscheiden zijn (Sluijsmans 
et al, 2013). Gekoppeld aan de vijf kernstrategieën en de drie kernvragen, bieden deze methoden de docenten 
concrete handvatten om in de klas invulling te geven aan formatief evalueren.
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Figuur 1. Koppeling van acht bewezen effectieve methoden van formatief evalueren volgens Sluijsmans et al. (2013) aan de 

kernstrategieën van Black en Wiliam (2009) en de feedbackvragen van Hattie en Timperley (2007).

Zoals te zien in Figuur 1 zijn docenten – naast leerlingen – cruciale schakels in het formatieve toetsproces 
(Sluijsmans et al., 2013; Schildkamp et al., 2014). Het door Gulikers en Baartman (2017) uitgevoerde 
reviewonderzoek richt zich daarom specifiek op docenten en de effecten die hun formatief handelen heeft. 
Vragen die hierbij onder meer centraal stonden, waren:
 
Wat doet de docent die effectieve formatieve toetspraktijken in de klas bereikt?
Welke effecten hebben deze toetspraktijken in termen van leeractiviteiten, leerprocessen en/of leeruitkomsten?
Welke formatieve toetscompetenties heeft een docent nodig?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen gebruikten Gulikers en Baartman de door hen ontwikkelde 
formatieve toetscyclus als uitgangspunt (Figuur 2).

Figuur 2. Theoretisch en analysekader van de overzichtsstudie van Gulikers en Baartman (2017): de formatieve toetscyclus.   
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Gulikers en Baartman (2017) concluderen op basis van hun analyse dat, hoewel er geen harde uitspraken 
gedaan kunnen worden over daadwerkelijk causale relaties tussen docentgedrag en effecten bij leerlingen, het 
gedrag van docenten afhankelijk lijkt van het effect dat docenten met de formatieve evaluatie willen bereiken. 
Docenten die formatieve toetsen inzetten om kennisontwikkeling te stimuleren, en om te achterhalen waar 
de leerlingen staan zodat ze weten wat de volgende stap is om leerlingen verder te brengen, kenmerken zich 
door het doorlopen van een kleine formatieve toetscyclus (stappen 2-3-5). Docenten die formatieve toetsen 
inzetten gericht op het stimuleren van zelfregulatie, zelfsturing of autonomie, formuleren expliciete leerdoelen 
op participatie en samenwerking, en zetten een rijkheid aan strategieën in om leerlingen actief te betrekken 
bij de verschillende fasen van de formatieve toetscyclus. Om daadwerkelijk formatieve toetspraktijken uit te 
kunnen voeren moeten de docenten vakinhoudelijke kennis kunnen toepassen, moeten zij beschikken over 
een vakdidactisch handelingsrepertoire, en moeten zij activiteiten kunnen ontwikkelen die leerlingen een 
actieve rol geven in de verschillende fasen van de cyclus. 

Zowel Sluijsmans et al. (2013) en Schildkamp et al. (2014) als Gulikers en Baartman (2017) stellen vast 
dat de mate waarin formatief handelen succesvol geïmplementeerd wordt, sterk afhankelijk is van de 
toetsbekwaamheid van docenten. Docenten moeten kennis en vaardigheden hebben om informatie uit 
(formatieve) toetsen te kunnen verzamelen en interpreteren, en ze moeten in staat zijn om op basis van deze 
interpretaties het leren en lesgeven te kunnen verbeteren (Schildkamp et al., 2014). 

Wat is de noodzaak van een programma van formatieve leeractiviteiten?
De uitgevoerde reviewstudies hebben, net als andere onderzoeken (Wiliam & Leahy, 2018; Christodoulou, 
2016; Sluijsmans & Kneyber, 2016) naast kennis over formatief evalueren ook praktische handvatten en 
richtlijnen opgeleverd. Kenmerkend voor deze handreikingen is dat zij zich richten op praktische toepassing 
van onderdelen van formatief evalueren, zoals methoden van formatief evalueren (toetsdialoog, feedback, 
peer-assessment, et cetera) en het volgen van beschreven stappen om specifieke formatieve leeractiviteiten te 
ontwikkelen (formatieve toetscyclus). 

In de praktijk blijkt echter dat docenten over het algemeen weliswaar goed in staat zijn om, op basis van alle 
kennis en handreikingen die uit onderzoek beschikbaar zijn, losse formatieve leeractiviteiten te ontwikkelen, 
maar dat het voor hen lastig is om op basis van de informatie uit de verschillende losstaande leeractiviteiten 
beslissingen te moeten nemen over het leren van leerlingen. 
Binnen het traditionele toetssysteem worden beslissingen over de ontwikkeling van individuele leerlingen 
veelal genomen op basis van afzonderlijke toetsen: ieder onderdeel van een onderwijsprogramma (een 
hoofdstuk, een onderwijsperiode, et cetera) wordt ofwel afgesloten met een toets met een summatieve 
functie (Van der Vleuten, Schut, & Heeneman, 2017) ofwel met een berekening van het gemiddelde op de 
behaalde toetsen die in dit onderdeel van het toetsprogramma zijn afgenomen. Bij deze manier van toetsen 
worden toetsing en onderwijs of leren vaak los van elkaar gezien, terwijl juist de verbinding van het leren aan 
onderwijs en toetsing van waarde kan zijn voor de ontwikkeling van de leerling (Baartman, Van Schilt-Mol, & 
Van der Vleuten, 2020). 
Binnen de huidige praktijken van formatief evalueren in het voortgezet onderwijs wordt vaak de beslissing 
genomen het aantal summatieve toetsen (drastisch) te verminderen, en gebruik te maken van meerdere 
formatief ingezette toetsen, ook wel formatieve leeractiviteiten, ter voorbereiding op de summatieve 
toetsen. De informatie uit deze formatieve leeractiviteiten wordt zowel gebruikt om inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van de leerling (waar staat de leerling nu) als om het leerproces van de leerling te stimuleren en 
te sturen (hoe kan de leerling een volgende stap zetten in het toewerken naar het beoogde doel). Juist door 
deze leeractiviteiten te zien als integraal onderdeel van het onderwijs wordt het mogelijk om een leerling te 
begeleiden in zijn ontwikkeling (Baartman et al., 2020).
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Als de functie van formatieve leeractiviteiten en de summatieve toets in relatie gebracht worden met het 
type beslissing dat binnen de context van het voortgezet onderwijs genomen wordt, kan een continuüm 
van beslissingen worden geschetst. Hierbij wordt aangesloten bij het gedachtegoed van programmatisch 
toetsen, waarbij een enkele toets nooit ingezet kan worden om een zwaarwegende beslissing te nemen, en 
waarbij de ontwikkeling van een leerling centraal staat (Baartman et al., 2020; Van der Vleuten, Schuwirth, 
Driessen, Govaerts, & Heeneman, 2015; Van der Vleuten et al., 2012). In het continuüm kan een onderscheid 
worden gemaakt naar zogenoemde low-stake, intermediate-stake en high-stake beslissingen. Vertaald naar 
de context van het voortgezet onderwijs waarbij het gebruik van formatieve leeractiviteiten is geïntegreerd in 
het traditionele toetssysteem, ziet het continuüm eruit als in Figuur 3.

Figuur 3. Continuüm van beslissingen binnen het vo, uitgaande van het traditionele toetssysteem (gebaseerd op Van der Vleuten  

et al., 2015).

Onder low-stake beslissingen worden beslissingen verstaan die gericht zijn op (de invulling van) het 
onderwijs(leer)proces ten behoeve van het leren, bijvoorbeeld tijdens de les. Deze beslissingen worden 
low-stake beslissingen genoemd, omdat er geen zwaarwegende consequenties aan verbonden zijn (Van der 
Vleuten et al., 2017): de informatie die beschikbaar is op basis van één leeractiviteit wordt dan gebruikt om 
feedback te geven, het onderwijs bij te stellen en het leren te stimuleren, maar wordt niet gebruikt om een 
zwaarwegende beslissing te nemen (bijvoorbeeld zakken of slagen voor een toets). 

Onder intermediate-stake beslissingen worden beslissingen verstaan die gericht zijn op het vaststellen van de 
beheersing van het leerdoel of (tussen)prestaties bijvoorbeeld ten behoeve van de start van een nieuwe lessen-/
leercyclus, of als opmaat naar de afname van een summatieve toets. Deze beslissingen worden intermediate-
stake beslissingen genoemd omdat ze wel de basis zijn voor tussentijdse voortgangsbeslissingen, maar niet 
worden gebruikt voor zwaarwegende beslissingen. De resultaten van een aantal leeractiviteiten zouden in 
samenhang met elkaar voldoende informatie moeten geven om vast te kunnen stellen of de leerling qua 
ontwikkeling ver genoeg gevorderd is om deel te kunnen nemen aan een toets met een summatieve functie 
waaraan een high-stake beslissing gekoppeld is: het zakken of slagen voor een toets. 

In de praktijk blijkt dat docenten goed in staat zijn invulling te geven aan de low-stake beslissingen, als 
deze gebaseerd zijn op een enkele formatieve activiteit. Het nemen van een intermediate-stake beslissing is 
echter vaak niet mogelijk, doordat de formatieve activiteiten op basis waarvan deze beslissing genomen moet 
worden onvoldoende samenhang vertonen om een uitspraak te kunnen doen. Dit wordt geïllustreerd met het 
praktijkvoorbeeld in Tekstkader 1.
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De schoolleiding van Sjors (docent aardrijkskunde) heeft besloten formatief te gaan evalueren. Sjors staat 
daar achter: zijn ervaring is dat leerlingen alleen leren voor een cijfer, en dat het móéten halen van goede cijfers 
veel stress oplevert. Sjors krijgt de volgende instructie: “Per onderwijsperiode mag je één toets afnemen 
waarvoor je een cijfer geeft. In de voorbereiding naar deze toets toe mogen alleen formatieve leeractiviteiten 
worden ingezet. Geen cijfers dus!”
Vol goede moed gaat Sjors aan de slag. In een handboek voor formatief evalueren heeft hij allerlei voorbeelden 
van formatieve leeractiviteiten gezien. Hij kiest een kennistoets waarbij leerlingen feedback krijgen in plaats 
van een cijfer, een online kennisquiz en hij laat leerlingen geen vingers meer opsteken maar eerst samen 
nadenken over een vraag voordat hij random iemand aanwijst om antwoord te geven.
Als het proefwerk nadert, stijgt de stress: Sjors heeft verschillende formatieve leeractiviteiten ingezet maar 
heeft geen goed zicht op of alle leerlingen de leerdoelen ook echt hebben behaald. Zijn stress is nog niets 
vergeleken bij die van de leerlingen: zij hebben geen idee of ze de stof al beheersen en hebben maar één kans 
om een goed cijfer te halen. Helaas haalt 45% van de leerlingen een onvoldoende.
Sjors zit met de handen in het haar: wat had hij anders kunnen doen? Hoe had hij de leerdoelen kunnen 
vertalen naar een set van formatieve leeractiviteiten die hem inzicht zou hebben gegeven in de ontwikkeling 
van de leerlingen? Hoe had hij die informatie in kunnen zetten om de leerlingen te ondersteunen in hun 
ontwikkeling? En hoe had hij ervoor kunnen zorgen dat de resultaten op de toets geen verrassing, maar een 
bevestiging van zijn beeld van de leerlingen zouden zijn?

Tekstkader 1

Dit voorbeeld laat zien dat het inzetten van formatieve leeractiviteiten docenten niet per definitie informatie 
oplevert die helpt om beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen; in dit geval de beslissing of leerlingen 
voldoende zijn voorbereid om een toets te kunnen maken of niet. Terwijl je dit, op basis van de definitie van 
Black & Wiliam (2009), waarin expliciet wordt vermeld dat bij formatief evalueren informatie wordt verzameld 
om beter onderbouwde beslissingen in het onderwijs te kunnen nemen, wel zou verwachten. 

Er zijn twee mogelijke oorzaken aan te geven die zouden kunnen verklaren waarom het onderbouwen van 
intermediate-stake beslissingen met behulp van formatieve leeractiviteiten nog niet goed lukt én die de 
aanleiding vormen voor het denken over programma’s van formatieve leeractiviteiten. Op de eerste plaats 
is dat de wijze waarop normaliter informatie wordt gebruikt ten behoeve van het nemen van beslissingen in 
het onderwijs en ten tweede is dat de manier waarop informatie voor het nemen van beslissingen vaak wordt 
verzameld.

Het gebruiken van informatie bij het nemen van beslissingen
In het onderwijs ligt de nadruk bij het verzamelen van informatie over leerlingen vaak op het afleggen van 
verantwoording over de voortgang. Zoals eerder beschreven, worden voor het vaststellen van een oordeel over 
de ontwikkeling van individuele leerlingen toetsen in het voortgezet onderwijs vooral modulair gebruikt: ieder 
onderdeel van een onderwijsprogramma (een hoofdstuk, een onderwijsperiode, et cetera) wordt afgesloten 
met een toets. In dit traditionele model van toetsen leidt iedere toets tot een zwaarwegende beslissing: zakken 
of slagen, voldoende of onvoldoende, overgaan of blijven zitten. Er is, met andere woorden, steeds sprake van 
een high-stake beslissing. In dit model is er in vrijwel alle gevallen sprake van losstaande toetsen waarbij het, 
vooral voor de leerling, onduidelijk is hoe de toetsen zich tot elkaar verhouden. Wanneer docenten formatieve 
leeractiviteiten op dezelfde manier benaderen, verliezen deze hun formatieve functie omdat de informatie 
over een leeractiviteit niet gebruikt wordt om sturing te geven aan het leerproces – wat is de logische volgende 
stap in het leerproces? – en de informatie uit verschillende leeractiviteiten niet in samenhang bezien wordt om 
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling.
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In relatie tot het nemen van beslissingen betekent dit dat formatieve leeractiviteiten altijd onderdeel zouden 
moeten zijn van een groter geheel van formatieve leeractiviteiten. Hierbij worden dan op basis van één 
formatieve leeractiviteit low-stake beslissingen genomen, zoals: welke instructie hebben mijn leerlingen op 
dit moment nodig? Beslissingen over of je leerlingen zich voldoende ontwikkelen op een leerlijn, worden 
genomen op basis van informatie uit meerdere leeractiviteiten. 
 
Het verzamelen van informatie voor het nemen van beslissingen
Een tweede mogelijke oorzaak voor de handelingsverlegenheid is de wijze waarop specifieke informatie ten 
behoeve van beslissingen in het onderwijs doorgaans wordt verzameld. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden naar beslissingen die gebaseerd worden op beschikbare informatie (data-driven decision-making, 
de focus ligt op de data) en beslissingen die genomen worden op basis van specifiek hiertoe verzamelde 
informatie (decision-driven data-collection, de focus ligt op de beslissing). 
 
Over het algemeen is er binnen het traditionele toetssysteem sprake van data-driven decision-making. Dat 
betekent dat op basis van beschikbare data, zoals (summatieve) toetsresultaten, beslissingen worden 
genomen. Als je deze benadering ook zou gebruiken bij formatief evalueren kijk je pas op het moment dat je 
een beslissing gaat nemen of je alle benodigde informatie hebt om iets over de ontwikkeling van leerlingen te 
kunnen zeggen. Dit zorgt ervoor dat je op dat moment misschien niet de juiste of niet voldoende informatie 
hebt om een beslissing te kunnen nemen. De nadruk zou bij formatief evalueren dan ook niet moeten liggen 
op het gebruiken van beschikbare informatie uit de losstaande formatieve leeractiviteiten, maar op het 
bewust inzetten van formatieve leeractiviteiten gebaseerd op de beslissing die genomen moet worden: als de 
docent vooraf weet wat voor beslissing hij of zij wil nemen (bijvoorbeeld het bijstellen van het onderwijs of het 
vaststellen van de beheersing van een leerdoel) is het noodzakelijk om relevante formatieve leeractiviteiten 
in te zetten die samen de juiste informatie opleveren om die beslissing daadwerkelijk onderbouwd te kunnen 
nemen (Wiliam, 2013). Er zou, met andere woorden, niet gewerkt moeten worden vanuit het principe van data-
driven decision-making, maar vanuit decision-driven data-collection: “This is important, because a focus on 
data-driven decision-making emphasizes the collection of data first without any particular view about the 
claims they might support, so the claims are therefore accorded secondary importance. By starting with the 
decisions that need to be made, only data that support the particular inferences that are sought need be 
collected” (Wiliam, 2014, p. 6). Op deze manier ligt, met andere woorden, de focus op het bewust verzamelen 
van informatie ten behoeve van de beslissing die genomen moet worden, en op het in samenhang bezien van 
alle verkregen informatie. 

Denken vanuit programma’s van formatieve leeractiviteiten
Beide verklaringen voor de handelingsverlegenheid die docenten ervaren bij formatief evalueren zijn aanleiding 
om na te denken over programma’s van formatieve leeractiviteiten. Samen vragen ze om samenhangende 
leeractiviteiten die bewust worden gekozen met het oog op beslissingen in onderwijs en leren. We spreken 
over een programma van formatieve leeractiviteiten als er sprake is van het bewust inzetten van een combinatie 
van leeractiviteiten die passend is voor het leerdoel dat centraal staat, waarin de onderlinge samenhang 
tussen de leeractiviteiten duidelijk is en waarmee de juiste informatie verzameld wordt om een zorgvuldige 
beslissing te kunnen nemen.
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In Tekstkader 2 staat beschreven hoe leraar Sjors hier invulling aan zou kunnen geven.

De schoolleiding van Sjors (docent aardrijkskunde) heeft besloten formatief te gaan evalueren. Sjors staat 
daar achter: zijn ervaring is dat leerlingen alleen leren voor een cijfer, en dat het móéten halen van goede 
cijfers veel stress oplevert. Sjors krijgt de volgende instructie: “Per onderwijsperiode mag je één toets afne-
men waarvoor je een cijfer geeft. In de voorbereiding naar deze toets toe mogen alleen formatieve leeractivi-
teiten worden ingezet. Geen cijfers dus!”
Vol goede moed gaat Sjors aan de slag. Gebaseerd op de leerdoelen voor het schooljaar bepaalt Sjors wel-
ke leerdoelen centraal staan in de komende onderwijsperiode. Hij vertaalt deze leerdoelen naar een aantal 
tussendoelen, zodat hij ook gedurende de onderwijsperiode kan nagaan of de ontwikkeling van de leerling 
goed verloopt. Vervolgens bepaalt Sjors welke formatieve activiteiten, gebaseerd op de tussendoelen en de 
leerdoelen, het beste ingezet kunnen worden. 
Sjors besluit iedere les een korte formatieve leeractiviteit in te zetten: soms een exit-kaart, soms een online 
kennisquiz, soms een opdracht waarbij hij leerlingen samen over een vraag laat nadenken en ze vervolgens 
random een beurt geeft om antwoord te geven. Doel van deze activiteiten is om in grote lijn zicht te krijgen 
op de ontwikkeling van de groep en van individuele leerlingen. Hij gebruikt deze informatie om te bepalen 
of hij iets moet aanpassen aan de volgende geplande les: soms kan hij een onderwerp wat sneller behande-
len, soms moet hij een onderwerp opnieuw aan de orde laten komen. Sjors geeft de leerlingen de opdracht 
voor zichzelf een overzicht te maken van de leerdoelen die ze al goed beheersen en die ze nog niet beheer-
sen. Voor de doelen die ze nog niet goed beheersen gaan ze als huiswerkopdracht in gesprek met een me-
deleerling die aangeeft het doel al wel te beheersen.
Op driekwart van de onderwijsperiode laat Sjors de leerlingen een formatieve toets maken. Hij bekijkt de 
antwoorden al even zelf, maar laat de leerlingen in de les erna de antwoorden van elkaar nakijken en on-
derling bespreken. De leerlingen krijgen de opdracht de door hen gegeven antwoorden te verbeteren waar 
nodig en om individuele doelen te formuleren die volgens de leerling behaald moeten worden om de toets 
aan het eind van de onderwijsperiode met een voldoende af te kunnen sluiten.
Aan het eind van de les neemt hij de door de leerlingen verbeterde toetsen weer in en bekijkt deze. Op basis 
van de antwoorden en de geformuleerde doelen besluit Sjors aan welke onderwerpen hij in het resterende 
deel van de onderwijsperiode extra aandacht gaat besteden. Ook geeft hij waar nodig leerlingen nog indivi-
duele feedback met concrete tips om het gewenste niveau te kunnen behalen.
Als het proefwerk nadert, klopt een enkele individuele leerling zelf nog even aan bij Sjors. “Meneer, de onli-
ne kennisquiz ging nog niet echt goed. Kunt u dat onderwerp misschien nog een keer uitleggen?” Door alle 
formatieve leeractiviteiten heeft Sjors een goed beeld gekregen van de ontwikkeling van de leerlingen, de 
leerlingen hebben dat zelf ook. Het is dan ook voor niemand een verrassing dat 80% van de leerlingen een 
voldoende haalt.

Tekstkader 2.

Voor docenten betekent het denken vanuit een programma van formatieve leeractiviteiten dat zij bij het 
ontwerpen daarvan eerst moeten nadenken welke beslissing of beslissingen, low-stake en/of intermediate-
stake, ze zouden willen onderbouwen met behulp van informatie uit formatieve leeractiviteiten. Op basis 
van die toekomstige beslissingen en het moment waarop je die beslissingen wilt nemen, bepaalt de docent 
vervolgens welke formatieve leeractiviteiten op welk moment een plaats krijgen in het (onderwijs)programma 
en welke informatie deze activiteiten moeten opleveren. Op deze manier kan recht worden gedaan aan de 
uitgangspunten van de definitie van Black & Wiliam (2009), en ontstaat een nieuwe definitie: “Er is sprake 
van een programma van formatieve leeractiviteiten als ten behoeve van een beslissing die genomen moet 
worden een combinatie van onderling samenhangende leeractiviteiten wordt ingezet. De informatie uit deze 
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activiteiten wordt verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt door leraren, leerlingen en hun klasgenoten om 
onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over de volgende stappen in het onderwijs.”

Vervolg
Zoals benoemd ervaren docenten handelingsverlegenheid bij het ontwerpen en uitvoeren van een programma 
van formatieve leeractiviteiten. Zij hebben behoefte aan handvatten die hen hierbij ondersteunen. Kennis over 
voorwaarden waaraan een programma van formatieve leeractiviteiten (1) binnen de scope van het nemen van 
beslissingen over het leren van leerlingen en (2) binnen de context van het vo moet voldoen, is echter nog 
niet voorhanden. Vandaar dat in september 2019 een onderzoeksproject is gestart in samenwerking met vier 
scholen voor voortgezet onderwijs waarin het ontwikkelen van een praktische handreiking centraal staat. 
Zo’n praktische handreiking voor het ontwerpen van programma’s van formatieve leeractiviteiten vraagt een 
onderzoeksbenadering in twee stappen: allereerst moeten ontwerpprincipes geformuleerd worden waaraan 
een programma van formatieve leeractiviteiten moet voldoen. Vervolgens moet worden onderzocht welke 
voorwaarden gesteld moeten worden om de ontwerpprincipes binnen de geldende kaders en de context van 
het vo te kunnen implementeren. De centrale onderzoeksvraag hierbij is: Wat zijn ontwerpprincipes voor het 
ontwerpen van een programma van formatieve leeractiviteiten?

Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
-  Welke ontwerpprincipes benoemen experts voor programma’s van formatieve leeractiviteiten?
-  Hoe waarderen toekomstige gebruikers een prototype van de ontwerpprincipes op trans parantie, bruikbaar-

heid, volledigheid en geschiktheid?

Naar verwachting worden de eerste onderzoeksresultaten, waaronder de ontwerpprincipes van de pro gram-
ma’s voor formatieve leeractiviteiten, begin 2021 gepubliceerd. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt, 
in samenwerking met de tweedegraads lerarenopleidingen van de Academie Educatie van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen, in studiejaar 2020-2021 een blended cursus ‘formatief handelen’ ontwikkeld, waarin 
het werken vanuit de ontwerpprincipes centraal staat. Deze cursus is bedoeld voor zowel leraren-in-opleiding 
als docenten en lerarenopleiders.
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 Onderzoek

Feedback als dialoog: integratie van 
studentpeerfeedback in de lerarenopleiding
Jos Castelijns - Hogeschool De Kempel, Diana Baas -  Hogeschool De Kempel, Marjan Vermeulen - Open Universiteit

Al geruime tijd wordt in het hoger onderwijs gediscussieerd over de rol van assessment in het curriculum. 
Daarbij krijgt de formatieve functie (het ondersteunen van het leren van de student) steeds meer aandacht. Bij 
formatief assessment spelen opleiderfeedback en peerfeedback een cruciale rol. In de onderzoeksliteratuur 
wordt (peer)feedback steeds meer begrepen als een dialogisch proces tussen feedbackgever en 
feedbackontvanger en niet als kennisoverdracht van de een naar de ander. Dit artikel legt een focus op 
dialogische peer feedback. Studenten voorzien in gesprekken elkaars werk van gedetailleerde commentaren 
en aanwijzingen voor verbetering en hanteren daarbij standaarden of criteria als kader. Hoewel het belang 
van dialogische peerfeedback steeds meer wordt erkend, vormt integratie ervan in de dagelijkse praktijk van 
de lerarenopleiding een uitdaging (Nicol, 2010; Boud & Molloy, 2013).
In het studiejaar 2018-2019 namen alle opleiders van Hogeschool De Kempel (pabo) deel aan een 
professionaliseringstraject waarin dialogische peerfeedback centraal stond. Dit traject vormde de context 
voor een onderzoek naar de integratie van peerfeedback in het onderwijsaanbod van de lerarenopleiding. 
Data werden verzameld bij opleiders en studenten via lesobservaties (vastgelegd met video) en semigestruc-
tureerde groepsinterviews. 
De resultaten laten een samenhang zien tussen de wijze waarop lerarenopleiders peerfeedback van studenten 
stimuleren en de kwaliteit van de peerfeedback. De interviewresultaten geven inzicht in factoren die volgens 
studenten en opleiders bijdragen aan de dialogische aard van peerfeedback. In de discussie gaan we onder 
andere in op de betekenis van de bevindingen voor de lerarenopleiding.

Inleiding
In de discussie over de rol van assessment in het curriculum van het hoger onderwijs krijgt formatief assessment 
– gericht op het ondersteunen van het leren van studenten – steeds meer aandacht. Bij assessment-for-
learning speelt opleiderfeedback een cruciale rol (Black & Wiliam, 2009). Door feedback krijgen studenten 
inzicht in waar zij staan in hun leerproces (feedback), waar zij naartoe gaan (feed-up) en welke stappen zij 
kunnen zetten om daar te komen (feed-forward) (Hattie & Timperley, 2007). Feedback helpt de studenten niet 
alleen beter te presteren, maar bevordert ook hun motivatie en hun vermogen om hun eigen leerprocessen te 
reguleren (Hattie, 2009). Naast onderzoek dat de kracht van feedback aantoont, zijn er ook studies die laten 
zien dat studenten er vaak ontevreden over zijn. Als verklaringen worden genoemd massificatie van het hoger 
onderwijs en de modulering van het curriculum (Nicol, 2010; Yang & Carless, 2013). Hierdoor is de tijd die 
opleiders hebben voor mondelinge feedback beperkt. Feedback wordt daarom in de regel schriftelijk gegeven, 
vaak naar aanleiding van een gemaakte toets of een eindproduct. Hoewel opleiders veel tijd besteden aan 
het formuleren van schriftelijke feedback, lezen veel studenten die nauwelijks of begrijpen ze de informatie 
verkeerd (Nicol, 2010). Veel studenten prefereren een gesprek met hun opleider boven schriftelijke feedback 
(Weaver, 2006). Feedback komt vaak te laat waardoor studenten onvoldoende gelegenheid hebben hun werk 
te verbeteren (Nicol, 2010; Boud & Molloy, 2013). Ook blijkt dat feedback meestal betrekking heeft op de 
inhoudelijke aspecten van de opdracht en nauwelijks op leerstrategieën en zelfregulering (Arts, Jaspers, 
& Joosten-ten Brinke, 2016). Hierdoor blijft de impact beperkt tot de opdracht en kan de student er geen 
aanknopingspunten aan ontlenen voor het werken aan gelijkaardige taken. 
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De genoemde problemen kunnen worden begrepen tegen de achtergrond van de gangbare opvatting over 
feedback als een cognitief proces van informatieoverdracht. In dit proces wordt de opleider als expert gezien 
die feedback geeft en de student als passieve ontvanger. De aanname is dat de student de feedback begrijpt 
en in handelen kan omzetten. Verschillende onderzoekers (onder wie Nicol, 2010; Yang & Carless, 2013; 
Boud & Molloy, 2013; Ajjawi & Boud, 2017) kritiseren deze opvatting en bepleiten een dialogisch perspectief 
op feedback, waarbij de student een actieve rol vervult en in gesprek met anderen zoals de opleider of 
peers betekenis verleent aan informatie over zijn werk en op basis daarvan beslissingen neemt en handelt. 
Onderzoek naar dialogische vormen van (peer)feedback laat zien dat deze een positieve invloed hebben op 
het leren, de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfregulering van studenten in het hoger onderwijs (Nicol, 
2010; Eather, Riley, Miller, & Jones, 2017; Zhu & Carless, 2018). 
Hoewel het belang van dialogische peerfeedback steeds breder wordt erkend, vormt de integratie ervan in de 
dagelijkse praktijk van de lerarenopleiding een uitdaging. In een meerjarenproject werden alle opleiders van 
Hogeschool De Kempel (pabo) door onderzoekers van het lectoraat Eigentijds beoordelen in het onderwijs 
ondersteund bij het integreren van dialogische peerfeedback in hun aanbod. Met het oog daarop namen alle 
opleiders deel aan een professionaliseringstraject. Dit professionaliseringstraject vormde de context van een 
onderzoek waarin antwoord werd gezocht op de volgende vragen:

1. Op welke wijze stimuleren opleiders studentpeerfeedback?
2. Wat zijn de kenmerken van studentpeerfeedback?
3. In welke mate hangen het stimuleren van peerfeedback en studentpeerfeedback samen?
4. Welke meerwaarde heeft studentpeerfeedback volgens studenten en opleiders?
5.  Met welke factoren hangt integratie van studentpeerfeedback in het opleidingsonderwijs volgens studenten 

en opleiders samen?

Het doel van dit onderzoek is aanpassing van het curriculumontwerp op basis van de uitkomsten.

Theorie

Feedback als dialoog
De laatste jaren verandert in de assessmentliteratuur het perspectief op feedback van cognitivistisch naar 
sociaal-constructivistisch (Nicol, 2010; Carless & Boud, 2018; Ajjawi & Boud, 2017). Die perspectiefwisseling 
houdt een verschuiving in van informatieoverdracht (transmissie) naar samen betekenissen construeren. 
Gezamenlijke betekenisconstructie vraagt om dialoog, waarin betekenissen die feedbackgever en 
feedbackontvanger toekennen aan de verzamelde feedbackinformatie met elkaar worden verbonden tot 
nieuwe inzichten, waarmee studenten de volgende stap kunnen zetten in hun leerproces. Het werk van de 
student wordt in dit proces vergeleken met standaarden of criteria die een mediërende functie hebben bij 
het interpreteren van de informatie (Ajjawi & Boud, 2017). Feedback opgevat als dialoog wordt niet enkel 
door de opleider, maar mede door studenten geregisseerd. Dialogische feedback vraagt een actieve houding 
van studenten: “…students are not just learning by constructing meaning from feedback provided by others, 
rather they are learning by constructing feedback ‘meanings’ themselves” (Nicol, Thomson, & Breslin, 2014, 
p. 105). Door dialogische feedback ontwikkelen studenten het vermogen om op basis van feedback hun werk 
aan te passen en krijgen zij inzicht in leerstrategieën zodat ze die ook bij gelijkaardige opdrachten kunnen 
inzetten. Carless en Boud (2018) noemen dit vermogen ‘feedback literacy’. 

Peerfeedback als dialoog
Analoog aan opleiderfeedback kan ook studentpeerfeedback worden opgevat als een dialogisch proces waarin 
studenten kennis en inzichten delen met de bedoeling om op basis daarvan hun eigen werk en leerstrategieën 
te verbeteren. In dit proces hebben studenten wisselend de rol van feedbackgever en feedbackontvanger  
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(Zhu & Carless, 2018). Bij peerfeedback gaat het om “a communication process through which learners 
enter into dialogues related to performance and standards; peer feedback is primarily about rich detailed 
comments…” (Liu & Carless, 2006, p. 2). 
Verschillende onderzoekers wijzen op de voordelen van dialogische peerfeedback. Studenten begrijpen de 
feedback van medestudenten vaak beter dan die van opleiders (Zhu & Carless, 2018). Ze zijn minder geneigd 
hun werk of leerproces aan te passen op basis van peerfeedback als er geen dialoog heeft plaatsgevonden 
(Zhu & Carless, 2018). Peerfeedback via dialoog heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van aanstaande 
leraren (Eather et al., 2017). Door veel met dialogische peerfeedback te oefenen, ontwikkelen studenten 
het vermogen om een oordeel te vormen over het werk van zichzelf en van anderen, ook wel ‘evaluative 
judgement’ genoemd (Tai, Ajjawi, Boud, Dawson, & Panadero, 2018). Dit vermogen is relevant voor het beroep 
van leraar, dat voortdurend vraagt om het werk van leerlingen te beoordelen en van feedback te voorzien. 
Het beoordelen van het werk van anderen zet bij studenten die feedback geven een cognitief proces in gang, 
waarbij zij het door hen beoordeelde werk vergelijken met dat van henzelf. Deze ‘reflective comparison’ leidt 
ertoe dat studenten hun eigen werk aanpassen aan de hand van dezelfde criteria die zij toepassen bij het 
beoordelen van het werk van medestudenten. Daardoor profiteren studenten meer van feedback geven dan 
van feedback ontvangen (Nicol et al., 2014). 

Verschillende factoren zijn van invloed op de kwaliteit van (peer)feedback. Yang en Carless (2013) 
onderscheiden in hun ‘feedback triangle’ drie dimensies: de cognitieve (betrokkenheid van studenten, 
zelfregulatie en toepassing van metacognitieve kennis), de sociaal-affectieve (wederzijds vertrouwen tussen 
feedbackgever en -ontvanger, emotionele sensitiviteit, ervaren ondersteuning) en de structurele (inzet op 
organisatieniveau van capaciteit, middelen en tijd) dimensie. Deze dimensies zijn op te vatten als uitdagingen 
die integratie van dialogische (peer)feedback in de opleidingspraktijk met zich meebrengt.
Dialogische peerfeedback is geen vanzelfsprekendheid die zonder ondersteuning door de opleider tot 
ontwikkeling komt. Panadero, Jonsson en Strijbos (2016) beschrijven verschillende strategieën die opleiders 
kunnen inzetten, zoals: het verhelderen van de rationale van peerfeedback, het verhelderen van het belang 
van criteria, het betrekken van studenten bij het vaststellen van criteria, het bieden van gelegenheid aan 
studenten om expliciet met peerfeedback te oefenen, het verhelderen van de kenmerken van peerfeedback 
en het modelleren ervan (feedback op de peerfeedback om het evaluative judgement van de feedbackgevers 
te verfijnen). 

Methode 
Van september 2018 tot september 2019 namen alle (n=57) opleiders van Hogeschool De Kempel deel aan 
een professionaliseringstraject dat als doel had de integratie van peerfeedback in het opleidingsonderwijs 
te bevorderen. Als onderdeel van het traject experimenteerden 31 (58%) van hen actief met peerfeed back. 
Dat gebeurde in dertien verschillende modules die elk ongeveer acht weken duurden. Op uitnodiging 
van het management meldden deze opleiders zich vrijwillig. Zij vormden (meestal in sectieverband) 
leergemeenschappen, waarin zij met elkaar mogelijkheden om peerfeedback te integreren bespraken, 
modules ontwierpen, en ervaringen en ideeën uitwisselden. In vier gezamenlijke studiebijeenkomsten, 
waaraan alle opleiders deelnamen, deelden deze leergemeenschappen ervaringen en kennis met andere 
leergemeenschappen en gaven onderzoekers van het lectoraat theoretische input waarover de opleiders met 
elkaar in gesprek gingen. Opleiders observeerden elkaars lessen en gebruikten video-opnames voor reflectie 
en collegiale peerfeedback. Gedurende de looptijd van het traject werden zij gefaciliteerd met 40 uur op 
hun jaarcontract. Op verschillende momenten vonden bilaterale gesprekken plaats tussen onderzoekers en 
leergemeenschappen, waarbij naast aanvullende theoretische input ook ondersteuning bij het ontwerpen van 
de module werd geboden en praktische problemen werden besproken.
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Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1) en 2) werden bij 17 (van de 31) opleiders lessen 
geobserveerd en vastgelegd op video. Bij de selectie speelden bereidwilligheid van opleiders en praktische 
overwegingen een rol. De opleiders vroegen studenten toestemming voor de opnames. Per opleider werden 
één of twee lessen gefilmd, 23 in totaal (eerste camera). Deze opnames, aangevuld met video’s van een 
groepje van drie tot zes studenten, die een feedbackgesprek voeren (tweede camera) vormden een case. 
De opnames van elke case werden in samenhang met elkaar geanalyseerd. Hiervoor werden twee rubrics 
ontwikkeld, een om te analyseren hoe opleiders peerfeedback stimuleerden en een voor het analyseren van 
de studentpeerfeedback (zie Appendix). De eerste rubric is gebaseerd op de richtlijnen voor het integreren van 
peerfeedback (Panadero et al., 2016) en bevat aspecten als ‘het verhelderen van de rationale van peerfeedback’ 
en ‘het modelleren van de peerfeedback’. Voor elk van de aspecten werden drie scoringsmogelijkheden 
geboden: a) de opleider besteedt weinig/geen aandacht aan dit aspect, b) de opleider geeft informatie over 
het aspect, en c) de opleider gaat met studenten in gesprek over dit aspect en/of stimuleert studenten om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
Met de tweede rubric werd de peerfeedback van studenten geanalyseerd. Deze rubric is gebaseerd op het 
feedbackmodel van Hattie en Timperley (2007) en bevat de aspecten ‘feed-up’, ‘feedback’ en ‘feed-forward’. 
Ook deze rubric biedt voor elk aspect drie scoringsmogelijkheden: a) de studenten wisselen geen informatie 
uit of maken geen gebruik van criteria, b) de studenten geven elkaar informatie en verwijzen daarbij naar 
criteria, en c) de studenten gaan met elkaar in gesprek en maken daarbij expliciet gebruik van criteria. De 
omschrijvingen in de cellen van beide rubrics zijn voor de tweede scoringsmogelijkheid (informatie geven) 
gebaseerd op het concept feedback-als-transmissie, die voor de derde scoringsmogelijkheid op feedback-als-
dialoog (Nicol et al., 2014; Zhu & Carless, 2018).
Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar aan de hand van deze rubrics de cases gescoord en 
vervolgens de scores met elkaar vergeleken. Waar zij verschilden, kwamen zij in overleg met elkaar tot een 
definitieve score.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1) en 2) zijn voor beide rubrics frequenties per aspect 
vastgesteld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de drie scoringsmogelijkheden: geen aandacht (GA), 
informatieoverdracht (IO) en dialoog (D). Hierna werd Kendalls rangordecorrelatiecoëfficiënt (Kendall’s tau) 
berekend om de samenhang tussen het stimuleren van peerfeedback en studentpeerfeedback inzichtelijk te 
maken (onderzoeksvraag 3).
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 4) en 5) zijn semigestructureerde groepsinterviews 
afgenomen bij studenten en opleiders. In deze interviews werd gevraagd naar de meerwaarde van peerfeedback 
en naar relevante factoren voor het integreren van peerfeedback. In totaal waren 26 studenten, verspreid over 
dertien modules, hiertoe bereid. Van de 31 opleiders die actief experimenteerden met peerfeedback, zijn er 
30 geïnterviewd. Van elk interview werd een geluidsopname gemaakt, die vervolgens werd getranscribeerd. 
Elk transcript werd opgedeeld in samenhangende tekstfragmenten. Op basis van de voordelen van 
peerfeedback (Nicol et al., 2014) en de dimensies van de feedback triangle van Yang en Carless (2013) zijn 
twee codebomen samengesteld, een voor tekstfragmenten van studenten, een voor die van opleiders. Beide 
onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar in twee random samples van 25 tekstfragmenten gecodeerd, 
met overeenkomstpercentages van respectievelijk 88 en 92.

Resultaten

Het stimuleren van studentpeerfeedback
Van de samengestelde video-opnames bleken vijftien cases bruikbaar voor analyse. Tabel 1 laat zien in hoeveel 
cases de opleider aandacht besteedde aan de aspecten van het stimuleren van peerfeedback. Elk aspect is 
uitgesplitst in drie categorieën: geen aandacht (GA), aandacht via informatieoverdracht (IO) en aandacht via 
dialoog (D).
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Aspect Geen aandacht (GA) Informatieoverdracht (IO) Dialoog (D)

Verhelderen rationale peerfeedback 13 1 1

Verhelderen belang criteria 13 2 0

Betrekken studenten bij vaststellen criteria 3 6 6

Verhelderen kenmerken peerfeedback 8 3 4

Modelleren peerfeedback 12 2 1

Evalueren peerfeedback 6 0 9

Tabel 1. Frequenties stimuleren van peerfeedback per aspect, uitgesplitst in GA, IO en D (n=15 cases).

In een groot deel van de cases besteedde de opleider nauwelijks of geen aandacht aan het verhelderen van de 
rationale van peerfeedback, het verhelderen van het belang van criteria en het modelleren van peerfeedback. 
Eén opleider verhelderde de rationale van peerfeedback via informatieoverdracht en een andere opleider via 
dialoog. Twee opleiders verhelderden het belang van criteria via informatieoverdracht; twee modelleerden 
de peerfeedback via informatieoverdracht en één via dialoog. Twaalf opleiders betrokken studenten bij het 
vaststellen van de criteria: zes via informatieoverdracht en zes via dialoog. Drie opleiders verhelderden de 
kenmerken van peerfeedback via informatieoverdracht en vier door dialoog. Negen opleiders evalueerden de 
peerfeedback in dialoog met studenten. 

Studentpeerfeedback
Tabel 2 laat zien in hoeveel cases de studenten peerfeedback uitwisselden via informatieoverdracht dan wel 
dialoog. Omdat niet alle opnames bruikbaar waren, is in Tabel 2 het aantal cases dertien. Een van deze cases 
was onvolledig. Doordat om technische redenen niet de hele les is opgenomen, kon niet worden vastgesteld 
of al dan niet sprake was van uitwisseling van feed-forward. Uit de tabel blijkt dat het uitwisselen van feed-
up (het bespreken van feedbackbehoeften) via dialoog tweemaal plaatsvond. In vier cases werd feedback 
uitgewisseld via informatieoverdracht en in acht via dialoog. Feed-forward (handvatten voor volgende stappen 
in het leerproces) werd in vier cases uitgewisseld via informatieoverdracht en in vijf via dialoog.

Aspect Geen aandacht (GA) Informatieoverdracht (IO) Dialoog (D)

Feed-up (feedbackbehoeften) 11 0 2

Feedback 1 4 8

Feed-forward (handvatten) 3 4 5

 
Tabel 2. Frequenties peerfeedback per aspect, uitgesplitst in GA, IO en D (n=13 cases).

Samenhang
Om na te gaan in welke mate het stimuleren van peerfeedback en studentpeerfeedback samenhangen, 
zijn correlaties berekend tussen de scores van de twee rubrics (Tabel 3). Daarvoor werden voor beide 
rubrics somscores berekend voor GA, IO en D. Correlaties bleken significant voor GA (.48) en D (.47). Dat 
betekent dat hoe meer opleiders via dialoog studentpeerfeedback stimuleerden, hoe meer studenten via 
dialoog peerfeedback uitwisselden. Verder is het verband tussen het stimuleren van peerfeedback GA en 
studentpeerfeedback IO significant (.63). Dat betekent dat wanneer opleiders geen aandacht besteedden 
aan het stimuleren van peerfeedback, studenten elkaar vooral feedback gaven via informatieoverdracht. Alle 
overige verbanden waren niet significant.
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Stimuleren GA Stimuleren IO Stimuleren D

Feedback GA .48* -.45 -.17

Feedback IO .63** -.25 -.42

Feedback D -.17 -.33 .47*

*) p = 0.05 **) p = 0.01 

Tabel 3. Correlaties (Kendall’s tau) tussen het stimuleren van peerfeedback door opleiders en peerfeedback van studenten (n=12 

cases).

Een overzicht van de correlaties tussen de afzonderlijke aspecten van de twee rubrics wordt getoond in Tabel 
4. Voor de berekeningen werden de scores per aspect gebruikt, waarbij voor GA, IO en D scores werden 
toegekend van respectievelijk 1, 2 en 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opleider

1. Verhelderen rationale peerfeedback 1.00

2. Verhelderen belang criteria .38 1.00

3. Betrekken studenten bij vaststellen criteria .16 -.14 1.00

4. Verhelderen kenmerken peerfeedback -.09 .19 .03 1.00

5. Modelleren peerfeedback -.19 -.19 -.08 .32 1.00

6. Evalueren peerfeedback .31 -.08 .05 .22 .40 1.00

Student

7. Feed-up (feedbackbehoeften) -.18 -.18 -.03 .06 .79** .34 1.00

8. Feedback .31 -.06 .53* .25 .40 .26 .32 1.00

9. Feed-forward (handvatten) .45 .31 .60* .29 .35 .39 .16 .74** 1.00

*) p = 0.05 **) p = 0.01 

Tabel 4. Correlaties (Kendall’s tau) tussen aspecten van het stimuleren van peerfeedback en aspecten van peerfeedback (n=12 cases).

De samenhang tussen het betrekken van studenten bij het vaststellen van criteria enerzijds en feedback 
(.53) en feed-forward (.60) anderzijds, was significant. Dat betekent dat hoe meer opleiders studenten bij 
het vaststellen van criteria betrokken, hoe meer studenten deze criteria gebruikten bij het uitwisselen van 
feedback en feed-forward. Significante positieve correlaties werden ook gevonden tussen het modelleren 
van studentpeerfeedback en het uitwisselen van feed-up (.79) en tussen feedback en feed-forward (.74). 
De eerste betekent dat hoe meer opleiders studentpeerfeedback modelleerden, hoe meer studenten aan de 
hand van criteria hun feedbackbehoeften ter sprake brachten. De tweede betekent dat hoe meer studenten 
aan de hand van criteria feedback uitwisselden, hoe meer ze elkaar ook aan de hand van criteria handvatten 
gaven voor de volgende stap in hun leerproces (feed-forward). Alle overige correlaties waren niet significant.

Ervaren meerwaarde van peerfeedback
In het interview gaven de studenten aan dat zij over het algemeen positief zijn over peerfeedback. Zij vertelden 
dat zij door het krijgen van peerfeedback zich meer bewust werden van aspecten in hun werk die ontbraken 
of die verbeterd konden worden. Peerfeedback bood volgens hen een nieuw perspectief op hun eigen werk, 
waardoor ze aspecten of kwaliteiten gingen zien waar ze zelf nog niet eerder over hadden nagedacht. Sommige 
studenten verwezen ook naar concrete onderdelen van hun werk die ze naar aanleiding van de ontvangen 
feedback hadden aangepast. 

“Je krijgt feedback van klasgenoten en die kijken dan misschien anders tegen de situatie aan dan jij. Dat zet 
je wel wat aan het denken en dan moet je weer een stapje terug maken.” 
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Studenten benadrukten dat ze vooral meerwaarde hebben ervaren in hun rol als feedbackgever. Door feedback 
te geven, kregen zij nieuwe ideeën en gingen zij kritisch naar hun eigen werk kijken waardoor zij soms tot een 
ander oordeel kwamen. 

“Bij iemand anders was ik iets aan het inzien en ik dacht: hoe heb ik dat zelf eigenlijk beschreven? Je gaat 
over je eigen werk nadenken en dat ook aanpassen. En zo heeft iemand anders ook feedback voor jou, dat is 
eigenlijk dubbel resultaat.”

Studenten vonden het belangrijk voor de beroepspraktijk om in de opleiding aandacht te besteden aan 
peerfeedback. Je leert volgens hen namelijk om later met collega’s feedback uit te wisselen en leerlingen op 
een positieve wijze feedback te geven. 
De opleiders benoemden enkel de meerwaarde voor feedbackontvangers. Volgens hen werden die door 
peerfeedback op ideeën gebracht waarmee ze hun werk konden verbeteren. Opleiders wezen noch op het 
belang van peerfeedback voor feedbackgevers noch op de relevantie voor de beroepspraktijk.

Het integreren van peerfeedback

Dimensies Thema’s Studenten Opleiders

Cognitief Betrokkenheid en zelfregulering V V

Sociaal-affectief Relatie met medestudenten V V

Relatie met opleider V V

Voorkeur voor peerfeedback V

Structureel Doorgaande lijn in het curriculum V V

Relatie met toets V V

Gelegenheid om feedback te verwerken V V

Helderheid van de gegeven criteria V

Overig Belang van criteria V V

Belang van gemeenschappelijke voorkennis V V

Tabel 5.  Factoren die van invloed zijn op de integratie van peerfeedback als dialoog volgens studenten (n=26) en opleiders (n=30).

In Tabel 5 zijn de factoren die volgens studenten en opleiders de integratie van peerfeedback beïnvloedden, 
geordend op basis van de dimensies van de feedback triangle. 
Beide groepen respondenten benoemden dat de kwaliteit van peerfeedback afhankelijk is van de 
betrokkenheid, het eigen initiatief en de zelfregulering van studenten (cognitieve dimensie). Ze wezen 
daarbij met name op het voorbereiden van feedbacksessies. Sommige studenten deden dat grondig omdat 
ze verwachtten er voordeel uit te halen, anderen bereidden zich minder goed of helemaal niet voor. Als je je 
niet hebt voorbereid, bijvoorbeeld door een voorlopige versie van je werk mee te brengen, is het lastig een 
gesprek te voeren omdat er niets ligt om feedback op te geven.

“Doordat er werd gezegd: op die en die lesmomenten gaan we peerfeedback geven, werd ik wel gestimuleerd 
om op dat moment mijn werk af te hebben, terwijl ik het normaal gesproken langer zou uitstellen. Nu moest 
ik wel iets af hebben… Dus dat heeft mij echt wel gestimuleerd om eerder te beginnen.”

Met betrekking tot de sociaal-affectieve dimensie gaven studenten aan dat zij op de medestudenten in hun 
feedbackgroepje vertrouwden en hen zagen als bron van bruikbare feedback. Weliswaar vonden zij het 
belangrijk dat je goed met elkaar kunt opschieten, maar je hoeft daarom nog geen vrienden te zijn. Het gaat 
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er volgens hen om dat samenwerking meerwaarde heeft. Studenten vonden dat ze best zelf medestudenten 
kiezen voor peerfeedback. Die verantwoordelijkheid mag je ook van HBO-studenten verwachten, vonden 
enkelen. 
 
“Ik heb een paar klasgenoten die ik hartstikke aardig vind, maar ik weet gewoon, daar ga ik niet lekker mee 
samenwerken. En ik weet als ik anderen uitkies, dat ik dan tot een bepaald niveau kom waar ik me prettig bij 
voel. En dat vind ik dan ook een verantwoordelijkheid die bij het HBO hoort.”

Studenten gaven aan een voorkeur te hebben voor peerfeedback boven opleiderfeedback, omdat studenten 
elkaar beter begrijpen, aanvoelen en op basis van gelijkwaardigheid feedback uitwisselen.
Zij zagen hun opleider als bron van vakinhoudelijke en vakdidactische expertise en hechtten aan 
opleiderfeedback ter bevestiging van of aanvulling op de peerfeedback. 

“Soms denk ik, ja, heel leuk en aardig, maar ik wil ook wel de bevestiging hebben van de docent.”

De thema’s die binnen de structurele dimensie aan de orde werden gesteld, waren voor studenten en opleiders 
dezelfde. Beide groepen respondenten voerden aan dat studenten tijd en gelegenheid moeten hebben om het 
werk te verbeteren op basis van de ontvangen feedback. Die gelegenheid was er volgens hen niet altijd. 
Zowel studenten als opleiders benadrukten ook het belang van een doorgaande lijn peerfeedback in 
het curriculum van de opleiding. Veel startende studenten moeten nog leren elkaar feedback te geven. 
Peerfeedback zou volgens studenten en opleiders daarom expliciet in het curriculum opgenomen moeten 
worden, bij voorkeur in het begin van de opleiding. In volgende modules en leerjaren kan hierop worden 
voortgebouwd. 

“Het is belangrijk dat wij in het eerste jaar echt goed onderwijs krijgen over wat feedback inhoudt en dat de 
docenten er in latere jaren van uitgaan dat we dat dan ook echt weten. Dan kan je er meteen mee aan de slag.”

Enkele studenten gaven aan dat het belangrijk is dat peerfeedback helpt bij het maken van de toets. Als het 
werk niet wordt getoetst, heeft peerfeedback volgens hen weinig zin.
Studenten gingen ook in op de kwaliteit van de criteria. Zij vonden niet alle criteria die door de opleider werden 
gehanteerd helder. Duidelijke criteria zijn volgens studenten belangrijk om als kader te kunnen dienen voor 
het beoordelen van de kwaliteit van elkaars werk.

“Het was nu niet duidelijk wanneer heb je het goed gedaan en wanneer niet. Wanneer krijg je het volle aantal 
punten? Het was niet duidelijk waar dat dan op gebaseerd was.”

Studenten en opleiders deden ook uitspraken die lastig binnen de feedback triangle te plaatsen zijn. 
Sommigen benadrukten dat voor het geven van peerfeedback gemeenschappelijke inhoudelijke voorkennis 
van belang is. Het is volgens hen lastig feedback te geven over een onderwerp waar je weinig van afweet. 
Andere uitspraken verwijzen naar nieuwe kennis en inzichten die studenten en opleiders in dit traject hebben 
verworven. Het gaat daarbij specifiek om kennis over het belang van criteria. Zonder criteria is het uitwisselen 
van peerfeedback niet mogelijk, vinden zowel opleiders als studenten. Zij stellen dat criteria maken dat je 
gaat nadenken over wat van je verwacht wordt. Ze helpen je om te beargumenteren waarom je een bepaald 
onderdeel van het werk van een medestudent goed vindt of juist niet. Door criteria te gebruiken kun je elkaar 
gerichte vragen stellen en diepgang in het gesprek en de reflectie bereiken. 

“Duidelijke richtlijnen, de beoordelingscriteria van een opdracht, die heb je wel echt nodig omdat het anders 
alle kanten op gaat en je niet weet of je de goede feedback geeft.”
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Conclusie en discussie
Hoewel in de wetenschappelijke literatuur het belang van peerfeedback wordt erkend, brengt de integratie 
ervan in de lerarenopleiding serieuze uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen leidden tot vijf 
onderzoeksvragen, die hieronder beantwoord worden.

1. Op welke wijze stimuleren opleiders studentpeerfeedback?
De opleiders in het onderzoek besteedden weinig of geen aandacht aan procesaspecten van het stimuleren 
van peerfeedback, namelijk het verhelderen van de rationale van peerfeedback en van criteria en het 
modelleren van peerfeedback. Wel betrokken opleiders studenten bij het vaststellen van de criteria. Dat 
gebeurde via informatieoverdracht of via dialoog. Wanneer opleiders aandacht besteedden aan de evaluatie 
van de peerfeedback, gebeurde dat via dialoog. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat in 
het professionaliseringstraject nadruk werd gelegd op het gebruiken van criteria. Een andere verklaring is 
dat bij het vaststellen van criteria en het evalueren van peerfeedback vakinhoudelijke en/of vakdidactische 
onderwerpen aan de orde zijn, onderwerpen die tot het vertrouwde expertisedomein van de opleider behoren. 
Zij hebben met het integreren van peerfeedback geëxperimenteerd in betrekkelijk korte modules van acht 
weken. De tijd die feitelijk beschikbaar was om aandacht te besteden aan proceskenmerken van peerfeedback 
was daardoor beperkt. Het is daarom begrijpelijk dat zij in de tijd die beschikbaar was, prioriteit gaven aan 
de hen vertrouwde vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten, niet in de laatste plaats omdat die getoetst 
werden aan het eind van de module. Dit illustreert de conclusie van Boud en Molloy (2013) dat het systeem 
van een modulair opgebouwd curriculum, met toetsen aan het eind van elke module, opleiders in de weg zit 
bij het integreren van (peer)feedback.

2. Wat zijn de kenmerken van studentpeerfeedback?
In een deel van de cases was sprake van dialogische feedback en feed-forward. Studenten vergeleken hun 
werk met criteria, een kenmerk van peerfeedback dat in de literatuur als essentieel wordt gezien (Liu & Carless, 
2006; Panadero et al., 2016). Feedbackgevers en feedbackontvangers kwamen al redenerend aan de hand van 
criteria samen tot een oordeel over het werk (feedback) en tot handvatten voor het verbeteren ervan (feed-
forward). In een ander deel van de cases vond uitwisseling plaats via informatieoverdracht. Dat betekent dat 
informatie met betrekking tot zowel feedback als feed-forward door de feedbackgever werd overgedragen 
naar de feedbackontvanger, zonder dat het tot een gesprek hierover kwam. In die gevallen lag de regie over 
het feedbackproces bij de feedbackgever. In de meeste cases hebben de studenten geen feed-up-informatie 
uitgewisseld; zij zijn begonnen aan het feedbackgesprek zonder van tevoren te bespreken op welk aspect van 
het werk de feedbackontvanger feedback wilde krijgen (feedbackbehoeften).

3. In welke mate hangen het stimuleren van peerfeedback en studentpeerfeedback samen?
Hoe meer opleiders via dialoog aandacht besteedden aan het stimuleren van peerfeedback, hoe meer de 
studentpeerfeedback dialogisch van aard was. De sterkte van de correlaties is matig en het is van belang 
hierbij op te merken dat niet is vastgesteld dat het hier om causale verbanden gaat, maar de correlaties zijn 
wel significant. Verder is het verband tussen geen aandacht besteden aan het stimuleren van peerfeedback en 
het uitwisselen van peerfeedback via informatieoverdracht significant. Dat betekent dat hoe minder opleiders 
aandacht besteedden aan het stimuleren van peerfeedback, hoe meer studenten in hun rol als feedbackgever 
informatie overdroegen naar medestudenten, zonder hierover in gesprek te gaan. Het is aannemelijk dat 
studenten deden wat ze gewend waren te doen wanneer de opleider weinig of geen aandacht besteedt aan 
het stimuleren van peerfeedback, namelijk elkaar feedback geven via informatieoverdracht.

De correlaties tussen de aandacht die opleiders besteedden aan de afzonderlijke aspecten van het stimuleren 
van peerfeedback en de aandacht die studenten besteedden aan de afzonderlijke aspecten van peerfeedback 
bleken over het algemeen niet significant. Een uitzondering hierop was het positieve verband tussen het 
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betrekken van studenten bij het vaststellen van criteria enerzijds en feedback en feed-forward anderzijds. 
Dat betekent dat hoe meer opleiders studenten betrokken bij het vaststellen van criteria, hoe meer studenten 
die criteria gebruikten bij het geven van feedback en feed-forward. Ook bleek dat hoe meer studenten elkaar 
feedback gaven aan de hand van criteria, hoe meer ze elkaar ook feed-forward gaven aan de hand van criteria. 
Dat zijn belangrijke bevindingen, die suggereren dat het betrekken van studenten bij het vaststellen van 
criteria samenhangt met de kwaliteit van de peerfeedback. Ten slotte bleken het modelleren van peerfeedback 
en feed-up samen te hangen. Enige terughoudendheid is echter op zijn plaats, omdat in slechts enkele cases 
sprake was van feed-up en modelleren.

4. Welke meerwaarde heeft studentpeerfeedback volgens studenten en opleiders?
De studenten hebben peerfeedback als waardevol ervaren. Dat was te verwachten. Het ging om studenten 
die graag wilden worden geïnterviewd, wellicht omdat ze positief staan ten opzichte van peerfeedback. Zowel 
studenten als opleiders vinden dat peerfeedback meerwaarde heeft voor de feedbackontvanger. Volgens 
hen werden feedbackontvangers zich bewust van aspecten van het werk waaraan zij nog niet eerder hadden 
gedacht en deze inzichten hielpen bij het verbeteren van hun werk. Dergelijke bevindingen komen overeen 
met die van Zhu en Carless (2018) en Nicol et al. (2014), die ‘increased metacognitive awareness’ noemen als 
opbrengst van dialogische peerfeedback. De studenten benadrukten dat peerfeedback vooral meerwaarde 
heeft als zij feedback géven. Het geven van feedback stimuleerde hen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. 
Zij vergeleken het werk van medestudenten met criteria en met hun eigen werk, en pasten op basis van deze 
reflective comparison (Nicol et al., 2014) hun werk aan. Opvallend was dat de opleiders de meerwaarde voor 
de feedbackgever niet ter sprake brachten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat metacognitive awareness 
en reflective comparison interne processen van studenten zijn die zich aan de waarneming van de opleider 
onttrekken. Ten slotte benoemden de studenten ook de meerwaarde voor de beroepspraktijk; de opleiders 
brachten ook die niet ter sprake. Zij lijken vooral gericht op het onmiddellijke belang van peerfeedback voor 
het leren van studenten in de opleiding, terwijl studenten ook nadenken over het langetermijnbelang, namelijk 
hun functioneren in de beroepspraktijk.

5. Met welke factoren hangt integratie van studentpeerfeedback in het opleidingsonderwijs volgens 
studenten en opleiders samen?
De interviewdata werden geordend op basis van de feedback triangle (Yang & Carless, 2013).

Cognitieve dimensie. De kwaliteit van de peerfeedback werd volgens studenten beïnvloed door de betrokken-
heid en de zelfregulering van (mede)studenten, met name bij het voorbereiden van feedbacksessies. Hoe 
groter de betrokkenheid bij het uitwisselen van peerfeedback, hoe waardevoller de peerfeedback.

Sociaal-affectieve dimensie. Studenten kregen ondersteuning van zowel medestudenten als de opleider. Wel 
ervoeren zij verschillen in de mate waarin medestudenten ondersteuning boden. Studenten kiezen het liefst 
zelf medestudenten met wie zij goed kunnen samenwerken voor het uitwisselen van peerfeedback. Studenten 
geven ook aan de feedback en bevestiging van de opleider nodig te hebben. Dit kan samenhangen met hun 
onervarenheid met peerfeedback, zeker in combinatie met het gebruiken van criteria. Hierdoor hebben zij 
zich wellicht onzeker gevoeld. Die onzekerheid werd mogelijk versterkt doordat de gegeven criteria niet altijd 
voldoende houvast boden bij het geven van feedback (zie hieronder). 
Sommige studenten gaven de voorkeur aan peerfeedback boven opleiderfeedback. Volgens hen voelen 
studenten elkaar beter aan en begrijpen ze beter wat medestudenten lastig vinden aan de opdracht dan 
opleiders. Dat gegeven kan wellicht verklaard worden doordat het hier om gemotiveerde studenten gaat, die 
zich bewust zijn van de waarde van feedback en die hun actieve, zelfregulerende rol in het feedbackproces 
begrijpen. Dergelijke studenten, die op het gebied van feedback ‘geletterd’ zijn (feedback literacy; zie Carless 
& Boud, 2018), nemen zelf initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om feedback uit te wisselen. Vanuit dat 
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gezichtspunt kan begrepen worden waarom zij het liefst zelf medestudenten kiezen met wie zij goed kunnen 
samenwerken. Opleiders houden het samenstellen van feedbackgroepjes bij voorkeur in eigen hand. Zij zijn 
immers verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan alle studenten, terwijl studenten vooral de 
meerwaarde voor het eigen leerproces voor ogen lijken te hebben.

Structurele dimensie. Beide groepen respondenten vinden het belangrijk om in het curriculum van de opleiding 
een doorgaande lijn voor peerfeedback op te nemen. Zij vinden dat studenten expliciet feedbackvaardigheden 
zouden moeten oefenen, bij voorkeur in het begin van de opleiding, zodat er in volgende modules en 
studiejaren op voortgebouwd kan worden. De studenten gaven aan dat peerfeedback pas betekenisvol is als 
die bijdraagt aan het toetsresultaat. De criteria moeten daarom bij peerfeedback dezelfde zijn als bij de toets. 
Door peerfeedback vergroten zij hun kansen op een goed toetsresultaat. Om van peerfeedback te kunnen 
profiteren is het van belang dat de door de opleider verstrekte criteria helder zijn. Dat was volgens de studenten 
niet altijd het geval. Doordat de gehanteerde ‘criteria’ veelal een opsomming van vereiste onderdelen van 
het werk waren, konden studenten hooguit vaststellen of een bepaald onderdeel aanwezig was of niet, niet 
aan welke kwaliteit het voldeed. Dit gebrek aan heldere criteria bemoeilijkte het uitwisselen van feedback, 
maakte sommige studenten onzeker en was aanleiding om bevestiging te vragen bij de opleider. Overigens 
valt op dat de opleiders in tegenstelling tot de studenten de helderheid van de door hen verstrekte criteria 
niet ter sprake brachten. Wellicht vonden zij de criteria zelf helder (genoeg) en namen zij aan dat dit ook voor 
de studenten gold.
Opleiders en studenten vinden het belangrijk dat studenten gelegenheid hebben hun werk te verbeteren op 
basis van de feedback; die gelegenheid was er volgens beide groepen respondenten in de betrokken modules 
niet altijd. De structuur van de opleiding, met korte modules waarin vooral vakinhoudelijke en vakdidactische 
aspecten centraal staan, is hier wellicht een verklaring voor. Vaak is in een dergelijk modulair opgebouwd 
curriculum nauwelijks tijd om feedback te verwerken (Nicol, 2010). Peerfeedback werd in sommige modules 
pas uitgewisseld wanneer studenten hun opdracht klaar hadden. Carless (2019) stelt dat in dergelijke gevallen 
de feedbackloop niet gesloten wordt en dat feedback uitwisselen eigenlijk geen zin heeft.

Overige. Een deel van de uitspraken van studenten en opleiders kon niet worden geïnterpreteerd aan de hand 
van de feedback triangle. Het betreft uitspraken die verwijzen naar inzichten, werkwijzen en begrippen met 
betrekking tot peerfeedback die studenten en opleiders in de loop van het traject hebben verworven of zelf 
samen hebben gecreëerd, en die als gemeenschappelijk referentiekader zijn gaan fungeren in gesprekken 
met en tussen studenten en opleiders. Dit duidt op gezamenlijk gecreëerde cultuur. Experimenteren met (het 
stimuleren van) peerfeedback brengt begrippen voort, die vervolgens kunnen worden gebruikt bij het verlenen 
van betekenis aan nieuwe ervaringen. De gecreëerde cultuur is niet enkel te beschouwen als opbrengst van 
het traject, maar zij beïnvloedt ook het vervolg ervan. Een ‘culturele dimensie’ zou een aanvulling op de 
feedback triangle betekenen.

Al met al blijkt het integreren van peerfeedback in het opleidingsonderwijs een complex proces te zijn 
met tal van uitdagingen, zowel op het niveau van de klas als op dat van de organisatie. Het vraagt om een 
langdurige inspanning waarbij peerfeedback op een fundamenteel andere wijze in het curriculum wordt 
gepositioneerd, namelijk niet als een facultatieve didactische werkvorm maar als essentieel onderdeel van 
een opleidingsconcept waarin studenten een actieve en verantwoordelijke rol hebben, zoals Boud en Molley 
(2013) stellen. Zij stellen voor om “feedback to be repositioned away from its taken-for-granted role as a 
feature of the ways teachers act towards students, toward being seen as an attribute of the curriculum that 
locates it as a central feature of student engagement” (p. 14).
Dit onderzoek leidt tot drie uitgangspunten voor een curriculum waarin door middel van peerfeedback de 
actieve en verantwoordelijke rol van studenten tot ontwikkeling wordt gebracht. 
Ten eerste is het cruciaal dat opleiders (peer)feedback niet opvatten in termen van informatieoverdracht, maar 
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als dialoog, en dat ‘(peer)feedback-als-dialoog’ in het curriculum als leidend concept wordt gehanteerd. Dat 
betekent een niet te onderschatten uitdaging voor zowel opleiders als studenten om anders over feedback te 
gaan denken. Het betekent ook dat het curriculum erin zou moeten voorzien dat studenten – het liefst in het 
begin van de opleiding – expliciet leren feedback uit te wisselen via dialoog en dat er ruimte wordt gecreëerd 
waardoor zij die vaardigheden kunnen toepassen, ook in volgende studiejaren. 
Ten tweede is het van belang dat ook het handelen van de opleider wordt opgevat als dialoog en niet als 
‘stimuleren van peerfeedback’, omdat dit concept associaties oproept met informatieoverdracht. ‘Dialoog 
over peerfeedback’ vraagt van opleiders dat zij studenten betrekken bij het vaststellen van criteria door 
hierover met hen in gesprek te gaan. Maar ook dat zij via dialoog met studenten aandacht geven aan de 
procesaspecten van peerfeedback. Studenten leren dialogische feedback door ervaring. Daarom is het nodig 
hen de gelegenheid te bieden om veelvuldig met peerfeedback te oefenen, dat de opleider de peerfeedback 
modelleert en met studenten evalueert. 
Ten derde is het noodzakelijk het curriculum zodanig in te richten dat er ruimte ontstaat voor studenten om 
hun feedbackloops te sluiten en de verkregen feedback te verwerken tot steeds betere versies van hun werk. 
Carless (2019) stelt voor (peer)feedback spiraalsgewijs te organiseren, waardoor een iteratief leerproces 
ontstaat. In een dergelijk curriculum krijgen studenten feedback op verschillende versies van hetzelfde werk, 
in verschillende fasen van het leerproces. Dit vraagt erom dat modules zich over langere tijd uitstrekken, zoals 
ook door Boud en Molloy (2013) wordt bepleit. Studenten gebruiken de herhaalde feedback om hun werk 
gaandeweg aan de gestelde criteria te laten voldoen. Voor hun motivatie is het van belang dat bij peerfeedback 
dezelfde criteria gelden als bij de uiteindelijke summatieve beoordeling.

Ten slotte dienen bij dit onderzoek enkele kritische kanttekeningen geplaatst te worden. Ten eerste is voor 
de dataverzameling gebruikgemaakt van observaties, vastgelegd met video, en van semigestructureerde 
interviews waarvan audio-opnames zijn gemaakt. Dergelijke vormen van data verzamelen zijn tijdsintensief en 
begrenzen de omvang van de sample. Ondanks de grote hoeveelheid data is het aantal cases beperkt. Daarom 
is voorzichtigheid geboden bij het generaliseren van de uitkomsten. In de tweede plaats is voor de interviews 
gewerkt met een beperkt aantal studenten met een positieve houding ten aanzien van peerfeedback. Ook 
dat beperkt generalisatie. Om de kennis over het integreren van peerfeedback in de lerarenopleiding verder 
uit te bouwen, ligt een cross-case analyse voor de hand. Vergelijkbaar onderzoek in andere opleidingen zou 
dat mogelijk kunnen maken. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat onderzoek hand in hand gaat 
met ontwikkeling van de opleidingspraktijk, de professionele ontwikkeling van opleiders en het leren van 
studenten.

Dr. Jos Castelijns 
Dr. Jos Castelijns is lector bij Hogeschool De Kempel in Helmond. Hij verzorgt onderwijs in de bachelor- en 
masteropleidingen en doet onderzoek naar de integratie van formatief evalueren in de lerarenopleiding en in 
het basisonderwijs.

j.castelijns@kempel.nl

Dr. Diana Baas
Dr. Diana Baas is werkzaam bij Hogeschool De Kempel. Zij verzorgt onderwijs in zowel de bachelor- als 
de masteropleidingen en doet praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen formatief evalueren en 
zelfregulering in de lerarenopleiding en in het basisonderwijs.

d.baas@kempel.nl 

Feedback als dialoog



298

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

Prof. Dr. Marjan Vermeulen
Prof. Dr. Marjan Vermeulen is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen. Haar leerstoel is 
gericht op collectief leren van onderwijsprofessionals en wordt gefinancierd door Hogeschool de Kempel en 
onderwijsadviesorganisatie Onderwijs Maak Je Samen.

marjan.vermeulen@ou.nl

Feedback als dialoog



299

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

Referenties

Ajjawi, R., & Boud, D. (2017). Researching feedback dialogue: An interactional analysis approach. Assessment 
& Evaluation in Higher Education, 42(2), 252-265.

Arts, J., Jaspers, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2016). A case study on written comments as a form of feedback 
in teacher education: so much to gain. European Journal of Teacher Education, 39(2), 159-173.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, 
Evaluation and Accountability, 21, 5-31.

Boud, D., & Molloy, E. (2013). Rethinking models of feedback for learning: the challenge of design. Assessment 
& Evaluation in Higher Education, 38(6), 698-712.

Carless, D. (2019). Feedback loops and the longer term: towards feedback spirals. Assessment & Evaluation 
in Higher Education, 44(5), 705-714.

Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback. 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(8), 1315-1325.

Eather, N., Riley, N., Miller, D., & Jones, B. (2017). Evaluating the effectiveness of using Peer-Dialogue 
Assessment (PDA) for improving pre-service teachers’ perceived confidence and competence to teach physical 
education. Australian Journal of Teacher Education, 42(1), 69-83.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Londen: 
Taylor & Francis.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Liu, M.F., & Carless, D. (2006). Peer feedback: The learning element of peer assessment. Teaching in Higher 
Education, 11(3), 279-290.

Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: Improving written feedback processes in mass higher education. 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 501-517.

Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014). Rethinking feedback practices in higher education: A peer review 
perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), 102-122.

Panadero, E., Jonsson, A., & Strijbos, J. (2016). Scaffolding self-regulated learning through self-assessment 
and peer assessment. Guideline for classroom implementation. In D. Laveault, & L. Allal (Eds.). Assessment for 
Learning: Meeting the challenge of implementation (pp. 81-99). New York: Springer International Publishing.

Tai, J., Ajjawi, R., Boud, D., Dawson, P., & Panadero, E. (2018). Developing evaluative judgement: enabling 
students to make decisions about the quality of work. Higher Education, 76(3), 467-481.

Weaver, M. (2006). Do students value feedback? Student perceptions of tutors’ written responses. Assessment 
& Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394.

Feedback als dialoog



300

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

Yang, M., & Carless, D. (2013). The feedback triangle and the enhancement of dialogic feedback processes. 
Teaching in Higher Education, 18(3), 285-297.

Zhu, Q., & Carless, D. (2018). Dialogue within peer feedback processes: clarification and negotiation of 
meaning. Higher Education Research & Development. doi:10.1080/07294360.2018.1446417

Feedback als dialoog

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2018.1446417


301

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41(4) 2020

Appendix

Het stimuleren van peerfeedback
Aspect De opleider besteedt weinig/

geen aandacht aan het aspect 
(GA)

1

De opleider geeft informatie 
over het aspect (IO)

2

De opleider gaat met studenten 
in gesprek over het aspect en/
of stimuleert dat studenten 
hierover met elkaar in gesprek 
gaan (D)
3

1.  Verhelderen van de  
rationale van peer-
feedback

1.1 De opleider besteedt in de les 
geen aandacht aan waarom peerfeed-
back belangrijk is.

1.2 De opleider legt uit waarom 
peerfeedback belangrijk is.

1.3 De opleider gaat met studenten 
in gesprek over het belang van peer-
feedback; de opleider daagt studenten 
uit om zelf na te denken over de 
relevantie van peerfeedback.

2.  Verhelderen van het 
belang van criteria bij het 
geven van (peer)feedback

2.1 De opleider besteedt in de les 
geen aandacht aan waarom criteria 
belangrijk zijn voor het geven van 
(peer)feedback.

2.2 De opleider legt uit waarom 
criteria belangrijk zijn voor het geven 
van (peer)feedback. 

2.3 De opleider gaat met studenten in 
gesprek over de relevantie van criteria 
voor het geven van peerfeedback; 
de opleider daagt studenten uit om 
zelf na te denken over de relevantie 
van criteria voor het geven van (peer)
feedback. 

3.  Betrekken van studenten 
bij het vaststellen van de 
criteria

3.1 De opleider besteedt geen aan-
dacht aan de criteria voor de opdracht; 
de opleider verwijst enkel naar de 
criteria.

3.2 De opleider verheldert de criteria 
voor de opdracht.

3.3 De opleider gaat met studenten 
in gesprek over de criteria voor de 
opdracht; de opleider vraagt studenten 
mee te denken bij het concretiseren 
van de criteria voor de opdracht.

4.  Verhelderen van de  
kenmerken van peer-
feedback

4.1 De opleider besteedt geen 
aandacht aan de kenmerken van 
peerfeedback.

4.2. De opleider legt uit wat de ken-
merken van peerfeedback zijn.

4.3 De opleider vraagt studenten mee 
te denken over de kenmerken van 
peerfeedback.

5.  Modelleren van de 
peerfeedback

5.1 De opleider geeft studenten geen 
feedback op de peerfeedback; de 
opleider geeft studenten geen aan-
wijzingen hoe ze de kwaliteit van de 
peerfeedback kunnen verbeteren.

5.2 De opleider geeft studenten feed-
back op de peerfeedback; de opleider 
geeft studenten aanwijzingen hoe 
ze de kwaliteit van de peerfeedback 
kunnen verbeteren.

5.3 De opleider daagt studenten uit 
om elkaar feedback op de peerfeed-
back te geven; de opleider daagt 
studenten uit om elkaar aanwijzingen 
te geven om de kwaliteit van de 
peerfeedback te verbeteren.

6.  Evalueren van de  
peerfeedback

6.1. De opleider besteedt geen 
aandacht aan de evaluatie van de 
opbrengsten van de peerfeedback.

6.2 De opleider evalueert zelf de 
opbrengsten van de peerfeedback; de 
opleider inventariseert reacties van 
studenten, zonder erop in te gaan.

6.3 De opleider gaat met de studenten 
in gesprek over de opbrengsten van 
peerfeedback, stelt er vragen over 
en gaat in op de antwoorden van de 
studenten.

 

Peerfeedback
Aspect Studenten wisselen geen 

informatie uit over het aspect of 
maken geen gebruik van criteria 
(GA)
1

Studenten geven elkaar informa-
tie over het aspect en verwijzen 
daarbij naar criteria (IO)

2

Studenten gaan met elkaar 
in gesprek over het aspect en 
maken daarbij expliciet gebruik 
van criteria (D)
3

1 Bespreken feedback-
behoeften (feed-up)

1.1 Studenten spreken niet met elkaar 
over hun feedbackbehoeften

1.2. Studenten benoemen hun feed-
backbehoeften en verwijzen daarbij 
naar de criteria.

1.3 Studenten gaan met elkaar in 
gesprek over hun feedbackbehoeften 
en relateren die aan de criteria.

2 Feedback geven
(feedback)

2.1 Studenten geven elkaar geen 
feedback; ze gebruiken geen criteria 
bij het geven van feedback.

2.2 De feedback heeft betrekking op 
de criteria voor de opdracht.

2.3 De feedback heeft betrekking op 
de criteria voor de opdracht; studenten 
gaan met elkaar in gesprek over 
waarom zij vinden dat het werk wel/
niet aan de criteria voldoet.

3 Handvatten geven
(feed-forward)

3.1 Studenten geven elkaar geen tips 
om het werk te verbeteren; gegeven 
tips hebben geen betrekking op de 
afgesproken criteria.

3.2 Studenten geven elkaar tips om 
het werk te verbeteren op basis van 
de criteria.

3.3. Studenten geven elkaar tips 
op basis van de criteria; studenten 
onderbouwen hun tips aan de hand 
van de criteria.
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 Onderzoek

Gelijke kansen door gestandaardiseerde 
toetsen: wat vindt de leraar?
Marijke van Vijfeijken, Edwin Buijs, Tamara van Schilt-Mol - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dit artikel beschrijft een kwalitatief onderzoek naar opvattingen van leraren in het primair onderwijs over 
de emancipatorische functie van gestandaardiseerde toetsen: het gebruik van toetsen als instrument om 
kansenongelijkheid te voorkomen. Twee onderzoeksvragen staan centraal. De eerste onderzoeksvraag richt 
zich op opvattingen van leraren over de noodzaak van gestandaardiseerde toetsen om kansenongelijkheid 
te voorkomen. De tweede onderzoeksvraag richt zich op verklaringen die leraren primair onderwijs geven 
voor de geconstateerde kansenongelijkheid van leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) 
bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, ondanks het gebruik van een gestandaardiseerde eindtoets. 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen hebben semigestructureerde interviews plaatsgevonden 
met zestien leraren. Deze leraren geven geen eenduidig antwoord op de vraag of zij gestandaardiseerde 
toetsen noodzakelijk vinden ter voorkoming van kansenongelijkheid. Niet alle leraren zijn zich bewust van 
de huidige kansenongelijkheid. Als verklaring voor kansenongelijkheid geven zij aan dat bij het geven van 
een schooladvies ook andere factoren meegewogen worden, zoals werkhouding, ambities van ouders en 
thuisondersteuning. Ook kan er sprake zijn van (onbewuste) vooroordelen. De onderzoekers adviseren 
schoolteams een gezamenlijke visie te ontwikkelen op kansengelijkheid, een kritische zelfanalyse te doen 
ten aanzien van het bestaan van (on)gelijke kansen en het gesprek te voeren over ethische dilemma’s in de 
onderwijspraktijk rondom gestandaardiseerde toetsen en gelijke kansen. De lerarenopleiding kan aanstaande 
leraren voorbereiden op het voeren van een dialoog met collega’s over ethische dilemma’s bij het nemen van 
rechtvaardige beslissingen voor differentiatie en schooladviezen in het licht van gelijke kansen.

Inleiding
Van het onderwijs wordt verwacht dat het eraan bijdraagt dat kinderen, ongeacht hun afkomst, gelijke kansen 
krijgen om hun talenten te ontplooien. Kansenongelijkheid wordt in Nederland gezien als een ongewenste 
situatie, zoals blijkt uit het onderwijsbeleid, dat zich richt op het bestrijden van achterstanden door onder 
meer voorschoolse educatie, schakelklassen en weekend- en/of zomerscholen. Vanuit de ideologie van 
gelijke kansen is het onrechtvaardig als kinderen met een vergelijkbare aanleg en prestaties een verschillende 
kans hebben op een succesvolle schoolcarrière vanwege achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau 
van ouders, inkomen en cultureel kapitaal van ouders (Denessen, 2017). In de praktijk blijkt het echter niet 
eenvoudig om alle leerlingen gelijke kansen te bieden. Vooral de verschillen tussen kinderen uit verschillende 
sociaaleconomische milieus zijn groot, groter dan de verschillen in culturele achtergrond (Timmermans, 
Kuyper, & Van der Werf, 2015). De invloed van deze sociaaleconomische status (SES) van leerlingen op 
leerkansen blijkt, ook vergeleken met andere landen, in Nederland groot te zijn (Van de Werfhorst, Elffers, & 
Karsten, 2015).

Gestandaardiseerde toetsen als middel om gelijke kansen te bevorderen
Al sinds eind jaren zestig benoemen onderwijssociologen gestandaardiseerde toetsen als essentieel 
instrument om de kansen van kinderen met een lage SES, ook wel aangeduid als ‘kansarme leerlingen’, 
te verbeteren. Aan gestandaardiseerde toetsen wordt daarmee een emancipatorische functie toegekend 
(Mertens, 2016; Van Heek, 1968). In Nederland worden objectieve, gestandaardiseerde toetsen (als onderdeel 
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van een compleet leerlingvolgsysteem) gedurende de gehele basisschoolperiode afgenomen. Daarmee wordt 
de cognitieve ontwikkeling van leerlingen op vakgebieden zoals rekenen-wiskunde, begrijpend en technisch 
lezen en spelling gevolgd en in kaart gebracht. Sinds 2015 zijn basisscholen verplicht een leerlingvolgsysteem 
te gebruiken en een gestandaardiseerde eindtoets1 af te nemen. 
Ook in internationale wetenschappelijke literatuur wordt benadrukt dat gestandaardiseerde toetsen het 
verschil kunnen maken voor vooral leerlingen uit achterstandssituaties. Gestandaardiseerde toetsen zijn 
nodig om objectieve en betrouwbare informatie te verschaffen aan leerlingen en leraren. Deze toetsen kunnen 
voorkomen dat leraren inaccurate inschattingen maken die voortkomen uit (onbewuste) vooroordelen over 
kansarme leerlingen (Brown & Hattie, 2012).
Rapportages van de Inspectie van het Onderwijs (2016, 2018, 2020) laten echter zien dat kinderen met 
vergelijkbare prestaties naar lagere niveaus van voortgezet onderwijs gaan naarmate hun ouders lager 
zijn opgeleid en/of een lager inkomen hebben. Dit roept de vraag op of de emancipatorische functie van 
gestandaardiseerde toetsen wel voldoende wordt benut (Elffers, 2020). Het doel van dit artikel is tweeledig. 
Ten eerste geeft het inzicht in de opvattingen van leraren in het primair onderwijs (PO) over gestandaardiseerde 
toetsen voor het voorkomen van kansenongelijkheid. Ten tweede geeft het inzicht in de verklaringen die 
PO-leraren geven voor het feit dat leerlingen met een lagere SES, ondanks vergelijkbare prestaties op de 
gestandaardiseerde eindtoets, lagere schooladviezen krijgen dan leerlingen met een hoge(re) SES.

Vooroordelen bij differentiatiebeslissingen en schooladvies
Verschillende wetenschappelijke studies in Nederland hebben consistent aangetoond dat PO-leraren door te 
lage verwachtingen van kansarme leerlingen, onjuiste schooladviezen geven voor het voortgezet onderwijs 
(Timmermans et al., 2015). Onderzoek naar de vorming van verwachtingen heeft laten zien dat vooroordelen 
gerelateerd aan sociale klasse hierin een belangrijke rol spelen (Rubie-Davies, 2015). Meta-analyses 
hebben aangetoond dat leraren over het algemeen accurate verwachtingen hebben van hun leerlingen. 
Voor gestigmatiseerde groepen leerlingen zoals leerlingen met een lagere SES is dat echter anders (Jussim 
& Harber, 2005). Over deze leerlingen worden wel vaak inaccurate verwachtingen gevormd. Naarmate de 
leraar in sterkere mate stereotiepe opvattingen heeft over leerlingen met een lage SES, ligt het gevaar voor 
het vormen van inaccurate verwachtingen eerder op de loer (Rubie-Davies, 2015). Onjuiste verwachtingen 
van leraren leiden in dat geval tot inaccurate inschattingen van de potentie van deze leerlingen (Babad, 
2016; Rubie-Davies, 2015). Een negatieve consequentie hiervan kan zijn dat een leerling – als gevolg van 
een onjuiste inschatting van zijn of haar capaciteiten – bepaalde leerstof niet krijgt aangeboden en daarmee 
letterlijk de kans niet krijgt te leren (Rubie-Davies, 2015). Deze verschillen in leerkansen tussen leerlingen 
leiden logischerwijs tot verschillen in leerresultaten. Negatieve effecten van te lage verwachtingen van leraren 
vinden plaats gedurende de gehele schoolloopbaan van leerlingen, zoals bij het aanpassen van leerstof, 
plaatsen in een niveaugroep en overgangsbeslissingen.

Doel en onderzoeksvragen
Beslissingen zoals differentiatie en een schooladvies worden gebaseerd op afwegingen die leraren maken. 
Deze komen voort uit een visie of opvattingen die zij hebben op onderwijs (Schiro, 2013) en de beelden die 
zij hebben gevormd over hun leerlingen (Rubie-Davies, 2015). De mate waarin leraren ervan overtuigd zijn 
dat het afnemen van gestandaardiseerde toetsen relevant is voor het voorkomen van kansenongelijkheid, 
beïnvloedt de manier waarop zij daarvan gebruikmaken (Brown & Hattie, 2012) en daarmee ook het effect op 
kansengelijkheid. Onderhavig onderzoek kan een bijdrage leveren aan de dialoog over de relatie tussen het 
gebruik van gestandaardiseerde toetsen bij belangrijke beslissingen en kansen(on)gelijkheid.

1  Scholen mogen hierbij kiezen uit verschillende door de minister van OCW toegelaten eindtoetsen. Voor de leesbaarheid wordt in dit 
artikel gesproken over ‘de eindtoets’, waarbij verwezen wordt naar alle toegelaten eindtoetsen. 
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De volgende twee onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
1.  In hoeverre vinden PO-leraren dat gestandaardiseerde toetsen noodzakelijk zijn voor het voorkomen van 

kansenongelijkheid? 
2.  Hoe verklaren PO-leraren dat leerlingen met vergelijkbare prestaties op de eindtoets vaker naar lagere 

niveaus van het voortgezet onderwijs gaan naarmate hun ouders lager zijn opgeleid en/of een lager 
inkomen hebben?

Onderzoeksaanpak
Dit artikel rapporteert over een deel van de resultaten uit een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen van 
leraren over vier verschillende actuele onderwijsvraagstukken in relatie tot kansengelijkheid: differentiatie, 
segregatie, inclusief onderwijs en gestandaardiseerde toetsen. 

Methodiek
Voor het volledige onderzoek is een interviewleidraad voor de vier vraagstukken ontwikkeld. In dit artikel 
wordt alleen gerapporteerd over het vraagstuk met betrekking tot gestandaardiseerde toetsen. De totale 
semigestructureerde interviews namen gemiddeld een uur tijd in beslag, waarbij ongeveer vijftien minuten 
over kansengelijkheid en gestandaardiseerde toetsen gesproken is. Zestien leraren, die geworven zijn via 
schoolbesturen en schoolleiders uit het netwerk van de onderzoekers werkzaam bij Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN), hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
De geïnterviewden waren vier mannen en twaalf vrouwen in de leeftijd van 28 tot en met 59 jaar met vijf tot 
dertig jaar ervaring in het onderwijs. Drie van de leraren gaven les in een groep 1-en-2-combinatie, twee in 
een groep 4-en-5-combinatie, twee in een groep 5-en-6-combinatie, één in groep zes, vier in groep 7 en drie 
in groep 8. Eén respondent was werkzaam als interne begeleider.

Als opmaat voor de interviews is mondeling een tekst voorgelegd aan de deelnemers (zie Figuur 1). In deze 
tekst worden argumenten voor en tegen de gestandaardiseerde eindtoets benoemd. Er is bewust voor 
gekozen om kansengelijkheid in de tekst als argument vóór het gebruik van een gestandaardiseerde eindtoets 
te benoemen. Hiermee is voorkomen dat leraren alleen voor- en nadelen van de eindtoets gaan opsommen, 
en is gerealiseerd dat zij ook ingaan op kansengelijkheid in relatie tot de eindtoets. De tekst in Figuur 1 
gaat specifiek over de eindtoets. In het gesprek wordt het gebruik van gestandaardiseerde toetsen breder 
besproken door ook in te gaan op het gebruik van gestandaardiseerde toetsen in het leerlingvolgsysteem. 

Figuur 1. Onderwijsvraagstuk gestandaardiseerde toetsen.
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Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 1 is na het voorlezen van de tekst de volgende startvraag 
gesteld: Wat is jouw mening over het gebruik van gestandaardiseerde toetsen in het onderwijs; is het wel of 
niet noodzakelijk voor het voorkomen van kansenongelijkheid en waarom? Er zijn vervolgvragen gesteld met 
het doel om meer inzicht te krijgen in wat leraren verstaan onder kansengelijkheid en in de argumenten die 
zij gebruiken voor het wel of niet noodzakelijk vinden van gestandaardiseerde toetsen bij het voorkomen van 
kansenongelijkheid. Om onderzoeksvraag 2 te kunnen beantwoorden is de vraag gesteld hoe zij verklaren 
dat leerlingen met vergelijkbare prestaties op de eindtoets vaker naar lagere niveaus van het voortgezet 
onderwijs gaan naarmate hun ouders lager zijn opgeleid en/of een lager inkomen hebben. Voorafgaand aan 
deze vraag is aan de leraren verteld dat de Inspectie van het Onderwijs deze discrepantie heeft geconstateerd 
en dit beschouwt als belangrijke indicator van de huidige kansenongelijkheid in het onderwijs.

Analyse en rapportage
Elk interview is opgenomen en getranscribeerd. Er is gebruikgemaakt van interpretatieve fenomenologische 
analysetechniek (IPA) (Pietkiewicz & Smith, 2014). Hierbij ligt de focus op het begrijpen van de opvattingen 
van iedere leraar vanuit de context waarin zij werken en de ervaringen die zij hebben met de thematiek. De 
onderzoekers hebben hiervoor de transcripten meerdere keren nauwkeurig gelezen en de audio-opnames 
beluisterd. In de transcripten zijn informatieve uitspraken gearceerd en zijn notities gemaakt over bijvoorbeeld 
de stijl waarin de leraar spreekt (bijvoorbeeld aarzelend of overtuigend), de inhoud of context-relevante 
kenmerken en initiële interpretatieve opmerkingen. Vervolgens zijn tijdens een werkbijeenkomst met de drie 
onderzoekers de notities gebruikt om te komen tot analysecodes die met behulp van het softwareprogramma 
Atlas.ti gelinkt zijn aan de passages in de transcripten. 
Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te waarborgen hebben de onderzoekers vijf dezelfde interviews op 
dezelfde manier geanalyseerd. Hieruit bleek een grote mate van overlap van koppeling van tekstpassages aan 
de geïdentificeerde analysecodes. Op basis van de interpretatieve fenomenologische analyse zijn vervolgens 
de twee onderzoeksvragen beantwoord in een narratief verslag geïllustreerd met fragmenten uit de interviews; 
dit wordt gepresenteerd in de resultaten en conclusies. Het analytisch commentaar van de onderzoekers op 
het narratief verslag wordt besproken in de discussieparagraaf.

Resultaten en conclusies
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is de tekst uit Figuur 1 voorgelezen en zijn open vragen gesteld. In 
deze paragraaf worden de resultaten weergegeven. We starten met een beschrijving van wat leraren verstaan 
onder het begrip kansengelijkheid. Vervolgens gaan we in op de ervaren noodzaak voor het voorkomen 
van kansenongelijkheid (onderzoeksvraag 1) en de verklaringen die leraren geven voor de verschillen in 
schooladvisering bij vergelijkbare prestaties op eindtoetsen (onderzoeksvraag 2).

Gelijke kansen in het onderwijs volgens PO-leraren
De geïnterviewde leraren vinden het moeilijk om antwoord te geven op de vraag wat kansengelijkheid is. 
De beschrijvingen die aan dit begrip worden gegeven verschillen sterk van elkaar. De leraren zoeken naar 
woorden om te beschrijven wat zij onder kansengelijkheid verstaan: “Gelijke kansen in het onderwijs. Goh, 
dat vind ik moeilijk. Ja, dat ze wel allemaal dezelfde mogelijkheid krijgen om hetzelfde te kunnen doen en te 
leren, alleen op hun gericht of wat ze aankunnen, maar dat je wel dat wat ze moeten leren, dat ze dat ook 
aangeboden krijgen. Je probeert ze ook vooruit te helpen, of wat dat dan ook is. Ja, dat vind ik moeilijk.” In de 
antwoorden die leraren geven, is het maatschappelijk perspectief op kansengelijkheid (te weten de ‘gelijke-
kansenideologie’: ieder een gelijke kans op een succesvolle schoolcarrière ongeacht achtergrondkenmerken) 
vaak niet te herleiden. Leraren geven vooral inhoud aan het begrip gelijke kansen vanuit een meer pedagogisch 
en soms didactisch perspectief: “Gelijke kansen, dat is… Wij werken bijvoorbeeld met een schaduwtoets van 
rekenen, en ieder kind kan aangeven waar hij dan nog instructie wil, en dan plan je de kinderen allemaal in. 
Kinderen die alles goed beheersen, die ga je compacten en verrijken. Dus ook daarin zorg jij dat je gelijke 
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momenten aan instructie geeft.” Gelijke kansen bieden wordt ook beschreven vanuit het perspectief dat 
iedereen evenveel ondersteuning moet krijgen op school ongeacht de prestatie: “Nou ja, eigenlijk zou ik 
willen, inderdaad meer tijd hebben om kinderen individueel te begeleiden en dat zit hem ook op een 
organisatorisch punt en eigenlijk wel inderdaad ieder kind evenveel kansen geven en evenveel tijd geven. En 
evenveel kansen bedoel ik dan niet om op hetzelfde niveau uit te komen, want dat is gewoon niet reëel. Je 
kunt niet alle kinderen uiteindelijk op hetzelfde niveau maar je moet wel alle kinderen de kans geven om te 
ontwikkelen. En dat betekent dat je van alle kinderen moet kunnen zien en dat je niet alleen bezig moet zijn 
met je kinderen die aan de ene kant uitvallen of die aan je andere kant uitvallen.”

Gestandaardiseerde toetsen voor het voorkomen van kansenongelijkheid
De vraag of gestandaardiseerde toetsen noodzakelijk zijn voor het voorkomen van kansengelijkheid wordt 
niet eenduidig beantwoord. De leraren lijken hier niet zo’n uitgesproken opvatting over te hebben. Dit 
blijkt uit startzinnen als: “Ja, dat is een mooie discussie”, “Ik vind dat een hele lastige” en “Bij de eerste 
[argumenten tegen de gestandaardiseerde eindtoets] dacht ik: ja. Maar bij de tweede [argumenten voor de 
gestandaardiseerde eindtoets] dacht ik ook: ja”.
Regelmatig komt het voor dat een leraar start met de mening dat gestandaardiseerde toetsen niet noodzakelijk 
zijn voor kansengelijkheid, om daarna toch zelf argumenten te geven voor gestandaardiseerde toetsen. Dit 
geldt zowel voor gestandaardiseerde toetsen binnen het leerlingvolgsysteem als voor de eindtoets. 

De meeste leraren vinden dat gestandaardiseerde toetsen waardevol zijn als check of controlemiddel ter 
bevestiging van hun eigen inschattingen van het niveau van de leerling gedurende de schooljaren en voor het 
schooladvies. In die zin erkennen zij de objectiviteit van de toets: “Wat dat betreft kan het denk ik geen kwaad 
om een eindtoets af te nemen, alhoewel het een momentopname is. Dan vind ik het prima dat er een eindtoets 
is. Maar ook een beetje als bescherming voor jou als leerkracht. Of de spiegel die het je voorhoudt. Ik had een 
bepaalde indruk van deze leerling, klopt die indruk? Daar ben ik wel een voorstander van.” Daarnaast vinden 
sommige leraren de toetsen waardevol als middel om anderen en/of zichzelf te wapenen tegen eventuele 
onbewuste vooroordelen: “Ik weet niet zo goed, ik zou het wel graag willen dat ik dat echt kon zeggen, van: 
‘Nee, dat hebben we niet nodig en dan zijn we nog steeds heel objectief.’ Maar dat moet dan nog wel blijken 
of dat ook echt kan. Want je zit inderdaad wel met vooroordelen, met aannames van leerkrachten. Sowieso 
heel veel verschil tussen leerkrachten over hoe ze naar dingen kijken. Dus dat vind ik wel een lastige. Dus 
wat dat betreft, als je op dat punt kijkt, kun je beter een gestandaardiseerde toets afnemen. Dan is het voor 
iedereen hetzelfde even.” 
Daartegenover staat dat sommige leraren vinden dat zij ook zonder gestandaardiseerde toetsen goede 
inschattingen kunnen maken van het niveau van de leerlingen; tenminste als ze voldoende leservaring hebben: 
“Als je wat langer in het onderwijs zit dan heb je die toets niet nodig om te zien of kinderen uitvallen op 
bepaalde gebieden, want dan weet je dat.” Meer ervaren leraren benadrukken dan ook dat gestandaardiseerde 
toetsen vooral voor beginnende leraren een hulpmiddel kunnen zijn voor het verzorgen van een passend 
onderwijsaanbod: “Maar voor jonge leerkrachten is het juist heel fijn en is het echt een belangrijk instrument 
om je onderwijs te kunnen differentiëren en aan te kunnen passen, omdat je het niet altijd meteen zelf kunt 
zien. Dus het is wel degelijk een belangrijk instrument, maar het gaat erom hoe je het gebruikt.”

De leraren benoemen ook negatieve effecten van de inzet van gestandaardiseerde toetsen op gelijke 
kansen. Leerlingen kunnen stress en/of faalangst krijgen omdat zij zichzelf veel druk opleggen om goed 
te presteren en/of (onbewust) dat gevoel meekrijgen van ouders of leraren. Deze stress of faalangst kan 
zo sterk zijn dat leerlingen slechter presteren en niet kunnen laten zien wat zij daadwerkelijk in potentie in 
zich hebben. Dit speelt in grotere mate voor de eindtoets dan voor toetsen uit het volgsysteem: “Dat vind 
ik juist kansenongelijkheid. Als jij iemand bent die zenuwachtig is voor toetsen, dan bak je er niets van.” 
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Samengevat. Leraren hebben moeite met het definiëren van wat zij verstaan onder kansengelijkheid en 
hanteren vaker een pedagogisch perspectief op gelijke kansen dan het maatschappelijke perspectief 
vanuit de ‘gelijke-kansenideologie’. Ook de vraag of gestandaardiseerde toetsen noodzakelijk zijn om 
kansenongelijkheid te voorkomen vinden ze moeilijk eenduidig te beantwoorden. De meeste leraren erkennen 
de noodzaak van gestandaardiseerde toetsen om de objectiviteit te waarborgen en zichzelf te wapenen tegen 
(onbewuste) vooroordelen. Meer ervaren leraren zien die noodzaak minder. De leraren zien ook mogelijke 
negatieve effecten van gestandaardiseerde toetsen op kansengelijkheid. Dit kan ontstaan als leerlingen lagere 
scores (dan verwacht) behalen op een gestandaardiseerde toets door stress en/of faalangst en hierdoor geen 
passend onderwijsaanbod of schooladvies krijgen.

Verklaringen voor lagere schooladviezen voor kansarme leerlingen 
Aan de leraren is gevraagd hoe zij verklaren dat leerlingen met vergelijkbare prestaties op de eindtoets 
vaker naar lagere niveaus van het voortgezet onderwijs gaan naarmate hun ouders lager zijn opgeleid en/
of een lager inkomen hebben (onderzoeksvraag 2). De leraren geven in verschillende bewoordingen weer 
het zorgelijk te vinden dat er bij schooladvisering sprake is van kansenongelijkheid. Zij vinden het moeilijk te 
bedenken hoe deze situatie is ontstaan. Het volgende citaat laat zien dat het ook veel vragen oproept: “Nou, 
dat vind ik wel zorgelijk. Dat is, ja. Ja, dat zou niet moeten mogen. Nee, dat zou zo niet moeten zijn natuurlijk. 
Dan vraag ik me alleen af, waar zit dat dan in?” 
Er is ook sprake van oprechte verbazing omdat er volgens de leraren geen sprake is van het bewust creëren 
van ongelijke kansen, zoals het volgende citaat illustreert: “Veel vragen. Ik kan niet terugvinden wat ouders 
voor baan hebben en wat voor opleiding ze hebben. Ik vraag me af of dit wordt meegenomen in het advies. 
Dat is misschien mijn visie, dat het losstaat van elkaar. Het kan wat zeggen over het kind, maar het kan er ook 
volledig los van staan. Dan heb ik meer de vraag: hoe wordt het meegenomen? Is het iets objectiefs of nemen 
scholen het echt mee in hun advies? Het verbaast me.” 
Verschillende leraren die werken op een plattelandsschool of op een school met (relatief ) veel hoopopgeleide 
ouders nemen aan dat kansenongelijkheid alleen speelt op scholen met veel allochtone leerlingen of leerlingen 
van lager opgeleide ouders: “Ik vind dat best wel schrijnend. Ik herken mezelf daar niet in, ook onze school 
niet. Maar ik denk ook dat wij een hele andere populatie hebben en er dus totaal niet mee te maken hebben. 
Maar ik ken wel vriendinnen die wel lesgeven op een school waar ouders bijna geen Nederlands kunnen en 
ze door de broer naar school gebracht worden, bij wijze van spreken. Daar ligt dat heel anders. Het is heel 
persoonlijk. Het is leerkrachtafhankelijk en schoolafhankelijk hoe daar dan mee om wordt gegaan.”
Sommige leraren expliciteren dat zij iedere leerling een kans geven en dat zij niet op de hoogte zijn van de 
SES van leerlingen en dit daardoor ook niet (on)bewust mee kunnen nemen in hun oordeel. Daarnaast zien zij 
een bevestiging in hun oordeel omdat leerlingen van hun school uiteindelijk ook het geadviseerde niveau van 
onderwijs volgen en behalen.

De verklaringen die leraren geven voor het gegeven dat leerlingen met een lagere SES, ondanks vergelijkbare 
prestaties, vaker een lager advies krijgen dan leerlingen met een hoge(re) SES, zijn:

1 Onbewuste vooroordelen
De leraren sluiten niet uit dat zij zelf weleens onbewust lagere verwachtingen kunnen hebben van bepaalde 
leerlingen door bijvoorbeeld de thuissituatie of achtergrond: “Aannames: Die zal het wel niet halen. En dan 
de zorgen. Dan geef ik hem wat zekerheid. Dus dan zet ik wat lager in, dan zal hij wel succesvol zijn.” Een 
lager schooladvies is dan niet bedoeld om minder kansen te geven maar is een goedbedoeld advies ter 
bescherming van de leerling: “Ik kan me voorstellen dat het ontstaat. Ik denk dat het soms uit een stukje 
bescherming wordt gedaan. Dat je denkt van: ik bescherm die leerling om het hem niet te moeilijk te maken 
want hij heeft het al moeilijk op andere plekken.” 
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2 Lage ambities bij laagopgeleide ouders
De leraren benoemen dat lage ambities van ouders die zelf laagopgeleid zijn, eraan bijdragen dat het 
schooladvies lager uitvalt dan bij leerlingen met ouders die een hogere opleiding hebben gehad. Sommige 
leraren hebben de ervaring dat zij laagopgeleide ouders ervan moeten overtuigen dat hun kind een hogere 
opleiding aankan dan die zij zelf hebben gevolgd: “Laagopgeleide ouders gaan vaak zelf lager zitten met 
hun advies. Ze denken: ‘Maar die van mij kan toch niet...?’ Daarom hebben we vaak die gesprekken: ‘Dat 
kan hij wel.’” Een andere leraar verwoordt dit door de ambities van laagopgeleide ouders te vergelijken met 
de ambities van hoogopgeleide ouders: “De hoger opgeleiden overschatten hun kinderen soms. Dat is het 
verschil. Bij lager opgeleide ouders heb je vaak gesprekken als: ‘Maar dat kan hij wel. Geloof ons. Ga ervoor.’ 
Bij hoogopgeleide ouders moeten we vaak zeggen: ‘Maar daar wordt je kind doodongelukkig van.’ Dus als 
er een verschil is, is dat het verschil.” Leerlingen kunnen ook de ambities van ouders overnemen en/of zelf 
lagere ambities hebben doordat ze al vroeg weten voor welk beroep ze willen leren en welke opleiding ze 
daarvoor nodig hebben. Dit geldt meestal voor praktische beroepen, waarvoor in de meeste gevallen ook 
een lagere opleiding nodig is. Dan kiezen deze leerlingen zelf voor een lagere opleiding dan wellicht volgens 
de eindtoets of schooladvies haalbaar is: “Soms kunnen ouders ook aangeven, en het kind, van: ‘Ik wil toch 
kapster worden’, ik zeg maar iets, dus dat het door de ouders zelf al bepaald is van: ‘Ik wil gewoon iets met 
mijn handen doen, ik wil gewoon timmeren, ik vind leren niks aan.’ Dat dat al is bedacht van: ‘Het is prima dat 
ik dit of dat ga doen en dan hoef ik niet naar een theoretische opleiding, niet naar vmbo-t, want hij of zij wil 
toch het liefst de verzorging in’, weet ik veel. Dat kun je ook vanuit vmbo-t.” 
 
3 Minder ondersteunende thuissituatie
De leraren kunnen zich voorstellen dat bij het geven van een schooladvies leraren rekening houden met 
de hoeveelheid ondersteuning die leerlingen van huis uit kunnen krijgen. Bij een twijfelgeval tussen twee 
niveaus zal bij een leerling die ouders heeft die hun kind weinig kunnen begeleiden bij het huiswerk, eerder 
de laagste keuze worden gemaakt: “Ik kan me ook voorstellen dat daar soms ook een redenatiewijze achter 
zit: een leerling moet het gaan doen. Soms heeft een leerling daadwerkelijk dat je denkt… Bij wijze van, we 
hebben het over kader/mavo. Wordt het mavo of kader? Daarin is de leerling soms afhankelijk van de steun die 
er thuis wel of niet is. De steun kan zowel mentaal zijn, van: er voor je zijn als kind, maar ook soms cognitief. 
Ik denk met name mentaal dat het wel… dat je soms ernaar kijkt van, deze leerling moet het wel in zijn uppie 
gaan doen. En dat je daar soms denkt: gaat die leerling dat in zijn uppie kunnen? Omdat zijn ouders hem bij 
wijze van mentaal niet ondersteunen.” 

4 Werkhouding
De leraren geven aan dat de werkhouding van leerlingen een (belangrijke) rol kan spelen in het schooladvies: 
“Kijk, als iemand op een Cito havo scoort met een keurige werkhouding, inzet in de klas en de methode-
toetsen op niveau, dan geef ik die een havo/vwo-advies. Kinderen die havo scoren op de Cito en die er verder 
niks voor doen en waar je je zorgen over maakt gezien de thuissituatie, kun je beter wegzetten met t-havo 
met doorgroeimogelijkheden.” De gedachte is dat kansarme leerlingen vaker een minder goede werkhouding 
hebben en mogelijk hierdoor ook eerder een lager schooladvies krijgen dan op grond van prestaties verwacht 
kan worden: “Ik kan me er iets bij voorstellen dat bijvoorbeeld werkhouding, de houding, dat dat mee zou 
kunnen spelen. Dat die kinderen ook minder gemotiveerd zijn om te willen leren, en dat speelt ook mee, want 
je moet ook iets doen op de middelbare school. Ik denk dat dat mee zou kunnen spelen. Het gedrag van een 
kind, werkhouding en gedrag, dat dat meespeelt.”

Samengevat. Er komen verschillende emoties naar boven als gevraagd wordt naar verklaringen voor de lagere 
schooladviezen voor leerlingen met een lagere SES dan voor leerlingen met een hogere SES met vergelijkbare 
prestaties. De leraren maken zich zorgen, zijn verbaasd of kunnen zich er nauwelijks iets bij voorstellen. 
Daarentegen komen ze wel met vier mogelijke verklaringen. Leraren kunnen last hebben van (onbewuste) 
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vooroordelen ten aanzien van kansarme leerlingen (1). Leraren (en ook leerlingen) kunnen worden beïnvloed 
door lage ambities van de ouders (2). Leraren zien dat leerlingen weinig ondersteuning krijgen van huis uit 
en geven ter bescherming van de leerling een lager advies (3). Kansarme leerlingen hebben vaker een minder 
goede werkhouding en dit speelt ook een rol bij het uiteindelijke advies (4).

Discussie
Ondanks dat de Inspectie van het Onderwijs al in 2015 de noodklok luidde omdat de kansenongelijkheid was 
gestegen, is de laatste jaren geen verbetering geconstateerd (Inspectie van het Onderwijs, 2018, 2020). Uit de 
interviews die in het kader van het onderzoek zijn gevoerd, komt naar voren dat leraren zich niet altijd bewust 
lijken te zijn van de ongelijke kansen van leerlingen met een lage SES, zogenoemde kansarme leerlingen. 
Gestandaardiseerde objectieve toetsen kunnen leraren in het algemeen behoeden voor vooroordelen ten 
aanzien van de potentie van leerlingen. Uit de interviews komt echter naar voren dat leraren ook andere 
kenmerken dan prestaties op gestandaardiseerde toetsen meenemen – zoals werkhouding, ambities 
van ouders en ondersteuning van huis uit – bij het nemen van beslissingen voor het onderwijsaanbod of 
schooladvies. Hoewel het begrijpelijk is dat beslissingen worden genomen op basis van een totaalbeeld 
van een leerling vormt dit mogelijk wel een probleem. Dit is het geval als bij het inschatten van factoren als 
werkhouding, ambities van ouders en ondersteuning van huis uit (onbewuste) vooroordelen een rol spelen en 
leraren hierdoor onjuiste inschattingen maken. Zeker met de kennis dat vooroordelen en onjuiste inschattingen 
van leerlingen uit gestigmatiseerde groepen zoals leerlingen met een lage SES vaak voorkomen (Jussim & 
Harber, 2005; Rubie-Davies, 2015; Timmermans et al., 2015). Dit brengt de gelijke-kansenideologie in gevaar: 
Hebben alle kinderen – ongeacht opleidingsniveau van ouders, inkomen en cultureel kapitaal van ouders – 
met een vergelijkbare aanleg en prestaties dan wel evenveel kansen op een succesvolle schoolcarrière?

Om de emancipatorische functie van gestandaardiseerde toetsen tot haar recht te laten komen – en daarmee 
kansengelijkheid te bevorderen – is het van belang dat schoolteams een gezamenlijke visie ontwikkelen 
op het gebruik van gestandaardiseerde toetsen ter voorkoming van kansenongelijkheid. Dit betekent dat 
leraren met elkaar het gesprek aan moeten gaan over wat zij onder gelijke kansen verstaan en een kritische 
zelfanalyse moeten doen met betrekking tot gelijke kansen op hun eigen school. Om te voorkomen dat 
onbewuste vooroordelen de kansen van kansarme leerlingen belemmeren, is bewustwording van de invloed 
van de eigen leraarverwachtingen op leerresultaten noodzakelijk. Leraren kunnen met elkaar het gesprek 
voeren door het bespreken van ethische dilemma’s die zich voordoen in de onderwijspraktijk rondom 
gestandaardiseerde toetsen, gelijke kansen en schooladvisering. Hierin kan de betekenis en het belang van 
factoren als werkhouding, ondersteuning van huis uit en ambities van ouders bij het nemen van beslissingen 
voor differentiatie en schooladvisering aan bod komen. Ook op de lerarenopleiding is aandacht nodig 
voor begripsvorming van kansengelijkheid en de emancipatorische taak van het onderwijs, en de rol die 
gestandaardiseerde toetsen hierin kunnen spelen. De lerarenopleiding kan aanstaande leraren voorbereiden 
op het kunnen voeren van een dialoog met collega’s over ethische dilemma’s bij het nemen van beslissingen 
voor differentiatie en schooladviezen in het licht van gelijke kansen (Van Vijfeijken, Denessen, Van Schilt-Mol, 
& Scholte, 2019, 2020). 
De in dit artikel beschreven resultaten maken deel uit van een promotietraject naar differentiatieopvattingen 
van PO-leraren in relatie tot hun differentiatiepraktijk in de context van sociale rechtvaardigheid en 
kansengelijkheid. Vervolgonderzoek binnen dit traject zal zich mede richten op het ontwerpen en evalueren 
van professionaliseringsactiviteiten voor (toekomstige) leraren en schoolteams gericht op het tegengaan van 
kansenongelijkheid.
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