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Voorwoord
ANDERS TOETSEN
Toetsing staat in het middelpunt van de belangstelling, met als echo de vraag
van de leerling Telt dit mee? Gaat het om minder of anders toetsen? Of juist om
meer toetsen, zoals sommigen vinden, immers ‘meten is weten’... Maar het doel
van toetsen ligt verder: meer leren, opbrengstgericht werken, excellentie, differentiatie, meer maatwerk en talentontwikkeling. Aan docenten en scholen de
opdracht al deze begrippen lenig te vertalen naar die ene leerling, die ene klas,
de eigen lesstijl, de eigen school. De druk op het onderwijs lijkt door anders of
meer toetsen alleen maar toe te nemen. Is het een voorwaarde om de prestaties
van het Nederlandse onderwijs substantieel te verhogen?
Kerngedachte van deze publicatie is dat toetsen en beoordelen een natuurlijk
onderdeel van de les is. Wat is het verhaal achter het cijfer? Hoe stel je leerlingen
in staat om te leren van feedback? En hoe vertaal je de uitkomsten van toetsen
naar het onderwijs van alledag? Zodat leerlingen effectiever de leerdoelen
bereiken. Zodat er meer rekening kan worden gehouden met verschillen tussen
leerlingen.

IN CO-CREATIE MET
Wij zijn veel dank verschuldigd aan tal van docenten, team- en schoolleiders en
bestuurders. Zij hebben belangrijke bijdragen geleverd aan deze selectie. Hun
suggesties en praktijkkwesties zijn leidend geweest voor de samenstelling. Dat
varieert van anekdotes tot onderzoeksresultaten, van ergernissen tot toekomstdromen. Alle voorbeelden vanuit de schoolpraktijk zijn aangevuld met actuele
inzichten van experts en onderzoekers.

TUSSENDOOR
Veel rust hebben docenten niet, de dag raast voort. Nieuwe ideeën opdoen,
inspiratie en overleg gaan tussendoor. Deze 57 items over toetsen en beoordelen
houden daar rekening mee. Je kunt ze lezen of bekijken, van A tot Z, afzonderlijk
of tussendoor, zoals het je uitkomt. En of het toetsbeleid nog verder ontwikkeld
moet worden of al gangbare praktijk is, deze items helpen je om de blik scherp
te houden en het doel van toetsen niet uit het oog te verliezen: beter onderwijs.
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