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HoofdstukHoofdstuk 6 

Beoordelingg van leerresultaten 

1.. Leereffecten 

Bijj  de discussies over de basisvorming werd duidelijk dat de kunstvakken 
zichh moesten legitimeren. Het was de vraag of het onderwijs in de kunstvak-
kenn aantoonbare leereffecten oplevert. En zo ja, zijn die effecten dan 
kenmerkendd en uniek voor de betreffende vakken? 

Inn 1985 publiceerden Haanstra en Van Oijen een inventarisatie van 
onderzoekk naar leereffecten van Kunstzinnige Vorming. Deze inventarisatie 
wass uitsluitend gericht op kwantitatief onderzoek en bevat voornamelijk 
publicatiess in het Engels uit de jaren 1979-1985. Zij betrof productieve en 
reflectievee kunstzinnige vorming voor alle leeftijdsgroepen, zowel binnen-
schoolss als buitenschools. 

Ditt rapport noemt niet alle onderzoek. De schrijvers melden het 'grijze 
onderzoeksgebied""  dat moeilijk te traceren is. omdat het of niet wordt gepu-
bliceerdd of niet in de gegevensbestanden voorkomt die de onderzoekers heb-
benn geraadpleegd (ERIC, EUDISED/ADION. FRANCIS). Ondanks deze 
beperkingenn in het materiaal zijn er verschillen te constateren tussen de di-
versee kunstvakken. 

Dee leereffecten worden in twee hoofdcategorieën onderverdeeld: 'instru-
mentele",, het vak als werkvorm of hulpmiddel voor niet vakspecifieke leer-
effecten,, en 'intrinsieke", vakspecifieke leereffecten. 

Bijj  onderzoek naar de instrumentele leereffecten is Drama sterk 
vertegenwoordigd.. Wat er aan onderzoek werd verricht, is gericht op crea-
tieff  denken, verandering van het zelfbeeld, het effect op sociaal gedrag en 
opp sociale vaardigheden, en effecten op andere leergebieden. 

Dee uitkomsten van onderzoeken naar effecten van Drama op creatief 
denkenn zijn wisselend, maar in het algemeen vrij mager.1 

Tweee onderzoeken tonen aan dat Drama met succes gebruikt kan worden 

11)) Haanstra en Van (Jijen 1985. p. 157. 
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omm vooroordelen ten opzichte van minderheden te verminderen \ 
Onderzoekk naar effecten van Drama op andere leergebieden richt zich 

voornamelijkk op taal bij jonge kinderen. Het gebruik van Drama ter 
bevorderingg van de spreekvaardigheid levert gunstiger resultaten op dan dat 
terr bevordering van de leesvaardigheid. 

Kwantitatieff  onderzoek naar intrinsieke leereffecten blijkt vrijwel geheel 
tee ontbreken, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de Beeldende Vorming. 
Voorr zover er onderzoek werd gedaan bij Drama, heeft zich dat toegespitst 
opp het terrein van de productieve vaardigheden. Opmerkelijk is dat op het 
gebiedd van de (esthetische) perceptie geen onderzoek is gevonden. 

Problemenn constateerden de schrijvers bij de diverse meetprocedures en 
meetinstrumenten.. Zij noemen het leerlingenverslag (zie daarover volgende 
paragraaf)) als mogelijk meetinstrument voor alle soorten kennis en vaardig-
heden,, maar met name voor fundamentele leerervaringen met betrekking tot 
dee leerling zelf (zelfkennis, zelfinzicht)/ 

Inn de Engelstalige literatuur wordt al enige tijd een toegenomen 
belangstellingg vastgesteld voor kwalitatief onderzoek. Een kwalitatieve aan-
pakk zou zich bij uitstek lenen om intrinsieke leerervaringen te onderzoeken.4 

2.. Leereffecten beoordelen 

Datt kwantitatief onderzoek slechts beperkte mogelijkheden biedt om leeref-
fectenn te beoordelen, was in Nederland begin jaren zeventig in onderwijs-
kundigee kringen reeds genoegzaam bekend. A.D. de Groot, de auctor intel-
lectualiss van wat later de CITO-toets voor het basisonderwijs zou heten, ver-
woorddee in 1974 de zwakte van "educational measurement'/ In die visie 
moetenn effecten objectief gemeten kunnen worden, en als men niet kan aan-
gevenn hoe het bereiken van een doel kan worden geconstateerd, d.i. gemeten 
inn termen van leerlinggedrag. dan is dat doel geen reëel doel. 

Dezee rechtlijnige manier van redeneren, stelt De Groot, heeft tot gevolg 
"datt wat wij nu. op deze manier meten niet dekt wat wij in de eerste plaats 

(2)) Haanstra en van Oijen 1985. p. 37. 

(3>> Haanstra en \an Oijen 1985. p 145. 

(4ii  Haanstra en van Oijen 19X5.p 150 

(5)(5) Groot. VI) de. To what purpose, to what effect, in: Methodological problems in research and 
developmentt in higher education, (ed Verreck. W A.). Suets & Zeitlinger b.\ . Amsterdam. 1974. 
p.. 16-44. 
Oroot.. AD de. (Her fundamentele enaringen: prolegomena tot een anaKse \an gesprekken met 
schakers,, in: Pedagogische studieën. 1974. p 329 -350 
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willenn met ons onderwijs". Hij schetst de tegenstelling tussen (sommige) 
onderwijskundigen/onderzoekerss en (sommige) praktijkmensen als "meting 
zonderr vorming versus vorming zonder meting". 

Metingg zonder vorming levert een dekkingsprobleem op. Veel van wat be-
langrijkk wordt geacht, is niet in meetbare doelstellingen te vertalen. Vor-
mingg zonder meting wijst het hele denken over de doelstellingenanalyse af. 
Voorr vrij veel en belangrijk geachte vormende doelen is geen duidelijkheid 
off  overeenstemming te bereiken over de precieze betekenis. Wat is bijvoor-
beeldd "karaktervorming"? 

Eenn tweede misvatting is dat dit soort doelstellingen, geheel of groten-
deelss van niet-cognitieve (niet-intellectuele. niet-rationele) aard zouden zijn. 
waardoorr zij zich principieel aan effectmeting zouden onttrekken. 

Err zijn twee groepen, zo stelt De Groot, die zich met onderwijsdoelstellin-
genn bezighouden: politici en onderwijsmensen. Deze twee werelden hebben 
verschillendee belangen. 

Voorr de politici geldt dat beslissingen genomen moeten worden over het 
toewijzenn van belastinggeld: achteraf dient beoordeeld of het belastinggeld 
goedd werd besteed. 

Voorr het onderwijsveld gelden onderwijsdoelstellingen als gespecifi-
ceerdd beoogde leereffecten. 

Dee twee werelden ontmoeten elkaar bij het eindexamen dat de opbrengst 
vann het onderwijsprogramma beoordeelt. Het gezamenlijk belang dat de 
groepenn hebben bij het eindexamen is dat beide willen weten of het totaal 
vann de leereffecten "alles" wat leerlingen hebben geleerd aan de ver-
wachtingenn voldoet. Het huidige examen acht De Groot daartoe niet ge-
schiktt en hij stelt een Volledig Eindexamen voor (Total Final Examination). 
Zo'nn examen bevat het volledige pakket eisen waaraan een leerling moet 
kunnenn voldoen. 

Dee Groot legde zijn standpunten ten aanzien van onderwijs en onderwijs-
doelenn vast in een viertal punten/' 
I.. Schools (en universitair) onderwijs heeft de opdracht leerlingen te hel-

pen,, ten eerste om bepaalde gedragsstrategieën of "programma's" te 
verwerven,, en ten tweede om te leren hoe deze programma's naar eigen 
inzichtt toe te passen. 
Hett tweede deel van deze verklaring is essentieel. Het sluit onvoorwaar-
delijkk elk onderwijs uit en alle leren van strategieën of mentale program-
ma'ss - kennis, vaardigheden, attitude, karaktereigenschappen, enzo-

(6)) In de bijlage bij dit hoofdstuk is de Engelse tekst opgenomen. 
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voortss - die niet vrij en naar eigen inzicht gestuurd kunnen worden dooi-
dee leerlingen zelf. 

2.. Bij het specificeren van onderwijsdoelen moeten leereffecten niet wor-
denn geformuleerd in termen van geleerd "gedrag", maar in termen van 
verworvenn mogelijkheden of strategieën om zich op een bepaalde manier 
tee gedragen. Begrippen als "kennis", 'vaardigheden* en "gewoontes" vol-
doenn weliswaar aan die eis. maar de eenvoudigste algemene benaming 
vann leereffecten is uit de informatieverwerkingstheorie afkomstig: leren 
resulteertt in (in het geheugen opgeslagen) programma's die door de 
leerlingenn zelf gebruikt en gestuurd kunnen worden. 

3.. Zogeheten gedragsdoelen (attitudevorming) en affectieve (of emotionele) 
onderwijsdoelenn zijn slechts aanvaardbaar voorzover zij cognitief van 
aardd zijn: trouwens alle belangrijke leerdoelen van dit type zijn groten-
deelss cognitief van aard. 
Leerlingenn kunnen niet verplicht worden een bepaalde attitude, interesse 
off  gevoelen te ontwikkelen zonder dat hun vrijheid om zich niet aan te 
passen,, wordt geschonden. Wel kan onderwijs de leerlingen helpen 
essentiëlee cognitieve infrastructuren op te bouwen nodig om positief ge-
achtee attitudes, interesses, emotionele gevoeligheid te ontwikkelen en. in 
hett algemeen: 'persoonlijkheid*. Slechts deze cognitieve infrastructuren 
mogenn in het curriculum voorkomen. 
All ee zogenaamde affectieve en attitude onderwijsdoelen zijn program-
ma'ss die de leerling moet leren gebruiken en sturen. Alles wat terecht op 
schooll  dient geleerd, bestaat uit kennis (theoretisch en praktisch) en/of 
vaardighedenn (fysiek en psychisch). 

4.. Het is mogelijk een uitputtende lijst van doelen op te stellen voor een 
gegevenn onderwijsprogramma door gebruik te maken van een algemeen 
toepasbaree zinsvorm om doelstellingen te genereren en de daarmee cor-
responderendee leereffecten te beschrijven. Bedoeld wordt het leerlingen-
verslag:: "Ik heb geleerd dat ..." (of: "Ik heb geleerd hoe...*"). Dit volgt uit 
dee voorafgaande beweringen, in het bijzonder A en B. Programma's die 
tee gebruiken en te sturen zijn door de leerling (en zo worden 'leereffec-
ten**  omschreven), zijn bewust hanteerbare programma's. Dit houdt in 
principee in dat de leerling in de positie is om alles wat hij geleerd heeft te 
rapporteren.. Hieruit volgt dat er geen relevante leereffecten uit de boot 
vallen,, wanneer er van de boven aangeduide leereffectzinnen gebruik 
wordtt gemaakt. 

Hett onderscheid in domeinen van cognitie, affectie en sensomotoriek. door 
Bloomm c.s. aangegeven, werkt dus volgens De Groot niet wanneer je leren 
eenn brede betekenis geeft. 
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Eenn goede formulering voor de visie dat affectieve onderwijsdoelen cogni-
tieff  van aard zijn. vind ik bij David Best. hoogleraar Filosofie aan de Uni-
versityy of Central England, die een filosofische onderbouwing geeft voor 
onderwijss in de kunstvakken. Hij stelt in zijn boek The Rationality of Fee-
lingling dat emoties en gevoelens een rationele basis hebben. Dit denken en de 
bijpassendee emotie kan gebaseerd zijn op foute informatie zoals in Shakes-
peare'ss stuk Othello. 

Inn het begin ziet Othello Desdemona als een deugdzame vrouw die 
hijj verafgoodt en bemint. Dit begrip, of deze kennis bepaalt zijn ge-
voelens,, lago geeft hem informatie die zijn mening over haar veran-
deren:: ze is ontrouw en oneerlijk. Othello's inzicht verandert met als 
gevolgg een andere emotie ten opzichte van haar: intense jaloezie. Hij 
handeltt naar zijn emotie en doodt haar. Te laat verstrekt Emilia, de 
vrouww van lago aan Othello feiten waardoor hij begrijpt dat lago hem 
bedrogenn heeft en Desdemona onschuldig was. Gevolg van dit ver-
anderdee inzicht is wroeging.7 

3.. Een classificatie van leereffecten 

Opp grond van zijn theorie heeft De Groot leereffecten ingedeeld naar soort. 
zee geclassificeerd. Hij onderkende twee dichotomieën bij elk leerproces. De 
eerstee was mede gebaseerd op de door Popper aangetoonde betekenis van 
falsificatiee en falsifieerbaarheid die zich zeer goed leent tot analoge toepas-
singg op (bewuste) leerprocessen in het algemeen: het leren van regels en het 
lerenn van uitzonderingen. De andere tweedeling betreft het leren aangaande 
jezelf-- ontwikkeling van zelfkennis - en leren aangaande de wereld. 

Hett volgende schema acht De Groot dekkend voor alle mogelijke leeref-
fecten. . 

(7)) Best 1W2. p. M 
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WERELD D 

ZELF F 

All  / 
(UNIVERSEEL)) / 

regels-lerenn / 
afvraagbaree / 
kenniss / 

// demonstreerbare 
// vaardigheden 

// A2 
C C 

communi--
zelf f 

(eigenn kunnen, beperkingen. 
affiniteiten) ) 

(EXISTENTIEEL) ) 

uitzonderinüs-leren n 
rapporteerbaarr inzicht in het 
bestaann van iets anders (andere 
feiten,, gebieden, denkwijzen. 
opvattingen) ) 

B B 
D D 

ceerbaar r 
inzicht t 

(eigenn - niet uitgesloten 
mogelijkheden) ) 

Dee Groot8 stelt dat bij Al de leereffecten te toetsen zijn, bij A2 zijn de 
leereffectenn te gecompliceerd om te toetsen, ze zijn wel te beoordelen omdat 
zee te demonstreren zijn. 

Bijj  de cellen B. C en D zijn de leereffecten niet te meten en ook niet te 
demonstreren.. Ze zijn wel te rapporteren. De Groot bedacht het leerlingen-
verslagg om de leerling alle soorten leereffecten te laten rapporteren. De zin-
netjess "Ik heb geleerd dat..." en "Ik heb geleerd hoe..." zijn bruikbaar om 
leereffectenn te rapporteren uit de cellen Al . A2 en B. waarbij bij B de zin 

(811 De Groot 1474. To what purpose, to what effect'1, p. 38-42 



BEOORDELINGG VAN LEERRESULTATEN 207 7 

mett een ontkenning wordt ingevuld: "Ik heb geleerd dat het niet waar is dat 
.... toneel spelen alleen maar een kwestie is van talent."*  De zin "ik heb ge-
leerdd dat ik..." is bruikbaar om de leereffecten in de cellen C en D te rap-
porteren. . 

Dee redenering van De Groot biedt de onderbouwing voor het examineren 
vann traditioneel niet examineerbaar geachte schoolvakken als de kunstvak-
ken. . 

Dee standpunten van De Groot, met name punt C. spreken mij aan. Zij duiden 
dee onvrede die sprak uit mijn lesverslagen in de jaren zeventig, en bieden 
achteraff  een basis voor de beslissing de leerlingen dramatechnieken bij te 
brengenn waarmee ze zelf aan de slag konden, zoals in hoofdstuk 5 werd 
beschreven.. Ook het onvermogen een geïntegreerd leerplan Drama voor de 
Middenschooll  te schrijven kan worden verklaard door te stellen dat de 
schrijverss de standpunten van De Groot onderschreven, zonder ze te kennen. 

Vanuitt een wijsgerige optiek zijn er echter enkele vraagtekens te plaatsen bij 
dee twee dichotomieën die De Groot onderscheidt. 

Iss er een 'ik*  denkbaar anders dan in verband met het "niet-ik*, dat wil 
zeggen,, de sociale context? Is zelfkennis wel los te koppelen van kennis be-
treffendee de wereld? 

Zijnn er rationele verrassingen het ontdekken van iets nieuws (wereld) -
diee niet tegelijkertijd emotioneel zijn (zelf)? 

Dee dichotomie: het leren van regels en het leren van uitzonderingen, 
werdd door de onderwijspsycholoog Van Parreren ontkend, hij ziet geen prin-
cipiëlee tegenstelling tussen het leren van regels en het leren van uitzonde-
ringen9. . 

Eenn niet in het kader van dit onderzoek passende filosofische discussie is 
tee omzeilen door te stellen dat de scheidslijnen in het model van De Groot 
niett als absolute grenzen dienen te worden gezien, maar als een aanduiding 
vann meer of minder. 

4.. Toepassing van het leerlingenverslag 

Inn 1971 startte in mavo en havo het Experiment Eindexamens Expressievak-
kenn voor Handenarbeid. Muziek, Tekenen en Textiele Werkvormen. Eind 
19755 werd het Doelstellingen Onderzoek Expressievakken (het DOE-pro-
ject)) gestart voor de vakken waarin eindexamen kon worden afgenomen. 
Doell  was meer duidelijkheid te krijgen over wat de leerlingen aan het eind 

(9)) kamp. M. van der 1980. p. 41. 
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vann hun onderwijs in een kunstvak hadden geleerd. 
Inn 1980 promoveerde Max van der Kamp op een beschrijving van dit 

Doelstellingenn Onderzoek. Hij maakte bij zijn onderzoek gebruik van het 
leerlingenverslagg zoals dat De Groot voor ogen stond. Basis hiervan is het 
gebruikk van eigen formuleringen door leerlingen. Van der Kamp gaat er 
hierbijj  van uit dat leerlingen gewone omgangstaal zullen gebruiken; de ana-
lysee daarvan biedt echter een probleem. De leraar als goed verstaander zou 
well  eens een beter analyticus kunnen zijn dan de onderzoeker. Aan de ande-
ree kant kan de leraar het echter ook "lelij k mis hebben... en leerlingen kun-
nenn - zoals menigeen uit eigen ervaring weet - leugentjes en sprookjes ver-
tellen".10 0 

Dee validiteit van het leerlingenverslag acht Van der Kamp dus een om-
stredenn zaak. Dit weerhoudt hem er echter niet van de leerlingenverslagen te 
gebruikenn voor verkennende doeleinden, als databron om zich een beeld te 
vormenn van een onbekend onderwijsterrein. 

Hett leerlingenverslag dat Van der Kamp ontwierp bevat een 'open ver-
sie""  met een gedetailleerde instructie, gebaseerd op de indeling in vier soor-
tenn leerervaringen, voorzien van voorbeelden. Het tweede deel bevat dertig 
voorgestructureerdee leerervaringen waarbij de leerling op een driepunten-
schaall  kan aangeven in hoeverre hij de leerervaring op zichzelf van toepas-
singg acht. 

Voorr alle vier de vakken kruisen de leerlingen nauwelijks (geprecodeer-
de)) leerervaringen aan betreffende "leren over jezelf. Bij de open variant 
rapporterenn de leerlingen gemiddeld 14,8 leereffecten, waarvan 72.2 % over 
dee wereld en 46.7 over zelf. Met "wereld" bedoelt Van der Kamp het vak. 
zoalss uit voorbeelden van leerervaringen die hij geeft, blijkt. 

RegelsRegels omtrent de wereld 
Muziek Muziek 
"Ikk heb geleerd hoe de kwintencirkel in elkaar zit." 
Handenarbeid Handenarbeid 
"Ikk heb geleerd hoe je een beeld kan gieten." 
Tekenen Tekenen 
"Ikk heb geleerd hoe een ets wordt gemaakt." 
TextieleTextiele Werkvormen 
"Ikk heb verschillende technieken geleerd, zoals weven, zaans stik-
werk,, appliceren, vrij breien." 
KunstbeschouwingKunstbeschouwing (onderdeel van alle vakken) 
"Ikk heb geleerd hoe je het beste een schilderij, beeldhouwwerk of 
bouwwerkk moet bespreken en waar je allemaal op moet letten, zoals 
bijj een schilderij de plaats van de personen, hoe de kleuren zijn ge-

(10)) Kamp. M. van der 1980. p. 43-45. 



BEOORDELINGG VAN LEERRESULTATEN 209 9 

bruikt,, hoe licht 'aanwezig' is en meer van die punten." 

Vann de gerapporteerde leereffecten over 'wereld' bevat categorie A. het le-
renn van regels, verreweg de meeste. 

Bijj  het tellen van de gemelde leerervaringen stuitte Van der Kamp op een 
probleem.. De leerlingen hielden zich niet aan de aangeboden indeling in 
categorieën.. Hij koos voor een kwantitatieve oplossing: de leerervaring 
wordtt geteld bij de categorie waarbij hij is gemeld, ongeacht de inhoud van 
dee leerervaring. 

5.. Een leerlingenverslag voor Drama 

Omdatt Drama niet meedeed aan het Experiment Eindexamenvakken maakte 
hett vak geen onderdeel uit van het onderzoek van Van der Kamp. Ook voor 
Dramaa bleek er behoefte aan inzicht en gegevens over Drama om leerplan-
nenn te ontwikkelen voor de lerarenopleidingen (zie hoofdstuk 2). Naar het 
voorbeeldd van Van der Kamp ontwikkelde Oostwoud Wijdenes ook voor 
Dramaa een leerlingenverslag. Nevendoel was te onderzoeken of het 
leerlingenverslagg bruikbaar gemaakt kon worden voor didactische doelein-
denn binnen één klas en voor de evaluatie van een lesprogramma. De door 
Oostwoudd Wijdenes ontworpen gesloten variant met leereffectzinnen was 
volgenss dramadocenten in de resonansgroep die het onderzoek begeleidde. 
niett effectief. 

Beslotenn werd deze niet in het leerlingenverslag op te nemen. Wel werd 
eenn lijst met activiteiten die de leerling bij Drama gedaan zou kunnen heb-
ben,, verstrekt. Hierop konden de leerlingen invullen welke activiteiten zij 
zichh herinnerden te hebben gedaan, de lijst bevatte de mogelijkheid andere 
activiteitenn te noemen dan vermeld.11 De open variant kon sui generis geen 
voorstructureringg van de leerervaringen bevatten. Om toch tot een ordening 
tee kunnen komen, werden benedenstaande categorieën onderscheiden: deze 
ordeningg zou ook materiaal kunnen bieden om tot de formulering van leer-
doelenn door de docent te komen. 

/.. Leerervaringen betreffende 'de wereld' 

1.. Algemene regels en uitzonderingen betreffende drama/toneel: 
a.. meer weten over drama/toneel, wat het inhoudt, mogelijkheden 

enn beperkingen ervan; 
b.. betreffende praten en bewegen: duidelijk zijn, niet door elkaar 

(11)) In de bijlage bij dit hoofdstuk is de vragenlijst opgenomen 
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praten,, niet alleen praten, ook bewegen; 
c.. betreffende opbouw en aard van het spel: begin, midden, ein-

de,, tempo, korten krachtig, nabespreken; 
d.. betreffende publiek: niet met de rug ernaar toe, niets van aan-

trekken,, publiek moet opletten, niet afleiden; 
e.. betreffende concentratie: aandacht, serieus, niet lachen, niet 

overdrijven,, niet kinderachtig, niet aanstellen; 
f.. betreffende ruimte: hoe er meer gebruik van te maken. 

2.. Regels en uitzonderingen betreffende specifieke onderdelen van 
drama: : 
a.. wat het is, hoe het gedaan/gespeeld moet worden, onder an-

deree acrobatiek, concentratiespel, gedichten uitbeel-
den/voordragen,, improvisatie, inspringspel, kennismakings-
spel,, (panto-)mime, regisseren, schrijven toneelstukje, spelen 
vann karakters, spelletje, tableau vivant, verkleden. 

3.. Regels en uitzonderingen betreffende samenwerking en sociale 
aspecten: : 
a.. met elkaar omgaan, met elkaar op kunnen schieten, samen 

spelenn en schrijven, op anderen letten, rekening houden met 
elkaar,, anderen een kans geven, je houden aan afspraken, 
iedereenn mee laten spelen, elkaar beter (leren) kennen, ver-
schillenn in belangstelling/attitude jongens meisjes. 

4.. Overige regels en uitzonderingen betreffende 'de wereld' 

//.. Betreffende zichzelf (regels en uitzonderingen die voor mij gelden, 
maarmaar niet noodzakelijkerwijs voor anderen): 

A.. inzicht in eigen kunnen bij drama: verrassingen, meevallers, 
tegenvallerss ten aanzien van de eigen prestaties; 
inzichtt in waar men goed/slecht in is, inzicht ten aanzien van 
watt verbeterd kan/moet worden; 

B.. inzicht in eigen concentratievermogen; 
inzichtt in situaties en omstandigheden waaronder men zich wel 
off niet inzet, zijn best doet; inzicht in gevolgen van zich wel of 
niett concentreren; 

C.. inzicht in eigen houdingen: constateren van veranderingen bij 
zichzelff ten aanzien van onder andere durf, verlegenheid, do-
minantie,, angst, zenuwen, ontspanning, spontaniteit, opkomen 
voorr eigen mening; 

D.. inzicht in eigen fantasie, al of niet bezitten ervan, constatering 
vann verandering, situaties waarin men wel en geen fantasie 
heeft; ; 
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E.. inzicht in eigen voorkeuren en tegenzin: wat men wel en niet 
leukk vindt, omstandigheden waaronder men wel/niet graag 
speelt/werkt; ; 

F.. overige inzichten betreffende zichzelf. 

Inn de bijlage bij dit hoofdstuk is de tabel opgenomen waarin Oostwoud Wij-
deness een overzicht geeft van de gerapporteerde leerervaringen. 

5.11 Een vergelijking van de resultaten 

Hett gemiddeld aantal leerervaringen bleek 6.5: aanzienlijk minder dan in het 
onderzoekk van Van der Kamp (14.8). maar in dat onderzoek ging het om een 
terugblikk op een eindexamenvak dat leerlingen een aantal jaren achtereen 
haddenn gevolgd. Bij Drama ging het om een terugblik op één jaar Drama. 

Eenn ander verschil tussen de resultaten van de twee onderzoeken is de 
verhoudingg tussen leerervaringen betreffende de "wereld*  en het 'zelf. Bij 
Vann der Kamp was het percentage leerervaringen over 'wereld*  60.7, over 
'zelff  39.3%. Oostwoud Wijdenes noteert respectievelijk 54% en 46%. Hij 
noemtt dit een voorlopige ondersteuning van zijn verwachting dat de ver-
delingg aan leerervaringen tussen 'wereld*  en 'zelf anders zal zijn dan bij de 
anderee kunstvakken, gezien de door de docenten expliciet gehanteerde doel-
stellingenn met betrekking tot zelfkennis. 

Aangezienn echter Oostwoud Wijdenes in navolging van Van der Kamp 
leerervaringenn niet kwalitatief maar kwantitatief ordende, acht ik zijn con-
clusiess niet geheel valide. 

Oostwoudd Wijdenes komt tot de conclusie dat het leerlingenverslag voor 
Dramaa bruikbaar is bij de beoordeling van het onderwijsprogramma en ter 
verantwoordingg aan de buitenwacht, mits de resultaten goed geordend wor-
den. . 

Overr de mogelijkheden om het verslag te gebruiken bij didactische 
beslissingen,, dat wil zeggen beslissingen over het leerproces van de indivi-
duelee leerlingen, kan hij niets zeggen, gezien de beperktheid van het onder-
zoek. . 

5.22 Toepassing door de docent 

Eindee schooljaar 1983 heb ik geëxperimenteerd met het gebruik door de do-
centt zelf van het leerlingenverslag. Aan het eind van het schooljaar werd de 
leerlingenn Drama gevraagd of ze zo'n verslag wilden invullen. De lessen 
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warenn al afgelopen. Van de leerlingen heeft 85% dat gedaan. 

Bijj  het categoriseren van de lijsten deden zich de volgende problemen voor. 
waarvoorr niet steeds dezelfde oplossing werd gekozen als die van Van der-
Kampp en Oostwoud Wijdenes. 

Eenn aantal lijsten was willekeurig ingevuld. De leerling had bijvoorbeeld 
ingevuldd dat hij alle activiteiten had gedaan, maar bij de vragen over de 
leerervaringenn had hij niets ingevuld. Die lijsten zijn buitengesloten. 
Waarr de leerling niets invulde bij de vraag of een activiteit moeilijk of 
leukk was. werd dit antwoord als 'neutraal" opgevat. 

-- Leerlingen bleken met hun leerervaringen geen bewust onderscheid te 
makenn tussen leerervaringen ten aanzien van zichzelf en ten aanzien van 
dee wereld. 
Voorr het categoriseren van de leerervaringen is niet de keuze van Van 
derr Kamp en Oostwoud Wijdenes overgenomen, die stellen dat een 
leerervaringg bij die categorie hoort waar hij bij is opgeschreven , :. De 
leerervaringenn zijn kwalitatief gecategoriseerd. 

Voorbeeld: : 

'Ik'Ik heb geleerd dat...' 
(Schrijff hieronder wat jij allemaal van Drama hebt geleerd.) 
Ikk heb geleerd dat het moeilijk is een toneelstukje te verzinnen; 
ikk heb geleerd hoe te schminken; 
ikk heb geleerd eerst goed na te denken hoe je een rol gaat spelen; 
datt ik veel fantasie heb. 

Dee opmerkingen uit dit voorbeeld horen voor een deel duidelijk thuis in de 
categoriee "vak" of "wereld" en voor een ander deel in de categorie "zelf*. 
-- De leerervaringen die beginnen met de opmerking: 

"Datt het moeilijk is om....'" zijn bij de ik-ervaringen ingedeeld in de cate-
goriee 'zelf. uitgaande van de redenering dat leerlingen met de opmer-
kingg "het is moeilijk om..."" bedoelen: "ik vind het moeilijk om...". 
Ervaringenn met video zijn geordend onder de categorie twee: regels en 
uitzonderingenn betreffende specifieke onderdelen van Drama. 

HerinnerdeHerinnerde activiteiten 

Hett leerlingenverslag bevatte een lijst met activiteiten die mogelijk hadden 
plaatsgevondenn in de lessen. Er was ruimt om andere dan de genoemde 
activiteitenn in te vullen. Om een overzicht te krijgen van de herinnerde 

ii 121 Oostwoud WijdcneslWG. p. 160. 
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activiteitenn zijn per klas die activiteiten, die meer dan de helft van de leer-
lingenn zich herinnerde, verzameld. Dat levert het volgende beeld op: 

Charade e 
Tableauu vivant 
Kennismakingsspel l 
Concentratiespel l 
Improvisatie e 
lnspringspel l 
Afspraakspel l 
Rollenspel l 
Mime e 
Pantomime e 
Zelff  toneelstuk schrijven 
Samenn toneelstuk schrijven 
Regisseren n 
Rekwisieten n 
Verkleden n 
Schminken n 
Acrobatiek k 
Spelenn voor publiek 
Naarr toneel/theater 
Video o 

3G G 
--
--
--
+ + 

+ + 

--
--
+ + 

--
4 4 

--
+ + 

--
+ + 

-r r 

+ + 

--
--
--
--

4Va a 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
+ + 

--
--
--
--
--
--
--
--

44 Vb 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
+ + 

+ + 

--
+ + 

--
--
--
+ + 

--

4Ha a 
--
--
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

--
+ + 

--
--
--
--
--
--
_ _ 

--

4Hb b 
+ + 

-t--

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- j --

+ + 

--
--
--
+ + 

+ + 

+ + 

--
--
--
--
--
--

55 Va 
--
--
--

+ + 

+ + 

--
+ + 

--
--
+ + 

+ + 

--
--
+ + 

+ + 

--
--
--
+ + 

55 Vb 
--
--
--

--
--
--
--
--
--
+ + 

+ + 

--
--
+ + 

+ + 

--
--
--
+ + 

Dee activiteiten die meer dan de helft van de leerlingen zich herinnerde, heb 
ikk vergeleken met mijn eigen lesverslagen en vakleerplan. Per groep blijken 
dee activiteiten die de leerlingen zich herinneren nogal uiteen te lopen. 

Bijj  3gym worden alle activiteiten, behalve spelen voor publiek wel een 
keerr genoemd door minstens een van de leerlingen. Toch heb ik geen 
acrobatiekk gegeven. De jongen die daar een kruisje bij zette, is zeer acroba-
tischh en haalt bij improvisaties halsbrekende toeren uit. Een eigen activiteit 
duss die hij in het kader van mijn lessen kan beoefenen. 

Ontspanningsoefeningenn die ik deze zeer drukke klas heel bewust 
regelmatigg heb gegeven, worden maar door één leerling genoemd. De 
concentratieoefeningenn die ik ook in dit kader gaf, worden wel door vijftien 
leerlingenn genoemd. 

Hett verschil tussen die twee is dat de laatste op de activiteitenlijst ge-
noemdd is en de eerste niet. Er was onder de activiteiten wel ruimte om ande-
ree te noemen, maar de niet-vermelde activiteiten worden zelden door leer-
lingenn genoemd. 
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Vann de dertien leerlingen van vier havo die een videofilm hebben gemaakt, 
noemenn drie deze activiteit. En dat terwijl het nog wel de laatste activiteit 
wass van het schooljaar. Van de elf leerlingen van vier vwo noemt één de 
video.. De twee vijf vwo-groepen. die video wel noemen, moeten het werken 
ermeee dus wel bijzonder indrukwekkend hebben gevonden. 

Slechtss twee groepen noemen 'naar toneel of theater gaan", terwijl ik met 
allee groepen voorstellingen heb bezocht. Oorzaak hiervan zou kunnen zijn 
datt ik het schouwburgbezoek niet tijdens de lessen Drama maar tijdens an-
deree lessen of buiten lestijd organiseerde. Hoewel ik het bezoek in de lessen 
Dramaa voorbereidde en zelf altijd mee ging, kan het schouwburgbezoek als 
eenn buitenlessige activiteit zijn opgevat. Een andere mogelijkheid is dat de 
voorstellingenn weinig indruk maakten. 

Kenningsmakingsspelenn had ik slechts gepland voor 4havo-groepen. dit 
mett het oog op de traditionele instroom van mavo-leerlingen van andere 
scholen.. Dat ook de leerlingen van vijf vwo-b kennismakingsspelen noemen, 
duidtt op een aanpassing van mijn lesplan. Deze groep telde dit jaar toevallig 
ergg veel leerlingen die van andere scholen afkomstig waren. 

Vierr wo-a geeft aan 'niets te hebben gedaan'. Mijn leerplan voor deze 
groepp was dezelfde als voor vier vwo-b. De leerlingen vonden echter ner-
genss iets aan en wilden niets. Aanpassingen van het leerplan haalden niets 
uit.. Ik zag geen kans ze iets aan te bieden waar ze wat van wilden leren. 

Err is nergens enig verband tussen 'activiteiten leuk vinden' en ze dan 
ookk nog 'gemakkelijk vinden", net zo min als tussen 'niet leuk*  en 'moei-
lijk" . . 

Ikk ondervond het bestuderen van de lijsten met herinnerde activiteiten als 
zeerr nuttig ter aanvulling op mijn eigen lesverslagen. Ik leerde ervan dat de 
docentt slechts een aanbod kan doen. maar dat de leerling uiteindelijk beslist 
watt en of hij leert. 

Leerervaringen Leerervaringen 

Dee vermelde leereffecten geven de volgende indeling in categorieën te zien. 
Benedenn de klas staat (tussen haakjes) het aantal leerlingen vermeld dat de 
vragenlijstt heeft ingevuld. Achter de soorten leerervaringen die in de tabel 
slechtss met cijfers en letters staan aangegeven, omdat ze in paragraaf vijf 
volledigg staan vermeld, staat het aantal keren dat de leerervaring is ge-
noemd. . 
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wereld d 

la a 
lb b 
lc c 
ld d 
Ie e 
l f f 
2 2 

4 4 

subtotaal l 
zelf f 
A A 
B B 
C C 
D D 
E E 
F F 
subtotaal l 
totaal l 
Percentagee wereld 
Percentagee zelf 

3G G 
(18) ) 

1 1 
1 1 

0 0 
0 0 
2 2 

0 0 
39 9 

7 7 
3 3 

53 3 

34 4 
17 7 
13 3 
10 0 
16 6 
3 3 

93 3 
146 6 

37,5% % 
62.5% % 

4Va a 

(11) ) 
-* * 
J J 

1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
4 4 
I I 
1 1 

11 1 

6 6 
0 0 
0 0 
1 1 
2 2 

4 4 
13 3 
24 4 

46% % 
54% % 

4Vb b 

(11) ) 
2 2 

3 3 

1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
8 8 
1 1 
0 0 
16 6 

12 2 
4 4 
4 4 
0 0 
~> > 

5 5 
27 7 
43 3 

37% % 
63% % 

4Ha a 
(7) ) 
2 2 

0 0 

0 0 
0 0 
1 1 

0 0 
2 2 

1 1 
0 0 
7 7 

3 3 
7 7 
8 8 
4 4 
5 5 

1 1 
28 8 
35 5 

20% % 
80% % 

4Hb b 
(13) ) 

1 1 
1 1 
0 0 
4 4 
1 1 
0 0 
13 3 
4 4 
2 2 

26 6 

20 0 
9 9 
12 2 
6 6 
4 4 
4 4 
55 5 
81 1 

32% % 
68% % 

55 Va 
(9) ) 
3 3 
^ i i 

0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
13 3 
2 2 

1 1 
23 3 

11 1 
1 1 
2 2 

0 0 
4 4 
0 0 
18 8 
41 1 

56% % 
44% % 

5Vb b 
(4) ) 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
4 4 
1 1 
0 0 
7 7 

0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
8 8 

87.5% % 
12.5% % 

Hett gemiddeld aantal leerervaringen per leerling was 5.2. Per klas liep het 
gemiddeldee aantal leerervaringen uiteen van acht tot twee. 

Dee groepen die het laagste gemiddelde hadden, vonden Drama, mij of de 
schooll  niet leuk. De uitkomst verbaasde mij niets. Het hele jaar al had ik bij 
tweee groepen het gevoel dat ik er niets kwijt kon. Dat gevoel bleek juist. 

Dee hoge score bij drie gym ben ik geneigd toe te schrijven aan de school-
see interesse voor leren die gymnasiumkinderen in de derde nog hebben (an-
derss komen ze niet op het gymnasium). 

Alss ik de verhouding "wereldV'zelf bekijk, dan zijn er uitschieters. Vij f van 
dee zeven groepen hebben meer leerervaringen t.a.v. "zelf dan ten aanzien 
vann het "vak'. 

4havoo vertoont daarbij een enorme piek. De lessen met die groep hadden 
vaakk ook meer weg van begeleidingsuren dan van Drama. Welke aanzet tot 
spell  ik ook aanreikte, de groep kwam bij de nabespreking altijd tot diep-
gaandee discussies: er heerste een zeer openhartige en ontspannen sfeer. 
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Heell  anders was de sfeer in vijf vwo-b. Er heerste tweespalt tussen de 
(jonge)) slimme en de (veel oudere) niet zo slimme leerdertjes. Het beste wat 
ikk kon bereiken was een wapenstilstand. De diverse groepen hebben onder-
delenn verzorgd voor een persiflage op de Consumentenman. Het is best een 
leukee videofilm geworden met veel technische trucs. Niet verwonderlijk dus 
datt de leerervaringen meer op het 'vak"gebied liggen dan op het 'zelf. 

Mett de tweede vijf vwo-groep ging het anders. De groep vertoonde veel 
overeenkomstenn met de eerdergenoemde vier havo-groep: een openhartige 
sfeer,, behoefte aan praten. Langzamerhand gaven de leerlingen aan wat 
meerr aan spelverdieping te willen gaan doen. We hebben veel experimenten 
gedaann met straattheater en onzichtbaar theater, toneelspel in een openbare 
ruimtee waarvan de voorbijgangers niet weten dat het toneel is. Toen groeide 
dee behoefte een product te maken. Ook hier werd het een videofilm. 

Wanneerr ik bezie in welke categorieën de leerlingen gescoord hebben, dan 
blijktt daar een redelijk beeld van mijn mogelijkheden als docent uit. Het 
zegtt bijvoorbeeld iets over mijn ruimtelijk beleven dat niemand op dat ge-
biedd zegt iets te hebben geleerd. 

Inn het algemeen wordt er weinig geleerd in de categorieën la t/m f. De 
meestee leerervaringen zijn bij categorie twee. Het is duidelijk als je de om-
schrijvingg van de categorieën bekijkt, dat ik meer met spel bezig was dan 
mett toneel. 

Eenn belangrijk leerdoel vond ik het vergroten van inzicht in jezelf. De leer-
lingenn van 5vwo-b geven aan veel minder op dit gebied te hebben geleerd 
dann op het vakgebied, en dan met name de technische vaardigheden. Dat 
werdd mij al snel duidelijk gemaakt en ik heb het leerplan dan ook aangepast 
aann de leerwensen van de leerlingen. Ik vind het belangrijker dat leerlingen 
ietss leren dan wat ze leren. 

Dee ervaringen met dit experiment waren van dien aard dat ik de leerlingen 
sindsdienn elk halfjaar een leerlingenverslag liet invullen ter aanvulling op 
mijnn les verslagen. 

\\ 'ier jaar later, een vergelijking 

Eenn vergelijking van de leerverslagen van de derde klas in 1983 met die uit 
19877 levert verschillen op. maar ook overeenkomsten. 
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wereld d 

la a 
lb b 
lc c 
ld d 
Ie e 
If f 
2 2 
3 3 
4 4 
subtotaal l 
zelf f 
A A 
B B 
C C 
D D 
E E 
F F 
subtotaal l 
totaal l 
Percentagee wereld 
Percentagee zelf 

3GG 1983 
(18) ) 

1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
2 2 

0 0 
39 9 
7 7 
3 3 
53 3 

34 4 
17 7 
13 3 
10 0 
16 6 

^ ^ 

j j 

93 3 
145 5 

37,5% % 
62,5% % 

33 1987 
(18) ) 

16 6 
12 2 
2 2 

1 1 
10 0 
40 0 
4 4 
5 5 

93 3 

13 3 
2 2 

12 2 
2 2 

10 0 
1 1 

40 0 
133 3 

70% % 
30% % 

Hett gemiddeld aantal gemelde leerervaringen ontloopt elkaar niet veel: ge-
middeldd 7.4 leerervaringen in 1987 tegenover 8,1 in 1983. een verschil van 
9%.. Er was echter een belangrijk verschil in de samenstelling van de groep. 
Voorr de 3gymklas van 1983 was Drama een verplicht vak. Veranderingen 
opp school hadden tot gevolg dat de leerlingen van alle derde klassen Drama 
kondenn kiezen uit vijf kunst vakken. De derde klas in 1987 had Drama als 
keuzevak.. Het feit dat de leerlingen een keuzevak volgden, had. anders dan 
well  wordt verwacht bij keuzes, geen gemiddelde stijging in leerervaringen 
tott gevolg. 

Bezienn we de leerervaringen per onderdeel dan valt op dat er onderscheid is 
tee maken binnen de categorieën "wereld" en 'zelf. In onderstaande tabel 
wordtt aangegeven hoeveel leerervaringen er gezien het verschil van 9% te 
verwachtenn zouden zijn. Dit aantal is vergeleken met het reële aantal gemel-
dee leerervaringen. In de laatste kolom staat het verschil aangegeven met het 
tee verwachten aantal leerervaringen. 
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Wereld d 

la a 
lb b 
lc c 
Id d 
le e 
If f 
2 2 

3 3 
4 4 

Zelf f 

A A 
B B 
C C 
D D 
E E 
F F 

3GG aantal 
leerervaringen n 

1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
~> > 

0 0 
39 9 
7 7 
-> > 

3GG aantal 
leerervaringen n 

34 4 
17 7 
13 3 
10 0 
16 6 
3 3 

9°o o 

0.09 9 
0.09 9 

0 0 
0 0 

0.18 8 
0 0 

3.51 1 
0.63 3 
0.27 7 

9% % 

3.06 6 
1,5 5 
1,8 8 
0,9 9 
1.4 4 

0.27 7 

Tee verwachten 
aantall  leererva-

rineen n 
91 1 

0.91 1 
0 0 
0 0 

1.82 2 
0 0 

35.49 9 
6,37 7 
2.73 3 

Tee verwachten 
aantall  leererva-

ringen n 
31.04 4 
15.5 5 
11.2 2 
9,1 1 
14,6 6 
2.73 3 

Aantall  leer-
ervaringen n 

3 3 
16 6 
12 2 
10 0 
1 1 
10 0 
40 0 
4 4 
5 5 

Aantall  leer-
ervaringen n 

21 1 
2 2 

12 2 
2 2 

10 0 
1 1 

Verschil l 

-2.1 1 
-15.1 1 
++ 12 
++ 10 

-0,18 8 
++ 10 

+4.51 1 
-2.37 7 
^2,27 7 

Verschil l 

-9.96 6 
-13,5 5 
+0.8 8 
-7,1 1 
-4,6 6 
-1,73 3 

Bijj  het vak Drama ("wereld') blijken de leerlingen niet op alle onderdelen 
evenveell  meer leerervaringen te melden. 
Err is veel opgestoken over: 
lbb - praten en bewegen: 
lcc opbouw en aard van het spel: 
ldd ruimte. 
Vann de leerervaringen betreffende het "zelf is opmerkelijk dat 
CC inzicht in eigen houdingen, 
evenvee!!  leerervaringen oplevert als in 1983 en dat met name 
BB - inzicht in eigen concentratievermogen, 
DD - inzicht in eigen fantasie, 
ruimm 60 % minder leerervaringen opleveren. 

Omdatt de docent de constante is. en het aantal leerervaringen reden geeft 
aann te nemen dat de groepen niet enorm verschilden. lijk t het nuttig te kijken 
naarr mogelijke andere verschillen. Hoewel de leerplannen voor die twee 
leerjarenn elkaar niet veel ontliepen basistechnieken worden aangebracht 
verpaktt in improvisaties of specifieke projecten was er wel degelijk sprake 
vann een verschil. In 1987 resulteerden de oefeningen in de diverse technie-
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kenn telkens in een presentatie, bovendien kregen de leerlingen in 1987 
Dramamappenn met uitleg van de diverse technieken, en werkbladen aan de 
handd waarvan zij verslag moesten doen van hun projectmatige activiteiten. 
Dee leerstof werd in 1987 dus veel meer gestructureerd aangeboden dan in 
1983. . 

5.33 Bruikbaarheid 

Hett gebruik van leerlingenverslagen door de docent zelf is heel wel moge-
lij kk en de kwalitatieve benadering biedt, in combinatie met de eigen lesver-
slagenn een genuanceerder inzicht in het leerproces dan de kwantitatieve. 
Niett duidelijk is echter hoe de leerervaringen gewogen dienen te worden. 
Wegenn de volgende twee mededelingen even zwaar? 

"Ikk heb geleerd dat je als je samen een toneelstuk schrijft, je terdege 
rekeningg moet houden met de ander." 
"Ikk heb geleerd naar het publiek toe te spelen." 

Enn geeft de mededeling: 

"Ikk heb geleerd een beetje toneel te spelen." 

voorr alle leerlingen die haar noteren dezelfde leerervaring aan? 

Voorr mij als docent van de leerlingen bestond de neiging om de karakters 
vann de leerlingen (verlegen of juist niet, bijvoorbeeld) in aanmerking te ne-
menn bij de analyse van de leerervaringen. Voor beslissingen aangaande de 
voortgangg van het leerproces en voor de begeleiding van individuele leer-
lingenn acht ik dat ook uiterst zinvol. Nader onderzoek naar de zwaarte van 
dee diverse leerervaringen blijf t echter nodig. 

6.. Het leerlingenverslag bij Nederlands 

Naarr de mogelijke toepassingen van het leerlingenverslag in het voortgezet 
onderwijss is behalve voor de kunstvakken geen onderzoek gedaan. Wel 
heeftt Helge Bonset, docent Nederlands en vakdidacticus, voor zijn case-
studyy naar het vak Nederlands in een brugklas mede gebruik gemaakt van 
hett leerlingenverslag naast observatieverslagen, toetsen en ander schriftelijk 
materiaall  om leereffecten op te sporen. 

Bonsett deelt de mening van Van der Kamp dat leerlingenverslagen niet 
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validee zijn voor het vaststellen van leerresultaten. Het staat volgens Bonset 
geenszinss vast dat leerlingen in een brugklas in staat zijn alle verworven 
kenniss en vaardigheden bewust te rapporteren. Toetsen en ander schriftelijk 
materiaall  bieden daar meer mogelijkheden voor. Deze vormen zijn echter 
weerr niet toereikend om een scherp beeld te krijgen van leereffecten op het 
affectievee vlak. 

Inn navolging van Bloom maakt Bonset onderscheid tussen het cognitieve 
enn het affectieve terrein. Hij onderschrijft daarmee derhalve niet De Groots 
opvattingg dat affectieve leerdoelen in wezen cognitief van aard zijn.13 

Dee door de docent Nederlands van de onderzochte brugklas verwoorde 
leerdoelenn lagen mede op het affectieve terrein. Analyses van het leerlingen-
verslagg acht Bonset wel mogelijkheden te bieden een scherp beeld te krijgen 
vann leereffecten op dit gebied.14 

Gedurendee zijn observatietijd werden acht vakgebieden van het Nederlands 
onderwezen.. Voor elk van deze heeft Bonset op grond van de door de do-
centt geformuleerde leerdoelen twee of drie te verwachten leereffecten gefor-
muleerd.. De vier evaluatiemethoden worden gebruikt om na te gaan in hoe-
verree de leereffecten ook worden bereikt. Voor slechts één van de twintig 
geformuleerdee te verwachten leereffecten werden alle vier de methoden toe-
gepastt voor 12 van de twintig leereffecten werden slechts twee methoden 
gebruikt,, observaties en het leerlingenverslag. Voor de overige zeven wer-
denn drie methoden gebruikt. Een door mij ondernomen vergelijking van de 
analysess van de verschillende methoden levert het volgende resultaat op.15 

Dee leerlingen verslagen leverden voor zeventien van de te verwachten 
leereffectenn een indicatie, de observaties voor 13. het schriftelijk materiaal 
voorr 7. en de toetsen voor 4. 

Dee leerlingen rapporteerden meer over de leereffecten dan de observato-
renn konden waarnemen. Twee van de vier leereffecten die via toetsen wer-
denn geëvalueerd, leverden dezelfde resultaten als observatie en leerlingen-
verslag.. Analyses van de observaties en leerlingenverslagen blijken voor 
achtt dezelfde uitkomst te geven en slechts eenmaal een tegengestelde: geen 
leereffectt geobserveerd tegen een gerapporteerd leereffect in het leerlingen-
verslag.. Analyse wees uit dat de toetsen slechts beperkt valide waren, ze 
bevattenn ook opgaven over stof die niet was onderwezen. In de bijlage wordt 
eenn overzicht van de geformuleerde leereffecten gegeven plus een 
geschematiseerdee weergave van de analyses. 

(13)) Bonset 1982. p 14 

(14)) Bonset 1982. p. 180. 

(15)) In de bijlage bij dit hoofdstuk is de \olledige vergelijking opgenomen 

file:///olledige
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7.. Validiteit 

Vann der Kamp. nagevolgd door Oostwoud Wijdenes en Bonset, noemt de 
gemeldee leerervaringen in een leerlingenverslag niet valide, met name niet 
mett betrekking tot cognitieve leereffecten. Toetsen zouden daar meer ge-
schiktt voor zijn. Dit uitgangspunt wordt bij Bonset onderuit gehaald door de 
analysee dat de gegeven toetsen beperkt valide zijn. Ik betwijfel of de term 
'beperkt'' in verband met valide iets betekent: een toets is valide of hij is dat 
niet.. Vanzelfsprekend bestaan er valide toetsen, en het construeren van toet-
senn is te leren, maar zo lang het vermoeden bestaat dat in het onderwijs niet 
validee getoetst wordt, kan de toets niet als meest zekerheid biedende moge-
lijkheidd worden aangemerkt teneinde belangrijke (zakken of slagen?) beslis-
singenn te treffen. 

Dee stelling van Van de Kamp dat kinderen "leugentjes en sprookjes" kunnen 
vertellen,, wordt door het onderzoek van Bonset niet bevestigd. De door de 
leerlingenn verstrekte indicaties zijn zowel positief als negatief, zodat vastge-
steldd mag worden dat de leerlingen in deze brugklas zich niet beter voor-
dedenn dan ze in werkelijkheid meenden te zijn. 

Ookk de leerlingenverslagen voor Drama in mijn experiment kenmerken 
zichh door zowel positieve als negatieve mededelingen. 

"Ikk heb geleerd dat ik beter kan improviseren dan vroeger." 
"Ikk geloof dat ik niks over mezelf geleerd heb." 
"Ikk heb geleerd dat ik me lichamelijk niet zo goed kan uitdrukken." 

Inn het onderzoek van Bonset wordt vastgesteld dat docenten hun rapportcij-
ferss baseren op toetsen over slechts enkele van de verwachte leereffecten, 
hetgeenn de beoordelingen op z'n minst beperkt maakt. In aanmerking geno-
menn dat de toetsen bovendien slechts beperkt valide waren, lijk t de vraag 
gerechtvaardigdd of leerlingen niet meer en eerlijker materiaal voor een be-
oordelingg leveren dan hun docenten. 

Vann der Kamp noch Bonset maken duidelijk hoe het mogelijk is dat leer-
lingenn wel in staat zijn valide te rapporteren over affectieve leereffecten. 
Vijftie nn jaar ervaring als leraaropleider heeft mij tot het besef gebracht dat 
docentenn in ieder geval niet vanzelfsprekend in staat zijn over affectieve 
(leefervaringenn te rapporteren. De mening van Van der Kamp en Bonset 
lijk tt gebaseerd op de overtuiging dat jongeren meer bewust zijn op affectief 
gebied,, hetgeen niet zozeer duidt op een wetenschappelijke als wel romanti-
schee manier van denken. 
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8.. Affectie en Cognitie 

Hett onderscheid tussen cognitief-rationeel (objectief) en affectief-emotio-
neell  (subjectief) is. in ieder geval voor de kunsten gebaseerd op een misver-
stand,, stelt David Best in zijn boek The Rationality of Feeling. Het misver-
standd is dat emoties gelijk gesteld worden met gevoelens die gebaseerd zijn 
opp zintuiglijke ervaringen. Het is juist dat cognitie niet relevant is voor pijn. 
eenn gevoelen voortkomend uit een zintuiglijke ervaring. Ten onrechte wordt 
echterr verondersteld dat hetzelfde opgaat voor emoties, terwijl met name 
kennis,, cognitie, het onderscheid bepaalt tussen emoties en zintuiglijke ge-
waarwordingen.. Wie niet weet dat een wesp kan steken en dat dit pijn doet, 
zall  toch pijn voelen als hij wordt gestoken. Wie weet dat een vvespensteek 
pijnn doet. zal bij het zien van een wesp enige angst voelen. Het vergroten 
vann kennis maakt de ontwikkeling van emoties mogelijk. Onderscheid ma-
kenn tussen cognitie en affectie levert een beperking op van het begrip leren. 

9.. Wat deelt de leerling mee? 

Bijj  het kwantificeren van de gemelde leerervaringen houden Van der Kamp 
enn Oostwoud Wijdenes geen rekening met de feitelijke mededelingen van de 
leerlingen.. Hun "pragmatische aanpak" die inhoudt dat elk leereffect werd 
geteldd bij de categorie waar hij werd genoteerd, had tot gevolg dat de beide 
onderzoekerss niet hebben gezien dat de leerlingen niet altijd onderscheid 
makenn tussen 'wereld" en 'zelf. Mijn conclusie dat er geen sprake is van 
scherpee scheidslijnen bij de dichotomieën die De Groot onderscheidt (zie 
paragraaff  drie) wordt door de manier van invullen van de leerlingenversla-
genn bevestigd. 

Leerlingenverslagenn zijn tot nu toe slechts kwantitatief toegepast: hoe-
veell  leerervaringen melden leerlingen op welk gebied. Daarbij is geen reke-
ningg gehouden met inhoudelijke mededelingen die de leerlingen verstrekten. 
Dee belangrijkste daarvan zijn dat leerlingen geen onderscheid maken tussen 
leerervaringenn op het cognitieve en het affectieve vlak. en al evenmin tussen 
leereffectenn op vakgebied of het vergroten van zelfkennis ('wereld* en 
"zelf).. Elke leerervaring op het vakgebied zal haar invloed hebben op het 
inzichtt in eigen kunnen en een persoonlijke verandering teweeg brengen De 
meningenn over het eigen kunnen blijken vrijwel alle gerelateerd te zijn aan 
eenn vakinhoud. Het leerlingenverslag blijkt bij nader inzien meer mogelijk-
hedenn te bieden die het onderzoeken waard zijn. Zo lijk t een onderzoek naar 
dee koppelingen die de individuele leerlingen maken tussen de diverse leeref-

( I6 ii  Best 1W2. p. 6. 
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tecc ten nuttig. 

Watt bijvoorbeeld te doen met de leereffecten die in paragraaf 5.2 als voor-
beeldd zijn gegeven? 

'Ikk heb geleerd dat...' 
(Schrijff hieronder wat jij allemaal van Drama hebt geleerd) 
Ikk heb geleerd dat het moeilijk is een toneelstukje te verzinnen; 
ikk heb geleerd hoe te schminken; 
ikk heb geleerd eerst goed na te denken hoe je een rol gaat spelen; 
datt ik veel fantasie heb. 

Inn plaats van op te splitsen zou onderzocht moeten worden wat de genoemde 
leereffectenn met elkaar te maken hebben, waarom deze leerling deze verza-
melingg heeft genoteerd, en wellicht ook waarom in deze volgorde. Zo'n be-
naderingg kan iets duidelijk maken over de ontwikkeling van een leerling. 

Vann der Kamp gaf terloops al aan dat de docent wellicht een betere ana-
lyticuss van de leerlingenverslagen zou kunnen zijn dan de onderzoeker, aan-
gezienn hij het taalgebruik in een context kan zetten. Dit acht ik in ieder geval 
juistt indien het leerlingenverslag wordt gebruikt als hulpmiddel bij het be-
oordelenn van de voortgang van het leerproces. De docent kan dan ook het 
eigenn leerplan in de beoordeling betrekken, zoals mijn onderzoek aangeeft. 

Dee conclusie dat leerlingenverslagen niet valide zijn en derhalve niet rele-
vantt bij het doen van beslissende beoordelingen acht ik vooralsnog niet be-
wezen. . 

10.. Toetsen 

Inn de gesprekken met Oostwoud Wijdenes17 geven de docenten aan dat het 
beoordelenn van leerlingen problemen oplevert. Het staat niet vast wat er pre-
ciess gemeten moet worden, een objectieve beoordeling lijk t niet mogelijk. 

Voorr kunstvakken wordt wel aanbevolen zich neer te leggen bij de 
gedachtee dat een oordeel altijd subjectief zal zijn. intersubjectiviteit, de op-
telsomm van twee of meer subjectieve oordelen, zou passend zijn als 
beoordelingsinstrument.. Best rekent af met de subjectieve theorie. Allereerst 
steltt hij dat ) wat in de gedachten kan omgaan irrelevant is met betrek-
kingg tot het beoordelen van het creatieve en artistieke proces, omdat onze 
oordelenn en evaluaties slechts gebaseerd zijn op wat de leerlingen doen en 

(17)) Oostwoud Wijdenes 1982 
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zeggen". . 
"Terechtt hamert de subjectivist op het belang van individualiteit en vrij-

heid:: op de grote verschillen van mening die over hetzelfde kunstwerk kun-
nenn bestaan: op de centrale plaats van gevoel en creativiteit." "Maar", zo 
steltt hij verder, "de notie iets te leren heeft geen zin als zij geen objectieve 
criteriaa bevat betreffende ontwikkeling en evaluatie, inclusief zelfevalua-
tie."1*11 Sterker nog. wie kunst slechts als subjectieve beleving ziet en het cog-
nitief/rationelee karakter van artistieke ervaring ontkent, deelt daarmee mede 
datt er geen onderwijs in de kunsten kan worden gegeven.10 

Hijj  geeft een hilarisch voorbeeld van de gevolgen van een subjectieve 
benadering. . 

Eenn dansdocent op een kunstvakopleiding, achtte dans zozeer een 
subjectievee zaak, dat zij de implicatie aanvaardde dat haar mening 
overr een dansproductie even goed was als die van welke andere dan 
ookk en dat alle gevoelens die opkomen bij een kunstwerk even 
toepasselijkk zijn. Zij was consequent en accepteerde dat een groep 
studentenn een dansvoorstelling gaf waarbij zij gewoon op de grond 
zatenn en chips aten. Ondanks haar lofwaardige eerlijkheid werd zij 
ontslagen. . 

Objectievee beoordeling is noodzakelijk, ook bij kunstvakken, maar dit houdt 
volgenss Best niet in dat kwantificeren de enige of zelfs maar de juiste ma-
nierr is. Slechts bepaalde vooruitgang kan worden gekwantificeerd. Deze 
meningg had ook De Groot, die ook maar een bepaald gebied van leereffecten 
alss te toetsen zag. en daarom het leerlingen verslag suggereerde. Ook Eisner 
achtt objectief beoordelen niet synoniem met kwantificeren. 

Voorr de evaluatie van het geleerde in de basisvorming besloot de 
staatssecretariss het CITO te vragen toetsen te ontwikkelen. Het was voor het 
vakk Drama belangrijk geen uitzonderingspositie in te nemen. De vraag dien-
dee beantwoord of er voor Drama toetsen te ontwikkelen waren. 

10.11 Is Drama te toetsen? 

Inn 1993 beoordeelden 48 docenten Drama in het kader van een nascho-
lingscursuss 5 scènes volgens een door Van Engelen en Coppens opgesteld 
formulierr met categorieën, criteria en scoringspunten. Oorspronkelijk was 
hett doel slechts om de docenten Drama te laten nadenken over problemen 

(IK )) Best IW2. p 29 

(19)) (k-si 1992. p 13. II 
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diee zich kunnen voordoen bij het toetsen van Drama. Na afloop is het mate-
riaall  door mij gebruikt om te onderzoeken of er sprake was van overeen-
stemmingg in de beoordeling van de scènes. 

Leerlingenn van een derde klas hadden na één jaar Drama, één uur per week 
dee eindopdracht gekregen een televisiereclame voor een zelf bedacht pro-
ductt te bedenken en te presenteren. Daarbij moesten zij de technieken toe-
passenn die zij dat jaar hadden geleerd: scèneopbouw. rolopbouw. presenta-
tie,, enscenering. De presentatie werd op video opgenomen. 

Omdatt het om een scholingscursus ging. waren diverse soorten scènes 
uitgezocht.. Drie reclamespotjes hadden een eenvoudige scèneopbouw en de 
presentatiee zou gemakkelijk te beoordelen moeten zijn. Daarnaast werden 
tweee reclamespotjes gekozen die minder vanzelfsprekend te beoordelen le-
ken. . 

Dee beoordeling bevatte drie categorieën: de presentatie door de individuele 
leerling,, de vormgeving van de scène en opmerkelijke vondsten. 
Dee eerste categorie: de presentatie door de individuele leerling bevatte vier 
criteria: : 
1.. Is de rol duidelijk herkenbaar? 
2.. Houdt de speler de rol vast? 
3.. Is de speler verstaanbaar? 
4.. Speelt de speler gericht op het publiek? 
Dee tweede categorie: de vormgeving van de scène bevatte ook vier criteria, 
dezee golden voor de hele groep: 
5.. Is de opbouw helder? 
6.. Is de opbouw functioneel voor het overbrengen van de boodschap? 
7.. Is het toneelbeeld functioneel voor het overbrengen van de boodschap? 
8.. Is de reclame verrassend/prikkelend/overtuigend? 
Dee derde categorie was ter keuze voor de hele groep of voor een individuele 
leerling: : 
9.. Extra punten voor opmerkelijke vondsten. 
Dee scorepunten voor alle criteria waren: + .  . -. waarbij + 10 punten ople-
verde,,  5 en -0. 

Inn totaal kon een leerling 100 punten scoren, hetgeen dan het cijfer 10 tot 
resultaatt zou hebben. 

Bijj  het onderzoek naar overeenstemming in beoordeling bleek direct dat het 
scorepuntt  niet bruikbaar was. want onduidelijk. Het teken  kon namelijk 
driee betekenissen hebben: vrij goed. gemiddeld, vrij slecht. Ik heb de  dan 
ookk uit het onderzoek moeten weglaten. 

Bijj  de andere scorepunten (+ of-) werd van overeenstemming gesproken 
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wanneerr meer dan 50% van de docenten eenzelfde oordeel had. 
Vann overeenstemming betreffende het oordeel over de hele scène was 

sprakee wanneer de docenten bij meer dan de helft van de criteria van alle 
categorieënn dezelfde scores noteerden. 

Bijj  de drie door Van Engelen en Coppens als gemakkelijk te beoordelen 
bestempeldee reclames bleken de docenten voor meer dan de helft van de 
criteriaa per categorie hetzelfde oordeel te hebben. 

Vann de criteria was er overeenstemming bij: 
1.. Is de rol duidelijk herkenbaar? 
3.. Is de speler verstaanbaar? 
5.. Is de opbouw helde? 
7.. Functionaliteit van het toneelbeeld. 
8.. Is de reclame verrassend/prikkelend/overtuigend? 
9.. Opmerkelijke vondsten. 

Dee overeenstemming bij de laatste twee criteria is frappant. Verschil van 
meningg was er slechts bij één scène: Niks. 

Eenn klant bestelt diverse drankjes in een restaurant, maar alles blijkt 
opp te zijn. Geërgerd zegt de klant tenslotte: "Geef me dan maar niks", 
waaropp de ober verheugd roept dat hij dat heeft. De scène eindigt 
mett een reclamezin over de nieuwe drank Niks. 

Dee ene helft van de docenten vond dit een verrassende reclame, de andere 
helftt vond het maar niks. waarschijnlijk omdat het om een woordgrapje ging 
enn niet om een dramatische vondst. 

Bijj  de twee minder vanzelfsprekend te beoordelen geachte scènes liepen de 
beoordelingenn zeer uiteen. De ene scène was een reclame voor lenzen. 

Hett toneelbeeld gaf een wit doek met een opening waarachter ogen 
tete zien waren. Een stem sprak een zeer korte reclametekst uit voor 
lenzenn van Van der Hoog, waarna drie stemmen de tekst "Dokter Van 
derr Hoog" zongen. 

Dee docenten bleken het volstrekt oneens over het aantal te beoordelen rol-
len,, (is er bij een paar ogen met een gezongen tekst sprake van een rol? En is 
err bij een gesproken tekst zonder beeld sprake van een rol?), rolvastheid. 
publieksgerichtheid,, opbouw van de scène en functionaliteit van de opbouw. 
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Dee andere scène gaf een zeer uitgewerkte reclame te zien voor een 
specialee zonnebank, waarbij een proefpersoon tot as verbrandt. De 
presentatorr moest eerst een tijd improviseren omdat de medespelers 
niett op kwamen, hij maakte al improviserend een grap over de ondui-
delijkk uitgesproken naam van de proefpersoon, die daardoor uit zijn 
roll viel en toen hij vervolgens op de zonnebank klom, zakte deze in. 
Dee spelers stortten ook in (van het lachen) en besloten de hele scène 
opnieuww te spelen. De tweede keer werd de scène zonder onderbre-
kingenn gespeeld. 

Bijj  deze reclame bleken sommige docenten het fout gaan van de eerste keer 
zeerr zwaar te rekenen, andere helemaal niet. 

Dee verschillende beoordelingen van de docenten Drama waren mede toe te 
schrijvenn aan het ontbreken van normen om tot de scorepunten te komen. 
Eerderr stelde ik al dat de score  niet bruikbaar, want onduidelijk bleek: bij 
allee criteria werden de normen aan de individueel beoordelende docenten 
overgelaten. . 

Omm objectief een antwoord te geven op de vraag van het eerste criterium 
-- is de rol duidelijk herkenbaar? - moet eerst worden vastgesteld op welke 
grondenn beslist wordt dat een rol duidelijk herkenbaar is. Nu was de 
toeziendee docent de norm: is de rol herkenbaar voor mij of niet. Bij alle cri-
teriaa werd de docent geacht de norm te zijn. 

Opgemerktt dient dat dit onderzoek methodologisch gesproken gepruts was. 
Wijj  kwamen toentertijd nog niet op de gedachte een methodologisch verant-
woordd onderzoek op te zetten. Niettemin geeft het materiaal een indicatie 
daarvoorr dat het mogelijk is voor dramadocenten om toetsmatig te beoorde-
len. . 

Hett gegeven dat de docenten Drama die aan het experiment meededen, in 
hunn oordeel over de drie 'gewone* scènes zoveel overeenstemming vertoon-
den,, acht ik ondanks de feilen van het onderzoek, een aanwijzing daarvoor 
datt Drama te toetsen is. 

10.22 Dramatoetsen voor de basisvorming 

Mett het construeren van vaardigheidstoetsen in het algemeen had het Cen-
traall  Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) nog weinig ervaring opge-
daann en voor het vak Drama was op het instituut geen expertise in huis. 
Voorr de adviesgroep van docenten Drama stond vast dat bij een dramatoets 
vaardigheidd een belangrijke component was. mede gezien de algemene doe-
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lenn van de basisvorming. De kerndoelen Drama vormden de basis voor de 
toetsen.. De kerndoelen waren per stuk als een samenhangend geheel ver-
woord.. Zo moeten de leerlingen om te kunnen spelen, volgens kerndoel 1. 
wetenn hoe ze zich kunnen uitdrukken en moeten ze dat bewust in spel kun-
nenn toepassen. 

KERNDOELL 1: De leerlingen kunnen hun non-verbale en hun verbale 
uitingsmogelijkhedenn zowel afzonderlijk als in samenhang in spel 
toepassen. . 

Dezee wijze van formuleren leverde problemen op bij het construeren van 
toetsen,, aangezien toetsen gebaseerd worden op enkelvoudige eenheden. 
Omm dit mogelijk te maken, analyseerde ik de kerndoelen op de samenstel-
lendee componenten. Voor kerndoel l. bijvoorbeeld, leverde dit de volgende 
componentenn op: 
a.. Non-verbale uitingsmogelijkheden in spel toepassen. 
b.. Verbale uitingsmogelijkheden in spel toepassen. 
c.. Non-verbale en verbale uitingsmogelijkheden in samenhang in spel toe-

passen. . 
Omdatt elke toets liefst wel alle domeinen moest bevatten, werd van elk do-
meinn een component gekozen die met de andere een toets kon vormen. De 
adviesgroepp Drama20 leverde praktijkopdrachten aan die voor deze toets 
bruikbaarr waren. Het construeren was een moeizaam proces. CITO-mede-
werkerr Noijons streed voor een valide toets terwijl de dramadocenten stre-
denn voor het valideren van Drama. 

Uit:: Over toetsen, Drama toetsen in de Basisvorming^ 

Omm te kunnen toetsen moet bij elk te toetsen onderdeel gedrag wor-
denn bedacht dat moet worden getoond. 
Neemm A1a: non-verbale uitingsmogelijkheden apart. De leerling moet 
bijvoorbeeldd een stemming kunnen tonen. Om het niet te gemakkelijk 
tete maken, is ervoor gekozen dat de leerling in de toets verschillende 
stemmingenn toont. Om het voor de docent weer wel gemakkelijker te 
makenn om dit te beoordelen, is gekozen voor tableaus. De leerling 
moett dus in staat zijn om verschillende stemmingen in tableau neer 
tete zetten. 

(20)) De adviesgroep bestond uit J. Buts. C. van Koppen. B. Schipperen H. Cuppens 

(21)) Coppens 19%. p. 26. 
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Beetjee strijd 

Nuu volgde een klein gevecht. De dramadocenten wilden allemaal de 
leerlingenn zelf een situatie laten bedenken waar drie stemmingen in 
voorkwamenn en die vervolgens laten spelen. 
"Nee",, zei de toetsconstructeur rustig, maar vasthoudend, "een toets 
moett valide zijn en het zelf laten bedenken door leerlingen kan 
problemenn geven voor de validiteit van de toets". Validiteit betekent 
datt de toets meet wat de constructeur (de toetsenmaker) bedoelt te 
meten;; in dit geval het vermogen om drie verschillende stemmingen 
inn tableau neer te zetten. 
Laatt je de leerling zelf kiezen, dan kan de ene leerling drie stemmin-
genn kiezen die hij al honderd keer heeft uitgevoerd, zodat hij ze per-
fectt kan neerzetten. Een andere leerling kan het zich veel moeilijker 
makenn door drie stemmingen te kiezen die hij nog nooit heeft neerge-
zet.. Een derde leerling kan op dat moment niet op drie verschillende 
speelbaree stemmingen komen. Je beoordeelt dan als docent ook de 
ervaringg met de stemmingen of de fantasie van de leerling. Op zich is 
daarr niets verkeerds aan, maar in het kerndoel wordt dat (waarschijn-
lijk)) niet bedoeld. Dit kerndoel betreft geen fantasie. Keer op keer 
vroegenn de docenten zich af of er nog wel sprake was van Drama of 
datt het om het om een techniek ging. 

Eenn ander probleem waarmee de groep werd geconfronteerd, was de 
terminologie.. De gedwongen individuele werkwijze, scholen met meer dan 
éénn dramadocent waren een zeldzaamheid, en de afwezigheid van algemeen 
gebruiktee leerplannen maakten dat docenten hun eigen vaktaal hadden ont-
wikkeld.. Dit probleem was bij het schrijven van het leerplan voor de 
basisvormingg (zie hoofdstuk 5) ook al geconstateerd. Nu realiseerden de 
docentenn zich dat dit ook voor de leerlingen problemen kon geven. De kans 
wass groot dat de leerlingen de opgaven niet zouden begrijpen. 

Onderzoekk naar het functioneren van de ontwikkelde toetsen was dus 
noodzakelijk.. Het CITO achtte het echter niet opportuun staatssecretaris 
Netelenboss van Onderwijs hierop te wijzen aangezien het haar wens was 
voorr alle vakken ongeacht de voorbereidingstijd (voor Drama was die bij-
voorbeeldd anderhalfjaar korter dan voor andere vakken) in mei 1995 
afsluitingstoetsenn aan te bieden. De eerste Dramatoetsen waren dus in feite 
eenn experiment. 

10.33 Onderzoek naar beoordelaarsovereenstemming 

Septemberr 3995 startten de CITO-medewerkers Noijons en Kleintjes een 
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onderzoekk naar de mate waarin de beoordelaars van de Dramatoetsen met 
elkaarr overeenstemden bij de beoordeling van individuele leerlingenpresta-
ties.. Elf docenten Drama beoordeelden twee toetsen, in totaal 39 leerlingen-
presentatiess die op video waren opgenomen. De beoordeling vond plaats 
onderr zware omstandigheden: in het gebouw van het CITO moesten de do-
centenn de video-opnames achter elkaar beoordelen in twee maal één uur. 
mett een half uur pauze daartussen. De docenten werd niet toegestaan over 
dee interpretatie van de beoordelaarsinstructies met elkaar te overleggen. De 
analysee van de eerste beoordeelde toets (praktisch 1) toonde aan dat bij het 
aantall  van drie beoordelaars van een betrouwbare beoordeling van alle crite-
riaa sprake was. Het betrouwbaarheidsinterval was dan .80. Bij de tweede 
toetss (praktisch 2) waren er veel meer docenten nodig (vier a vijf ) om tot 
eenn betrouw baar oordeel te komen.:: 

Opvallendd was dat bij beide toetsen de overeenstemming van de elf 
beoordelaarss bij de totaalscores hoger was dan op enig van de vijf afzonder-
lijk ee criteria. Bovendien bleken de docenten alle zeer betrouwbare beoorde-
laarss te zijn. zij beoordeelden ieder voor zich dezelfde leerlingen als best. 
respectievelijkk slechtst presterend. Verschillen werden geconstateerd tussen 
(i)vbo-docentenn en vwo-docenten. De laatste kenden aan (i)vbo-leerlingen 
eenn lagere score toe dan de eerste. 

Hett onderzoek van Noijons en Kleintjes bevestigt mijn bevindingen, be-
schrevenn in paragraaf 10.1, dat docenten Drama in staat zijn toetsmatig te 
oordelenn en dat zij onderlinge overeenstemming vertonen in hun eindoor-
deel. . 

Eenn ander onderzoek naar het toetsen van vaardigheden betreft gespreks-
vaardigheid.. Voor haar onderzoek naar het toetsen van gespreksvaardigheid 
inn het Frans2, hanteerde Ingrid Wijgh een veel soepeler beleid ten aanzien 
vann de beoordelaars. Negen beoordelaars kregen dertig prestaties van leer-
lingenn op cassette thuis te beoordelen. Per keer werden vier leerlingen be-
oordeeld,, niet meer dan één keer per dag (en niet minder dan één keer per 
week).. Bij het beoordelingsblad was een toelichting gevoegd, gebaseerd op 
opmerkingenn van docenten bij een voorafgaand proefonderzoek. Bovendien 
diendenn de beoordelaars een cassette met een bijbehorend ingevuld beoor-
delingsbladd ter instructie tevoren door te nemen om aldus vertrouwd te ra-
kenn met de wijze van beoordelen. Wijgh constateert een beoordelaarsover-
eenstemmingg van .83 bij één beoordelaar en van .91 bij twee. 

Dee twee onderzoeken zijn te zeer verschillend opgezet om de uitkomsten 

(22)) \oijnns. .lose en Kleintjes. Frans 1496, p 14. 15 

(23)) Vuj«h IWd. p 104 
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tee vergelijken. 
Dee vermoeidheidsverschijnselen die wellicht een rol hebben gespeeld bij 

dee verschillen in beoordelaarsovereenstemming bij de twee Dramatoetsen 
alsmedee de verschillen in interpretatie van de diverse criteria, konden bij het 
onderzoekk van Wijgh niet optreden. 

Gezienn de slechte materiele omstandigheden waaronder het onderzoek 
bijj  Drama plaats vond. is de uitkomst bemoedigend te noemen. 

10.44 Het recensiemodel 

Inn Nederland heeft Peter van Lint. pionier van Drama als schoolvak (zie 
hoofdstukk 2), zich uitgebreid bezig gehouden met het probleem hoe drama te 
beoordelen.. Hij acht objectieve maatstaven voor een beoordeling noodzake-
lijk . . 

"Hett feit dat iedereen over alles en iedereen een oordeel kan hebben, is 
duss niets bijzonders... Het feit dat een docent over een student of diens 
prestatiess een oordeel heeft (of andersom), is ook niets bijzonders. Dat hoort 
bijj  het normale interactionele proces. Het wordt pas bijzonder in de zin van 
onwenselijkk als dat vanzelfsprekende verschijnsel gelijkgesteld wordt met 
oordelenn in een onderwijssituatie. 

Eenn docent of een student kan dan natuurlijk de gemakkelijkste weg 
bewandelen,, zijn buik of zijn water of welk ander gevoelig lichaamsdeel 
raadplegen,, en dat vervolgens tot objectief oordeel proclameren. Over de 
waardee van een dergelijk oordeel hoefik uiteraard niet meer te spreken. An-
derenn hebben de krant, het CITO, de schoolleiding, of een geschikte collega 
nodigg om te weten wat ze moeten vinden, dat wil zeggen hoe ze moeten oor-
delen.""  24 

Vann Lint introduceert het recensiemodel, gebaseerd op een theorie van 
Polanyii  over beoordelen. Hij maakt onderscheid tussen de 'kenner" (con-
naisseur)) en de criticus. Hetzelfde onderscheid en dezelfde termen gebruikt 
Eisner55 om niet alleen voor kunst maar ook voor het onderwijs dat hij een 
kunstt noemt, een beoordelingsmodel te ontwikkelen. 

Dee kenner, volgens Van Lint. Polanyi en Eisner, bezit zoveel vakkennis 
datt hij een kunstwerk op kwaliteit kan beoordelen. Het intuïtieve oordeel 
vann de kenner is gebaseerd op vakmanschap, eruditie en ervaring. Voor het 
onderwijss is het echter niet voldoende kenner te zijn. leerlingen hebben er 
behoeftee aan precies te weten waarop het kennersoordeel is gebaseerd: de 

(2411 Lint. ['eter van. Beoordelen, toetsen en e\alueren bij Drama, in: Theater en I ducatie . april 1994. p 
09-16 6 

(25»» E-üsncr 1985. p. 103-119. 
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docentt moet behalve kenner ook criticus zijn. Een criticus is in staat zijn 
intuïtievee oordeel te verwoorden en te verantwoorden, zodat de leerling van 
dezee recensie iets kan opsteken. Voor een recensie dient het intuïtieve oor-
deell  herleid te worden tot een rationeel en beargumenteerd oordeel. 

Ditt betekent dat de docent categorieën, criteria en normen moet vaststel-
lenn om duidelijk te maken aan de beoordeelde waarop het intuïtieve oordeel 
iss gebaseerd. 

Hett recensiemodel berust op twee pijlers: 
1.. het vermogen van de docent een totaalindruk weer te geven van een Ge-

staltt (een scriptie, een werkstuk, een voorstelling en een presentatie): 
2.. wat hij doet aan de hand van te bepalen categorieën, criteria en normen. 

Belangrijkk voor het recensiemodel is dat de persoon van de docent een 
medebepalendee factor is in de beoordeling. De docent moet van de samen-
stellendee delen van de Gestalt de onderlinge samenhang bepalen en in een 
grotendeelss onbewust proces komt hij tot een conceptueel oordeel waarbij 
hijj  een bepaald aspect de overhand kan laten krijgen. Dit intuïtieve, sponta-
nee oordeel is ambigu en oncontroleerbaar. Wil de docent als criticus optre-
den,, dan moet hij kunnen uitleggen hoe hij tot dat samenvattend oordeel is 
gekomen.. Daarvoor moet hij categorieën, criteria en normen vaststellen. 

Vervolgenss geeft Van Lint voorbeelden van categorieën, criteria en nor-
menn die tot een beoordeling leiden. 

Hett stemgebruik (categorie) van mevrouw Brul is goed (beoordeling), 
wantt het geluid is verstaanbaar (criterium) in alle uithoeken (norm). 
Haarr inleving (categorie) is onvoldoende (oordeel), want ze giechelt 
(criterium)) voortdurend (norm, een of twee keer giechelen mag nog 
wel). . 

Sociaal-emotionelee factoren als ijver en interesse werken subjectiviteit in de 
handd en dienen geen plaats te krijgen in het recensiemodel. Een objectief, 
persoonlijkk en aan de hand van categorieën, criteria en normen verantwoord 
oordeell  is het doel van het recensiemodel. 

10.55 Een vergelijking tussen toets en recensiemodel 

Recensiee en toetsen eisen het vaststellen van categorieën, criteria en nor-
men.. Er is echter een wezenlijk verschil tussen het recenseren en toetsen. 
Bijj  recenseren stelt een individuele docent de norm vast. terwijl bij toetsen 
voorr alle docenten dezelfde norm geldt. Noijons vertelde zelfs dat voor een 
goedee toets waarbij categorieën, criteria en normen voldoende helder zijn 
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geformuleerd,, de beoordelaar geen vakman hoeft te zijn om een betrouw-
baarr resultaat te krijgen. 

Dee toets die Coppens en Van Engelen aan dramadocenten voorlegden, 
voldeedd niet aan de eisen van validiteit die het CITO hanteert. De toets be-
vattee te beoordelen categorieën (de presentatie door de leerling) en criteria 
(iss de rol duidelijk herkenbaar?), maar geen nonnen. Interessant was dat de 
docentenn bij een aantal criteria normen aanlegden die tot eenzelfde oordeel 
leidden. . 

Inn hun reacties op de toets gaven de docenten aan zich beperkt te voelen in 
hunn oordeel omdat zij de leerlingen niet kenden. Deze reacties zijn te 
interpreterenn als een aanwijzing dat voor docenten Drama het recensiemodel 
aantrekkelijkerr lijk t dan de toets. 

Ervaringg als docent, stelt Eisner, maakt je 'kenner*. De docent/kenner 
kann situaties in de klas snel inschatten. Dit vakmanschap stopt de docent 
niett weg wanneer hij als criticus in het vak Drama oordeelt. 

Hett recensiemodel levert echter problemen op die zich bij een toets niet 
voordoen.. Het recensiemodel vereist dat steeds dezelfde persoon recenseert. 
Lezerss van een krant weten hoe ze de toneelrecensie van een bepaalde criti-
cuss moeten interpreteren, ze kennen de opvattingen, het wereldbeeld van de 
recensentt en weten waarop hij zijn Gestalt-beoordeling baseert. 

Zouu op deze manier op school worden beoordeeld, dan moet de leerling 
hett wereldbeeld van tenminste 15 docenten leren kennen om de recensies te 
kunnenn interpreteren. In het eenvoudigste geval hebben alle docenten het-
zelfdee wereldbeeld, in het andere uiterste is er sprake van vijftien verschil-
lende. . 

Will  het recensiemodel effectief zijn. dan is een vorm van onderwijs ver-
eistt met als uitgangspunt de relatie docent-leerling. In die relatie zou de leer-
lingg een beslissende rol moeten vervullen: een oordeel over je prestatie van 
eenn docent wiens wereldbeeldje verafschuwt, lijk t didactisch gezien weinig 
effectief.. Bij de kunsten is deze relationele vorm van onderwijs niet onge-
woon.. Getalenteerde leerlingen kiezen de viool-, zang- of speldocent uit van 
wiee ze het persoonlijk oordeel waarderen en voor hun ontwikkeling kunnen 
gebruiken. . 

Eenn ander probleem is dat de docent pas na zijn intuïtieve oordeel nagaat 
welkee categorieën, criteria en normen hem tot dit oordeel brachten. Dat kun-
nenn andere categorieën zijn dan die welke in het leerplan werden aangege-
ven. . 

Bijj  toetsen doen deze problemen zich niet voor. De leerling weet tevoren 
preciess waarop hij beoordeeld wordt, indien de toets valide is. Gezien de 
aardd van het instrument is de toets geschikt om leereffecten bij eenvoudige 
leereenhedenn te beoordelen. Dit biedt de dramadocent een model om die 
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leereenhedenn vast te stellen en gestructureerd aan te bieden. Voor de leer-
lingg is het zinvol kleine leereenheden goed te kunnen oefenen. Voor de do-
centt is het nuttig na de toets te weten of de leerling het onderdeel beheerst 
zodatt een ander of een gecompliceerder onderdeel kan worden aangeboden. 

11.. Eindexamen 

Dee invoering van de Tweede Fase voortgezet onderwijs maakt het mogelijk 
eindexameneindexamen af te leggen in het vak Drama. Het eindexamen heeft in Neder-
landd effectus civilis. het behalen van het diploma geeft de leerling bepaalde 
rechten,, het volgen van een vervolgopleiding bijvoorbeeld. Dit betekent dat 
aann het examen een voorspellende waarde wordt toegekend op grond van 
aangetoondee leereffecten. 

Dee voorspellende waarde van de CITO-toets aan het eind van de Basis-
schooll  is niet zodanig dat dit instrument voor het voorgezet onderwijs in die 
vormm wordt toegepast. De Groot stelt een Volledig Eindexamen voor waarin 
leerdoelenn worden geoperationaliseerd niet in termen van objectief meetbare 
prestatienormen,, maar in termen van vereiste activiteiten: de leerling moet 
'ietss doen". "Hij moet in samenwerking een gecontroleerd en begeleid pro-
cess doorlopen dat leidt tot een min of meer openbaar complex optreden: een 
lezing,, een werkstuk, een experiment enzovoorts. Deze optredens kunnen 
niett objectief gemeten worden. Daar is echter ook geen echte noodzaak 
voor.. Het hanteren van redelijke normen kan aan een groep worden gedele-
geerd:: de werkstukkencommissie. toehoorders, collegae, wellicht publiek. 
Zoalss we allemaal weten kan dit systeem goed werken als het goed is geor-
ganiseerd:: normen kunnen op deze manier worden gehandhaafd."26 

Dezee vorm van examineren is ook voor Drama te gebruiken. Voor de 
beoordelingg acht ik het recensiemodel mogelijkheden bieden. Categorieën, 
criteriaa en normen dienen centraal te worden bepaald en de producten moe-
tenn door meerdere dramadocenten worden beoordeeld (De Groots peer 
group).. Overleg over de categorieën, de criteria en de normen moet mogelijk 
wordenn «emaakt. 

12.. Samenvatting 

Dee doelen die voor Drama tot die tijd werden geformuleerd veelal alge-
meenn pedagogisch, zoals in hoofdstuk 5 werd gesteld hebben als logisch 

(2611 DcGroot.(l474). p 43 



B I : O O R D I - : L I N ÜÜ V A N I J : I : R R I : S I ; I T A T I : \ 235 5 

gevolgg dat een inventarisatie van kwantitatief onderzoek naar leereffecten in 
19855 voornamelijk instrumentele leereffecten aan het licht brengt. 

Dee koppeling van kwantiteit aan cognitie en kwaliteit aan affectie bete-
kendee een scheiding tussen de schoolvakken Wiskunde, Natuurwetenschap-
penn en Taalkunde versus de Kunst- en Vormingsvakken. 

Inn 1974 gaf A.D. de Groot de suggestie het leerlingenverslag te ontwik-
kelenn als instrument om de leerling in staat te stellen alles wat hij heeft ge-
leerdd te rapporteren waardoor er geen relevante leereffecten uit de boot val-
len.. De Groot vond dat 'Educational measurement*  niet meet wat wij willen 
mett ons onderwijs. 

Bijj  onderzoek naar de toepasbaarheid van het leerlingenverslag gingen de 
onderzoekerss kwantitatief te werk waardoor een aantal inhoudelijke mede-
delingenn van leerlingen genegeerd werden. De resultaten van een eigen ex-
perimentt met leerlingenverslagen. waarbij de gemelde leerervaringen kwali-
tatieff  werden gecategoriseerd, tonen aan dat de leerlingen geen onderscheid 
makenn tussen leerervaringen op het vakgebied of het vergroten van zelfken-
nis,, en al evenmin tussen leerervaringen op het cognitieve en het affectieve 
vlak.. Dit laatste onderschrijft de mening van De Groot, die stelde dat "all 
importantt so-called attitudinal and affective (or emotional) objectives are 
largelyy cognitive in nature". Hoewel de onderzoekers het leerlingenverslag 
bijj  voorbaat niet valide achten omdat kinderen "leugentjes en sprookjes kun-
nenn vertellen", blijkt uit een analyse van vier evaluatiemethoden, gebruikt 
bijj  een casestudy naar het vak Nederlands in een brugklas, dat de leerlingen-
verslagenn verreweg de meeste indicaties geven over de verwachte leereffec-
ten.. 80%. naast 65% voor observaties door externe observatoren. 30% voor 
schriftelijkk werk en slechts 20% voor de zelfgemaakte toetsen, waarop de 
docentt zijn rapportcijfers baseerde. 

Onderzoekk naar de bruikbaarheid van het toetsinstrument voor Drama geeft 
positievee resultaten. De beoordelaarovereenstemming bij praktische op-
drachtenn is vergelijkbaar met die bij het toetsen van gespreksvaardigheid in 
hett Frans. 

Hett zoeken naar een objectieve kwalitatieve beoordeling levert het recensie-
modell  op. een combinatie van elementen van de toets en het vakmanschap 
vann de docent. Onderzoek naar de toepassing van het recensiemodel lijk t 
zinvol,, met name gericht op het beoordelen van gecompliceerde producten 
alss scènes. 

Datt neemt niet weg dat ook het toetsinstrument voor Drama bruikbaar is. 
gezienn zijn beperkte mogelijkheden is echter het gebruik van verscheidene 
instrumentenn nodig. Het leerlingenverslag. mits toepasbaar gemaakt voor 
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eenn geïntegreerde beoordeling biedt hiertoe mogelijkheden. 

Bijj  het eindexamen ontmoeten twee werelden elkaar stelt De Groot, de poli-
tiekee en die van het onderwijs. Doel van het eindexamen noemt hij tweeër-
lei:: politieke en leerplanmatige verantwoording afleggen. In dit licht kan de 
vrijheidd van keuze die kunstvakken kregen om wel oï niet te examineren 
wordenn toegeschreven aan desinteresse, onwil of onmacht van docenten om 
leerplanmatigg verantwoording af te leggen. Er is echter ook een andere ver-
klaringg mogelijk, politici waren niet werkelijk geïnteresseerd in de kunst-
vakkenn en stonden er dus niet op dat er verantwoording werd afgelegd. 

Leerlingenn als verantwoordelijke partner ontbreken bij het eindexamen, 
zoalss De Groot het omschrijft. Zij worden slechts gebruikt om leerplanma-
tigee verantwoording af te leggen. Dit kan er de oorzaak van zijn dat steeds 
weerr wordt gekozen voor kwantitatieve beoordeling. Een kwalitatief instru-
mentt als het leerlingenverslag wordt door Van der Kamp dan ook afgewezen 
alss niet valide. 

Evenalss kenmerk drie van de schoolvakken, acht ik kenmerk vijf te globaal 
geformuleerd,, het dient te worden geconcretiseerd door het noemen van de 
doelgroepenn van de evaluatie. Ik acht het noodzakelijk aan de twee door De 
Groott genoemde doelgroepen 'de leerlingen' toe te voegen. Kenmerk vijf 
zouu dan luiden: 

Eenn w ij ze van evaluatie van de onderw ijsleersituatie bevattende: 
-- een persoonlijke verantwoording van het geleerde door de leerling: 
-- een leerplanmatige verantwoording van de gecreëerde onderw ijsleersitu-

atiee door de docent: 
eenn maatschappelijke verantwoording van het gecreëerde onderwijs door 
dee politici. 


