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TEKST LOUISE ELFFERS GEPUBLICEERD OP 28-01-2020

Speerpunt in haar onderzoek: de onderwijscompetitie. Ze stelde
schaduwonderwijs aan de kaak in haar boek De bijlesgeneratie. Vanaf het eerste
nummer van 2020 schrijft Louise Elffers een column voor Didactief – ze begint
met de eindtoets. Wat haar opvalt: problemen worden toegeschreven aan de
eindtoets zelf, en niet aan de wijze waarop wij de toets gebruiken.
Over de eindtoets in het basisonderwijs woedt al tijden een stevige discussie. Het afnamemoment
werd naar achteren geschoven uit onvrede over de grote rol die de toets had gekregen. Het laatste
basisschooljaar werd erdoor gedomineerd, waardoor er in groep 8 onevenredig veel aandacht werd
besteed aan voorbereiding op de toets. De grote waarde die aan de score werd gehecht, zette de
niveau-inschatting van de leerkracht op een zijspoor. De toegang tot havo en vwo hing te veel op een
puntje meer of minder op de eindtoets, wat bovendien ‘valsspelen’ met behulp van toetstrainingen in
de hand zou werken. Het waren argumenten om de rol van de eindtoets terug te dringen: voortaan
werd de inschatting van de leerkracht weer leidend.
Wat opvalt in deze discussie, is dat de problemen worden toegeschreven aan de eindtoets zelf, en
niet aan de wijze waarop wij die toets gebruiken. We zijn de eindtoetsscore gaan hanteren als
genadeloze valbijl op twaalfjarige leeftijd, de inspectie gebruikt de scores als kwaliteitsindicator van
scholen en we nemen de toets te laat af om voor leerlingen met een
aangepast advies nog een plekje te vinden in het voortgezet onderwijs.
Dat zegt niets over de mogelijkheden van de toets om te realiseren
waarvoor deze ooit in het leven is geroepen: een onafhankelijke niveauindicatie die leerlingen behoedt voor menselijke inschattingsfouten en
vooroordelen.
En juist die functie staat nog altijd fier overeind. Bij gelijke prestaties
krijgen leerlingen met lager opgeleide ouders structureel lagere
schooladviezen dan leerlingen met hoger opgeleide ouders. Deze verschillen zijn gegroeid sinds de
rol van de eindtoets is teruggedrongen. Recente analyses tonen: leerlingen met lager opgeleide
ouders scoren op de eindtoets twee keer zo vaak hoger dan het advies van de leerkracht. Als zij
vervolgens met een aangepast, hoger advies instromen in het vo zit het overgrote deel drie jaar later
nog steeds op dat niveau.
Dat leerlingen deze kans niet altijd wordt geboden, zegt niets over de mogelijkheden van de toets om
ongelijke advisering en plaatsing tegen te gaan. Het laat vooral zien dat wij die mogelijkheden
onvoldoende benutten. We kiezen ervoor om het schooladvies het verdere verloop van de
schoolloopbaan te laten bepalen en constateren vervolgens tevreden dat het schooladvies dit
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inderdaad beter voorspelt dan de toets. Wie houdt wie nu voor de gek? Het probleem is niet de
eindtoets. Het probleem zijn wij zelf.
Louise Elffers is universitair docent Onderwijswetenschappen (UvA), lector Kansrijke
schoolloopbanen in een diverse stad (HvA) en auteur van De bijlesgeneratie.

Dit artikel verscheen in Didactief, januari-februari 2020.
Verder lezen
1 Georganiseerd wantrouwen (3): Eindtoets – wie wil ’m hebben?
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