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SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale)
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en 
voort gezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken
in principe alle vakgebieden.
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Tussentijdse opbrengsten schoolleiders SLO-project DTT  
 
Schoolleiders hebben een sleutelrol in het implementeren van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) 
in de dagelijkse onderwijspraktijk. Voor het welslagen van de pilot is de rol van schoolleiders cruciaal. 
SLO heeft daarom specifiek voor schoolleiders bijeenkomsten georganiseerd om in te gaan op de 
verantwoordelijkheid en de rol van schoolleiders in deze pilot. 
 
Cultuuromslag 
Op scholen wordt veel gemeten, vaak in cijfers. Hierbij gaat het om een summatieve manier van 
toetsen. Bij de DTT gaat het om informatie uit de toets die gebruikt moet worden om het vervolg van het 
leerproces op maat vorm te geven. Dit veronderstelt een formatieve toetscultuur (het gebruik van 
leerresultaten om het onderwijs verder op maat vorm te geven). 
Aan de start van deze pilot is gebleken dat er op de betreffende pilotscholen niet in dezelfde mate 
bekendheid is met, en ervaring is opgedaan met formative assessment. Formative assessment speelt 
juist een belangrijke rol in deze pilot, omdat het interpreteren en kiezen van juiste interventies op basis 
van de DTT rapportage, makkelijker zal gaan als docenten ervaring hebben met formative assessment.  
De rol van schoolleiders is cruciaal bij het bewerkstelligen van deze cultuuromslag van summatief naar 
formatief toetsen. Om de continuïteit te waarborgen en focus te houden, ontwikkelt de schoolleider voor 
de achtereenvolgende jaren 2015-2017 een plan van aanpak. Daarin worden activiteiten, 
verantwoordelijkheden en bijbehorende planning vastgelegd. In bijlage 1 is een voorbeeld van een plan 
van aanpak opgenomen, waarin enkele activiteiten staan beschreven. Schoolleiders kunnen dit plan van 
aanpak verder uitwerken.  
 
Ondersteunen en faciliteren 
Om de cultuuromslag te realiseren dienen docenten voldoende ondersteund en gefaciliteerd te worden. 
Ze moeten onder andere tijd krijgen om deel te nemen aan DTT-bijeenkomsten en om werkzaamheden 
die daaruit voortkomen te kunnen uitvoeren. Naast docenten dienen ook MR, ouders en leerlingen 
geïnformeerd te worden over de consequenties van formative assessment in het algemeen en de DTT 
in het bijzonder. 
 
Opschalen naar andere scholen 
De ontwikkelde plannen van aanpak van de pilotscholen moeten in de toekomst andere (nieuwe) 
scholen inspireren om vorm te geven aan formative assessment en de DTT.  
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Bijlage 1: Voorbeeldinvulling plan van aanpak 
 

 Tijdpad pilot DTT 

  2015 2016 2017 

activiteit Door wie apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  

Informatie 
verstrekken over 
DTT aan 
betrokken 
vakgroepen 

SL                       

Informatie 
verstrekken over 
DTT aan MR 

SL                       

Visie op formatief 
en summatief 
toetsbeleid 
vaststellen 
binnen 
schoolleiding, 
afspraken over 
verspreiding visie 

                       

Informatie 
verstrekken, 
algemeen 

schoolblad                       

  



Bron: SLO, nationaal informatiecentrum leerplanontwikkeling 
VO/7333/15-074  3 

Gesprek met 
vaksectie op 
basis van o.a. 
schoolrapportage. 
Samen met 
schoolleiding 
interpreteren 
leerlinggegevens, 
incl. DTT-
rapportage 

                       

Brief naar ouders 
over uitkomst 
pretest 

                       

…….                        
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SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en 
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) 
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij 
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en  
voort gezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken  
in principe alle vakgebieden.
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