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niets dan goeds?

In het verleden was het niet altijd even makkelijk om ie-
mands taalvaardigheid in het Nederlands vast te stellen. 
Er werd toen vaak ook minder aandacht besteed aan ie-

mands precieze niveau van taalvaardigheid. Tegenwoor-
dig is dat anders: toetsen genoeg, die voor iedereen over-

al en altijd worden ingezet, zo lijkt het wel. Dat geeft 
weer aanleiding tot allerlei kritische reacties. Is de toets-

cultuur niet te veel doorgeslagen en hechten we niet te 
veel waarde aan de toetsresultaten? En is het zo dat een 

toets alleen maar goeds oplevert?

Laat ik voorop stellen dat ik in het algemeen niets tegen 
toetsen heb. Goed onderwijs houdt het stellen van doelen 
in, een interventie gericht op het behalen van die doelen 
en een evaluatie om na te gaan of de doelstellingen zijn 
behaald. Vaak bestaat de evaluatie uit de afname van een 
toets. Maar dat is zeker geen wet van Meden en Perzen. 
Er zijn ook andere evaluatiemogelijkheden, zoals het vo-
eren van een gesprek, het uitvoeren van een observatie of 
het samenstellen van een portfolio. Aan al deze manieren 
van evaluatie zijn voor- en nadelen verbonden. 
 

Betrouwbaar en Solide
Het grootste voordeel van een taalvaardigheidstoets is wel 
dat in relatief korte tijd een beeld kan worden verkregen 
van (een onderdeel van) iemands taalvaardigheid. Daar 
staat als veelgenoemd bezwaar tegenover dat een toetsuit-
slag een momentopname weergeeft en dat niet alle aspec-
ten van taalvaardigheid even gemakkelijk met behulp van 
een toets kunnen worden gemeten. Dat heeft vooral te 
maken met de psychometrische eisen waaraan een toets 
moet voldoen. Daarbij moet met name worden gedacht 
aan de betrouwbaarheid van een toets (meet deze vandaag 
hetzelfde als morgen?) en aan de validiteit (meet de toets 
wat hij moet meten?). Dat is bijvoorbeeld de reden waar-
om de cito eindtoets basisonderWijs die bij leerlingen 
in groep 8 wordt afgenomen wel de onderdelen invullen 
van teksten, spelling, begrijpend lezen en woordenschat 
bevat, maar geen spreek- en gespreksvaardigheid. Het is 
voor mondelinge taalvaardigheid namelijk veel lastiger 
om een betrouwbare en valide toets samen te stellen. De 
Citotoets ligt dan ook niet voor niets onder vuur. Aan 
het oordeel van de leerkracht die de ontwikkeling van 
leerlingen gedurende langere tijd heeft kunnen volgen, 
wordt soms maar al te gemakkelijk voorbijgegaan. 
Bovendien zijn ook toetsdeskundigen het niet altijd eens 
over de beste manier van toetsing, zodat een evaluatie die 

gebaseerd is op een combinatie van verschillende tech-
nieken (bijvoorbeeld een toetsuitslag én een leerkrach-
toordeel) vaak de veiligste en beste keuze is.

Een schat aan informatie
Een tweede aandachtspunt betreft de vraag wat er met de 
uitslagen van een toets wordt gedaan. Scholen worden de 
laatste tijd door steeds meer instellingen (bestuur, ge-
meente, inspectie, enzovoort) verplicht om regelmatig 
allerlei toetsresultaten te verstrekken. Leerkrachten krij-
gen hierdoor soms het idee dat ze vooral voor deze in-
stanties bezig zijn om gegevens van de leerlingen aan te 
leveren. Veel leerkrachten realiseren zich daarentegen te 
weinig wat een schat aan informatie deze gegevens hun 

biedt en hoe ze daar vervolgens hun didactisch handelen 
op kunnen afstemmen. Ze hebben dat ook lang niet altijd 
geleerd in de opleiding die ze hebben genoten. Ze blijven 
daardoor het idee houden dat ze vooral doorgevers van 
informatie zijn zonder daar zelf op te reflecteren en na te 
gaan wat de toetsresultaten betekenen voor de vervolg-
stappen die ze in het onderwijsproces kunnen zetten. Op 
dat punt is naar mijn idee nog heel wat verbetering te be-
halen. Om die reden pleit ik voor meer aandacht voor 
toetsing, interpretatie van toetsresultaten en de implicaties 
daarvan voor de leerlingen in de opleiding van docenten.

Folkert Kuiken




