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GELIJKE KANSEN
Beeld Wilbert van Woensel

Toetsen kan eerlijker
De overheid wil meer zicht op de basisvaardigheden in het vo. Toetsen
lijken daarvoor het geijkte middel, maar dan moeten we wel rekening
houden met álle leerlingen.

H

et Nationaal Programma Onderwijs doet
onderwijsland op zijn grondvesten schudden.
De reacties variëren van 'verkiezingsstunt' rot
'welkom steunpakket'. Onze aandacht werd vooral

getrokken door de passage over Peil vo: het voornemen
om landelijk jaarlijks de basisvaardigheden van
leerlingen in het voortgezet onderwijs te meten. Zegt
de overheid dat ze hierop onvoldoende zicht heeft? Dat
het vo eigenlijk een black box is?
Niet helemaal, want de

Door te corrigeren voor
achtergrond accepteren
we lagere prestaties

inspectie houdt toezicht
op vijf domeinen van onderwijskwaliteit (financieel beheer, kwaliteitszorg
en ambitie, schoolklimaat, onderwijsproces,
onderwijsresultaten).
Maar klaarblijkelijk geeft

dit te weinig informatie over de basisvaardigheden
en lijken cijfers hierover onvoldoende voorhanden.
De coronacrisis maakt dat extra zichtbaar - en dat is
alarmerend.
Het overzicht van lopend coronagerelateerd onderwijsonderzoek op de NRO-website laat zien dat er
nauwelijks onderzoek naar het onbenutte leerporenrieel
op basis van toetsgegevens wordt gedaan in het vo. Dat
betekent dat wij de gevolgen van de lockdown en het
thuisonderwijs niet in kaart kunnen brengen en dat we
veel te weinig weten over de stand van zaken in het vo

(en dus verrast kunnen worden door het feit dat een
kwart (!) van de vijftienjarigen functioneel ongeletterd
is, al voordat corona uitbrak). Ook de berichtgeving in
de media over meetbare leerstilstand of onbenut leerpotentieel is voornamelijk gericht op het po. Voor het
vo is onvoldoende bekend of migratieachtergrond, sociaal-economische status, ouderlijke structuur, geslacht
of gezinsgrootte impact hebben op leergroei.
Vermoedens zijn er wel. De inspectie bericht in haar
Staat van het Onderwijs nauwgezet over examenresultaten, doubleren en op- en afstroom. Enkele
conclusies: leerlingen met een migratieachtergrond
hebben op ieder vo-niveau een (veel) grotere kans
om te doubleren. Leerlingen met een niet-westerse
migratieachtergrond (rweede generatie) hebben ook
een aanzienlijk kleinere kans om een diploma te halen
op het adviesniveau. Zij slagen bovendien minder vaak;
vooral in havo en vwo. Hoe hoger het opleidingsniveau
van de ouders, hoe vaker leerlingen opstromen. Geslaagden zonder migratieachtergrond halen het hoogste
gemiddelde cijfer.

Institutionele bias
Er lijkt kortom sprake van een institutionele bias in het
vo, gebaseerd op sociaal-economische en migratieachtergrond. Niets nieuws onder zon, wellicht. Toch

Toetsen in de schaduw
Sociaal-economische status speelt bij kansen uiteraard
ook een rol. Zo besteden hoogopgeleide ouders veel meer
tijd aan gesprekken met hun kinderen en aan activiteiten
die educatieve voordelen opleveren. Maar ook de portemonnee telt: de meer bevoorrechte leerlingen profiteren
van private bijlessen en toetscoaching, wat bestaande
ongelijkheden vergroot - een wereldwijd fenomeen.
In die private coaching oefenen leerlingen doorgaans
veelvuldig toetsstrategieën. Zo raken ze meer vertrouwd
met het toetsontwerp, de vragen en de 'trucs' die ze kunnen gebruiken om hun scores te verbeteren. En doordat
leerlingen weten wat ze kunnen verwachten - het soort
vragen, de in te zetten strategieën - presteren ze daadwerkelijk beter, zo is bekend uit onderzoek.

met een migratieachtergrond
')()

COLUMN Jan van de Ven

Formatietips
kun je je afvragen waarom er weinig zicht is op de basisvaardigheden in het vo. Het platte antwoord: vo-scholen
zijn gefocust op het centraal examen. Niet vreemd als je
bedenkt dat het centraal-eindexamencijfer een van de vier
indicatoren is (naast onderwijspositie, bovenbouwsucces
en onderbouwrendement) van het onderwijsresultaat.
Saillant is wel dat correcties voor achtergrond een dempende waarde hebben; het is een erkenning dat bepaalde
leerlingen het gemiddeld slechter doen.

Hoezo gelijke kansen?
Met die focus op het gestandaardiseerde eindexamen
willen we leerlingen met eenzelfde begaafdheid dezelfde
ontwikkelingskansen bieden. Milieu, geslacht, geloof of
migratieachtergrond mogen geen invloed hebben op hun
schoolcarrière; alleen hun eigen capaciteiten (en wat zij
ervan maken) mogen beslissend zijn.
Vanuit die insteek moeten metingen betrouwbaar zijn en
subjectieve factoren mogen geen invloed hebben. Gestandaardiseerde toetsen klinken logisch en aantrekkelijk voor
het meten van basisvaardigheden in het vo. Toch zijn gestandaardiseerde toetsen geen panacee, om deze redenen:
1. De toetsinhoud. Uit onderzoek in het po (Uiterwijk
en Vallen, 2005) is bekend dat sommige Ciro-roetsvragen
moeilijker zijn voor leerlingen met een migratieachtergrond, als gevolg van die andere achtergrond en interesses
die ze van huis uit meekrijgen. Oftewel: leerlingen met
een vergelijkbaar vaardigheidsniveau hebben toch een
ongelijke kans om het juiste antwoord op een betreffende ) )

B

este Mark, Sigrid en de rest,
Ik mag hopen dat bij het verschijnen van dit schrijven de
formatie over inhoudelijke kwesties gaat in de plaats van

wie op wiens kinderfeestje mag komen. Voor het formatiegesprek
over onderwijs drie tips.
1. Lerarentekort: begin hiermee en blijf niet hangen in aanmeldcijfers aan de opleidingen of tekorten in fte's. Naast
dat 'dramatische' kwantitatieve tekort kaartte de
commissie Leraren in 2007 (!)ook het kwalitatieve tekort aan. De instroom omhoog,
de zij-instroom aantrekkelijker, dicht het
leraren lek aan de achterkant en werk die
salariskloof weg. Zet lerarenteams centraal;
op hun school, in hun vakgebied en in de
hele sector. Natuurlijk gaat dit ten koste van
de machtspositie van werkgeversvertegenwoordigers. Nou en? Bij alles wat er op OCW in de Hoftoren wordt
verzonnen, stel je voortaan de vraag: helpt dit bij het oplossen van
ons kwantitatieve en kwalitatieve tekort? Antwoord 'nee' is weg
ermee.
2. Onderwijskwaliteit: we kennen alle cijfers inmiddels wel. Stel
harde inhoudelijke eisen en handhaaf op de wettelijke taak (kerndoelen). Basis op orde? Geen probleem om er dan een eigen jus
overheen te gieten. Basis niet op orde? Weg
met alle tierlantijntjes
en de knoet erover:
kinderen zijn de dupe,

Vakmanschap
moet de enige
leidraad zijn

daarmee experimenteer
je niet. Trek dit ook
door naar de opleidingen. Stel een kerncurri-

cul um op voor de pabo's in nauwe samenwerking met de beroepsgroep en handhaaf. Niet slechts voor vier jaar opleiding, maar ook
Lees verder op pagina 23 »

de eerste drie jaar voor de klas. Een vast programma in de regio
waar starters aan de hand van ervaren leraren en -opleiders van
startbekwaam ook vakbekwaam worden. Minder uitstroom, meer
kwaliteit.

3. Kansengelijkheid: lees nog eens wat hierboven staat en vraag
je af wat een goed opgeleide, eerlijk betaalde en bevoegde leraar
die samen met het lerarenteam ruimte en aandacht kan bieden om
de basis op orde te krijgen doet met kansengelijkheid. Het liefst
in een klas met maximaal 23 leerlingen. Als je dan ook nog iets
kan doen aan de stringente voorselectie op elfjarige leeftijd en de
definitieve sjoelbak die daarna komt, kun je in Rutte IV /Schippers
I of Kaag I heel wat verbeteren.
Meer dan deze drie hoofdstukken hoeft het fund erend onderwijs
niet te hebben. Breng focus aan onder deskundig leiderschap.
Een minister met onderwijs tot in de tenen die de stofkam durft
te hanteren in het eigen ambtenarenapparaat. Vakmanschap van
Hoftoren tot de klas als enige leidraad.•

Jan van de Ven is programmamanager bij ResearchED Nederland en
leraar po. Hij was medeoprichter van PO in Actie en het Lerarencollectief Meer columns: didactiefonline.nl.
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toetsvraag te geven. En dat resulteert in
een onnauwkeurige schatting van hun daadwerkelijke kennis en vaardigheden.
2. De normering. Gestandaardiseerde toetsen die
kennis en vaardigheden meten, zijn genormeerd op
basis van de resultaten van de dominante groep, waardoor bij minderheidsgroepen de resultaten vertekend
kunnen zijn.
3. Het toetsmoment. Sommige leerlingen zijn ziek,
hongerig, onrustig of gestrest door bijvoorbeeld familieomstandigheden of een pestkop op school. Het maken van toetsen veroorzaakt stress, waardoor het vermogen om goed te presteren in gevaar komt. Dezelfde
toets de volgende dag of een week later afleggen, zal
vrijwel zeker andere resultaten opleveren. Stress of
faalangst zijn uiteraard geen reden om toetsing af te
schaffen. Maar of een bepaalde score in een bepaald
domein op een bepaalde toets een indicatie is van de
algehele intellectuele aanleg van een leerling, is twijfelachtig. Als je nagaat dat kinderen zich voortdurend
ontwikkelen, dan kunnen beslissingen (bijvoorbeeld
het schooladvies) op basis van een toetsscore leiden
tot een ongelijke verdeling: wie krijgt welk onderwijs
en waarom? Welke leerlingen mogen de vruchten
plukken van kennis, vaardigheden, attitudes en aanleg
die kunnen bijdragen aan hun eigen ontplooiing en
die van anderen?
Concurrentie tussen leerlingen
De ironie wil dat onze steeds meer met toetsen geobsedeerde onderwijscultuur een (onbedoeld) pervers
effect heeft. In plaats van creativiteit aan te moedigen,
of de voldoening te bieden die voortvloeit uit leren,
versterken toetsen de concurrentie en rangorde tussen
leerlingen, waardoor veel ouders worden aangemoedigd om het systeem te bespelen met schaduwonderwijs (zie ook kader).
Maar gestandaardiseerde toetsen dienen toch om de
vooringenomenheid van leraren te compenseren? Zo
luidt althans een veelgebruikt argument. Over de
(onbewust) vooringenomen leerkracht die de leerling

onder- of overschat, bestaat inderdaad voldoende
bewijs uit onderzoek. Maar het is een non sequitur
om aan te nemen dat je dat simpelweg corrigeert met
een toetsscore.
Mix van assessments
Hoe maken we toetsing van basisvaardigheden in het
vo eerlijk voor álle leerlingen? We moeten streven naar
een mix van assessments (dus niet alleen maar toetsen), zodat leerlingen in verschillende contexten hun
vaardigheden kunnen laten zien. Assessments die optimale prestaties oproepen, bestaan uit concrete taken
die binnen de leefwereld van leerlingen liggen (een
kwestie van gelijke kansen), duidelijk zijn (de leerling
moet begrijpen wat er wordt verlangd) en aansluiten
bij hun interesses (om motivatie en betrokkenheid op
te wekken), in veilige, ontspannen omstandigheden
(om stress te verminderen en prestaties te verbeteren).
Zelfs als een toets onbevooroordeeld lijkt, kunnen de
resultaten vertekend zijn. Het helpt om toetsresultaten
te bespreken in een multidisciplinair team van leraren
met verschillende achtergrondkenmerken, die de leerling in verschillende contexten kennen en adviseren
over de toetsuitslag. Dat
gebeurt al in het buitenland (Verenigde Staten,
Canada) bij beslissingen
over bijvoorbeeld aanpassingen voor leerlingen met een handicap of
gepaste maatregelen bij
gedragsproblemen. Deze
gesprekken maken je
bewust van meerdere perspectieven, zodat je leerlingen
met verschillende behoeftes beter kunt ondersteunen.
Je kunt indien nodig zelfs de betreffende leerling erbij
betrekken, zeker als er hij op een assessment ondermaats presteert.
Wees je ook bewust van het Golem-effect (je stelt je
dan anders op tegenover leerlingen van wie je lagere
verwachtingen hebt), dat vaak optreedt bij leerlingen
met een lage sociaal-economische status of migratieachtergrond. Lage verwachtingen worden dan een
selffulfilling prophecy (Pygmalion-effect) en leiden tot
lagere prestaties.
Met degelijke gestandaardiseerde toetsen kunnen
we op achterblijvende leergroei en verschillen tussen
groepen inspelen, en het gesprek voeren over het
potentieel van een leerling. Eerlijker toetsen lost ongelijkheid in een sterk 'gestratificeerd' onderwijssysteem
niet op. Maar we kunnen wel stappen zetten om het te
verminderen. •

Beoordeeltoetsscores
met oog voor andere
culturele perspectieven

Quincy Elvira is verbonden aan de lerarenopleiding
en Michael Merry is hoogleraar Opvoed- en onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
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