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De leerling in beeld 



Waarom eigenlijk toetsen? 
Wat wil je van de leerlingen weten? 

 En wat willen de leerlingen van jou weten? 

 .... 



4 vragen 
1. Hoe krijgen we de leerling zo goed mogelijk 

én zo breed mogelijk in beeld? 

2. Wat zijn betrouwbare cijfers? 

3. Hoe krijgen we motivatie en vaardigheden 
goed in beeld? 

4. Wie is geschikt voor doorstroom naar havo 
en wie is beter op z’n plek in mbo? 



Laat zien wat je kunt! 
Meerdere vakken 

Verschillende docenten 

Gevarieerd aanbod van activiteiten 

Meerdere werkvormen 

Afwisseling 

Grotere en kleinere gehelen 

…. 
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Verschillen tussen leerlingen. 
 Het gaat erom de leerling zo goed mogelijk in 

beeld te brengen om…. 

 … in te kunnen spelen op verschillen. 

  leerstijl, motivatie, interesse, … 

 … verschillen te kunnen benoemen. 

 determinatie, advisering, niveau 
differentiatie, … 

    leerlingen optimaal te helpen ontwikkelen. 



Plusdocument 
Portfolio “Laat zien wat je kunt!” 

Toetsanalyse OBIT 
Betrouwbare cijfers 

Observeren 
Ontwikkelen 
Beoordelen 

Rubrics 
De leerling 

in beeld 

Goede 
toets 

Leeractiviteiten 

Leerlingprofielen 

Vaardigheden 

Kennis 

Persoonlijke 
kwaliteiten 

Gesprekken 

Didactiek 
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Cognitieve ontwikkeling in beeld. 
Vakdocenten. 

Gemeenschappelijke  proefwerken. 

Voorspellende waarde van toetsen. 

Aantal cijfers, wegingsfactoren. 

 Scoringsvoorschriften. 

Herkansingen. 

… 



Oppervlakkig leren en leren met diepgang 

  

Dit moet je weten,  Dit moet je (ermee)  

dit moet je leren        kunnen 

Verschillen in leren en 
leeropbrengsten 



Oppervlakkig leren… 
‘Surface approach’ 

Oppervlakkig leren reproductie, 
categoriseren van informatie, simpele 
procedure weergeven; doe mij na. 

Oppervlakkig leren = minimale verbintenis aan 
de taak, focus op onthouden, of uitvoeren van 
procedures zonder reflectie. 

Bronnen: Smith en Colby (2007), Biggs (1987), Marton en Säljö 
(1984). 



Diepgaand leren… 
‘Deep approach’ 

 Leren met diepgang  focus op relatie tussen 
verschillende aspecten van de inhoud, er iets 
mee willen/kunnen doen, … 

Bijv. Een werkplan opstellen, een e-mail 
schrijven in een vreemde taal, formuleren van 
alternatieven, hypothese toetsen, verwoorden 
van opvattingen, gericht op de structuur van 
een probleem, … 

 



Indelingen 
Onthouden 

Begrijpen 

 Integreren 

Toepassen  

Kennis hebben en kennis gebruiken 

 Vergelijk RT1T2I 

Leren 1 

Leren 2 

Reproductie 
 
Inzicht 

Bron: Ebbens&Ettekoven – Actief leren (2017) 



OBIT en niveau 
 Toetsen in de breedte: OBIT 

 Toetsen in de diepte: niveau verschillen 

Basis en Extra 



Toets analyse formulier 
Vraag (nummers invullen) 1 2 … … 100% 

* Onthouden % 

* Begrijpen % 

* Integreren % 

* Toepassen % 

* (v)mbo-niveau % 

* Havo-niveau % 



En én 
Onthouden   • Basis 
Begrijpen   • Extra 
 Integreren 
 Toepassen 

 
 

 
Welke informatie willen we hierover 

verzamelen tbv. de doorstroomkeuze? 



Leeractiviteiten bij jouw vak 
 Zit er variatie in leeractiviteiten in de toets? 

Hoe zit deze variatie van leeractiviteiten in de 
verschillende leerjaren? 

Hoe krijgen leerlingen zicht op de toetsinhoud? 
(denk aan diagnostische toetsen) 

Hoe zit deze variatie in leeractiviteiten in jouw 
feedback?  

(denk aan nabespreking van toetsen) 



4 vragen 
1. Hoe krijgen we de leerling zo goed mogelijk 

én zo breed mogelijk in beeld? 

2. Wat zijn betrouwbare cijfers? 

3. Hoe krijgen we motivatie en vaardigheden 
goed in beeld? 

4. Wie is geschikt voor doorstroom naar havo 
en wie is beter op z’n plek in mbo? 



De toetslijn 
OBIT- verhoudingen vanaf klas 1 
1. 70 - 30 

2. 60 - 40 

3. 50 - 50 

4. 40 - 60 

 

1. 35 - 65 

2. 35 - 65 

3. 35 - 65 

4. 35 - 65 

1. 50 - 50 

2. 45 - 55 

3. 40 - 60 

4. 35 - 65 

 



Betrouwbare cijfers 
Betrouwbare vragen in de toets 

Variatie in toetsvormen 

En: 

  Niet alléén op cognitieve ontwikkeling 



Vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling op het gebied van... 
 Samenwerken 

Presenteren 

Reflecteren 

 Zelfstandig leren 

Complexe taak overzien 

Omgaan met feedback 

… 

 

 

 

Doorzettingsvermogen 

 Jezelf motiveren 

 Inzet 



Voorbeeld Rubrics 
Gesystematiseerd zicht op vaardigheden 

 

3 Rubrics bekijken en bespreken: 

1. Bekijk jouw Rubric, wat is het nut ervan en 
hoe zou je deze Rubric kunnen inzetten? 

2. In nieuwe groep: ieder vertelt over zijn 
Rubric en samen bespreek je: 



Vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling in beeld. 
Alle docenten? 

Vaardigheden per cluster van vakken? 

Welke vaardigheden zijn van belang? 

Beoordelen? Door wie? 

… 



4 vragen 
1. Hoe krijgen we de leerling zo goed mogelijk 

én zo breed mogelijk in beeld? 

2. Wat zijn betrouwbare cijfers? 

3. Hoe krijgen we motivatie en vaardigheden 
goed in beeld? 

4. Wie is geschikt voor doorstroom naar havo 
en wie is beter op z’n plek in mbo? 



Leerlingprofielen 
Hoe stel je de vraag?: 

Wie is geschikt voor mbo en wie is beter op 
zijn plaats op de havo? 

Wie is geschikt voor doorstroom naar havo en 
wie is beter op z’n plek in mbo? 

 



Leerlingprofielen 
Hoe stel je de vraag?: 

Wie is geschikt voor mbo en wie is beter op 
zijn plaats op de havo? 

Wie is geschikt voor doorstroom naar havo en 
wie is beter op z’n plek in mbo? 

 



Oorzaak - gevolg 
 Zo ben je  – zo doe je 

Motivatie – inzet 

 

 

 

Hierop hebben we invloed 

= zichtbaar en hoorbaar 



Beïnvloeden van Motivatie Inzet 

            waarde x verwachting
    

Snap ik wat de taak is? 
Waarom zou ik dat 

doen? Wat heb ik eraan? 

Kan ik deze taak aan? 
Verwacht de docent dat 
ik dit kan? Wanneer zou 

ik het kunnen? 

Hoe word ik beloond? 
En wanneer? Is ook mijn 

inzet in beeld? 

Inzet = (                                         ) 
beloningstermijn 

Is de sfeer prettig? 
Ziet de docent mij? 
Humor en variatie, 

echt contact.  

+ plezier 



Verwachtingen sturen 
Vragen aan de leerling: 

Wat is voor jou de waarde van de taak? 

 Integreren en Toepassen 

Hoe kijk je tegen jouw mogelijkheden aan? 

 Feedback op basis/extra en OBIT 

Wat of wie krijgt jou enthousiast? 

Geanimeerde lessen ….. 



De determinatie op orde: 

 Toetsen zijn OBIT-proof 

Gevarieerde OBIT-
vraagstellingen in de les 
en in de toets 

Omgaan met verschillen 
in de klas 

Determinerende 
vaardigheden in beeld 

Verwachtingen sturen 

 Toetsen en opdrachten 
op 2 niveaus 

Beoordelingen met 
mbo/havo onderscheid 

Voorspellende waarde 
van cijfers 

 Toetsbeleid 

 



Vragen? 
Boek: Leerlingen AANzetten tot leren; Het 

OBIT model in de praktijk. 

Pica, Huizen (2017) 
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Rubrics zelfstandig leren  
 

 1 2 3 4 

Werk en overzicht  Ik weet niet hoe ik moet 
beginnen. Dus ik wacht 
tot de docent mij vertelt 
hoe ik iets moet doen. 

Ik begin gewoon maar, 
zonder eerst overzicht 
te krijgen. 

Ik weet wel wat ik moet 
doen, maar ik weet niet 
hoe of waarom. Ik vraag 
daarbij hulp. 

Ik weet wat ik doe en 
waarom ik het zo doe.. 

Concentratie Ik ben vaak afgeleid en 
reageer op iedere 
prikkel 

Ik ben soms afgeleid en 
heb aansporing nodig 
om aan het werk te 
blijven. 

Ik laat mij niet afleiden. 
Ik blijf bij mijn taak (in 
een redelijk rustige 
omgeving) 

Ik laat mij niet afleiden. Ik 
blijf bij mijn taak (ongeacht 
de omstandigheden) 

Aan de slag gaan Ik doe eigenlijk niets, en 
ik houd anderen van het 
werk. 

Na enkele “waarschu- 
wingen”, ga ik aan het 
werk. 

Ik ga uit mijzelf aan het 
werk … 

.. en help anderen om ook te 
beginnen met hun werk. 

Nuttige vragen 
stellen 
 

Ik stel veel vragen die ik 
zelf eigenlijk al had 
kunnen beantwoorden. 

Ik stel veel  
‘doe-ik-het-goed’-
vragen. 

Ik stel relevante 
inhoudelijke vragen aan 
medeleerlingen/docent.  

Ik stel mezelf 
verdiepingsvragen om meer 
te weten te komen.  

Ambitie:  
beter willen worden 

Ik doe geen check om 
mezelf te verbeteren. 
 

Ik weet hoe ik mezelf 
kan verbeteren, maar 
het lukt me nog niet. 

Ik kan mezelf verbeteren 
en vraag daarbij hulp als 
dat nodig is. 

Ik zoek zelf mogelijkheden 
om mezelf te verbeteren. 

Plannen  Ik heb geen overzicht, 
en loop regelmatig 
achter. 

Ik plan niet, ik doe mijn 
taken wanneer de 
docent het zegt. 

Ik hou me precies aan 
de gemaakte planning 
en doe niet meer dan 
nodig. 

Ik heb overzicht, maak een 
eigen planning en pas deze 
zo nodig aan. 

Reflectie Als ik het maakwerk 
klaar heb, dan ben ik 
klaar 

Als ik het maakwerk 
klaar heb, dan loop ik 
mijn maakwerk even 
door op fouten … 

… en kijk ik terug wat de 
bedoeling van de 
opdracht is en ga na of 
ik dat ook echt gedaan 
heb … 

… en vraag me af wat ik 
geleerd heb, wat goed ging 
en wat fout en hoe ik een 
vergelijkbare opdracht een 
volgende keer zou 
aanpakken. 

 



Rubrics Werkhouding  

 Startniveau In ontwikkeling Goed Excellent 

Huiswerk  Mijn huiswerk is zelden in 
orde. 

Ik heb aansporing en hulp 
nodig om huiswerk in orde 
te krijgen . 

Mijn huiswerk is meestal in 
orde. Soms vergeten 

Ik zorg zelf voor zijn 
huiswerk, Het is meestal af 
en meegenomen naar de 
les.  

Materialen (boeken, 
schriften, pennen etc.) 
 

Meestal heb ik niet de juiste 
spullen bij mij. 

Ik heb  hulp nodig zodat ik 
de juiste spullen bij mij heb. 

Ik heb  meestal de juiste 
spullen bij me, soms 
vergeten. 

Ik heb altijd de juiste 
spullen bij mij en zorg er 
zelf voor. 

Zelfstandig werken tijdens 
de les. 

Ik vind het lastig om 
zelfstandig aan het werk te 
gaan. Aansporingen van de 
docent helpen weinig. 

De docent moet mij 
aansporen om zelfstandig 
aan het werk te gaan, dan 
gaat het even goed 

Ik ga meestal zelfstandig 
aan het werk, af en toe met 
een aansporing van de 
docent.  

Ik ga zelfstandig aan het 
werk en kan anderen 
daarbij meenemen.. 

Concentratie Ik laat mij vaak afleiden 
door mijn klasgenoten of 
iets anders. 

Anderen moeten mij helpen 
me te concentreren 

Ik kan mij wel concentreren, 
maar niet zo lang  

Ik laat mij niet afleiden door 
mijn klasgenoten of iets 
anders. 

Actief luisteren Ik hoor zelden waar de 
docent het over heeft. 

Ik luister minder dan de 
helft van de tijd aandachtig 
naar de docent. Ik ben meer 
bezig met mijn eigen 
gedachten. 

Ik luister naar de docent, 
maar soms dwalen mijn 
gedachten af, ik stel nog 
geen vragen. 

Ik luister aandachtig naar de 
docent als hij uitleg geeft. Ik 
begrijp waar de docent het 
over heeft en stel vragen als 
ik het niet begrijp. 

Afspraken kennen en  
nakomen 

Ik kom mijn afspraken niet 
na. 

Ik moet vaak aan afspraken 
herinnerd worden. 

Ik kom meestal de 
gemaakte afspraken na. 

Ik kom alle gemaakte 
afspraken na en spreek 
anderen er ook op aan. 

Nauwkeurig werken 
Afwerking, volledigheid, 
nakijken, … 
 

De afwerking van mijn werk 
is slordig, maar ik ken de 
eisen daaraan ook niet. 

Ik ken de eisen van de 
afwerking wel, maar mijn 
werk voldoet daar nog niet 
aan. 

Ik houd mij meestal aan de 
voorgeschreven regels. De 
afwerking van mijn werk is 
in orde.  

De afwerking van mijn werk 
is in orde; Mijn werk is 
volledig. Ik verbeter met 
een andere kleur en ik weet 
waarom iets fout is. 

 



RUBRICS werkhouding 
 

Schooljaar  

Leerling  

Klas  

 

 

Kruis aan/omcirkel wat voor deze leerling van toepassing is. 

 
 

 onvoldoende kan beter voldoende goed 

Houding tov 

huiswerk 

Heeft zijn huiswerk niet 

altijd in orde en voelt 

zich daar ook niet 

verantwoordelijk voor. 

Is geneigd zijn huiswerk 

(te) snel te maken en 

plant op korte termijn, 

heeft moeite overzicht 

te houden over de taken. 

Maakt huiswerk, als de 

relevantie ervan wordt 

ingezien, kan overzicht 

houden over de taken. 

Heeft zijn huiswerk 

altijd goed verzorgd, 

levert extra 

inspanningen om de 

juiste antwoorden te 

vinden. 

Motivatie en 

interesse 

Toont geen 

betrokkenheid en 

initiatief. 

Is soms betrokken en 

vooral geïnteresseerd in 

de leerstof als het met 

de eigen belevingswereld  

te maken heeft. Toont in 

dat geval soms ook wel 

initiatief. 

Is meestal 

geïnteresseerd en 

nieuwsgierig naar het 

hoe en waarom, en toont 

betrokkenheid en eigen 

initiatief. 

Is enthousiast en 

nieuwsgierig naar het 

hoe en waarom, toont 

een grote betrokkenheid 

en initiatief om meer 

over een onderwerp te 

weten te komen 

Zelfstandigheid 

Legt gemakkelijk  

opdrachten naast zich 

neer en moet door de 

docent aangespoord 

worden om de opdracht 

uit te voeren.  

Kan een overzichtelijke 

opdracht uitvoeren na 

(uitgebreide) toelichting 

en met hulp van de 

docent. 

Kan zich gedurende 15 -

20 min. focussen op zijn 

werk en kan  

na enige uitleg en hulp 

vragen en opdrachten 

maken .. 

… en kan zelfstandig 

nieuwe opdrachten 

succesvol uitvoeren 

Vragen stellen 

Stelt veel vragen ter 

bevestiging vooral 

vooraf of tijdens een 

toets 

 

Stelt vooral 

controlevragen die hij 

wel zou moeten weten, 

over de lesstof 

Stelt relevante 

inhoudelijke vragen 

Stelt vragen, vooral uit 

belangstelling, die niet 

direct met de 

basisleerstof te maken 

hebben 

Reflectie 
 

Stelt (bijna) geen 

vragen over gemaakte 

fouten om tot 

verbetering te komen 

Stelt slechts concrete 

vragen over leerstof als 
dat direct een hoger 

cijfer oplevert 

Stelt vragen over 
leerstof en aanpak van 

het werk … 

..  en vraagt door en laat 

in de vraagstelling ook 

eigen denkstappen zien 

Planning 

Werkt niet of 

nauwelijks volgens een 

planning en pogingen 

hiertoe mislukken vaak. 

Heeft hulp nodig om 

voor een korte periode 

te werken volgens een 

planning. 

Kan voor een korte 

periode volgens een 

planning werken, voor de 

lange termijn is 

ondersteuning nodig. 

Kan voor een langere 

periode volgens een 

planning werken en waar 

nodig bijstellen. 

 

 
 

 

Periode  

Docent  

Vak  




