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Evaluatie/toetsen als een 
pedagogisch en didactisch 
instrument
van toetsen naar waarnemen

Wouter Modderkolk, 14 februari 2019

Herkenbaar?
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De drie functies van onderwijs

(Biesta, 2014)

Kwalificatie

SocialisatieSubjectwording

De drie functies van onderwijs

(Mayo, 2015)

Subjectwording

SocialisatieKwalificatie
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Toetsgedrag

onderwijs toets 

(Alderson & Wall, 1993) 

Gewenst toetsgedrag

…… 

Toets is het startpunt van leren

Toetsen worden gebruikt om het leren 
vorm te geven 

(Biggs, J.,1996). 
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Bonte mix aan waarnemingen

Formeel Informeel

(Sluijsmans, 2018)

Betekenis van waarneming

Er staat niets 
op het spel

Er staat veel 
op het spel

één waarneming
gericht op

informatie en
feedback

meerdere waarnemingen
gericht op diagnose,

bijsturing en
voorspelling

veel waarnemingen
gericht op zware
beslissing over
leeruitkomst (Sluijsmans, 2018)
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Ambitie van de school

“Over vijf jaar zijn alle evaluatiemomenten in het 
onderwijs in elk geval dienend aan de ontwikkeling van 

de leerling.”

Hoe

1. Inspirerende en activerende studiemomenten

2. Beginnen bij het einde: de terugkoppeling (getuigschriften/rapportvergaderingen)

3. Wijze van evalueren wordt actief gespreksonderwerp in R&O-cyclus

4. Werkgroep die good-practices creëert / experimenteert en deelt

5. Dialoog met elkaar (maatschappij, leraren, ouders, leerlingen) over doelen van 

‘toetsen’

6. Onderzoek i.s.m. Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
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Rol van ouders

§ Ouders houden het systeem van toetsen vaak ook in stand. Hoe kunnen we 
ouders beter betrekken bij deze cultuuromslag waar we mee bezig zijn?

§ Welke informatie verlangen ouders over de voortgang van hun kind? Denk aan 
vormgeving rapporten e.d.

§ Wat is de rol van Magister hierin?
§ Niveau-keuze! Er wordt zo nu en dan wantrouwen naar de school ervaren. Waar 

komt dat door? Hoe kunnen we het proces transparant maken.
§ Wat is er voor nodig om naar een gemeenschappelijke basis van vertrouwen te 

gaan?

Meepraten? Meldt je aan voor een avond waarin we samen de dialoog aan te gaan 
over bovenstaande onderwerpen. Mail naar w.modderkolk@svszeist.nl

mailto:w.modderkolk@svszeist.nl

