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1. Ynlieding 

De Afûk wurket yn in konsortium mei it Taalsintrum Frysk/CEDIN, it lektoraat Frysk & Meartaligens 

(NHL-Stenden) en it lektoraat Taalgebruik & Leren (NHL) fan 2014 oant 2016 oan in 

evaluaasjesysteem foar it Frysk. Yn de simmer fan 2016 komt dit beskikber foar it ûnderwiis. Der is yn 

2014 en 2015 al wurke oan it systeem dêr’t toetsen en oare foarmen fan evaluaasje in plak yn krije. 

Yn maaie 2015 hat it evaluaasjesysteem de namme ‘Grip’ krigen. 

 

Foar it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis is  wurke oan de ûntwikkeling fan 

lêsbegryptoetsen fan groep 5 fan it p.û. oant en mei klasse 1 fan it f.û. Der is ek fierder wurke oan de 

Frisiatoetsen, dêr’t wurdskat, stavering en grammatika sintraal yn steane. In oar type toetsen binne 

de metoade-ûnôfhinklike evaluaasje- & observaasje-ynstruminten, dy’t foar it p.û. en de ûnderbou 

fan it f.û.  ûntwikkele wurde. Op basis fan de útwurking fan it referinsjeramt Frysk (rrF) wurdt wurke 

oan metoade-evaluaasjes (toetsen, observaasjes). Dizze toetsen en oare foarmen van evaluaasjes 

wurde keppele oan de útwurke learlinen fan de fernijde metoade Frysk en it rrF. 

De fraach dy’t sintraal stiet yn dizze literatuerstúdzje is hoe’t de metoadebûne evaluaasje-

ynstruminten it bêste foarmjûn wurde kinne. Wat binne de ûntwikkelingen op it mêd fan it 

evaluearjen fan taalûntwikkeling en wat betsjut dat foar it (fak) Frysk? De oare wichtige fraach is 

hoe’t it ôfnimmen fan de evaluaasjes, en de gegevens dy’t dat allegear opsmyt, it bêste byholden 

wurde kinne. Dat soe  yn de foarm fan it evaluaasje- of taalûntwikkelingsfolchsysteem moatte, mar 

de fraach is ek hjir hoe’t dat it bêste kin. Wat is bekend oer en wat binne aktuele ûntwikkelingen op it 

mêd fan learlingfolchsystemen (LVS-en) en wat betsjut soks foar it evaluaasjesysteem foar it Frysk?  

Yn dizze stúdzje wurdt earst yngien op de rol fan evaluaasje as ûnderdiel fan it learen (haadstik 2). 

Dêrnei wurdt sjoen nei foarmen, funksjes en kwaliteit fan evaluaasje (haadstik 3). Yn haadstik 4 is de 

sintrale fraach hoe’t evaluaasje formatyf ynset wurde kin.  Yn haadstik 5 wurdt sjoen nei de ynset fan 

digitale learlingfolchsystemen sjoen en  yn haadstik 6 nei de ideeën fan dosinten oer it folgjen fan 

taalûntwikkeling. Dit  wurket allegear ta nei haadstik 7, dêr’t yngien wurdt op in tal 

ûntwerprjochtlinen foar sawol de metoade-evaluaasjes as foar it learlingfolchsysteem. 
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2. De rol fan evaluaasje as ûnderdiel fan it learen 

Yn dit haadstik wurdt sjoen nei it plak fan evaluaasje yn it learen. Dêrnei wurde in oantal termen en 

begripen dy’t mei toetsing en evaluaasje te krijen hawwe fierder útdjippe. 

2.1 It plak fan evaluaasje 

Underwiis stelt doelen en bestiet út ynhâlden. Der binne in soad definysjes fan wat in learplan, of in 

kurrikulum, no eins krekt is. Jan van der Akker hellet yn Leerplan in ontwikkeling (2009) Hilda Taba 

oan, dy’t it hat oer ‘a plan for learning’. Dat it net allinnich giet oer de doelen en de ynhâlden fan it 

learen, lit it saneamde kurrikulêr spinreach (Thijs & Van den Akker, 2009) sjen (Figuer 1). 

 

 

Figuer 1. Kurrikulêr spinreach  

De gearhing tusken de ferskate ûnderdielen is beskiedend foar de kwaliteit fan it learplan. As it giet 

om it learplan yn de foarm fan in metoade of it learplan sa’t  it ‘útfierd’ wurdt yn de klasse, dan giet it 

dus om de wize wêrop’t in dosint mei syn learlingen wurket en wat en hoe’t de learlingen krekt leare. 

Om in foarbyld te jaan: te ambisjeuze doelen neffens de fyzje dat elkenien flaterfrij Frysk skriuwe 

moat oan ’e ein fan de basisskoalle binne net helber as dêr net genôch tiid foar frij makke wurdt. It 

spinreach is dan net yn balâns en de kwaliteit fan it learplan, en dêrmei it ûnderwiis, sil dan net 

heech wêze. Sa kin men jin foarstelle dat learakitiviteiten en ynhâlden ek ôfstimd wurde moatte op 

de doelen, omdat der oars ek in disbalâns ûntstiet. 
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Evaluaasje is ûnderdiel fan it spinreach. De fraach dy’t hjirby sintraal stiet is oft de learlingen datjinge 

leard hawwe wat yn de doelen beskreaun wie. Dit hat fansels te krijen mei de fyzje op it ûnderwiis. 

Sa sil taalûnderwiis dat mear útgiet fan in grammatikale oanpak der oars útsjen as taalûnderwiis dat 

basearre is op in ynteraktive fyzje (sjoch û.o. Oosterloo, De Boer, & Bangma, 2014). Dat hâldt yn dat 

de wize en foarm fan evaluaasje ferskillend wêze sille. Sa docht allinnich in grammatikatoets net 

rjocht oan in learplan wêryn’t foaral it hâlden fan petearen sintraal stien hat. Ek hjir giet it wer om de 

balâns en de gearhing fan en yn it kurrikulum. 

2.2 It referinsjeramt Frysk as basis foar it learen en evaluaasje 

Foar it evaluaasjesysteem Frysk is it referinsjeramt Frysk makke (Oosterloo & Meestringa, 2015). It 

ramt jout de beskriuwingen fan de kwaliteiten fan learlingen op it mêd fan kennis, ynsjoch en 

feardichheden en docht dat foar fiif nivo’s: A1 oant en mei C1. Dit is te sjen yn Figuer 2. 

 
Figuer 2. Nivo’s fan it referinsjeramt Frysk 

It útgongspunt fan it referinsjeramt Frysk is it Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde 

Talen, it ERK (Council of Europe, 2001). It rrF jout krekt as it ERK nivobeskriuwingen dy’t útwurke 

binne yn ‘ik kin-bewearingen’. Dit is dien foar de mûnlinge en skriftlike taalbehearsking,  foar de 

domeinen Harkjen, Sprekken, Lêzen, Skriuwen en Yn Petear. Yn it rrF wurdt op in oersichtlike wize 

oanjûn wat in learling kinne moat, yn hokker konteksten, foar hokker doelen en hoe goed oft er dat 

kinne moat. In foarbyld hjirfan is te sjen yn ûndersteande tabel. 

Ynhâld/kontekst Kin kommunisearje oer ienfâldige en alledeiske taken oer skoalle en frije tiid. 
Kin hiel koarte sosjale petearen folgje, mar faak net geande hâlde. 

Funksje/doel: 
fertelle 

Kin mei kunde en frjemden in praatsje begjinne. 
Kin se groetsje en sizze dat it him/har spyt. 

Tekstfoarm: 
polylooch 

Ienfâldich petear 

Skaaimerken 
fan de tekst  

Begjint in ienfâldich petear, hâldt it geande en slút it ôf. 
Brûkt ienfâldige bynwurden lykas ‘en’, ‘mar’ en ‘omdat’. 
Brûkt ienfâldige konstruksjes korrekt, mei systematysk elemintêre flaters. 

Tabel 1. Referinsjeramt Frysk: Yn petear A2 (ferkoarte presintaasje) 

Dit kurrikulum is de basis om de taalûntwikkeling fan bern folgje te kinne; it jout gearhing en 

dúdlikheid. It doel is dat by it ferskaat oan toetsen en oare foarmen fan evaluaasje (sawol it LVS-diel 

as it diel yn de metoade) hieltyd it referinsjeramt Frysk brûkt wurdt foar de nivo’s en de 

taaldomeinen. 
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2.3 It folgjen fan taalûntwikkeling  

De oerheid hat ynsetten op mear opbringstrjochte wurkjen yn skoallen. Foar dosinten is it fan belang 

om de ûntwikkeling fan de learlingen folgje te kinnen. It ministearje fan ûnderwiis jout yn it  

Actieplan Basis voor Presteren (OCW, 2011) oan dat de ynset fan in learlingfolchsysteem (LVS) om dy 

reden yn it primêrûnderwiis ferplichte wurdt. Sy sjogge it LVS as in ûnmisber ynstrumint foar it 

opbringstrjochte wurkjen. Nettsjinsteande it feit dat it LVS no al in soad brûkt wurdt, moat it neffens 

de oerheid de ambysje wêze om it mear yn te setten foar it ferbetterjen fan it ûnderwiis.  

In learlingfolchsysteem is in systeem dêr’t de ‘skoalske’ ûntwikkeling fan learlingen regelmjittich mei 

yn byld brocht wurde kin. In learlingfolchsysteem is dêrmei yn it foarste plak in systeem dêr’t 

gegevens oer de ûntwikkeling fan learlingen mei registrearre wurde kinne. Dêrby kin it gean om data 

lykas skoares op metoade-ûnôfhinklike en metoade-ôfhinklike toetsen, rapportsifers, gegevens oer 

de sosjaal-emosjonele ûntwikkeling, fersomgegevens en soarch- en begeliedingsgegevens.  

Neist registraasjemooglikheden, moatte learlingfolchsystemen analyzemooglikheden biede dêr’t 

sicht mei jûn wurde kin op de ûntwikkeling fan learlingen yn it ferrin fan de tiid. 

Learlingfolchsystemen beskikke net allinich oer analyzemooglikheden op learlingnivo, mar ek op it 

nivo fan de klasse en dat fan de skoalle (Oomens, Van Aarsen & Hulsen, 2012). In 

learlingfolchsysteem wurdt dêrom ek wol in ‘Leerling- en Onderwijsvolgsysteem’ (LOVS) neamd. 

 

Der kin op twa manieren nei it learlingfolchsysteem sjoen wurde. Yn it foarste plak giet it by in 

learlingfolchsysteem om in set fan metoade-ûnôfhinklike, normearre toetsen wêrmei’t skoallen op 

meardere mominten yn de skoalkarriêre fan learlingen de kennis en feardichheden fan learlingen 

mjitte. Sûnt it skoaljier 2014-2015 binne basisskoallen ferplichte om te wurkjen mei sa’n soarte 

toetssysteem, mar skoallen meie wol sels bepale hokker toetsen en hokker learlingfolchsysteem se 

brûke. It meast brûkte systeem is it ‘Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs’. In oar systeem 

mei metoade-ûnôfhinklike toetsen is ‘Diataal’. Ek foar it fuortset ûnderwiis biede sawol Cito as 

Diataal metoade-ûnôfhinklike toetsen. 

 

In learlingfolchsysteem is fierder meastentiids ek in (kompjûter)administraasjeprogramma dêr’t 

leararen de ûntwikkeling fan learlingen mei registrearje en analysearje kinne. Fan oarsprong binne 

dit faak programma’s dêr’t administraasjegegevens yn fêstlein wurde.  

Cito (2011) seit oer syn eigen LVS dat it doel fan it gebrûk fan toetsen is om nei te gean oft de skoalle 

syn doelstellingen hellet foar de yndividuele learlingen, foar groepen learlingen of foar de skoalle yn 

syn gehiel. Foar de yndividuele learling sjocht it LVS nei de ûntwikkeling fan de learling, yn fergeliking 

mei  eardere toetsmominten, en nei de mjitte fan foarútgong. Fierder wurdt sjoen nei it gemiddelde 

en wurdt  in fergeliking makke mei bern fan deselde leeftyd en mei bern út deselde groep. Ta beslút 

is it de fraach hokker (tusken)doelen de skoalle realisearje wol: wurde de doelen helle en is dat 

neffens ferwachting? 

Skoallen dy’t opbringstrjochte wurkje, sette harren yn foar it ferbetterjen fan de foarderingen fan 

learlingen. Dit bart troch hege doelen te stellen, troch oan dy doelen te wurkjen en troch learlingen 

systematysk te folgjen yn harren foarderingen. It wurkjen folgens de evaluaasjesyklus is dêrby fan 

grut belang: it fêstlizzen fan doelen en standerts, it sammeljen en registrearjen fan ynformaasje, it 

ynterpretearjen dêrfan en it nimmen fan beslissingen (Visscher en Ehren, 2011). 
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De gegevens dy’t nedich binne foar opbringstrjochte wurkjen kinne út ferskillende boarnen 

ôfkomstich wêze, bygelyks út metoadetoetsen. Toetsen binne nedich om de opbringsten fan it 

ûnderwiis te mjitten. Ut ûndersyk nei skoaleffektiviteit docht bliken dat skoallen dy’t mei in 

learlingfolchsysteem wurkje, en de resultaten dêrfan ek brûke foar it foarmjaan oan harren 

ûnderwiis, effektiver binne as skoallen dy’t dat net dogge (Cito, 2013).  

It evaluearjen fan de taalûntwikkeling hat in wichtich plak yn it kurrikulum. De gearhing is hjirby fan 

grut belang. Itjinge dat yn de doelen en de fyzje op it learen bepaald wurdt, hat konsekwinsjes foar 

de ynhâld en foarm fan it folgjen fan de taalûntwikkeling. De ynhald en de foarm dy’t evaluaasjes 

hawwe kinne, steane sintraal yn it folgjende haadstik. 
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3. Foarmen, funksjes en kwaliteit fan evaluaasje 

Evaluaasje is in belangryk ûnderdiel fan it learplan. Der moat sjoen wurde nei hoe’t learlingen leard 

hawwe en wat se krekt leard hawwe. Der wurdt faak oer toetsen praat, as it oer evaluaasje giet. Mar 

der binne ek oare foarmen fan evaluaasje, sa’t yn 3.1 útienset wurdt. Dêrnei wurde in oantal funksjes 

fan evaluaasje en toetsen besprutsen (3.2). By it evaluearjen fan taalûnderwiis en fan 

taalfeardichheid giet it ek om de kwaliteit fan it mjitynstrumintarium. ‘Mjitte is witte’ is it adagium, 

mar wat mjitst dan krekt, hoe mjitst dat dan en wat witst dan presys? Dizze fragen steane sintraal yn 

3.3.  

3.1 Foarmen fan evaluaasje 

In trochgeande diskusje yn ûnderwiisrûnten is dy oer de kwaliteit fan it ûnderwiis. It ministearje 

(OCW, 2015a) jout oan dat de kwaliteit fan it ûnderwiis omheech moat. Yn de ferskillende 

aksjeplannen fan OCW is te sjen hoe’t sy dat sjogge. Yn it plan foar better prestearjen wurdt bygelyks 

oanjûn dat alle basisskoallen in learling- en ûnderwiisfolchsysteem (LVS) hawwe moatte. Ek yn de 

ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis wurdt in LVS ferplichte foar de kearnfakken (OCW, 2015b). 

Fierders hat taalefterstân prioriteit en binne der referinsjenivo’s foar taal (en rekkenjen) makke (SLO, 

2009), dêr’t yn beskreaun wurdt wat bern fan bepaalde leeftiden (ein p.û., ein ûnderbou f.û.) kenne 

en kinne moatte.  

3.1.1 Formative en summative evaluaasje 

Toetsen binne  belangrike ynstruminten om de ûntwikkeling fan learlingen te folgjen, om it 

ûnderwiisoanbod op dy ûntwikkeling ôf te stimmen en om de effekten fan it ûnderwiis te mjitten. 

Der wurdt ûnderskied makke tusken toetsen dy’t as doel hawwe om learlingen te beoardieljen en 

toetsen dy’t as doel hawwe om de kwaliteit fan it ûnderwiis te ferbetterjen. It is wichtich om dat 

ûnderskied te meitsjen, omdat de aard fan de toetsen en de wize wêrop’t se  ynset wurde hiel 

ferskillend binne. 

 

Toetsen dy’t in (diel fan in) ûnderwiisprogramma ôfslute, wurde ek wol ‘summative toetsen’ neamd 

(assesment of learning). De bekendste ôfslutende toetsen binne eksamens. Toetsen foar it 

beoardieljen fan it ûnderwiislearproses wurde ek wol ‘formative toetsen’ neamd (assessment for 

learning). Dizze toetsen hawwe as doel om de dosint te ynformearjen oer it ferrin fan it learproses by 

de learlingen. Op basis fan dy ynformaasje kin it ûnderwiis oan yndividuele learlingen, of oan 

groepen learlingen, oanpast wurde. Formative toetsen meitsje faak ûnderdiel út fan in 

learlingfolchsysteem. De toetsen wurde meastal twa kear yn in skoaljier ôfnaam en jouwe dus 

ynformaasje oer de fuortgong fan learlingen oer in langere perioade (Sanders, 2011).  

 

Summative en formative toetsen kinne de foarm oannimme fan in mûnlinge, skriftlike of digitale 

toets. By formative toetsen is it dêrneist mooglik om te evaluearjen middels yndividuele 

evaluaasjepetearen, portfolio’s of observaasjes. Ek it besprekken fan húswurk kin in dosint 

ynformaasje jaan oer it ûnderwiislearproses (Fasoglio e.a., 2011). 
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By summative toetsing steane de toetsen yn tsjinst fan de resultaatbepaling en fan it ôflizzen fan 

ferantwurding.  Formative toetsing is dêrtsjinoer mear rjochte  op it ferbetterjen fan learresultaten, 

troch it ôfstimmen op it oanbod en op de ynstruksje op learlingnivo (Janssens, 2008). Fan de fierdere 

ûntwikkeling fan de fuortgongsevaluaasje mei ferwachte wurde dat dy in positive ynfloed hat op de 

learprestaasjes, omdat dy evaluaasje rjochte is op it stjoeren fan it ûnderwiislearproses. It keppeljen 

fan de evaluaasjeresultaten oan de didaktyske oanwizingen en oan de remediearjende learstof is 

dêrby fan krúsjaal belang, neffens Janssens (2008). 

3.1.2 Assessment for/as/of learning 

Der kin ûnderskied makke wurde tusken trije manieren fan learen en toetsing. Nammentlik: 

assessment for learning, assessment as learning en assessment of learning. 

By assesment for learning, ofwol ‘evaluaasje foar it learen’, giet it om it beoardieljen fan it 

ûnderwiislearproses, wêrby’t de ynformaasje fan evaluaasjes troch sawol dosinten as learlingen 

brûkt wurdt om learstrategyen te bepalen. Hjirby is it yn it ûnderwiisproses wichtich dat it sammeljen 

fan bewizen fan de fuortgong fan it learen hieltyd trochgiet. Dat kin troch it ôfnimmen fan toetsen, 

mar dat hoecht net. It soe ek middels observaasjes kinne. It soe in stap yn it learproses wêze kinne, 

bygelyks as ôfsluting fan in beskaat ûnderdiel, mar ek dat hoecht net. Yn alle gefallen is it jaan en 

krijen fan feedback fan grut belang. Underdiel fan it lesjaan is prosesrjochte feedback oer wat de 

learling goed en net goed docht. Der wurdt by learlingen dy’t in efterstân oprinne analysearre wat 

der krekt oan skeelt, wêrnei’t ekstra help oanbean wurdt. Soks helpt dosinten om learprogramma’s 

fêst te stellen. Dat kin foar yndividuele learlingen, mar ek foar groepen of foar in klas yn syn gehiel. 

Troch de learbehoeften fan de learlingen te bepalen, kin op in konstruktive manier wurke wurde. Ek 

de âlders kinne ynsjoch krije yn it learproses fan harren bern, mei as gefolch dat se mear by it 

ûnderwiis belutsen wurde.  

Assessment for learning foarsjocht learlingen fan ynformaasje en rjochtlinen, sadat se harren 

learplan bystelle kinne en wurkje kinne oan in learstappeplan.  Soks bart tidens it learen, wêrtroch’t 

de learlingen ynsjoch krije yn wat se krekt leare en wat der fan harren ferwachte wurdt. Se krije 

feedback en advys oer hoe’t se harren learen ferbetterje kinne. Assessment for learning kin op 

ferskillende manieren benadere wurde: 

 deistige aktiviteiten, lykas in petear; 

 in simpele opmerking fan in dosint tidens in observaasje; 

 self assessments en peer assessments; 

 in detaillearre analyze fan it wurk fan in learling; 

 assessment tools, lykas toetsen, ynterviews, skreaune teksten of oare fragen. 

It is dus net sasear de foarm fan assessment dy’t belangryk is, mar de wize wêrop’t de sammele 

ynformaasje brûkt wurdt om it lesjaan en it learen te ferbetterjen.  

 

De twadde foarm fan learen en toetsen is assessment as learning. By assessment as learning hâlde 

learlingen harren eigen learproses yn de gaten. Se stelle fragen en bepale in strategy om harren 

learproses foarm te jaan; wat witte en kinne se al? Hjirtroch wurde de learlingen oanmoedige om de 

ferantwurdelikheid foar harren eigen learproses te nimmen. De dosint en learling bepale tegearre de 



 

11 
 

leardoelen, wêroan’t harren groei en ûntwikkeling ôflêzen wurde kin. Dizze manier fan learen fynt 

ûnder oaren plak troch peer assessment (wêrby’t de learlingen elkoar beoardielje), troch self 

assessment (werby’t de learling himsels beoardielet) en troch refleksje. 

De lêste foarm is assessment of learning, wêrby’t it doel benammen summatyf is. Assessment of 

learning wurdt faak ynset oan ’e ein fan in taak of haadstik. It is bedoeld as bewiis, foar sawol de 

learling sels, as foar de âlders, as foar de skoalle, dat in learling in beskaat ûnderdiel foldwaande 

ôfsluten hat.  

3.2 Funksjes fan evaluaasje 

Hacquebord (2015) jout oan dat toetsen en evaluaasjes ferskillende funksjes hawwe kinne. It skema 

hjirûnder jout in oersjoch fan in tal foarkommende funksjes. 

Eksaminearring (kwalifisearjend)  ‘High Stake’ 

Pleatsing & seleksje   

Mjitte fan standerts (referinsjes)   

Folgje (fuortgongskontrôle)   

Diagnoaze   

Learstoftoetsen   

Ynformele hifking, observaasjes, bg. portfolio’s  ‘Low stake’ 

Figuer 3. Funksjes fan toetsen & evaluaasjes 

 

De foarmen fan toetsing geane fan ‘High stake’ nei ‘Low stake’ (Kennisnet, 2015a). By low stake-

toetsen giet it om toetsen dy’t foar elkenien beskikber binne. Dizze toetsen binne net offisjeel en de 

fersprieding is grut. De funksje fan de toets is faak mear formatyf fan aard. By high stake-toetsen giet 

it om toetsen dy’t befeilige binne. In foarbyld hjirfan binne offisjele eksamens. De fragen en 

opdrachten meie perfoarst net útlekke en de faliditeit en de betrouberheid (sjoch 3.3) moatte sa 

heech mooglik wêze. De funksje fan high stake-toetsen is faak summatyf. Sa wurdt mei de útkomsten 

fan dit soarte toetsen bepaald wat bygelyks it ferfolchûnderwiis wurdt, of oft ien wol as net tagong 

krije kin ta in beskate oplieding. 

Hacquebord (2015) jout oan dat der de lêste tiid sprake is fan in nij toetsbelied, wêrby’t de toetsen 

‘tichterby it ûnderwiis’ stean moatte. Neffens steatssekretaris Dekker (OCW, 2015c)  moatte toetsen 

foaral brûkt wurde om it ûnderwiis te ferbetterjen. Neist de ferplichte eintoets foar it primêr 

ûnderwiis komme der ferplichte folchtoetsen foar taal en rekkenjen foar it fuortset ûnderwiis. Der is 

lykwols in soad frijheid foar skoallen en se hawwe karút. 
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3.3 Kwaliteit fan evaluaasje  

Der binne in oantal begripen dy’t essinsjeel binne wannear’t it giet om toetsing, te witten: ‘faliditeit’, 

‘betrouberheid’, ‘objektiviteit’, ‘transparânsje’ en ‘noarmearring’. Hjirûnder wurdt fierder yngien op 

dy begripen.   

By de ‘faliditeit’ fan in toets giet it derom yn hoefierre’t in toets  by steat is om te mjitten wat der 

metten wurde moat. Neffens Van Berkel en Bax (2006) giet it by faliditeit spesifyk om de betsjutting, 

de brûkberheid en de krektens fan de konklúzjes dy’t út in toetsskoare lutsen wurde kinne. By de 

‘ynhâldsfaliditeit’ is it fan belang oft in toets represintatyf is foar itjinge dat men mei de toets neigean 

wol. De ‘begrypsfaliditeit’ hat te krijen mei de fraach yn hoefierre’t de toets in yndikaasje foarmet 

foar it efterlizzende doel. It kin dus sa wêze dat in toets wat oars mjit as wat er eins mjitte moat. In 

foarbyld is dat it ynsjoch fan learlingen net te mjitten is troch harren allinnich op saken te toetsen 

dy’t se út ‘e holle leard hawwe. Der bestiet ek noch ‘kriteariumfaliditeit’. Dêryn stiet sintraal yn 

hoefierre’t de testskoare in goede foarsizzer is foar gedrach dat bûten de test falt (Kennisnet, 2015b) 

en yn hoefierre’t in toets foarsizze kin hoe’t in dielnimmer him yn werklikheid gedrage sil. 

De ‘betrouberheid’ fan it toets seit wat oer de mjitting. It giet hjir om de fraach oft in toets echt wat 

mjit, of dat it tafal in grutte rol spilet. Om te sjen oft mjittingen betrouber binne, kinne it bêste 

meardere mjittingen útfierd wurde. Cito (Sanders, 2011)  makket in toets betrouber troch meardere 

fragen yn in toets op te nimmen en troch fragen te kiezen dy’t objektyf te skoaren binne.  

 

By it neisjen fan toetsen kin ek nei de ‘objektiviteit’ sjoen wurde dêr’t dat mei bart (Van Berkel,  

1999). Dit hat te krijen mei de mjitte wêryn’t in toetsútslach ûnôfhinklik is fan steurende ynfloeden 

fan de beoardielers. As de objektiviteit heech is, is de oerienstimming tusken de ferskillende 

beoardielers heech. Dit wurdt ek wol ‘yntersubjektiviteit’ neamd. Wannear’t in toets wurket mei 

iepen fragen, is dit in lestiger punt as mei in toets mei sletten fragen. Yn it lêste gefal is it goede 

antwurd faak ûndûbelsinniger. 

Wannear’t in toets ‘transparant’ is, is it foar de learling dúdlik wat er ferwachtsje kin. As it goed is, 

hat de learling yn it ûnderwiis ek stilstien by wat de doelen binne en wêr’t krekt oan wurke wurdt. It 

is dúdlik wat der presys toetst wurde sil. Hjirby kin ek tocht wurde oan wat ekstra wichtich is en wêr’t 

in dosint of in metoade de klam op leit. In oar foarbyld is de fraach hoefolle punten oft der nedich 

binne foar in foldwaande (Kennisnet, 2015c). 

Yn fûgelflecht is yn dit haadstik yngien op in tal belangrike saken wat de foarm, funksje en kwaliteit 

fan evaluaasjes oangiet. Yn haadstik 2 waard stilstien by de fraach wat it plak fan evaluaasje is yn it 

learen en yn it learplan. It formative karakter fan evaluaasje waard yn haadstik 3 al oanstippe, mar 

wurdt yn haadstik 4 fierder útdjippe, wêrby’t ek in oantal konkrete útwurkingen en foarmen 

besprutsen wurde sille. 
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4. Evaluaasje formatyf ynsette 

Yn dit haadstik sil yngien wurde op de mooglikheden en de ferskiningsfoarmen fan formative 

evaluaasje. Yn 4.1 sil it begryp ‘formative evaluaasje’ earst fierder útdjippe wurde en sil de ynset en 

de rol fan feedback besjoen wurde. Dêrnei wurdt yn 4.2 socht nei in antwurd op de fraach hoe’t 

evaluaasjes en toetsing mei it ERK (en dus mei it rrF) dien wurde kinne. Ferfolgens wurde de 

mooglikheden fan de ynset fan in taalportfolio besprutsen (4.3), wêrnei’t  fierder yngien wurdt op 

self assessment en peer assessment (4.4). Ta beslút wurdt yn 4.5 sjoen nei hoe’t der op it stuit yn 

taalmetoades gebrûk makke wurdt fan formative evaluaasje. 

4.1 Formative evaluaasje en feedback 

Formative toetsen wurde spesifyk ynset om it learproses te stypjen. By formative toetsen spilet 

feedback (= weromkeppeling) in essinsjele rol. De resultaten op in formative toets jouwe 

ynformaasje dy’t de learling en de learkrêft fierder helpe. Dizze “feedback” jout bygelyks sicht op nije 

kennis of ynsichten, op basis fan dat wat dien of makke is. Trochdat formative toetsen meastal 

spesifyk ûntwurpen binne om it learproses te stypjen, jouwe de toetsresultaten troch de bank 

nommen in spesifiker byld fan wat in learling no krekt wol en net kin, as toetsen mei in summative 

funksje. 

 

In toets kin trouwens sawol in summatyf as in formatyf doel hawwe. Dat is bygelyks it gefal as nei 

ôfrin fan in toets dy’t meitelt foar de einbeoardieling (summatyf) spesifike feedback jûn wurdt 

(formatyf) dy’t de learling brûke kin om it fierdere learproses stal te jaan. 

 

By formative evaluaasje giet it om alle evaluaasjetechniken en -prosedueres dy’t yn de klasse brûkt 

wurde om de ynstruksje better ôf te stimmen op de foarderingen fan learlingen. Ut ûndersyk fan 

Janssens (2008) wurdt dúdlik dat yn sa’n oanpak de learlingen ek behelle wurde moatte. It is dêrby 

fan belang dat leararen: 

 foarôfgeand oan it learproses de leardoelen foar harren learlingen fêststelle; 

 harren learlingen fan it begjin ôf, yn harren eigen taal, ynformearje oer de leardoelen dy’t 

berikt wurde moatte; 

 fakkundich wurde yn it evaluearjen en dêrtroch harren ferwachtingen omsette kinne yn 

evaluaasje-aktiviteiten en skoaringsprosedueres, dy’t de prestaasjes fan harren learlingen 

sekuer yn byld bringe; 

 evaluaasjetechniken brûke wêrmei’t learlingen fertrouwen yn harrensels krije en 

ferantwurdlikheid krije oer harren eigen learen; 

 evaluaasje-útkomsten fertale nei foarskriuwende feedback oan learlingen, wêrtroch’t sy 

ynsjoch krije yn hoe’t harren resultaten ferbettere wurde kinne; 

 de ynstruksje hieltyd ôfstimme op de útkomsten fan de fuortgongsevaluaasjes; 

 learlingen behelje yn regelmjittige sels-evaluaasjes, op grûn fan fêste standerts, sadat 

learlingen harren foarderingen sels fêststelle kinne en fiele dat sy de lieding hawwe oer 

harren eigen learsukses; 
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 learlingen aktyf behelje yn de kommunikaasje mei harren learaar en âlders oer harren 

resultaten en foarderingen. 

It sammeljen fan ynformaasje kin op ferskillende manieren en mei ferskillende ynstruminten dien 

wurde. In kombinaasje fan ynstruminten hat faak de foarkar, omdat dêrmei beheiningen fan de 

ôfsûnderlike ynstruminten fermindere wurde kinne. It registrearjen kin op ferskillende manieren dien 

wurde, mar it ynfieren fan de gegevens yn de kompjûter is it meast winsklik, omdat soks bettere 

analyzemooglikheden jout. It is belangryk dat sawol de learkrêft as de skoallieding  goede tagong ta 

de gegevens hawwe. 

 

Wat it ynterpretearjen fan de ynformaasje oangiet, kin ûnderskied makke wurde tusken in op de 

learstof rjochte ynterpretaasje (watfoar part fan de learstof wurdt behearske?) en in op de noarm 

rjochte ynterpretaasje (wat is it prestaasjenivo yn fergeliking mei de noarm?). Ynterpretaasje wurdt 

ienfâldiger as der foarôf stelde doelen binne. 

 

Foar it nimmen fan besluten jildt dat in beoardieling net altyd in beslút yn de rjochting fan 

ferbettering of feroaring hoecht te wêzen. In beoardieling kin ek ynhâlde dat de konstatearre 

situaasje goed is sa’t dy is (Ledoux, Blok en Boogaard, 2009). Ut ûndersyk fan Sanders (2011) docht 

bliken dat toetsen dy’t it learproses fan learlingen befoarderje it soarte toetsen binne wêrby’t 

learlingen: 

 opdrachten en fragen foarlein krije dy’t ynsjoch jouwe yn harren learproses; 

 witte wat it leardoel is en wannear’t se dat leardoel helle hawwe; 

 effektive feedback krije; 

 stimulearre wurde om it eigen learproses foarm te jaan; 

 stimulearre wurde om te learen fan oare learlingen. 

Feedback is essinsjeel by formative evaluaasje. Opbringstrjochte wurkjen hâldt winliken yn:  

 it jaan fan ûnderwiis dat rjochte is op de útkomsten fan mjittingen; 

 it brûken fan dy útkomsten yn de foarm fan feedback (oan leararen en/of learlingen);  

 it oanpassen fan it learplan oan de hân fan de feedback.  

John Hattie hat oanjûn dat it goed ynsetten fan feedback in grut effekt hawwe kin op it learresultaat. 

Feedback is neffens him it jaan fan ynformaasje oer hoe’t en wêrom’t de learling wat begrypt en net-

begrypt en út hokker manieren de learling kieze kin om it learproses te ferbetterjen (Hattie, 1992). 

Ledoux, Blok en Boogaard (2009) jouwe oan dat it dêrby fan belang is dat de doelen realistysk binne 

en dat de mjittingen falide wêze moatte.  

Effektive feedback bestiet net allinnich út it dúdlik meitsjen fan hokker learynhâlden de learling noch 

net behearsket, mar foaral ek út it dúdlik meitsjen fan wat de learling konkreet dwaan moat om dy 

learynhâlden wol behearskje te kinnen (‘feedforward’). Ut ûndersyk nei feedback yn de 

ûnderwiispraktyk blykt lykwols dat feedback meastal beheind bliuwt ta it jaan fan in sifer. Boppedat 

blykt dat sifers learlingen, en dan benammen de swakkeren, demotivearje. Effektive feedback 

fereasket dat toetsen op meardere mominten ôfnaam wurde om de foarderingen fan de learlingen 

folgje te kinnen en dat  op ’e tiid maatregels nommen wurde moatte as der fertraging of achterstân 

komt. By it formatyf brûken fan toetsen ferfaget de skieding tusken ûnderwiis en toetsing (Sanders, 



 

15 
 

2011).  

Sawol yn it primêr as yn it fuortset ûnderwiis fynt in ferskowing plak fan summatyf nei formatyf 

toetse. In protte skoallen sykje in oare ynset fan toetsen. Neist summative toetsen krije learlingen 

faker in formative toets om te oefenjen en om ynsjoch yn harren learproses te krijen. Sokke toetsen 

wurde wat langer wat faker digitaal en online oanbean. De lêste jierren binne twa nije taksonomyen 

op de Nederlânske ûnderwiismerk hieltyd populêrder wurden: RTTI en OBIT. Tabel 2 jout in oersjoch 

fan dizze oanpakken (Kwakernaak, 2013). 

 

 RTTI OBIT 

1 REPRODUKSJE 

‘Fragen dy’t beäntwurde wurde kinne op basis fan 
reproduksje. (…) wêrby’t dus ferwachte wurdt dat 
dizze learstof yn de kennisbasis oanwêzich is. (…) it 
giet om it werjaan kinnen of it werkennen fan wat 
letterlik leard is.’ 

UNTHÂLDE 

‘By it ûnthâlden giet it om stof dy’t út ’e holle 
leard is en dy’t reprodusearre wurdt.’ 

2 TAPASSING 1 

‘(…) it tapassen fan de learstof yn fergelykbere 
situaasjes as de situaasjes dy’t oefene binne. (…) 
wurdt neigien oft de learling de learde 
stappeplannen, metoaden of “resepten” nei 
analogy fan de trainde situaasjes behearsket.’ 

BEGRIPE 

‘By begripen giet it der om dat itjinge dat leard is 
yn eigen wurden útlein wurdt of dat de learling 
yn in werkenbere oefening sjen lit dat itjinge dat 
leard is begrepen is.’ 

3 TAPASSING 2 

‘(…) it tapassen fan de learstof yn nije situaasjes. 
Mei tapassingsfragen-T2 wurdt neigien oft de 
learling by steat is om yn in nije kontekst sels te 
bepalen hokker metoade it meast geskikt is om te 
brûken, of hokker dielen fan stappeplannen, 
metoaden of “resepten” kombinearre wurde 
moatte (…).’ 

YNTEGREARJE 

‘By yntegrearjen giet it om it keppeljen fan nije 
kennis oan besteande kennis. Der is 
meastentiden sprake fan it kombinearjen fan 
tinkstappen. Dizze tinkstappen binne jûn of 
bekend.’ 

4 YNSJOCH 

‘(…) in bredere ynbring fan de learling (…). De 
learling moat sels de kontekst en de metoade 
konstruearje (…). (…) omdat de learling sels de 
kontekst en de metoade oan itjinge dat leard is 
tafoegje moat om selssstannich en systematysk in 
nij fraachstik út ferskillende perspektiven wei te 
trochgrûnjen en op te lossen.’ 

TAPASSE 

‘By tapassen wurdt fan de learlingen, neist it 
lizzen fan ferbannen, ek frege om wat ta te 
foegjen. De tinkstappen wurde net (folslein) jûn. 
Dit freget om in kreatyf tinkproses. De learling 
kreëarret binnen in nije en/of ûnfoarsisbere 
kontekst.’ 

Tabel 2. RRTI en OBIT taksonomyen 

 

It doel fan ditsoarte nije oanpakken is om better sicht en grip te krijen op de kwaliteit fan 

ûnderwiisdoelen en toetsopjeften, troch de kognitive aktiviteiten dy’t yn dy doelen en toetsen frege 

wurde te beneamen en fan elkoar te ûnderskieden (Kwakernaak, 2013).  De nije taksonomyen en 

moatte net allinnich helpe om de toetsen better te meitsjen, mar ek om it foarôfgeande ûnderwiis en 

de determinaasje fan learlingen op grûn fan dy toetsen te ferbetterjen. Troch gebrûk te meitsjen fan 

in taksonomy as OBIT of RTTI wurdt dúdlik op hokker nivo oft in learling de stof behearsket. Troch 

dêr learadvizen by te jaan, kin de learling der fuort mei oan ’e slach. Troch formatyf te toetsen kinne 
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dosinten folle earder sjen wêr’t knyppunten by de learlingen  harren foardogge en sy kinne dêr fuort 

op ynspylje yn de earstfolgjende les. Learlingen kinne op dy manier better op harren nivo en neffens 

harren ferlet betsjinne wurde.  

4.2 Toetse mei it ERK 

Sa as yn haadstik 2 beskreaun waard, is der foar it Frysk in útwurking fan it Europees Referentiekader 

voor Moderne Vreemde Talen (ERK) makke yn de foarm fan it referinsjeramt Frysk (Oosterloo & 

Meestringa, 2015). It ERK wurdt al in jier  as fyftjin brûkt foar taalûnderwiis en der is ûnderwilens dus 

al in soad bekend oer de rol fan evaluaasje yn relaasje ta it wurkjen mei it ERK. Utgongspunt by it 

bepalen fan in nivo is wat learlingen kenne en kinne. Dêr wurde deskriptoaren foar brûkt yn de foarm 

fan ‘ik kin’-bewearingen. It ERK ûnderskiedt fiif ferskillende feardichheden (Cito/SLO 2011): Lêzen, 

Harkjen, mûnlinge produksje-aktiviteiten (Sprekken), algemiene mûnlinge ynteraksje (Yn petear) en 

Skriuwen.  

 

De ûntwikkeling fan ‘kennen’ (it witten) nei ‘kinnen’ (it gedrach) is ynset yn it ûnderwiis. Mar de 

praktyk is dat yn it lesjaan en yn de evaluaasje fan it learen foaral sjoen wurdt nei wat bern kenne. 

Dat makket it lestich foar dosinten om dy perspektyfwikseling te meitsjen (Westhoff, yn Liemberg & 

Meijer, 2004). 

 

Taalprogramma’s rjochtsje harren op it behearskjen fan lesstof, lykas stavering, wurdskat en 

grammatika. Dat binne wichtige ûnderdielen foar it wurkjen oan de taalfeardichheid, mar it is foar de 

bern net altyd sa maklik om te sjen hoe’t dat harren helpt mei it echte brûken fan de taal.  

Cito en SLO hawwe yn 2011 in publikaasje útjûn dêr’t toetsen op basis fan de ynset fan it ERK  sintraal 

yn steane. Om op in folsleine en falide wize ERK-toetsen te meitsjen, moat der sprake wêze fan in 

kommunikative kontekst. Learlingen moatte taal funksjoneel brûke (it giet dus net allinnich om it 

reprodusearjen fan kennis). Fierders moat der in sprieding wêze fan de fiif feardichheden en it moat 

oer ferskillende konteksten gean (deistich libben, wurk, oplieding). Ek moat der yn in toets sprake 

wêze fan genôch sprieding oer de ferskillende ‘ik kin’-bewearingen (Fasoglio, 2011). De 

toetsopdrachten moatte dúdlik mei de ‘ik kin’-bewearingen ferbûn wêze. Dêrneist moatte 

ferskillende toetsfoarmen brûkt wurde. De definysje fan in toetsfoarm is: in samling toetsopjeften 

mei soartgelikense skaaimerken (Roelofs en Visser, 2011). Om dat te yllustrearjen (Fasoglio, 2011): 

skriuwfeardichheid kin de iene kear toetst wurde mei help fan in computer based test (CBT), wêryn’t 

in e-mail ferstjoerd wurde moat fan op syn minst twahûndert wurden, en de oare kear mei in 

skriftlike toets wêrby’t learlingen hieltyd ferbiningssinnen tusken alinea’s skriuwe moatte. 

Fasoglio (2011) jout oan watfoar manier fan toetsen oft de foarkar hat. It ERK ûnderskiedt fiif 

ferskillende feardichheden (Harkjen, Lêzen, Yn petear, Sprekken en Skriuwen). Dêrom leit it yn ’e 

reden om dat ûnderskied te folgjen en aparte toetsen te meitsjen foar elk fan dy feardichheden.  

Sa’n manier fan toetsen hat dan ek de foarkar. Dochs soe it spitich wêze om toetsen wêrby’t 

meardere feardichheden yntegrearre wurde fuort ôf te karren. Benammen omdatst mei dat soarte 

toetsen soms ticht by de realiteit komst (tink oan it hawwen fan in koart telefoanpetear, wêrnei’t 

oantekeningen makke wurde (Yn petear en Skriuwen). It ERK biedt in kapstôk foar yntegrearre 

toetsing yn de foarm fan de globale skaal, dy’t in algemien byld jout fan it nivo dêr’t taallearders op 

funksjonearje. Dat algemiene byld slacht op mear as ien feardichheid. Yntegrearre toetsing is dus 
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mooglik, mar it is dêrby net maklik om te efterheljen wat de oarsaak is fan eventuele minne 

prestaasjes (Fasoglio, 2011). Der binne foarbylden fan toetsmatrizen foar it ERK mei foarbylden fan 

fraachstellingen en opdrachtsoarten om metoademakkers en/of dosinten hjir fierder mei op wei te 

helpen.  

4.3 De mooglikheden fan in digitaal taalportfolio 

By formative evaluaasje giet it derom dat learlingen witte oan watfoar leardoel(en) sy wurkje en dat 

sy witte wannear’t sy dat leardoel helle hawwe. Effektive feedback is dêrby fan grut belang, want sa 

wurde learlingen stimulearre om it eigen learproses foarm te jaan. Yn haadstik 3 (3.1.) waard yngien 

op ferskate foarmen fan assessment. De ynset fan in digitaal portfolio kin sjoen wurde as in 

útwurking fan assessment as learning, omdat learlingen oanmoedige wurde om de ferantwurdlikheid 

foar harren eigen learproses te nimmen.  

Portfolio’s wurde al langere tiid yn foarmen fan ûnderwiis brûkt dêr’t oare foarmen fan it folgjen fan 

learfoarderingen en it sjen litten fan kompetinsjes fan belang is. Der is in ferskaat oan definysjes fan 

wat in portfolio krekt is. Castelijns, Segers en Struyven (2011) neame de folgjende skaaimerken:  

- it giet om in samling wurk fan bern; 

- learlingen stelle sels it portfolio gear; 

- de ûntwikkeling/groei wurdt hjiryn byholden; 

- de refleksje dy’t in learling sels dwaan moat is essinsjeel; 

- de learkrêft fersoarget de ynstruksje en de begelieding. 

De SLO hat sjoen nei watfoar oare foarmen fan evaluaasje fan it learen fan in taal, oars as toetsen, 

ynset wurde kinne. Kienstra (2013) jout oan dat it portfolio faak net in foarstrukturearre pakket is en 

dat it  in ûnderdiel fan metoaden wêze kin. Yn it ûndersyk nei digitale taalportfolio’s waard dúdlik dat 

de portfolio’s ferskille kinne yn hoefierre’t selsstjoering mooglik is. Guon systemen wurkje neffens it 

prinsipe fan “learling -folgje-dysels”. Guon systemen jouwe mooglikheden foar (sels-) evaluaasje. 

Oare systemen jouwe mooglikheden om dat wat de learling kin oan tredden te presintearjen. Dit kin 

soms ek troch de learaar dien wurde.  

Ek foar it taallearen wurde portfolio’s ynset. Ien fan de bekendste en âldste systemen is it Europeesk 

taalportfolio, dat (mei) troch it SLO ûntwikkele is, ek yn it ramt fan de ûntwikkeling en 

ymplemintaasje fan it ERK. It Europeesk taalportfolio is in dokumint wêryn’t alle 

taalbrûkersûnderfining fan de learling, sawol yn de formele as yn de ynformele kontekst, byholden 

wurde kin (Werkhoven, 2011; Kienstra, 2013). It taalportfolio kin brûkt wurde foar in ferskaat oan 

talen, sa as it Frysk, it Nederlânsk en de moderne frjemde talen. Yn it portfolio wurdt de fuortgong 

fan de taallearder dokumintearre. It hat ek in didaktyske funksje, wêrby’t it ferheegjen fan de 

motivaasje, it plannen en it eigenerskip fan it eigen learen sintraal stiet. Ek hjir is de taallearder sels 

de eigener fan it taalportfolio. In learling hat de beskikking oer funksjonaliteiten, lykas in 

‘taalbiografy’ (dêr’t er yn oanjaan kin en yn byhâlde kin hokker talen oft er behearsket), 

‘taalfoarderingen’, in ‘taaldossier’ (dêr’t er opdrachten yn bewarje kin om te demonstrearjen wat er 

kin) en in ‘taalpaspoart’. 
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Beckers (2015) hat in meta-analyze dien nei de ynset en it gebrûk fan digitale portfolio’s yn it 

ûnderwiis en dan mear spesifyk nei hoe’t de portfolio’s it measte effekt hawwe kinne, as it giet om 

saken as it foarmjaan oan it eigen learen. Dêr hearre sels-evaluaasje, it formulearjen fan eigen doelen 

en it selektearjen fan takomstige taken ek by. Der binne neffens Beckers 5 eleminten dy’t posityf 

en/of negatyf bydrage kinne oan it sukses, nammentlik faktoaren dy’t te krijen hawwe mei:  

- de skoalle (negatyf: dosinten dy’t net traind binne); 

- it kurrikulum (posityf: gebrûk by evaluaasje mei gearwurking, yntegraasje yn it learplan en 

kompetinsje-basearre taken); 

- it learproses (posityf: coaching, negatyf: minne ICT-fasiliteiten); 

- de learling (negatyf: motivaasje); 

- it portfolio (posityf: mooglikheden foar stipe (scaffolding), negatyf: beheinde mooglikheden 

foar selsstjoerend learen). 

It docht bliken dat de ynset fan portfolio’s it meast effektyf is as learlingen holpen wurde mei it sels 

stjoeren fan it harren learproses. Fierder soe it portfolio in plak yn de evaluaasjes fan it learen krije 

moatte. Learlingen hawwe dêrby wol begelieding en coaching nedich (= scaffolding). It portfolio sels 

soe sa wurkje moatte dat it it stellen fan doelen, it analysearjen fan taken, it plannen fan it learen en 

sels-evaluaasje mooglik makket. 

4.4 Self assessment en peer assessment 

Sa’t hearder al dúdlik nei foaren kaam, is it in fereaske om toetsen formatyf yn te setten om 

opbringstrjochte wurkje te kinnen. Dêrneist is it wichtich dat learlingen eigener wurde fan harren 

learproses; se moatte der aktyf by belutsen wurde. Ek hat in ôfwikseling yn toetsfoarmen in posityf 

effekt op it learrendemint. Troch learlingen sels-evaluaasjes meitsje te litten, kinne se sels harren 

fuortgong fêststelle en  it gefoel krije dat se de lieding oer harren eigen learsukses hawwe.  

 

Learlingen kinne sels in aktive rol spylje yn it evaluearjen fan elkoar (= peer assessment) en fan 

harrensels (= self assessment). By peer assessment nimme learlingen de rol fan evaluator op harren. 

Learlingen beoardielje elkoars wurk en somtiden it gearwurkingsproses. Dat dogge se oan de hân fan 

kritearia dy’t troch de learaar of mei de learaar opsteld binne (CTO/SDL, 2013). By peer assessment 

kinne learlingen sawol elkoars produkten, as it groepsbarren beoardielje. De beoardieling troch in 

leeftydsgenoat hat soms mear effekt as de beoardieling troch in folwoeksene. It is in 

evaluaasjemetoade dy’t goed past by it idee fan meiferantwurdlikheid fan learlingen oer harren 

eigen learproses. It útwikseljen fan feedback troch learlingen ûnderling makket gearwurkjend learen 

mooglik en jout in grut leareffekt (CTO/SDL, 2013). Peer assessment is by útstek formatyf fan aard, 

omdat it foaral learlingen stypje wol yn harren learproses. 

 

By self assessment geane learlingen sels nei wat se kinne en kenne. Se wurde dêryn stipe troch de 

learaar, dy’t harren hantfetten jout. Troch harrensels te evaluearjen, krije learlingen in better sicht 

op it proses dat se trochmeitsje, op harren sterke punten, op ferbetterpunten en op wat noch nedich 

is om in taak of opdracht ta in goed ein te bringen. Ynsjoch yn it eigen learproses is net allinnich fan 

belang foar de fierdere (taal)ûntwikkeling fan learlingen, mar it soarget ek foar in gruttere 

belutsenheid by harren eigen learproses.  
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Self assessment kin ferskillende foarmen oannimme, sa as in tinkaktiviteit of it byhâlden fan it 

groeiproses mei in portfolio. In oare foarm is ferbannen lizze mei foaropstelde kritearia (CTO/SDL, 

2013). Learlingen brûke dy kritearia om te sjen oft harren wurk oan de kritearia foldocht en oft se 

groeid binne yn fergeliking mei in earder (toets)momint.  

 

It wurkjen mei rubrics is in effektive manier om self assessment yn te setten. In rubric is in analytyske 

beoardielingsskaal foar bygelyks in feardichheid, mei meastal oan de linkerkant in tal kritearia dy’t 

beoardiele wurde kinne. Efter dy beoardielingskritearia binne yn learlingetaal trije oant fiif 

behearskingsnivo’s formulearre. Omdat rubrics net allinnich in checklist mei kritearia hawwe, mar ek 

in beskriuwing fan nivo’s of prestaasjes jouwe, binne se geskikt om learlingen harren eigen wurk 

beoardielje te litten en harren fuortgong te evaluearjen. De learlingen krije op dy manier net allinnich 

ynsjoch yn harren kennis en feardichheden, mar se leare ek om te reflektearjen op wat se nedich 

hawwe of dwaan moatte om harren resultaten te ferbetterjen. De learling kin dêrby beskriuwe wêr’t 

hy de oare kear better om tinke moat en wat al goed gong (Brooke & Andrade, 2013). Dat kin er 

mûnling of skriftlik (op papier of digitaal) dwaan. 

 

Foarbylden fan rubrics foar it beoardieljen fan lês-, sprek-, petear- en skriuwfeardichheid binne 

ûntwikkele troch APS (APS, 2013). Yn in rubric binne de beoardielingskritearia en it dêrby hearrende 

gedrach útskreaun. Fan elke feardichheid of dielfeardichheid kin in rubric makke wurde. APS hat 

algemiene rubrics ûntwurpen dy’t hieltyd wer ynset wurde kinne, mar ek by in spesifike opdracht kin 

in dosint of metoademakker in rubric opstelle. Hjirnei folget  in foarbyld fan sa’n rubric; foar 

lêsfeardichheid op A1-nivo (Tabel 4). De rubric is basearre op it ERK. Sa’n foarbyld soe ek makke 

wurde kinne op grûn fan de ‘ik kin-bewearingen’ út it rrF.  
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Lêzen   Rubric A1 

Underwerpen: konkrete saken oer fertroude deistige situaasjes 

 

Behearskingsnivo: ienfâldige meidielingen op posters, buorden en yn ienfâldige folders of 

formulieren, oankundigings fan televyzjeprogramma’s, ensfh., dy’t te krijen hawwe mei saken út 

de belibbingswrâld fan de learling. 

 

Tekstyndieling: lay-out: hiel strukturearre, mei in soad fisuele stipe. Nog gjin lange sinnen mei in 

soad ferbiningswurden, allinnich as it om de bekendere ‘chunks’ giet. 

 

Tekstlingte: koarte, ienfâldige teksten 

 

Lêzen 
Kritearia A1 

GOED FOLDWAANDE UNFOLDWAANDE 

Wurdskat en 
idioomkennis 

Ik behearskje alle 
wurden en 
útdrukkingen om 
presys te begripen wat 
ik lês 

Ik kin krekt genôch 
wurden en 
útdrukkingen om de 
haadlinen te begripen 
fan wat ik lês  

Ik kin noch te min 
wurden en 
útdrukkingen om 
presys te begripen wat 
ik lês 

Sinsbou en 
grammatika  

   

Ynsjoch yn de tekst Ik sjoch de grutte linen 
en de bedoeling fan de 
tekst hiel goed en kin dy 
ek yn myn eigen 
wurden werjaan 

Ik sjoch de opbou en de 
bedoeling fan de tekst 
wol, mar kin se noch net 
echt yn myn eigen 
wurden werjaan 

Ik sjoch de opbou en de 
bedoelde line fan de 
tekst hielendal net, 
allinnich in pear losse 
wurden 

Tempo fan it lêzen Ik lês flot en maklik 
troch en begryp alles 
wat der stiet 

Ik ha foldwaande 
lêstempo om it measte 
te begripen fan wat der 
stiet 

Ik ha te folle tiid nedich 
om flot lêze te kinnen 
wat der stiet 

Lêsstrategy Ik kin my by it lêzen 
ferpleatse yn de taal en 
brûk dêrby plaatsjes en 
wat ik al wit 

Ik kin mei help fan 
plaatsjes mei in bytsje 
muoite de 
wurden/sinnen nei it 
Frysk oersette 

Ik sjoch allinnich mar 
letters achter elkoar en 
sjoch net nei it gehiel 

Tabel 4. Foarbyld fan in rubric foar lêsfeardichheid op A1-nivo 
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4.5 Metoadetoetsen foar it folgjen fan it taalûntwikkeling  

Metoadebûne toetsen binne toetsen dy’t in útjouwerij by in metoade leveret. De toetsen 

kontrolearje nei elk ûnderdiel (haadstik, blok, tema) yn hoefierre’t  de learling de oanbeane kennis en 

feardichheden út de metoade behearsket en oft de stelde doelen behelle binne. It doel fan de 

metoadebûne toetsen is om de learaar te helpen om te bepalen oft de learling op skema leit en 

hokfoar ekstra útdaging of stipe oft noch nedich is. De toetsen stypje de dosint it hiele jier troch om 

it ûnderwiisoanbod te evaluearjen en  by te stjoeren as dat nedich is (Cito, 2013).  

 

De ferskate taalmetoaden binne basearre op  deselde útgongspunten, mar meitsje soms ek oare 

keuzes. Om mear ynsjoch te krijen yn de ferskillende soarten metoadetoetsen dy’t der binne, is der 

in analyze makke. De metoadetoetsen foar it fak Nederlânsk (sawol fan it primêr- as fan it fuortset 

ûnderwiis) fan de útjouwerijen Noordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhoff binne analysearre, 

wêrby’t sjoen is nei: 

- watfoar domeinen toetst wurde; 

- wannear’t en hoe faak oft der toetst wurdt; 

- oft dit neffens de metoademakkers in mear formatyf of summatyf karakter hat; 

- wat it doel fan de toetsen is; 

- oft it digitaal en/of op papier dien wurdt; 

- hoe’t it resultaat der útsjocht; 

- wat de weromkeppeling  nei de learlingen is; 

- hoe’t de registraasje dien wurdt. 

4.5.1 Primêr ûnderwiis 

Yn tabel 5 wurdt de analyze fan de metoades foar it primêr ûnderwiis toand. Yn Bylage 1 stiet de 

folsleine beskriuwing fan de metoadetoetsen dy’t analysearre binne. 



 

 

Tabel 5. Analyze fan de metoades foar it primêr ûnderwiis 

 Taal op maat  
(Noordhoff) 

Staal  
(Malmberg)           

Taalverhaal.nu 
(Thieme Meulenhoff) 

Tematoetsen Domeintoetsen Tuskentoetsen Presintaasje / 
publikaasje 

Toets Taal Stavering 

Domeinen - Wurdskat 
- ‘Kijk op taal’ 

- Wurdskat 
- Skriuwen 
- Harkjen 
(per domein) 

- Wurdskat - Grammatika 
- Stavering 
Mar ek: 
- Lêzen 
- Skriuwen 
- Sprekken 
- Yn petear 
 

- Wurdskat 
- Taal ‘ferkenne’ 

- Taal  
(toetsprogramma 
per domein, ynstee 
fan ferskillende 
typen toetsen) 

- Stavering 
(toetsprogramma 
per domein, ynstee 
fan ferskillende 
typen toetsen) 

Wannear / hoe 
faak? 

Nei elk tema Geane oer tema 
en learjier hinne 

Fakultatyf yn te 
setten 

Wike 3 fan elk blok (fan 4 
wiken) 

Wike 4 fan elk 
blok (fan 4 
wiken) 

- Nulmjitting oan it 
begjin fan it jier 
- Bloktoetsen om de 
fiif wiken 
- Fuortgongstoets 
nei twa blokken 
- Eintoets oan  ’e ein 
fan it jier 

- Nulmjitting oan it 
begjin fan it jier 
- Diktee yn elke 
lêste les fan de wike 
- Bloktoets-diktee 
om de fiif wiken 
- Fuortgongstoetsen 
nei twa blokken 
- Eintoets oan ’e ein 
fan it jier 

Formatyf / 
summatyf 

Summatyf Formatyf Summatyf Summatyf  
(kin formatyf ynset 
wurde) 

Formatyf Formatyf Formatyf 

Doel Yn hokker mjitte 
behearsket de 
groep en de 
yndividuele 
learling de 
oanbeane stof?  

Hokker 
referinsjenivo 
hat in learling 
berikt? 

Behearsket de 
learling dizze 
wurden? 

Einprodukt presintearje. 
Bygelyks in beskriuwing 
of demonstraasje fan in 
proefke of se skriuwe of 
publisearje in resinsje. 

Hokker 
taalûnderdielen 
behearsket in 
learling wol en 
net? 

Net bekend Net bekend 

Link mei ERK / 
Meijerink 

Nee Ja 
Meijerink 

Nee Ja 
Meijerink 

Ja 
Meijerink 

Ja 
Meijerink 

Ja 
Meijerink 



 

23 
 

 Taal op maat  
(Noordhoff) 

Staal  
(Malmberg)           

Taalverhaal.nu 
(Thieme Meulenhoff) 

Tematoetsen Domeintoetsen Tuskentoetsen Presintaasje / 
publikaasje 

Toets Taal Stavering 

Fraachtype RTTI: 
- Reproduksje 
- Tapassing 
- Ynsjoch 

Net bekend - Reproduksje Net bekend - As by Cito Net bekend Net bekend 

Papier / 
digitaal 

Papier & digitaal Papier & digitaal Papier & digitaal Papier Net bekend Digitaal Digitaal 

Resultaat  Net bekend Longitudinaal 
byld fan de 
prestaasjes 
binnen in 
domein. 

- Tsjek foar de 
learling sels 
- As toets mei sifer 

Net bekend - Byld fan 
taalnivo 

- Byld fan 
jierûntwikkeling 

- Byld fan 
jierûntwikkeling 

Weromkeppeli
ng 

Net bekend Net bekend Net bekend Net bekend De learlingen 
kinne op basis 
fan de 
beoardieling de 
stof herhelje, 
oanfolje, ensafh.  

- Werhelling en 
ûnderhâld 
- Einmjitting om te 
fergelykjen mei 
nulmjitting 

- Werhelling en 
ûnderhâld 
- Einmjitting om te 
fergelykjen mei 
nulmjitting 

Registraasje Besibbe oan en 
tariedend op de 
Cito-toetsen 
(Cito-M en Cito-
E) 

Besibbe oan en 
tariedend op de 
Cito-toetsen 
(Cito-M en Cito-
E) 

- Besibbe oan en 
tariedend op de 
Cito-toetsen (Cito-
M en Cito-E) 
- Ynboud yn 
digiboerdsoftware 

Beoardielingsformulier 
per produkt yn 
dosintehânlieding 

Net bekend Toetsrapportaazjes 
yn systeem 

Toetsrapportaazjes 
yn systeem 

 

  



 

 

Wurdskat, stavering, skriuwen, grammatika/taal: dat binne de meast neamde domeinen as it giet om 

de fraach wêr’t de toetsen oer geane. De metoade Staal wurket as ienige mei presintaasjes, 

wêrtroch’t meardere domeinen kombinearre wurde. De nije metoade Taalverhaal.nu fan Thieme 

Meulenhoff hat foar ferskillende domeinen in toetsplan foar elk jier opsteld. De fokus wurdt dêrby 

net op it toets(momint) lein, mar op de ûntwikkeling. Dit kin sjoen wurde as in formative útwurking. 

De analyze lit sjen dat neffens de metoademakkers der sawol formatyf as summatyf toetst wurdt.  

Sjoen nei wannear’t en hoe faak oft der toetst wurdt, is der wol in ferskil tusken metoades. Guon litte 

it mear oer oan de dosint, mar faker noch wurde toetsen ynset as ôfrûnjen fan it blok. Dit is 

meastentiden om de fjouwer of fiif wiken. Dêrby komme dan oare toetsen dy’t minder faak 

ôfnommen wurde, lykas bloktoetsen en in eintoets (by Taalverhaal.nu). 

Elke metoade hat toetsen dy’t in keppeling hawwe mei it Referentiekader Taal fan de kommisje 

Meijerink (SLO, 2009), mar der binne ek toetsen dy’t dêr net oan keppele binne. Sa binne bygelyks de 

tema- en tuskentoetsen fan Taal op maat net keppele. 

Der is yn de analyze ek sjoen nei wat de metoade- en toetsmakkers sels sizze oer de weromkeppeling 

fan de resultaten fan de toets. Dit wurdt fierder útwurke yn de dosintehantliedingen. Yn alle 

metoadetoetsen fan it primêr ûnderwiis wurdt oanjûn oan dat sy oanslute by de fyzje fan it op 

opbringstrjochte wurkjen, mar dêrby is de feedback fan de resultaten op toetsen fansels tige 

wichtich. In ynteressante fraach is bygelyks oft it beoardielingsformulier dat de metoade Staal brûkt 

foar presintaasjes in sifer opsmyt, of ynsjoch yn wat krekt presteard is en wat in learling dêrfan leare 

kin. 

De metoades meitsje ferskillende keuzes as it giet om it digitaal of op papier toetse. Taal op maat 

makket de kombinaasje mogelik, Staal hâldt it by papier en Taalverhaal.nu is folslein digitaal. 

Sjoen nei de resultaten op toetsen, de registraasje en de weromkeppeling (nei leararen en learlingen) 

falt op dat dit foaral rjochte liket op it krijen fan in byld fan de ûntwikkeling. Allinnich foar Taal op 

maat wurdt by ien toetsfoarm neamd dat it in tsjek foar de learling is. Faker is it bestimd foar de 

learaar en kin dy it registrearje, wêrby’t de skoare oangeande de eigen ûntwikkeling fêststeld wurdt. 

In dosint kin op basis hjirfan it learplan bystelle. It is nijsgjirrich dat yn Taal op maat oanjûn wurdt dat 

de toetsen “besibbe  oan en tariedend op de Cito-toetsen” binne.  

4.5.2 Fuortset ûnderwiis 

Deselde oanpak as by de metoaden fan it primêr ûnderwiis is folge foar it fuortset ûnderwiis (sjoch 

tabel 6). Yn Bylage 1 stiet de folsleine beskriuwing fan de metoadetoetsen dy’t analysearre binne. 

 



 

 

Tabel 6. Analyze fan de metoades foar it fuortset ûnderwiis 

 Nieuw Nederlands  
(Noordhoff ) 

Talent 
(Malmberg ) 

Op niveau 
(Thieme Meulenhoff ) 

Haadstiktoetsen & Referinsjetoetsen Bloktoetsen & Feardichheidstoetsen 

Domeinen - Mûnlinge taalfeardichheid 
- Lêsfeardichheid 
- Skriuwfeardichheid 
- Taalfersoarging (stavering en grammatika) 

- Sprekken 
- Yn petear 
- Skriuwen 
- Lêzen 
- Harkjen 

Per haadstik of per domein te behanneljen 
(lineêr of modulêr): Sprekken, Yn petear, 
Skriuwen, Lêzen, Harkjen 
 
Einopdracht dy as toets ynset wurde kin foar: 
Fiksje, Skriuwen, Sprekken 

Wannear / hoe 
faak? 

Oanslutend by in kursus, haadstik en/of paragraaf Net bekend Net bekend 

Formatyf / 
summatyf 

Formatyf  Summatyf (kin formatyf ynset wurde) Formatyf 

Doel Net bekend Learlingen fêstichheid en fertrouwen jaan 
yn de opbringst fan de deistige lespraktyk 

Net bekend 

Link mei ERK / 
Meijerink 

Ja 
Meijerink 

Ja 
Meijerink 

Ja 
Meijerink 

Fraachtype RTTI: 
- Reproduksje 
- Tapassing 
- Komplekse tapassing 
- Ynsjoch 

Net bekend RTTI: Reproduksje, Tapassing, Komplekse 
tapassing, Ynsjoch 
OBIT: Unthâlde, Begripe, Integrearje, Tapasse 
 

Papier / digitaal Papier (digitaal yn ûntwikkeling) Papier & digitaal Net bekend 

Resultaat  Net bekend Tsjek of learlingen foldwaande taret binne 
op de folgjende fase yn harren 
skoalkarriêre 

Ynsjoch yn it nivo fan ferwurking fan de 
learlingen en hoe’t in learling op in ûnderdiel 
skoart 

Weromkeppeling Troch de RTTI-systematyk (miksen fan fjouwer 
kognitive nivo’s) kin de dosint fêststelle op hokker 
nivo’s de learling goed skoart, en wêr’t noch oan 
wurke wurde moat 

Rol dosint Learlingen kinne troch de toetsoanpak op maat 
stipe en bystjoerd wurde troch de dosint  

Registraasje Net bekend Net bekend Net bekend 

 



 

 

De measte toetsen behannelje de domeinen of feardichheden los fan inoar. Nijsgjirrich ferskil mei it 

primêr ûnderwiis is dat hjir de domeinen, sa as dy yn it Referentiekader Taal fan Meijerink en yn it 

ERK neamd wurde, mear brûkt wurde. Ek liket it derop dat sa alle feardichheden of domeinen oan 

bod komme. De keppeling mei Meijerink is dúdlik oanwêzich. 

Sjoen nei wannear’t en hoe faak oft der toetst wurdt is, liket dit minder strak yn fergeliking mei it 

primêr ûnderwiis. Guon metoades binne dêr ek net sa dúdlik oer. 

De foarm wêryn’t toetsen makke wurde is neffens it skema fan de ‘reproduksje - tapassing - 

komplekse tapassing en ynsjoch’ (= it RTTI model). Der is in ferskowing geande fan papier nei digitaal, 

wêrby’t de kombinaasje ek mooglik liket. 

 

Wat  de resultaten op toetsen, de registraasje en de weromkeppeling oangiet, wurdt oanjûn dat de 

toetsen de dosinten helpe moatte om ynsjoch te krijen yn it learproses fan de learlingen , sadat se 

harren  bystjoere kinne of ekstra stipe oanbiede kinne. De feedback nei de learling sels ta liket 

minder sintraal te stean.  

It wurkjen mei learlingfolchsystemen is yn it fuortset ûnderwiis noch net sa gebrûklik as yn it primêr 

ûnderwiis. Dat docht ek bliken as wy sjogge  nei hoe’t resultaten registreare wurde. Dêr is sawat neat 

oer bekend.  
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5. De ynset fan digitale learlingfolchsystemen 

Yn dit haadstik wurdt yngien op hoe’t it ûnderwiis op dit momint gebrûk makket fan it ferskaat oan 

learlingfolchsystemen. Earst wurdt sjoen nei de kearnfaktoaren foar de suksesfolle ynset fan 

learlingfolchsystemen (5.1). Dêrnei wurdt in analyze makke fan de learlingfolchsystemen dy’t op dit 

stuit in soad brûkt wurde (5.2). Ta beslút wurdt stilstien by it gebrûk fan learlingfolchsystemen yn de 

prakyk (5.3). 

 

5.1 Faktoaren foar de suksesfolle ynset fan in LVS 

Yn haadstik 1 is sjoen nei  hoe’t mei learlingfolchsystemen de ‘skoalske’ ûntwikkeling fan learlingen 

registrearre wurde kin. It giet om gegevens lykas skoares op metoade-ûnôfhinklike en metoadebûne 

toetsen, rapportsifers, gegevens oer de sosjaal-emosjonele ûntwikkeling, fersomgegevens en soarch- 

en begeliedingsgegevens. Ek waard dúdlik dat de learlingfolchsystemen neist 

registraasjemooglikheden ek analyzemooglikheden biede moatte wêrmei’t sicht jûn wurde kin op de 

ûntwikkeling fan learlingen yn it  ferrin fan de tiid. 

Learlingfolchsystemen soene de folgjende funksjonaliteiten hawwe moatte om in rol spylje te kinnen 

by it opbringstrjochte wurkjen (Oomens et al., 2008; Ledoux et al., 2009; Meijer, Ledoux & Elshof, 

2011):  

1. registraasje fan noarmearre toetsskoares op learlingnivo;  

2. analyze op learlingnivo: it meitsjen fan oersjoggen fan toetsskoares fan yndividuele 

learlingen, ynklusyf de ûntwikkeling yn de tiid en de fergeliking mei lanlike 

trochsneedskoares en de fergeliking tusken fakken/toetsen;  

3. analyze op klassenivo: it meitsjen fan oersjoggen fan klassen, ynklusyf de ûntwikkeling yn de 

tiid, de fergeliking mei lanlike trochsneedskoares en de fergeliking tusken fakken/toetsen;  

4. analyze op skoalnivo: it meitsjen fan skoaloersjoggen, ynklusyf de ûntwikkeling yn de tiid, de 

fergeliking mei lanlike trochsneedskoares, de fergeliking tusken fakken/toetsen, de 

fergeliking tusken learjierren, de fergeliking tusken kohorten en de fergeliking tusken 

skoallen binnen ien bestjoer.  

 

Hjirnei wurdt fierder op dy punten yngien. 

 

It earste dat neamd wurdt, is dat der in registraasje fan lanlik noarmearre toetsskoares op 

learlingnivo fan belang is. Toetssystemen mei metoade-ûnôfhinklike toetsen ferwurkje de 

toetsskoares yn in skaal/feardichheidsskoare, dy’t it mooglik makket om de ûntwikkeling fan 

learlingen yn byld te krijen. De toetsen binne noarmearre en de resultaten kinne fergelike wurde mei 

de resultaten yn in fergelikingsgroep, bygelyks troch te wurkjen mei in nivoferdieling (Cito), in 

persintylskoare yn fergeliking mei fergelikingsgroepen (Cito foar it fuortset ûnderwiis) of de skoare te 

keppeljen oan in referinsjenivo. Meijer e.o. (2011) jouwe oan dat it fan belang is om mei betroubere 

gegevens te wurkjen, wat bygelyks ynhâldt dat de skoares kalibrearre en noarmearre wêze moatte.  



 

28 
 

 

De analyze op learlingnivo wurdt as twadde neamd. De toetssystemen en de kompjûterprogramma’s 

foar it basisûnderwiis leverje allegear in rapportaazje op learlingnivo, dêr’t boppesteande aspekten 

yn werjûn wurde. Sa kriget de learaar yn byld oft de learling op nivo prestearret en him neffens 

ferwachting ûntwikkelet. De systemen hawwe minder mooglikheden foar it analysearjen fan 

metoadetoetsen, mei omdat dêr faak noarmen foar ûntbrekke. By in part fan de metoade-

ûnôfhinklike toetsen kinne de resultaten ek útsplitst wurde nei dielgebieten. Ferskate 

administraasjesystemen foar it primêr ûnderwiis biede ek de mooglikheid om skoares op 

metoadetoetsen per dielgebiet yn te fieren. Leararen brûke dy ynformaasje foar it meitsjen fan in 

flateranalyze. Sa krije sy yn byld op hokker gebiet oft learlingen noch (ekstra) ynstruksje en/of 

oefening nedich hawwe en dat jout in konkrete oanwizing foar it ûnderwiis dat se jaan moatte 

soenen. 

 

As tredde wurdt de analyze op klassenivo neamd. De toetssystemen en de kompjûterprogramma’s 

foar it primêr ûnderwiis jouwe de mooglikheid om analyzes op klassenivo te meitsjen. Ut it ûndersyk 

fan Oomens, Van Aarsen & Hulsen (2012) docht bliken dat yn it fuortset ûnderwiis noch net folle 

gebrûk makke wurdt fan analyzes op klasse- en skoalnivo, wylst dat wol sinfolle ynformaasje opsmyt 

oer de kwaliteit fan it ûnderwiis dat jûn wurdt. Yn it basisûnderwiis is it al folle gebrûkliker om ek op 

klassenivo analyzes te meitsjen. 

 

As lêste is de analyze op skoalnivo fan belang. De toetssystemen en de administraasjesystemen foar 

it basisûnderwiis biede ek mooglikheden om trendanalyzes te meitsjen op it nivo fan de skoalle en it 

bestjoer. Foar analyzes op dy nivo’s binne metoade-ûnôfhinklike toetsen it meast gaadlik. Yn de 

analyzes op skoalnivo stiet de kwaliteit fan it ûnderwiis sintraal. 

 

Meijer e.o. (2012) hawwe konstatearre dat leararen net altyd de kompetinsjes hawwe om de skoares 

goed te ynterpretearjen en analyzes te meitsjen op de ferskillende nivo’s. De besteande toets- en 

administraasjesystemen biede in protte analyzemooglikheden, mar dy mooglikheden binne faak net 

bekend by leararen en wurde mar beheind brûkt. In oplieding yn it ynterpretearjen fan skoares en it 

analysearjen fan de toetsgegevens soe it brûken fan toetsresultaten posityf beynfloedzje kinne. 

Leararen wolle gegevens net faker as ien kear registrearje. De toetssystemen meitsje it dêrom ek 

mooglik om de resultaten út te wikseljen (û.o. mei DULT-keppeling) mei administraasjesystemen. De 

administraasjesystemen yn it primêr ûnderwiis hawwe de noarmearringen fan de Cito-toetsen 

opnommen yn harren systeem, sadat learkrêften de toetsskoare yn it administraasjesysteem sette 

kinne. It programma set dy toetsskoare dan om yn in feardichheidsskoare en in nivo. By de analyzes 

wurde de skoares ôfset tsjin de gegevens fan de lanlike noarmgroep en de noarmen fan de 

ynspeksje.  

 

In oar wichtig aspekt fan it LVS is it gebruk fan gegevens foar de oergong fan it basisûnderwiis. 

Diataal is it iennige toetssysteem dat fan it basisûnderwiis trochrint nei it fuortset ûnderwiis. 

Basisskoallen binne wol wetlik ferplichte om by de oergong nei in oare skoalle in ûnderwiiskundich 
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rapport (OKR) fan elke learling op te stellen. Yn dat rapport wurde de skoalfoarderingen, de 

wurkhâlding en de learmooglikheden fan de learling beskreaun. Dêrmei kriget de nije skoalle, faak de 

skoalle foar fuortset ûnderwiis, in byld fan de begjinsituaasje fan de learling. De toetsgegevens fan de 

basisskoalle kinne lykwols net maklik keppele wurde oan de toetsskoares yn it fuortset ûnderwiis. 

Dêrmei kin de ûntwikkeling fan in learling yn it basis- en fuortset ûnderwiis net as gehiel yn byld 

brocht wurde. It fuortset ûnderwiis soe de ûntwikkeling fan learlingen yn it basisûnderwiis in better 

ferfolch jaan kinne as it oer toetsskoares beskikke koe dêr’t in fegeliking mei makke wurde koe. 

 

5.2 Systemen foar it folgjen fan learfoarderingen  

De measte skoallen beskikke oer in systeem om learlinggegevens yn fêst te lizzen. Yn it 

basisûnderwiis binne de trije yn merkoandiel grutste systemen dêr’t toetsgegevens yn  fêstlein 

wurde kinne:  

 

1. it kompjûterprogramma dat heart by it Cito-learlingfolchsysteem 

2. ESIS 

3. ParnasSys 

 

Dy trije systemen hawwe allegear in boppeskoalske module, dêr’ t op bestjoersnivo monitoard 

wurde kin wat de toetsresultaten fan de skoallen binne. Diataal is in digitaal toetspakket, dêr’t ek 

analyzemooglikheden yn opnommen binne foar learling-, groeps- en skoalnivo. Yn it fuortset 

ûnderwiis binne Magister en SOMtoday  de meast brûkte learlingfolch-/administraasjesystemen. 

Yn de tabel 7 is in analyze makke fan de folchsystemen dy’t it measte brûkt wurde. Yn it oersjoch is te 

sjen hoe’t de learlingfolchsystemen ynset wurde kinne yn de klasse, watfoar funksjonaliteiten se 

hawwe en  hoe’t de resultaten fêstlein wurde. Yn Bylage 2 binne de wiidweidige beskriuwingen fan 

de learlingfolchsystemen en kompjûterregistraasjeprogramma’s, dy’t foar de analyze brûkt binne, te 

finen. 

 

 

  



 

 

Tabel 7. Analyze fan de folchsystemen dy’t it measte brûkt wurde 

 LVS Cito  
(primêr) 

LVS Cito 
(fuortset) 

LVS Diataal 
(primêr & 
fuortset) 

LVS TOA ParnasSys Magister SOMToday 

Metoade- 
ûnôfhinklike 
toetsen 

Kleuters: taaltoets 
Fan groep 3 ôf: 
technysk lêzen 
(Leestempo); 
begripend lêzen; 
wurdskat; stavering 

Ja: Earste trije 
learjieren fuortset 
ûnderwiis. 
Nederlânsk: lêzen 
wurdksat, taal- 
fersoarching 
Ingelsk 

Nederlânsk: lêzen; 
wurdskat; harkjen;  
taal-fersoarging 
Ingelsk: lêzen;  
wurdskat 
Stipemateriaal 
‘Diaplus’ 

Nederlânsk: lêzen; 
sjen/ harkjen; 
skriuwen; sprekken 
/yn petear;  taalfer-
soarging; wurdskat 
Ingelsk, Dútsk, 
Frânsk 

Nee Nee Nee 

Wannear / 
hoe faak? 

2 kear per jier 4 kear per jier Primêr: 2 kear p/j 
Fuortset: 1 – 2 kear 
p/j 

Gjin fêste frekwinsje n.f.t. n.f.t. n.f.t. 

Formatyf / 
summatyf 

Formatyf Formatyf Formatyf 
& Adaptyf 

Formatyf Formatyf Formatyf Formatyf 

Link mei ERK 
/ Meijerink 

In ontwikkeling 
Meijerink 

Ja 
ERK en Meijerink 

Ja 
ERK 

Ja 
ERK en Meijerink 

Net bekend 
 

Net bekend Net bekend 

Papier / 
digitaal 

Papier en digitaal 
 

Papier 
 

Digitaal 
 

Digitaal 
 

Digitaal Digitaal Digitaal 

Plak foar 
metoade-
toetsen 

nee Nee nee Net bekend Ja Ja Ja 

Keppling mei 
oare syst. 

ja Ja ja Ja: Magister & 
SOMtoday 

ja ja ja 

Wat wurdt 
metten / 
fêstlein? 

- ynsjoch yn groei 
per feardichheid 

- fergeliking mei 
oare learlingen 

- fergeliking mei 
deselde jiergroep 

- toetsresultaten 
- nivo fan fuortgong 
- fergeliking mei 
oare lln 
(persintylskoare) 
- ferhâlding mei ERK 
- fergeliking mei 
lanlike prestaasjes 
- fergeliking mei 
nivo heger en leger 
(bgl. 
vmbo/havo/vwo) 

- ûntwikkeling yn 
byld bringe 

- fergeliking mei 
lanlike prestaasjes 

- ferhâlding mei 
ERK 

- diagnostysk yn te 
setten; problemen 
fan swakke 
learlingen 
werkenne 

- nivo fan fuortgong 
en ûntwikkeling 

- fergeliking mei 
lanlike prestaasjes 

- ferhâlding mei 
ERK 

- diagnostysk yn te 
setten 

- toets-resultaten 
registrearje en analysearje 

- analyze op 3 nivo’s: 
learling-, groeps- en 
skoalnivo 

- ûntwikkeling yn byld bring 
- yn it systeem kin in 

learlingrapport makke 
wurde 

- op groepsnivo binne de 
behelle resultaten te 
fergelykjen mei ynspeksje-
noarmen 

- toets-resultaten en 
learling-gegevens 
(lykas 
âlderkontakten en 
learling-
skaaimerken) 
registrearje 

- ûntwikkeling yn 
byld bringe (troch 
lochboek en 
toetsgegevens) 

- fergeliking mei 
eardere learjieren 

- toets-resultaten 
en learling-
gegevens (lykas 
absinsje en 
gedrach) 
registrearje en 
analysearje 

- ûntwikkeling yn 
byld bringe 

- analyze op 2 
nivo’s: learling- en 
groepsnivo 

 



 

 

In skaaimerk fan alle systemen is dat se it mooglik meitsje om ferskillende rapportaazjes te 
generearjen, de meast foarkommende binne it yn byld bringe fan de ûntwikkeling. Alle systemen 
kinne op basis fan skoares op toetsen rapportaazjes meitsje wêr’t de ûntwikkeling fan de learling 
troch de tiid yn útwurke wurdt, en wêr’t de prestaasjes fan de learling yn fergelyk mei de groep te 
meitsjen is.  
 
De analyze lit sjen dat der dúdlik twa ferskillende systemen binne: systemen mei eigen metoade-
ûnôfhinklike toetsen en systemen dy’t it mooglik meitsje om toetsresultaten en oare gegevens fan 
learlingen fan ferskillende boarnen yn ien systeem in plak te jaan. Systemen lykas Magister en 
Somtoday hawwe net de “rike” gegevens, mar de sifers op toetsen. Dat is wat oars foar systemen 
lykas dy fan Cito en Diataal, wêr’t eigen metoade ûnôfhinklike toetsen ûnderdiel foarmje fan it 
systeem. Dêrtroch kin der folle mear ynformaasje fan de toets brûkt wurde en wurdt der ek gebrûk 
makke fan saneamde skalen (útwurkingen fan kurrikula) wêr’t troch oare rapportaazjes fan de 
ûntwikkeling mooglik makke wurdt. Dat wurdt op ferskillende manieren dien. Sa docht Diataal dat 
mei it ERK en Cito brûkt Meijerink.  
 
In kenmerk fan alle systemen is dat se digitaal wurkje. Toetsen kinne noch wol “gewoan” ôfnommen 
wurde, mar op syn minst wurde de toetsresultaten digitaal ferwurke yn de systemen. 

5.3 It gebrûk fan learlingfolchsystemen yn de prakyk  

Hieltyd mear skoallen meitsje gebrûk fan learlingfolchsysteem of oare systemen dêr’t de 

foarderingen fan learlingen yn byholden wurde kinne. It is nijsgjirrich om te sjen hoe’t ferskillende 

aktoaren mei in learlingfolchsysteem wurkje en hoe’t de útkomsten fan evaluaasjes foar de dosint en 

learling sa beskikber makke wurde kinne dat se harren begeliede en liede kinnen yn it learen en 

ûnderwizen. Dêrby wurdt ûnderskied makke tusken primêr ûnderwiis en fuortset ûnderwiis.  

 

Primêr ûnderwiis 

Hast alle basisskoallen brûke toetsen út it Cito-learlingfolchsysteem en registrearje de toetsgegevens 

yn in digitaal systeem. De measte skoallen nimme de toetsen neffens de beskreaune systematyk fan 

twa mjitmominten yn it jier ôf. 

 

De ferskillende digitale learlingfolchsystemen dy’t brûkt wurde yn it basisûnderwiis binne geskikt foar 

it adekwaat analysearjen fan de resultaten fan learlingen op de metoade-ûnôfhinklike Cito-toetsen, 

omdat se allegear gebrûk meitsje fan de kalibrearre en noarmearre feardichheidsskoare dy’t troch 

Cito ûntwikkele is. Dy skoares binne betrouber en hawwe de foarkar boppe it brûken fan DLE’s1 en 

oare wearden, sa as de nivowearde dy’t ParnasSys brûkt (Meijer, Ledoux & Elshof, 2011). Ut 

ûndersyk fan Meijer Ledoux & Elshof (2011) docht lykwols bliken dat learkrêften en yntern 

begelieders net altyd bekend binne mei de betsjutting fan de feardichheidsskoare en dêrtroch 

muoite hawwe mei it identifisearjen fan problemen yn de ûntwikkeling fan de learlingen basearre op 

de feardichheidsskoares. De folchsystemen biede gâns ferskillende analyzemooglikheden, mar 

                                                             
1 DLE stiet foar Didaktysk LeeftiidsEkwivalint en is in mjitte foar de foar de fuortgong yn de learstof. It DLE drukt út op 

hokker nivo in learling him befynt wat de behearsking fan de learstof oangiet. Ien DLE is wat de trochsneed learling nei in 

moanne ûnderwiis op de basisskoalle yn ’e macht hat. In skoaljier omfettet likernôch 10 moannen ûnderrjocht, sadat in DLE 

fan 10 oerienkomt mei wat de trochsneed learling oan ’e ein fan it earste learjier of groep 3 berikt hat. 



 

32 
 

learkrêften en, yn mindere mate, yntern begelieders kenne dy te min. Meijer Ledoux & Elshof (2011) 

de fraach oft al dy mooglikheden yn de learlingfolchsystemen wol needsaaklik binne, mei it each op it 

beheinde gebrûk en de ûnbekendheid dermei. Sy jouwe oan dat ferienfâldigingen yn it systeem it 

gebrûksgemak fergrutsje kinne soene. Fierders binne se fan betinken dat in oplieding yn it 

ynterpretearjen fan de feardichheidsskoare en it analysearjen fan de toetsgegevens it gebrûk posityf 

beynfloedzje kinne soe. 

 

De systemen jouwe minder mooglikheden foar it analysearjen fan metoadetoetsen, mei omdat de 

noarmen dêrfoar der faak net binne. De metoadetoetsen wurde wol faak brûkt foar flateranalyzes 

(Meijer Ledoux & Elshof, 2011)).  

Dochs is it sa dat  yn it primêr ûnderwiis  tsjintwurdich al oars mei learlingfolchsystemen wurke wurdt 

as in oantal jierren tebek. Hjirûnder is in skets skreaun fan hoe’t de leararen en oare professionals 

faak gebrûk meitsje fan it learlingfolchsysteem. De skets is basearre op ûnderfiningen dy’t in 

ûnderwiisadviseur2 opdien hat op ferskillende skoallen. 

Learkrêften besjogge oer it generaal de resultaten fan harren groep en fan yndividuele 

learlingen. Sy fergelykje dy skoares mei de skoares fan de noarmgroep (is it resultaat op 

nivo?) en mei eardere resultaten (is der genôch ûntwikkeling?). Dêrneist sjogge learkrêften ek 

nei ûnderdielen, bygelyks yn de foarm fan in flateranalyze (binne der ûnderdielen fan de 

learstof dy’t de learlingen noch net behearskje?). Yn it ramt fan it op opbringstrjochte wurkjen 

wurde de resultaten fan dy analyzes fertaald yn oanpassingen foar it ûnderwiis. Yn de praktyk 

wurde de resultaten fan de analyze meastal ferwurke yn in groepsoersjoch en de fertaling nei 

it ûnderwiis wurdt meinommen yn it groepsplan. 

De analyzes fan de resultaten op groepsnivo foarmje oer it generaal de input foar it 

groepspetear tusken learkrêft en yntern begelieder. Dêr’t tsien jier lyn de yntern begelieder de 

analyzes faak die, en soms sels alle gegevens ynfierde, analysearret de learkrêft hjoeddedei 

wat langer wat faker sels de resultaten fan syn groep foarôfgeand oan dat besprek. De yntern 

begelieder tinkt mei de learkrêft nei oer de betsjutting fan de resultaten foar it ûnderwiis.  

De yntern begelieder makket dêrneist, al of net yn ’e mande mei de direkteur, trendanalyzes 

om de kwaliteit fan it ûnderwiis yn byld te bringen. Sy besjogge de skoares oer ferskillende 

jierren en fergelykje dy mei de eigen skoallenoarmen, de skoare fan de lanlike 

fergelikingsgroep en mei de ynspeksjenoarm. Dy trendanalyzes wurde yn it team bepraat en 

mei-inoar wurdt fêststeld op hokker gebieten oft it ûnderwiis ferbettere of optimalisearre 

wurde moat. 

Op bestjoerlik nivo wurdt yn earste ynstânsje it meast fan belang achte wat it byld is fan hoe’t 

de skoallen binnen it bestjoer skoare op de fakken dêr’t de ynspeksje noarmen foar opsteld 

hat. Wat langer wat mear brûke bestjoeren it oersjoch fan de resultaten op skoalnivo ek om 

mei skoallen ôfspraken te meitsjen oer it ferbetterjen fan de kwaliteit fan it ûnderwiis en om 

yn it ramt fan ‘learende organisaasjes’ te stimulearjen dat skoallen fan elkoar leare. 

                                                             
2
 Skreaun troch Bernadet Jager fan Cedin 
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Alders en learlingen krije yn it rapport ynformaasje oer de resultaten dy’t helle binne. In soad 

skoallen nimme dêr plaatsjes yn op oer de ûntwikkeling fan de Cito-toetsen. Der binne ek 

learkrêften dy’t de resultaten fan de groep en/of de learlingen mei de learlingen beprate. 

Hieltyd mear skoallen wolle it eigenerskip fan learlingen oer harren eigen learen stimulearje 

en beprate dêrom mei de learlingen op grûn fan de resultaten dy’t helle binne watfoar doelen 

oft se stelle foar in bepaalde perioade. 

 

Fuortset ûnderwiis 

Ut ûndersyk op sechstjin skoallen foar fuortset ûnderwiis (Oomens, Van Aarsen & Hulsen, 2012) 

docht bliken dat hielwat skoallen sawol in toetssysteem as in administraasjesysteem brûke foar it 

folgjen fan de ûntwikkeling fan harren learlingen. In toetssysteem is neffens de skoallen allinnich mar 

gaadlik om de kognitive feardichheden fan learlingen, faak beheind ta taal en rekkenjen, te folgjen en 

te beoardieljen. Om de ûntwikkeling fan learlingen goed folgje te kinnen, binne neffens de skoallen 

ek oare gegevens  nedich, sa as gegevens oer de sosjaal-emosjonele ûntwikkeling, oer oare 

fakgebieten, oer eftergrûnskaaimerken fan learlingen en fersom- en soarchgegevens (Oomens, Van 

Aarsen & Hulsen, 2012).  

 

Magister en SOMtoday jouwe de mooglikheid om toetsskoares per learling yn te fieren, te 

ymportearjen of yn te lêzen út bygelyks in Excel-bestân. De útwikseling tusken administraasje- en 

toetssystemen ferrint yn it fuortset ûnderwiis noch net automatysk (Oomens, Van Aarsen & Hulsen, 

2012). Op dit momint is de noarmearring fan in protte metoade-ûnôfhinklike toetsen net frij 

beskikber en dêrtroch binne bepaalde analyzes (bygelyks fergelikingen mei noarmgroepen en 

itemanalyzes per fraach) yn Magister en SOMtoday net mooglik. Skoallen neame dat as punt fan 

omtinken (Oomens, Van Aarsen & Hulsen, 2012). 

 

Alle skoallen dy’t oan it ûndersyk meidien hawwe brûke de ynformaasje út harren 

learlingfolchsysteem om op learlingnivo op opbringstrjochte te wurkjen. Sy meitsje dêrfoar gebrûk 

fan in ferskaat oan gegevens, sa as sifers op proefwurken en oerhearringen, skoares op metoade-

ôfhinklike en metoade-ûnôfhinklike toetsen en gegevens oer de sosjaal-emosjonele ûntwikkeling. De 

resultaten fan de metoade-ûnôfhinklike toetsen wurde benammen brûkt by it bepalen fan it gaadlike 

ûnderwiisnivo, foar it bepalen fan de oergong nei it folgjende learjier en foar remediearjende 

ûnderwiisaktiviteiten. 

 

Op de measte skoallen wurde de beskikbere gegevens noch net brûkt om op klasse- en skoalnivo op 

opbringstrjochte te wurkjen. De ûndersikers tinke dat benammen it draachflak by en de 

kompetinsjes fan it personiel dêr in grutte rol yn spylje. Sy hawwe yn it ûndersyk fêststeld dat in 

protte skoallen noch gjin eksplisyt belied hawwe oangeande it opbringstrjochte wurkjen op klasse- 

en skoalnivo, dat noch net elkenien derfan oertsjûge is dat toetsskoares ek ynformaasje jouwe oer 

bygelyks it ûnderwiisoanbod en de didaktyk, en dat in part fan de dosinten it noch lestich fynt om de 

skoares op de metoade-ûnôfhinklike toetsen te analysearjen en op grûn dêrfan aksjes te 

ûndernimmen.  
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6. De ideeën fan dosinten oer it folgjen fan taalûntwikkeling 

Yn dit rapport is yngien op evaluaasje en op it folgjen fan taalûntwikkeling. Fansels is it fan grut 

belang hoe’t leararen hjir yn steane en wat harren ideeën binne as it giet oer it evaluearjen en it 

folgjen fan de taalûntwikkeling fan en foar it Frysk op skoalle. Yn dit haadstik wurdt earst yngien op 

watfoar plak evaluaasje op it stuit hat by it fak Frysk op skoalle. Dêrnei sil ferslach dien wurde fan in 

tal gearkomsten dêr’t fragen oer  it ynsetten fan evaluaasje en it folgjen fan taalûntwikkeling 

besprutsen binne mei dosinten út it primêr en fuortset ûnderwiis. 

6.1 It gebrûk fan toetsen no 

Foar it primêr en fuortset ûnderwiis bestiet in ferskaat oan mooglikheden om de taalfoarderingen te 

toetsen. Yn Bylage 3 fan dit rapport wurdt in oersjoch en in beskriuwing jûn fan de besteande 

toetsing foar it Frysk. Foar it basisûnderwiis giet it om de toetsen fan de metoade Studio F (foar 

groep 5 en fierder), in Cito-toets Begripend Lêzen (foar groep 8), de Twa-Minute-Toets lêzen, in toets 

AVI-lêzen, it Skoaleksamen Frysk, dêr’t alle jierren sa’n 70 basisskoallen (groep 7 en 8) oan meidogge.  

 

Op ferskillende mominten is yn de ôfrûne jierren sjoen nei hoe’t de oant no ta besteande foarmen 

fan evaluaasjes brûkt en wurdearre wurde yn it primêr ûnderwiis yn Fryslân. De ynspeksje docht yn it 

rapport Tusken winsk en wurklikheid (2010) ferslach fan it ûndersyk nei ûnder oaren de situaasje fan 

toetsing en evaluaasje. Op 28% fan de net-trijetalige basisskoallen toetsen brûkt foar it fêststellen 

fan de foarderingen op it mêd fan de Fryske taal dy't net bûn binne oan in metoade (s. 56). Foar de 

trijetalige skoallen jildt dat foar 60%. Yn it ynspeksjerapport stiet fierders te lêzen: “Yn 't foarste plak 

wurde de toetsmaterialen fan Studio F, mar ek de Twa-Minute-Toets fan Cito, de ôfslutingstoetsen 

fan de Afûk en de toetsen fan de Fryske Akademy  neamd. Alle trijetalige skoallen, op ien nei, jouwe 

learlingen in sifer of wurdbeoardieling op it rapport foar Frysk (op de oare skoallen bart dat yn 

trijekwart fan de gefallen). Twatredde fan de trijetalige skoallen neamt altyd wat oer it Frysk yn 

ûnderwiiskundige rapporten fan learlingen (fan de oare skoallen docht in tredde dat)” (s. 59). 

 

Krol-Hage (2013) docht ferslach fan in ûndersyk dat de Afûk en de Fryske Akademy dien hawwe nei it 

gebrûk fan de lesmaterialen foar it Frysk yn it primêr ûnderwiis. Der is ûnder oaren frege nei de ynset 

fan toetsen. Hjirút wurdt dúdlik dat toetsen net in grut plak hawwe yn it ûnderwiisprogramma, 3,6% 

fan de dosinten docht elke wike wat oan toetsen, 5,4% elke moanne en 10,7% in pear kear per jier. 

Mear as 80% fan de dosinten docht neffens dit ûndersyk, dêr’t 57 skoallen oan meidienen, neat oan 

toetsen. Der is fierder frege watfoar sifer de dosinten oan it besteande oanbod fan toetsen jaan 

soene. De toetsen krije in 5,8 as sifer fan de dosinten. 

 

De ferskate ûndersiken litte sjen dat de besteande toetsen net troch alle dosinten brûkt wurde en 

dat foarderingen fan learlingen net altyd folge wurde. De ynspeksje (2010) sei dêr it folgjende oer: “It 

evaluearjen fan prestaasjes fan learlingen en de rapportaazje oan belanghawwenden binne de minst 

ûntwikkele ûnderdielen fan kwaliteitssoarch” (side 40).  Dit wurdt befêstige troch in opmerking fan 

ien fan de dosinten dy’t oanwêzich wie by de dei oer toetsen, dy’t de ynspeksje mei de Provinsje 

Fryslân organisearre yn febrewaris 2013: “Ik haw gjin idee wat myn bern al witte en kinne.”  
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Nettsjinsteande it ferskaat oan mooglikheden om taalfoarderingen te toetsen, sawol metoadebûn as 

metoade-ûnôfhinklik, wurde de toetsen foar it Frysk yn it primêr ûnderwiis net in soad brûkt. As se al 

brûkt wurde, wurde se foaral summatyf ynset, en faak net formatyf. 

 

Foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis is der in frij basale toetsing, dy’t bedoeld is om in 

rapportsifer te basearjen op de stof dy’t yn de haadstikken fan de metoade Freemwurk oanbean 

wurdt. Fakentiden giet it om taalfersoargingstoetsen (wurdskat en grammatika), mei soms in bytsje 

tekstbegryp.  

 

By de brûkersgearkomste fan 12 maaie 2015 foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis dy’t wurkje 

mei de nije digitale metoade Searje 36 (de opfolger fan de metoade Freemwurk) die bliken dat de 

domeintoetsen (Skriuwen, Harkjen en Lêsbegryp) dy’t yn it skoaljier 2014-2015 yn Searje 36 opnaam 

binne noch net in soad brûkt wurde. De dosinten binne noch drok dwaande mei de omslach fan folio-

metoaden nei in digitale manier fan wurkjen en toetsen. Sy kieze om dy reden no meastentiden noch 

foar de wat ‘klassikere’ manier fan toetsen; dat wol sizze: tuskentiidske taalfersoargingstoetskes 

(wurdskat en grammatika) en repetysjes (wurdskat, grammatika, tekstbegryp) oan ’e ein fan in tema. 

Yn Searje 36 binne foar alle 6 tema’s sokke tusken- en eintoetsen beskikber, dy’t troch de learlingen 

op de tablet of kompjûter makke wurde kinne en dy’t automatysk troch it systeem neisjoen wurde.  

 

Foar it fuortset ûnderwiis jildt ek dat de toetsen benammen summatyf ynset wurde en trochstrings 

net formatyf. 

 

6.2 Ideeën oer de algemiene útgongspunten foar it LVS Frysk  

Om metoadebûne toetsen te ûntwikkeljen, dy’t rjocht dogge oan de winsken fan de ynspeksje en it 

ûnderwiisfjild en dy’t yntegrearre binne yn in digitaal LVS, is it fan belang om fanút de situaasje sa’t 

dy der no leit te sjen nei wat de easken en winsken fan de takomstige brûkers binne. Om goed yn 

kaart te krijen wat it ûnderwiisfjild wol, is der yn it neijier fan 2013 mei in groep fan 25 professionals 

út it ûnderwiisfjild (dosinten en liedingjaanden út it p.û. en f.û.) praten oer hoe’t it fjild tinkt oer 

evaluaasjes en it fak Frysk. De neikommende fragen stienen sintraal en de wichtichste konklúzjes 

wienen: 

 

 Wat wolle leararen, learlingen en skoallen witte as it giet om it learen fan Frysk op skoalle? 

(rekken hâldend mei de fisy fan skoallen op it ûnderwiis) 

- Begjinsituaasje (as learlingen op skoalle komme) 

- Fuortgong yn relaasje ta doelen 

- Untwikkeling yn de ferskillende domeinen fan taal 

- De hâlding foar it Frysk oer en hoe’t dy him ûntwikkelet 

- It nivo fan ûntwikkeling yn fergeliking mei alle skoallen trochinoar 

 

 

 

 



 

36 
 

 Hokker toetsen en typen evaluaasjes binne geskikt/soenen ynset wurde moatte? 

- Taalkaart foar de begjinsituaasje 4-jierrigen 

- Digitale, learkrêft- en learlingfreonlike toetsen dy’t goed analysearje en diagnostisearje 

kinne (digitale taalassistint) 

- Toetsen foar feedback, diagnostyske toetsen (liedend nei differinsjaasje) 

- Neist toetsen ek observaasjes (foar de mear komplekse taaldomeinen) 

- In ‘sintraal’ eksamen (yn it f.û.: ein earste klasse mei sertifikaat) 

 

 Wat dogge wy mei de resultaten; hoe moatte dy byholden wurde? 

- Digitale fêstlizzing fan resultaten 

- Evaluaasjesysteem jout feedback en ‘les’-suggestjes oan de learaar/learlingen 

- Learkrêft, âlder en learling kinne (mei-inoar) de ûntwikkeling folgje 

- Digitaal taalportfolio mei opnamemooglikheden foar lûd, byld en skriuwwurk 

 

Der waarden ek in oantal oare saken bepraat, lykas oer de privacy. Underwiisprofessionals fine it fan 

belang dat it dúdlik is wannear’t en hoe’t de registrearre fuortgong fan de learlingen brûkt wurde 

mei. Dosinten wolle net ôfrekkene wurde op toetsresultaten. It is wichtich  om te beseffen dat der 

foar it Frysk faak net in soad tiid is, dus foar wiidweidich toetsen is fansels ek gjin tiid. Dêrby binne 

toetsen gjin doel op himsels. 

It ûnderwiisfjild hat dúdlike winsken  wat de toetsing en evaluaasje oanbelanget. Wat foaral opfalt is 

dat learkrêften en skoallieders  de fuortgong fan learlingen yn relaasje ta doelen (foar de ferskillende 

taaldomeinen) graach folgje wolle, mar ek it nivo fan ûntwikkeling yn fergeliking mei oare skoallen. It 

soe it moaiste  wêze as learkrêft, âlder en learling mei-inoar de ûntwikkeling folgje kinne. Ek wurdt 

oanjûn dat der ferlet is fan digitale learkrêft- en learlingfreonlike toetsen dy’t goed analysearje en 

diagnostisearje kinne. Neist toetsen soene se ek graach observaasjes ha wolle. 

 

Yn septimber en oktober 2013 is mei alve dosinten, taalkoördinatoaren en management út it p.û. en 

f.û. praat oer de konklúzjes fan de toetsmiddei fan 4 septimber 2013. Yn in semy-strukturearre 

ynterview (sjoch Bylage 5) waarden de konklúzjes fan de toetsmiddei falidearre en waard yngien op 

de fragen dy’t der nei oanlieding fan dy middei noch wienen. De ynterviewden wienen learkrêften út 

it p.û. en f.û. Se fine it fan belang om te witten wat de begjinsituaasje is, as bern op skoalle komme. 

De fuortgong yn relaasje ta de doelen fine se ek tige wichtich. Oer de hâlding wie wat mear 

argewaasje, guon fine dat tige fan belang, oaren sizze dat dat net sa maklik  te mjitten is. 

Der wie grutte oerienstimming om de taalkaarten te brûken as ynstrumint. Fierder wolle leararen dat 

der digitale toetsen komme dy’t goed analysearje en diagnostisearje kinne, sadat útkomsten ynset 

wurde kinne yn it ûnderwiis. Observaasje-ynstruminten binne wolkom foar de mear komplekse 

taaldomeinen, mar in sintraal eksamen (sawol yn it p.û. as it f.û.) waard net needsaaklik fûn. 

De resultaten fan de toetsen en evaluaasjes moatte digitaal fêstlein wurde. Dosinten soenen wolle 

dat de útkomsten op in automatyske wize suggestjes foar ferfolchstappen oan de learaar en de 

learlingen jouwe. Oer in digitaal portfolio is wat minder oerienstimming. Guon minsken út de praktyk 

fine it in aardich idee, mar hawwe der gjin ûnderfining mei. Oaren binne fan miening  dat it foar in 

mear learlingrjochte ûnderwiisoanpak wol  needsaaklik is. 
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Fan belang wie fierder dat dosinten net ôfrekkene wurde wolle op toetsresultaten, mar managers 

fine it wol wichtich om skoallen mei-inoar fergelykje te kinnen. In goed kompromis soe in algemien 

gemiddelde foar alle skoallen  wêze kinne. Elke skoalle kriget dan apart syn eigen ynformaasje, mar 

der wurdt teffens in gemiddelde skoare fan de oare meidwaande skoallen levere. Evaluaasje en 

toetsen binne fierder gjin doelen op harsels en meie net te folle tiid nimme. 

 

6.3 Dosinten oer wat it LVS Frysk byhâlde moat 

 

Op it ûnderwiiskongres ‘Meartalichheid – In stap foarút’ fan 22 april 2015 yn Drachten is by in 

workshop ek mei in tal dosinten út it primêr (3) en it fuortset ûnderwiis bepraat hoe belangryk oft sy 

de oandachtspunten fine dy’t fuortkomme út de literatuer en út earder fjildrieplachtsjen. Yn 

ûndersteande tabel (Tabel 8) wurde de resultaten presintearre. 

Oandachtspunten Belang oandachtspunten 

1 2 3 4 5 

Registraasje en útwikseling      

Hoe?      

Digitale registraasje     4 

Digitale útwikseling mei administraasjesystemen 
(ParnasSys/Esis) 

    2 

Maklike oerdracht gegevens nei fû   1  3 

Beheind oantal mooglikheden foar analyze   1 1 2 

Presintearje resultaten      

Op hokker nivo?      

Presintaasje gegevens op learlingnivo     4 

Presintaasje gegevens op groepsnivo 1   1 2 

Presintaasje gegevens op skoalnivo   1 2 1 

Hokker ynformaasje?      

Keppelje oan doelen     4 

Untwikkelingen yn de tijd    2 2 

Fergeliking mei Frysk gemiddelde, fergelykbere 
learlingen 

1   2  

Fergeliking tusken jiergroepen   2  1 

Keppeling ‘metoadetoetsen’ en metoade-
ûnôfhinklike toetsen 

   2 1 

Tabel 8. Belang oandachtspunten Learlingfolchsysteem (1=hiel ûnbelangryk o/m 5 hiel belangryk) 

 

It presintearjen fan resultaten fan learlingen keppele oan doelen wurdt as hiel wichtich beskôge. Twa 

dielnimmers oan de workshop hawwe neist de skoare fiif it belang nochris ûnderstreke troch der in 

útropteken by te setten. 
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De dielnimmers oan de workshop beneame dêrneist noch de neikommende oandachtspunten foar it 

learlingfolchsysteem Frysk: 

- It learlingfolchsysteem soe beskikke moatte oer in taalkaart, dêr’t de begjinsituaasje en de 
taalachtergrûn fan de learling mei yn byld broch wurde kinne. 
 

- It soe moai wêze as it learlingfolchsysteem ek beskikke soe oer in portfolio/persoanlike kaart. 
It portfolio soe dúdlik meitsje moatte hokker stof oanbean is, sadat hjir fierder op boud 
wurde kin, bygelyks yn de oergong fan primer ûnderwiis nei fuortset ûnderwiis. 
 

- It learlingfolchsysteem soe stypje/fasilitearje moatte dat learkrêften differinsjearre doelen 
stelle kinne. 
 

- Yn it learlingfolchsysteem soe ek oandacht bestege wurde moatte oan de 
taalhâlding/attitude fan de learlingen oangeande it Frysk 

 

Om fierder te ferkennen op hokker manier it learlingfolchsysteem de resultaten op learlingnivo yn 

byld bringe moat, is dêrnei diskusearre oer de fraach: ‘Wat wolle jo sjen yn plaatsjes oer de 

resultaten fan learlingen?’. 

Hjirby kaam op it aljemint dat de resultaten keppele wurde moatte oan de doelen út it referinsjeramt 

Frysk. Fierders moat it learlingfolchsysteem neffens de learkrêften ek yn in grafykje de ûntwikkeling 

fan de learling op meardere mjitmominten werjaan as it om de referinsjenivo’s A1 oant en mei B2 

giet. De learkrêften soenen it de muoite wurdich fine as se in pear kear yn it jier yn it learlingfolch-

systeem de resulaten fan de learlingen fergelykje kinne mei de resultaten fan fergelykbere learlingen 

op oare skoallen. 

De dielnimmers oan de workshop neamden fierder dat it útgongspunt by de kar fan analyze-

mooglikheden wêze moat: ‘Wat dochst as learkrêft mei de ynformaasje dy’t jûn wurdt?’. Sy jouwe 

oan dat dizze fraach helpt by it bepalen fan de belangrykste analyzemooglikheden en dêrmei by it 

foarkommen fan it oanleverjen fan tefolle ynformaasje. 

 

Gearfetsjend kin sein wurde dat by it LVS Grip de digitale registraasje en oerdracht tusken primêr en 

fuortset ûnderwiis hiel belangryk is. Fan minder belang is de digitale útwikseling tusken Grip en oare 

systemen. Wat de presintaasje fan resultaten oangiet, binne dy op learlingnivo it wichtichst. 

Presintaasje op groeps- en skoalnivo liket fan  minder  belang te wêzen. Wol is  it keppeljen fan 

resultaten oan doelen tige wichtich. Wat minder heech skoart, is hoe’t de learling him/har 

ûntwikkelet yn de tiid en de keppeling tusken metoadetoetsen en metoade-ûnôfhinklike toetsen. It 

fergelykjen fan de skoares mei it gemiddelde, of it fergelykjen fan  groepen mei-inoar, fine dosinten it 

minst fan belang. Fierder waard oanjûn dat der ferlet is fan in taalkaart mei gegevens oer de 

taalsituaasje fan learlingen en de mooglikheid om in digitaal portfolio op te nimmen yn it LVS. As 

lêste waard dúdlik dat it LVS de dosint helpe moat mei it differinsjearjen (op doel) en dat der ek in 

manier komme moat om taalhâlding in plak te jaan. 
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6.4 Dosinten oer watfoar metoadebûne evaluaasjes brûkber binne 

It ûnderwiiskongres fan 22 april 2015 yn Drachten wie bedoeld foar elkenien út it Fryske basis- en 

fuortset ûnderwiis dy’t op syk wie nei kennis en praktyske ideeën. Op dy dei is der by in workshop 

oer it Evaluaasjesysteem Frysk oan learkrêften út it primêr ûnderwiis frege wat harren ûnderfiningen 

mei self assessment binne. Der kaam út dat de dêr  oanwêzige dosinten net oan sels-evaluaasje mei 

harren learlingen dogge, mar der wol bekend mei binne. Se jouwe oan dat se der posityf tsjinoer 

steane, omdat se it wichtich fine dat de learlingen baas oer harren eigen proses wêze kinne. Dat 

wurket motivearjend, neffens de dosinten. Self assessment is hiel geskikt om formatyf yn te setten. 

Ek jouwe de learkrêften  oan dat der ferlet is fan in portfolio, dêr’t de opdrachten fan de learlingen 

yn sammele wurde. Sa as  earder yn dit rapport nei foarren kaam, is in portfolio ek in foarm fan sels-

evaluaasje. Self assessment kin as metoadebûn toetsmiddel ynset wurde troch de yn de metoade 

behannele doelen te evaluearjen (troch de learling sels, troch oare learlingen of troch de dosint). 

 

Op de brûkersgearkomste fan 12 maaie 2015 foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis dy’t mei 

Searje 36 wurkje waard frege hoe’t sy eins toetse wolle soenen yn de takomst. Der waard bepleite 

dat, wat it learen betreft, tapassing better hingjen bliuwt en dat der om dy reden eins ek mear oan 

taakrjochte toetsing dwaan wurde moast. Faaks soe in kombinaasje fan in haadstiktoets mei in 

domeintoets it meast ideaal wêze. De taalkaarten fan Searje 36 (mei idioom dat by de ûnderskate 

tema’s past) moat neffens de dosinten noch altyd toetst wurde. Fierders wolle sy yn alle gefallen 2 

sifers per tema generearje. 

  



 

40 
 

7. Utgongspunten foar it LVS Frysk en de metoadebûne evaluaasjes 

Yn dit rapport is sjoen nei it plak fan evaluaasje as ûnderdiel fan it learplan en dêrmei fan it learen. 

Evaluaasje is tige wichtich; it jout de dosint en de learling de mooglikheid om te sjen wêr’t de learling 

krekt stiet, mar ek hoe’t er fierder moat. Foar it Frysk wie der oant no ta net sprake fan in 

systematyske oanpak as it giet om evaluaasje. Ek wie it net dúdlik wêr’t de skoallen (de metoaden) 

krekt oan wurken; der misten opbringstrjochte doelen (Inspectie, 2010). Mei de útwurking fan it 

referinsjeramt Frysk (rrF) is der mear dúdlikheid en gearhing yn it kurrikulum kommen. De 

metoademakkers kinne bygelyks gebrûk meitsje fan itselde ramt meitsje as dejingen dy’t wurkje oan 

it ferskaat oan evaluaasjes dêr’t in dosint aanst gebrûk fan meitsje kin. 

Dit haadstik sil yngean op de útgongspunten foar it (fierder) ûntwikkeljen fan it evaluaasjesysteem 

Frysk. Dat wurdt dien oan de hân fan in tal ûntwerpprinsipes. Dizze ûntwerpprinsipes wurde fêststeld 

op basis fan de stúdzje nei evaluaasje (sa as beskreaun yn haadstikken 2-5) en it ûndersyk nei it 

gebrûk fan toetsen en de ideeën en winsken fan dosinten en oare ûnderwiisprofessionals (haadstik 

6). Dit jildt ek foar de ûntwerpprinsipes foar de metoadebûne evaluaasjes. 

 

7.1 Untwerpprinsipes foar it evaluaasjesysteem Frysk 

It LVS is in gearhingjend pakket fan evaluaasje-ynstruminten, dêr’t in dosint in kar út meitsje kin en 

dat rjocht docht oan it learplan dat er folget. It LVS wurket hiel yntuïtyf en is dêrmei tige 

gebrûksfreonlik. It biedt analyzemooglikheden wêrmei’t sicht jûn wurde kin op hokker 

(tusken)doelen de skoalle realisearje wol: wurde dy helle en is dat neffens de ferwachting? Sa helpt  

Grip de dosint mei it differinsjearjen, troch ynsjoch te jaan yn de taalûntwikkeling yn relaasje  mei de 

doelen. 

Konkreet jilde de neikommende ûntwerpprinsipes foar it learlingfolchsysteem Frysk (Grip): 

- It LVS is in digitaal systeem en alle evaluaasje-ynstruminten binne yn digitale foarm beskikber. 

 

- Alle metoade-ûnôfhinklike en metoade-ôfhinklike evaluaasjes/toetsen komme yn it LVS byinoar 

en de resultaten wurde byholden. 

 

- It ôfnimmen/dwaan/meitsjen fan de toetsen/evaluaasje wurdt by foarkar digitaal dien en yn elk 

gefal is de ferwurking fan de evaluaasjeresultaten digitaal. Wêr’t dat mooglik is, wurde saken 

automatysk neisjoen. 

 

- Der binne analyzemooglikheden wêrmei’t sicht jûn wurde kin op ûntwikkeling fan de learling: 

- yn fergeliking mei it eardere toetsmomint/mei de learling sels  

- yn fergeliking mei bern fan deselde leeftyd/út deselde groep 

- yn relaasje mei (mei de doelen fan) it rrF 
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- Der binne analyzemooglikheden wêrmei’t sicht jûn wurde kin op de ûntwikkeling fan de 

klasse/groep(en): 

- yn fergeliking mei eardere toetsmominten (fan learlingen) 

- yn fergeliking mei fergelykbere klassen/groepen  

- yn relaasje mei (mei de doelen fan) it rrF 

 

- Foar elke learling fan de middenbou ôf is der in digitaal portfolio: 

- de learling is eigener fan it portfolio 

- in learling hat it oersjoch fan al syn sels-evaluaasjes, observaasjes, produkten en toetsen 

- dizze evaluaasjes wurde keppele oan it rrF 

- der is in taalkaart mei gegevens oer de taalsituaasje fan de learling 

- learlingen kinne sels doelen/prioriteiten oanjaan, dêr’t se oan wurkje wolle soene  

- learlingen kinne (dielen fan) it portfolio iepen stelle foar tredden 

- learlingen kinne feedback en kommentaren freegje op ûnderdielen (fan dosinten, learlingen 

of eksternen ) 

 

- Der is de mooglikheid (yn oerlis mei âlders/learling) om by de oergong nei in oare skoalle in 
ûnderwiiskundich rapport (OKR) fan elke learling op te stellen mei dêryn de persoanlike 
taalûntwikkeling op basis fan it rrF. 

 

7.2 Untwerpprinsipes foar de metoadebûne evaluaasjes 

De wize wêrop’t it referinsjeramt Frysk as útgongspunt sjoen wurdt foar de fyzje op taallearen, 

nammentlik mear rjochte op de taaldomeinen (Sprekken, Harkjen, Yn petear, Skriuwen en Lêzen), 

hat wichtige konsekwinsjes foar de evaluaasje. It opbringstrjochte learen freget om mear grip foar 

dosinten op de taalûntwikkeling fan de learlingen. Learlingen soenen sels better begripe moatte 

wêr’t se krekt steane yn harren taalûntwikkeling, wat sy al kinne, en wat noch net, en wêrom dat sa 

is. Formative evaluaasje helpt de dosint en de learling by it krijen fan grip op dizze saken. Fernijende 

foarmen fan evaluaasje meitsje dit mooglik. De folgjende ûntwerpprinsipes kinnen formulearre 

wurde foar de metoadebûne evaluaasjes: 

- De metoadebûne evaluaasjes binne digitaal en formatyf, wêrby’t de útkomsten learlingen en 

dosinten stypje en stjoere yn harren lear- en ûnderwiisproses. 

 

- De evaluaasje-útkomsten wurde rjochtstreeks opnaam yn it digitaal learlingfolchsysteem. 

 

- De resultaten fan evaluaasjes fan funksjonele taalaktiviteiten yn kommunikative konteksten  

wurde relatearre oan de domeinen fan it referinsjeramt Frysk. Dêrfoar wurdt gebrûk makke fan 

de ERK self/peer-assessment (sels-evaluaasje)-ynstruminten sa’t dy troch SLO en APS earder 

útwurke binne. 

 

- Foar it ûnderdiel taalfersoarging (stavering, wurdskat, grammatika) wurdt net apart toetst. De 

wize wêrop’t it oefenjen hjirfan yn it adaptive metoadeprogramma (de game Meunstertún) 

opnaam is, jout dosinten en learlingen genôch ynsjoch yn wêr’t de learling krekt stiet en wat 
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foar yntervinsjes eventueel nedich binne. 

 

- Foar it primêr ûnderwiis jildt:  

 

o Yn de ûnderbou wurdt in taalkaart fan elk bern makke. 

 

o By de digitale ferzje fan Studio F en de DigiLine (MB/BB) wurde tapassingsrjochte 

autentike taaltaken (oefeningen, opdrachten) brûkt foar de sels/peer-evaluaasjes. De 

dosint (of, as de dosint dat tastiet, de learling) kin sels bepale hokker evaluaasje-

ynstrumint brûkt wurdt en hoe faak. Utgongspunt is 1 kear yn de 8 wiken fan groep 5 ôf. 

 

o De produkten en evaluaasje-útkomsten wurde opnommen yn it digitaal portfolio en de 

evaluaasjegegevens wurde ek opnommen yn it LVS. 

 

o Yn de adaptive game (Meunstertún) wurde de fuortgong en it nivo foar aktiviteiten sa as 

Rymje, Hokker wurd is it?, Goed staverje, Wurdfolchoarder, Wurdskat, Diktee, 

Tiidwurden, Sinsûntleden, Dûbele betsjuttingen, Sprekwurden en Ynterferinsjes 

byholden.  

 

- Foar it fuortset ûnderwiis jildt:  

 

o Yn elk jier fan Searje 36 komt oan ’e ein fan in tal tema’s ien skriuwtoets, ien lêstoets en 

ien harktoets. 

 

o Yn Searje 36 wurde foar elk learjier in tal tapassingsrjochte, autentike taaltaken brûkt 

foar de sels/peer-evaluaasjes. De dosint (of, as de dosint dat tastiet, de learling) kin sels 

bepale hokker evaluaasje-ynstrumint brûkt wurdt en hoe faak. Utgongspunt is trije kear 

per jier. 

 

o De produkten en oare útkomsten wurde opnommen yn it digitaal portfolio en de 

evaluaasjegegevens wurde opnommen yn it LVS. 

 

De boppesteande útgongspunten binne útwurke yn in skema, dat te finen is yn taheakke 6. 
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Bylage 1. Foarbylden fan toetsen yn taalmetoaden 

 

Om ynsjoch te jaan yn wat de resinte ûntwikkelingen binne, steane hjirûnder in oantal foarbylden fan 

taalmetoaden foar it primêr ûnderwiis en fan Nederlânsk foar it fuortset ûnderwiis, mei útlis hoe’t 

dêrby toetst wurdt. 

 

Taal op maat (Noordhoff) foar it primêr ûnderwiis 

 

Taal op maat is ûntwikkele op basis fan it tinken oer it op opbringstrjochte wurkjen, wêrby’t de 

learprestaasjes fan learlingen systematysk en mei in fêst doel foar eagen ferbettere wurde en de 

effektiviteit fan it ûnderwiis ferhege wurdt. It direkte-ynstruksjemodel hat liedend west. Der is ek mei 

soarch sjoen nei de relaasjes tusken lessen, toetsen, evaluaasje en remediearring. Der fynt hieltyd 

evaluaasje, refleksje en toetsing plak troch: 

- Tematoetsen: diagnostyske toetsen per tema oer de domeinen wurdskat en taalfersoarging. 

Dy toetsen litte sjen yn hoefierre’t de groep en de yndividuele learling de stof dy’t oanbean 

wurdt behearsket. 

Yn de toetsen sitte reproduktive fragen en fragen dy’t trainde tapassingen toetse, mar 

dêrnjonken ek ynsjochfragen. 

- Domeintoetsen: foar wurdskat, skriuwen en harkjen. Dêrmei wurdt toetst hokker 

referinsjenivo in learling foar in domein berikt hat. De toetsen geane oer de tema’s en 

learjierren hinne. Se jouwe in longitudinaal byld fan de prestaasjes fan in learling binnen in 

domein. De toetsen komme oerien mei de Cito-toetsen en riede dêrop ta en se kinne 

fakultatyf ynset wurde. 

- Tuskentoetsen wurdskat: foar it domein wurdskat. Ynboud yn de digiboerdsoftware en 

fakultatyf ynsetber. Dizze toetsen kinne it karakter krije fan in check foar de learling sels: ken 

ik dizze wurden no? Mar der kin ek mear gewicht oan jûn wurde, troch de learlingen de 

antwurden oankruse te litten en de antwurdbledsjes yn te nimmen en nei te sjen. 

De toetsen slute oan op de Cito-M en -E-toetsen en kinne op papier of digitaal ôfnommen wurde.  

 

Staal (Malmberg) foar it primêr ûnderwiis 

Staal is in op opbringstrjochte metoade, dêr’t it tapassen by sintraal stiet. De learlingen garje earst 

kennis, dy’t se dêrnei yn in presintaasje of publikaasje tapasse. 

De metoade biedt oefenstof oan op trije nivo’s foar grammatika en stavering. Ek wurdt der 

differinsjearre yn de ynstruksje. Staal is keppele oan de kearndoelen en referinsjenivo’s. Alle 

learlingen krije taal en stavering oanbean op 2F-nivo.  

Yn Staal presintearje of publisearje de learlingen oan ’e ein fan wike 3 harren einprodukt. Se 

beskriuwe in proefke en litte dat bygelyks sjen of se skriuwe en publisearje in resinsje. Yn de 

hantlieding sit per einprodukt in formulier dêr’t de dosint dat einprodukt mei beoardielje kin. 

Dêrneist is der yn wike 4 in toets mei in ûnderdiel wurdskat en in ûnderdiel taalferkenne. De 

fraachstelling fan dizze toetsen slút oan by Cito.  

De toetsresultaten jouwe dúdlik oan hokker taalûnderdielen oft in learling al of net goed behearsket. 

Yn wike 4 remediearje en werhelje de learlingen, of se dogge mear kennis op op de ûnderdielen 

wurdskat en taalferkenne.  
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Taalverhaal.nu (Thieme Meulenhoff) foar it primêr ûnderwiis 

 

Ek Taalverhaal.nu slút oan op de fyzje fan it op opbringstrjochte learen troch heldere doelen. By taal 

wurdt mei blokdoelen wurke en by stavering mei wyk- en lesdoelen. Dêrnjonken wurdt opbringst-

rjochte wurke troch: 

- Werhelling en ûnderhâld 

- Systematyske toetsing 

- (Toets)rapportaazjes 

- Groepsplannen 

- Differinsjaasjemooglikheden 

De metoade foldocht oan de nije referinsjenivo’s foar taal en stavering. Alle doelen út it 

referinsjeramt binne yn de learlinen yntegrearre. It doel is om learlingen te helpen om taalnivo 1F te 

heljen. Learlingen dy’t dat oankinne, meitsje de stap nei 2F en heger. 

It toetsen fan taal folget in fêst patroan: 

- Nulmjitting oan it begjin fan it jier 

- Bloktoetsen om ’e fiif wiken (toetswike) 

De bloktoetsen foar wurdskat en wurd- en sinsbou besteane út in sinjalearringstoets op dei 1 

en in kontrôletoets op dei 5. 

- Fuortgongstoetsen nei elke twa blokken 

- Einmjitting oan ’e ein fan it jier 

It toetsen fan stavering folget it neikommende patroan: 

- Nulmjitting oan it begjin fan it jier 

- Diktee yn elke lêste les fan de wike 

- Bloktoets-diktee om ’e fiif wiken (toetswike) 

Yn de toetswike nimst op dei 1 de sinjalearringstoets ôf en op dei 4 it kontrôlediktee. 

- Fuortgongstoetsen (opsjoneel nei blok 2 en 4) 

- Einmjitting oan ’e ein fan it jier 
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Nieuw Nederlands (Noordhoff) foar it fuortset ûnderwiis 

It Referentiekader Taal fan Meijerink (Figuer 1) foarmet de basis fan de toetsen Nieuw Nederlands 

fan Noordhoff foar it f.û. (mûnlinge taalfeardichheid, lêsfeardichheid, skriuwfeardichheid en 

taalfersoarging (stavering en grammatika)). By elke feardichheid wurde fjouwer nivo’s omskreaun: 1F 

oant en mei 4F. Ek yntrodusearret it rapport de term ‘drompels’: dat is it nivo dêr’t op wurke wurdt 

foardat it folgjende nivo berikt wurdt, oantsjut mei 1S oant en mei 4S. 

Nieuw Nederlands biedt by de metoade in protte kant-en-kleare proefwurken oan dy’t oanslute by in 

kursus, haadstik en/of paragraaf. It giet hjir dus om metoadebûne toetsen, per feardichheid (rrF 

domein). Alle toetsen krije mear fragen op ferskillende kognitive nivo’s, sadat de dosint sjen kin oft 

de learling foaral op reproduksje, tapassing, komplekse tapassing of ynsjoch goed skoart. Dat wurdt 

benammen yn de toetsen lêsfeardichheid en guon haadstiktoetsen mei help fan RTTI-labels oanjûn. 

RTTI biedt dosinten in middel om it nivo fan de learling te bepalen en yntiids by te stjoeren. De RTTI-

systematyk hat fjouwer kognitive nivo’s, nammentlik: Reproduksje, Tapassing 1, Tapassing 2 en 

Ynsjoch (Tabel 1). In toets bestiet út in miks fan dy fjouwer nivo’s. Mei sa’n manier fan toetsen kin in 

dosint fêststelle op hokker nivo’s oft in learling goed en minder goed skoart en wêr’t de learling noch 

oan wurkje moat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuer 1. Referentiekader Taal fan Meijerink 
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Reproduksje  It werjaan fan wat letterlik leard is. 

 

Tapassing 1 It tapassen fan de learstof yn in kontekst dy’t yn de 

les oefene is. 

 

Tapassing 2 It tapassen fan de learstof yn in nije, foar de 

learling ûnbekende kontekst; it bepalen fan de 

meast geskikte metoade yn in beskate situaasje. 

 

Ynsjoch It selsstannich oplossen fan in nij fraachstik troch 

sels de metoade en de tapassing út ferskillende 

ynfalshoeken wei te kiezen. 

Tabel 1. RTTI-systematyk; 4 kognitive nivo’s 

 

 

Talent (Malmberg) foar it fuortset ûnderwiis 

Talent biedt in toetspakket mei haadstik- en referinsjetoetsen. De toetsen kinne digitaal ôfnommen, 

mar ek printe wurde. Alle toetsen binne inte op it referinsjeramt en jouwe ynsjoch yn de tekoarten 

en foarderingen fan learlingen, op de rûte fan 1F nei 2F en fierder. De beskriuwingen meitsje dúdlik 

wat in learling foar taal op syn nivo behearskje moat om goed taret te wêzen op de earstfolgjende 

faze yn syn skoalkarriêre. It is foar de dosint in ramt dêr’t nei ta wurke wurde kin en dêr’t se fierder 

op bouwe kinne. It doel fan it toetsoanbod is om de learlingen wissichheid en fertrouwen te jaan yn 

de opbringst fan de deistige lespraktyk, op wei nei de diagnostyske tuskentoets taal. 

Op niveau (Thieme Meulenhoff) foar it fuortset ûnderwiis 

Op niveau onderbouw is de iennige lesmetoade Nederlânsk dêr’t de dosint sawol per haadstik as per 

feardichheid trochhinne rinne kin (lineêr of modulêr). Elk haadstik behannelet sân feardichheden, 

dy’t dúdlik oanjûn wurde mei in fêste kleuryndieling. As in dosint leaver per feardichheid lesjout, kin 

er bygelyks earst alle reade grammatikaparagrafen behannelje en dêrnei alle giele 

staveringsparagrafen.  

By alle toetsen stiet ynformaasje oer de leardoelen dy’t toetst wurde. By elke fraach stiet oanjûn 

hokker leardoel oft toetst wurdt. Alle toetsen binne ek yndield neffens de OBIT en RTTI taksonomy. 

Dy yndielingen jouwe ynsjoch yn de soart fraach, it nivo fan ferwurking en yn hoe’t de learling per 

ûnderdiel skoart. Op dy manier kin de learling ôfstimd op syn ferlet stipe en bystjoerd wurde.  

Njonken bloktoetsen biedt Op niveau ek feardichheidstoetsen foar elke feardichheid. Foar de 

ûnderdielen Fiksje, Skriuwen en Sprekken is elk haadstik foarsjoen fan in einopdracht dy’t as toets 

brûkt wurde kin. Thieme Meulenhoff seit dat der royaal oan de easken fan it referinsjeramt fan 

Meijerink foldien wurdt. Alle relevante referinsjenivo’s binne ôfdutsen.  
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Bylage 2. Foarbylden fan learlingfolchsystemen en kompjûterregistraasjeprogramma’s 

 

Learlingfolchsysteem Cito foar it primêr ûnderwiis 

It learlingfolchsysteem fan Cito bestiet út metoade-ûnôfhinklike toetsen foar de hiele basisskoalle, 

foaral foar taal en rekkenjen. De taal- en de rekkentoetsen foar beukers meitsje diel út fan in 

folchsysteem foar jonge bern dêr’t ek in taal- en rekkentoets foar pjutten yn sit. Foar de learlingen 

fan groep 3 ôf binne der toetsen foar technysk lêzen (de Trije-Minuten-Toets en de toets Lêstempo), 

begripend lêzen, wurdskat, stavering en rekkenjen.  

De Cito-toetsen kinne sawol op papier as digitaal makke wurde. De measte skoallen nimme de 

toetsen op papier ôf. 

Op de toets foar begripend lêzen nei, wurde de toetsen twa kear yn ’t jier ôfnommen: yn jannewaris-

febrewaris (M-toetsen) en yn maaie-juny (E-toetsen). De toets begripend lêzen wurdt yn groep 3 oan 

’e ein fan it skoaljier ôfnommen en yn groep 4 sawol midden yn as oan ’e ein fan it skoaljier. Fan 

groep 5 ôf wurdt de toets begripend lêzen allinnich midden yn it skoaljier ôfnommen. Foar groep 8 

binne der gjin toetsen om ôf te nimmen oan ’e ein fan it skoaljier. 

Bysûnder oan de toetsen fan it Cito-learlingfolchsysteem is dat de toetsskoare (oantal goed) omset 

wurde kin yn in skoare op in ûnderlizzende feardichheidsskaal. De opjeften fan alle toetsen yn in 

bepaald leargebiet binne oardere op dy skaal. Dat makket it mooglik om de skoares op ferskillende 

mjitmominten mei-inoar te fergelykjen, sadat der ynsjoch ûntstiet yn de groei fan de feardichheid 

dy’t metten wurdt. Dêrneist makket it wurkjen mei in feardichheidsskaal it mooglik om de skoares 

fan ferskillende learlingen mei-inoar te fergelykjen, ek as de learlingen ferskillende toetsferzjes 

makke hawwe. 

Elke leargebiet hat in eigen feardichheidsskaal. De feardichheidsskoares fan ferskillende leargebieten 

kinne dus net mei-inoar fergelike wurde. In fergeliking tusken fakgebieten is wol mooglik as de 

feardichheidsskoare omset wurdt yn in feardichheidsnivo. Alle toetsen yn it Cito-folchsysteem primêr 

ûnderwiis binne noarmearre. Dy noarmen binne bedoeld om de feardichheid fan learlingen 

fergelykje te kinnen mei dy fan oare learlingen yn inselde jiergroep. Yn noarmearringsûndersiken 

makket in represintative groep learlingen in toets dy’t foar harren jiergroep bedoeld is. Op grûn fan 

de prestaasjes fan dy learlingen makket Cito in yndieling yn nivogroepen: de feardichheidsnivo’s. Cito 

wurket mei twa nivoferdielingen: A o/m E en I o/m V. Yn ûndersteande tabel (Figuer 2 is te sjen hoe’t 

dy ferdielingen opboud binne. 
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Figuer 2. De ferdieling oer de groepen by it yndielen yn de nivo’s I o/m V en A o/m E. (Hollenberg, 2013) 

 

By de I oant en mei V ferdieling binne de learlingen dy’t de toets makke hawwe yn it 

noarmearringsûndersyk op grûn fan harren feardichheidsskoare ferdield yn fiif gelikense groepen fan 

20% fan de learlingen. Om in foarbyld te jaan hawwe bygelyks de 20% bêst prestearjende learlingen 

op nivo I skoard. De feardichheidsskoares fan dy learlingen wurde dêrnei keppele oan nivo I. Foar de 

noarmearring by de A/E-ferdieling is deselde oanpak hantearre. It persintaazje learlingen dat in 

bepaald nivo hat yn de referinsjegroep is lykwols per nivo ferskillend.  

 

Learlingfolchsysteem Cito foar it fuortset ûnderwiis 

It Cito-folchsysteem foar it fuortset ûnderwiis (toets 0 o/m 3) bestiet út toetsen foar de earste trije 

jier fan it fuortset ûnderwiis. Mei it systeem kinne skoallen op fjouwer mominten it nivo en de 

fuortgong fan de learlingen yn byld bringe: oan it begjin fan learjier 1 (acht taken), oan ’e ein fan 

learjier 1 (acht taken), yn learjier 2 (njoggen taken) en yn learjier 3 (tsien taken). Yn de toetsen wurde 

ferskillende feardichheden toetst. By Nederlânsk giet it om lêsfeardichheid, wurdskat en 

taalfersoarging. By Ingelsk om lêsfeardichheid en wurdskat (allinnich yn toets 0 en 1). As lêste hawwe 

de toetsen ek in ûnderdiel rekkenjen/wiskunde mei de subûnderdielen mjitten en mjitkunde, 

ferbannen, getallen en ferhâldingen. De ynhâld fan de toetsen is ôfstimd op de referinsjenivo’s taal 

en rekkenjen en de Ingelske toetsûnderdielen binne foar in part basearre op it Europeesk 

Referinsjeramt foar moderne frjemde talen. Alle toetsen wurde útjûn yn trije ferzjes: vmbo-bb, 

vmbo-kb/gt en havo/vwo. De learlingen meitsje de toetsen op in antwurdblêd. 

Krekt as by it systeem foar it primêr ûnderwiis wurde by dit systeem de toetsskoares fan de 

learlingen omset yn in feardichheidsskoare. Foar elke feardichheid en, as dat mooglik is, ek foar 

dielfeardichheden wurdt in feardichheidsskoare berekkene. Dêrneist wurdt de prestaasje fan de 

learlingen per ûnderdiel ek omset yn in persintylskoare. Dy persintylskoare jout oan hoefolle prosint 
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fan de learlingen leger skoard hat as de learling sels. Yn de rapportaazje wurde de prestaasjes fan de 

learlingen oan ’e hân fan de persintylskoare fergelike mei de lanlike prestaasjes trochinoar op it nivo 

fan de toets, in nivo leger en in nivo heger. Sa sjocht in learling dy’t de toetsferzje havo/vwo makke 

hat yn de rapportaazje syn resultaten, fergelike mei de trochsneedresultaten fan vmbo-gt, havo en 

vwo. Sa krije de learling en de dosint ynsjoch yn de ûnderdielen dêr’t de learling op of boppe nivo op 

skoart en de ûnderdielen dy’t omtinken fertsjinje. Wannear’t de skoalle mear as ien toets ôfnimt, kin 

der ek in fuortgongsrapportaazje makke wurde wêryn’t de groei yn de feardichheidsskoare yn byld 

brocht wurdt yn relaasje ta de ûnderwiisnivo’s (vmbo/havo/vwo) en it referinsjenivo. De ERK-

yndikaasje by Ingelsk is basearre op in keppelingsûndersyk dat Cito útfierd hat yn 2006 (Van Til, 

2007). Dat keppelingsûndersyk makket it mooglik om nei te gean hoe’t de skoares fan de sjoch- en 

harktoetsen harren ferhâlde ta it ERK. By de ERK-nivo’s dy’t by elke learling oanjûn wurde giet it 

lykwols om in yndikaasje. In sekuer oardiel kin net jûn wurde, omdat de toetsen sawol ynhâldlik as 

kwa nivo net folslein ôfstimd binne op it ERK. Dat makket dat der allinnich mar in ynskatting fan de 

nivo’s jûn wurde kin. Dy ynskatting jout wol in idee fan wêr’t de learling sawat sit op de ERK-learline, 

mar hy is net hiel krekt (Van Til e.o., 2011). 

 

Learlingfolchsysteem Diataal foar primêr en fuortset ûnderwiis  

It learlingfolchsysteem Diataal is basearre op in ynstrumint dat troch de Ryksuniversiteit Grins 

ûntwikkele is foar it fuortset ûnderwiis om it lêsbegryp- en wurdskatnivo fan earstejierslearlingen 

screene te kinnen. Dêrútwei hat Diataal him ûntwikkele ta learlingfolchsysteem foar de ûnderbou fan 

it fuortset ûnderwiis en learjier 4 fan havo en vwo en koartlyn ek foar de boppebou fan it 

basisûnderwiis. 

Diataal is in ynternettoetspakket dat tsjintwurdich bestiet út ferskillende toetsen foar taal en 

rekkenjen. De toetsen binne learstofûnôfhinklik, lanlik noarmearre en falidearre oan de 

referinsjenivo’s taal en rekkenjen en it ERK. 

Foar it fuortset ûnderwiis bestiet it pakket op it mêd fan Nederlânsk út in toets begripend lêzen, in 

wurdskattoets, in harkfeardichheidstoets en in taalfersoargingstoets. Foar Ingelsk hat it systeem in 

toets begripend lêzen en in wurdskattoets. Op it mêd fan rekkenjen en wiskunde biedt Diataal in 

rekkentoets en in wiskundetoets. Foar de boppebou fan it basisûnderwiis (groep 6, 7 en 8) bestiet it 

pakket út in toets begripend lêzen en in wurdskattoets. Toetsen foar rekkenjen en taalfersoarging 

binne yn ûntwikkeling en in útwreiding nei de groepen 4 en 5 stiet ek yn ’e planning. Foar groep 8 

binne der ek toetsen ûntwikkele foar Ingelsk begripend lêzen en wurdskat, mar dy moatte noch 

noarmearre wurde. 

Yn it basisûnderwiis meitsje de learlingen twa of trije kear yn ’t skoaljier in toets. Yn groep 6 meitsje 

de learlingen oan it begjin, op healwei en oan ’e ein fan it skoaljier in toets. Yn groep 7 is der in toets 

foar midden yn en oan ’e ein fan it skoaljier. Yn groep 8 is der noch in toets foar healwei it skoaljier 

en kinne de skoallen, as sy dat wolle, oan ’e ein fan groep 8 noch in toets ôfnimme. Yn it earste 

learjier fan it fuortset ûnderwiis wurde de toetsen twa kear ôfnommen. Yn it twadde oant en mei 

fjirde jier hieltyd ien kear yn it skoaljier.  

De learlingen meitsje de toetsen op de kompjûter en dêrtroch binne de toetsresultaten fuort 

beskikber. Se hawwe in adaptyf karakter, wêrby’t learlingen oare fragen en/of teksten foarlein krije 

wannear’t se in protte flaters meitsje as wannear’t se in protte fragen goed hawwe. Troch adaptyf 

toetsen lêze learlingen teksten en meitsje se opjeften dy’t oanslute by harren nivo. 

De resultaten op de Diatoetsen wurde presintearre yn in skoare, ek wol ûntwikkelingsmjitte neamd, 
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dy’t tusken ferskillende mjitmominten fergelykje kin. Dy skoare makket it mooglik om de 

ûntwikkeling fan learlingen yn byld te bringen. De prestaasjes fan de learlingen wurde ek werjûn yn 

in letter (A o/m E), te fergelykjen mei de nivoferdieling fan Cito. De letter tsjut it nivo oan yn 

fergeliking mei in lanlike fergelikingsgroep fan learlingen út itselde learjier en fan itselde 

ûnderwiisnivo. Sa kinne de resultaten fan de learlingen fergelike wurde mei it lanlike byld. As lêste 

wurde de resultaten fan de learlingen ek presintearre op in skaal mei dêrop de referinsjenivo’s taal 

en rekkenjen en foar Ingelsk de nivo’s fan it ERK. It mjitberik wurdt yn ûndersteand skema (Figuer 3) 

werjûn: 

 

Figuer 3. Mjitberik Diataal 

 

Diataal kin ek ynset wurde as diagnostysk ynstrumint. Mei help fan Diataal is it mooglik om út te 

finen wat de problemen fan swakke learlingen binne. De útslach fan de rekkentoetsen lit bygelyks 

sjen op hokker domeinen (getallen, ferhâldingen, mjitten en mjitkunde en ferbannen) oft de swakke 

learlingen útfalle en by begripend lêzen kent Diataal lêzerstypen ta oan swakke learlingen. Njonken 

de diagnostyske skoares wurde letterskoares jûn (A o/m E). As lêste biedt Diataal stipematerialen 

oan (Diaplus). Diaplus is in digitale tekstbank mei oefenopjeften op elk nivo. 

 

Learlingfolchsysteem TOA foar it fuortset ûnderwiis 

De Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) is in webbased toetssysteem en learlingfolchsysteem 

mei mear as 750 toetsen. Foar it fuortset ûnderwiis befettet de TOA toetsen foar rekkenfeardichheid, 

Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Alle toetsen wurde digitaal ôfnommen. It grutste part fan de 

toetsen wurdt automatysk beoardiele en de oare toetsen beoardielet de dosint sels mei help fan in 

beoardielingsmodel. 

Foar Nederlânsk sitte yn it systeem toetsen foar de dielfeardichheden lêzen, sjen/harkjen, skriuwen, 

sprekken, it hawwen fan petearen, taalfersoarging en wurdskat. Alle toetsen binne keppele oan it 

Referinsjeramt Taal of it Europeesk Referinsjeramt (ERK/CEF). Dêrnjonken biedt de TOA foar 

Nederlânsk in portfolio oan. Yn it taalportfolio sammelje learlingen bewizen fan harren 

taalfeardichheid. De bewizen litte it ûntwikkelingsferrin en it nivo dat de learling berikt hat sjen. 

Untwikkeling en fuortgong kinne op dy wize sekuer yn ’e gaten holden wurde troch de dosint, mar ek 

troch de learling sels. Op grûn fan de sammele bewizen yn it taalportfolio kin bepaald wurde 

wannear’t in learling klear is foar in learstofûnôfhinklike foarderingstoets út de TOA. De 

ûntwikkelders fan de TOA jouwe oan dat learstofûnôfhinklike toetsen op it taalnivo fan it 

Referinsjeramt Taal en Rekkenjen needsaaklik binne om in goede, objektive en fergelykbere útspraak 

dwaan te kinnen oer de taalfeardichheid fan learlingen. As bliken docht dat in learling yndie in 

nivostap makke hat yn in beskate feardichheden, dan giet er fierder mei syn portfolio op in 

earstfolgjend nivo. Slagget er net foar de toets, dan kin op grûn fan de resultaten in diagnoaze makke 

wurde en kin de learling op basis dêrfan oan ’e slach gean. 

Yn de TOA sitte trije typen rekkentoetsen: nivotoetsen, kombinaasjetoetsen en domeintoetsen. 

De nivotoetsen en de kombinaasjetoetsen mjitte op hokker referinsjenivo oft de learling 

funksjonearret. De domeintoetsen mjitte rekkenfeardichheid per domein en binne geskikt foar 
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diagnostyske doelen. Njonken de rekkentoetsen hat de TOA ek in rekkenportfolio. 

Yn de TOA binne de resultaten omset yn ûntwikkelskoares. Dy ûntwikkelskoare wurdt berekkene oan 

’e hân fan it nivo fan de toets en de skoare dy’t prosintueel helle is. De ûntwikkelskoare makket it 

mooglik om toetsresultaten meielkoar en mei it lanlike trochsneedsifer te fergelykjen. De 

ûntwikkelskoares binne wer keppele oan de referinsjenivo’s of CEF-nivo’s (sjoch Figuer 4 en Figuer 5 

hjirûnder). 

 
Figuer 4. Untwikkelskoares op grûn fan de referinsjenivo’s 

 
Figuer 5. Untwikkelskoares op grûn fan de ERK-nivo’s 

 

Neffens de website kin TOA keppele wurde oan de administraasjepakketten Magister en SOMtoday, 

sadat de skoalle de gegevens dêr ek yn beheare kin. 

Cito-kompjûterprogramma foar it primêr ûnderwiis 

Cito hat neist de toetsen ek in kompjûterprogramma ûntwikkele. Skoallen kinne dêr de gegevens fan 

de learlingen op de toetsen út it learlingfolchsysteem yn registrearje en analysearje. De learkrêft kin 

de resultaten op twa manieren ynfiere, per fraach en inttotaal oantal goed. By in oantal toetsen, sa 

as rekkenjen en wiskunde en stavering, kin de learkrêft op ûnderdielen analysearje as de resultaten 

op fraachnivo ynfierd binne. It kompjûterprogramma berekkenet op grûn fan it oantal goede 

antwurden de feardichheidsskoare en it nivo. Dêrnei kinne de resultaten op trije nivo’s analysearre 

wurde: op learlingnivo, op groepsnivo en op skoalnivo. Mei it programma kriget de skoalle ynsjoch yn 

aktuele prestaasjes, yn de ûntwikkeling fan in feardichheid en yn fergeliking mei lanlike gegevens. It 

is mooglik om de resultaten út te splitsen nei spesifike groepen learlingen, sa as jonges en famkes of 

taaleftergrûn. It kompjûterprogramma fan Cito is net geskikt foar it registrearjen fan de resultaten 

fan de metoadetoetsen en foar mear administrative gegevens. 

Mei help fan DULT-keppelingen kinne gegevens út it Cito-kompjûterprogramma útwiksele wurde mei 

gegevens út bygelyks ParnasSys en Esis. 
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ParnasSys foar it primêr ûnderwiis 

ParnasSys is in breed webbased administraasjepakket, dêr’t alle learlinggegevens yn registrearre 

wurde. Yn it systeem kinne sawol de gegevens fan de Cito-toetsen as de gegevens fan 

metoadetoetsen ynfierd wurde. Skoallen kinne de gegevens fan Cito yn ParnasSys ynfiere of mei in 

DULT-keppeling de gegevens tusken beide kompjûterprogramma’s útwikselje. Neist it registrearjen 

fan toetsgegevens sitte yn it systeem ûnderdielen dy’t op hanneling rjochte wurkjen fasilitearje, sa as 

in groepskaart, in hannelingsplan en in ûntwikkelingsperspektyf. Fierder is it mooglik om in 

learlingrapport te meitsjen binnen ParnasSys. 

De toetsgegevens kinne werjûn wurde mei in grut oantal ferskillende wearden: toetsskoare, 

feardichheidsskoare, nivo (A o/m E en I o/m V), feardichheidsgroei, DL en DLE, learrendemint (yn 

persintaazjes en oantal punten op grûn fan DL en DLE) en nivowearde (0 o/m 5). ParnasSys set sels 

op grûn fan de toetsskoare om yn in DLE en in learrendemint. ParnasSys berekkenet op grûn fan de 

feardichheidsskoare en de nivo-yndieling in nivowearde. In skoare binnen nivo E wurdt ôfhinklik fan 

de hichte fan de feardichheidsskoare omset yn in wearde tusken 0 en 1, in skoare binnen nivo D yn in 

wearde tusken 1 en 2 ensfh. Op groepsnivo jout ParnasSys de mooglikheid om de behelle resultaten 

te fergelykjen mei ynspeksjenoarmen. Skoallen hawwe ek de mooglikheid om sels in noarm fêst te 

stellen. ParnasSys biedt in grut tal mooglikheden foar it analysearjen fan toetsresultaten op learling-, 

groeps- en skoalnivo. By de metoadetoetsen kin binnen ParnasSys ek op dielgebieten analysearre 

wurde. ParnasSys biedt ek in app oan. Sa kin de brûker in beheind tal funksjes (lykas absinsje 

registrearje en skoalmeidielingen besjen) ek op de telefoan of tablet dwaan.  

 

ESIS foar it primêr ûnderwiis 

ESIS is in wiidweidich webbased administraasjesysteem (ESIS A) en ûntwikkelingsfolchsysteem (ESIS 

B). Yn ESIS B kinne sawol de metoadetoetsen as de Cito-toetsen ynfierd en analysearre wurde. Mei in 

DULT-keppeling kinne gegevens út it Cito-kompjûterprogramma útwiksele wurde mei ESIS. Njonken 

it registrearjen fan toetsgegevens sit yn ESIS B ek in learlingdossier foar it registrearjen fan alle 

relevante punten dy’t omtinken fertsjinje fan de learling, observaasjeskema’s dêr’t gedrach fan 

learlingen mei yn kaart brocht wurde kin, hannelingsplannen sawol foar in yndividuele learling as in 

groep learlingen en de mooglikheid om learlingbesprekken te plannen, ta te rieden, ôfspraken dy’t 

makke binne fêst te lizzen en te evaluearjen.  

Binnen ESIS kinne de toetsresultaten op ferskillende wizen werjûn wurde: toetsskoare, 

feardichheidsskoare, nivo (A o/m E en I o/m V), DL en DLE, learrendemint (yn persintaazjes) en 

learefterstân. ESIS set de toetsskoares automatysk om yn in DLE en in learrendemint. 

Fierders kinne de gegevens binnen ESIS sawol op learlingnivo as op groeps- en skoalnivo analysearre 

wurde. 
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Diataal foar it primêr en fuortset ûnderwiis 

Sa’t hjirboppe beskreaun is, is Diataal in digitaal toetspakket. De toetsgegevens wurde binnen it 

systeem automatysk ferwurke yn in skoare, yn in nivo (A o/m E), yn in nivo yn relaasje ta it 

referinsjeramt of it ERK en by de rekkentoets en de toets taalfersoarging yn skoares per ûnderdiel. By 

de toets begripend lêzen wurde de behelle resultaten foar learlingen dy’t ûnder it gemiddelde 

prestearje yndield yn trije soarten lêzers: probleemlêzers, skoalske lêzers of kompensearjende lêzers. 

Sa’n yndieling yn lêzerstype kin brûkt wurde om learlingen doelberet te helpen by it ferbetterjen fan 

de skoares op begripend lêzen. Leararen kinne de toetsresultaten analysearje op learlingnivo, 

groepsnivo en skoalnivo. By de analyzes op learlingnivo kinne de leararen besjen hokker opjeften oft 

de learlingen net goed makke hawwe. 

Yn it programma Diataal steane allinnich de gegevens fan de Diataal-toetsen. De gegevens kinne mei 

in keppeling wol yn de administraasjepakketten foar skoallen foar fuortset ûnderwiis Magister en 

SOMtoday opnommen wurde. Wat it primêr ûnderwiis oangiet ûndersiket Diataal de mooglikheden 

om gear te wurkjen mei de ûnderskate leveransiers fan administraasjepakketten mei folchsysteem 

(ParnasSys, ESIS en DOTcom). 

 

Magister foar it fuortset ûnderwiis 

Magister is in administraasjesysteem mei in soad ûnderdielen, sa as absinsje, sifers, elektroanyske 

learomjouwing, digitaal lesmateriaal, útwikseling mei BRON/DUO, learlingfolchsysteem, ensfh. It 

systeem hat in grut tal ferskillende brûkers: de administraasje, de applikaasjebehearder, it 

management, ûnderwizend personiel, soarchkoördinatoaren, âlders en learlingen. 

It learlingfolchsysteem is spesifyk ornearre foar dosinten en it management. It bestiet út in 

lochboekmodule, in toetsmodule en in ûnderdiel dêr’t de dosint observaasjes ynfiere kin. 

Mei help fan de lochboekformulieren en de toetsgegevens dy’t ynfierd wurde is it mooglik om de 

groei fan de learling troch it jier hinne te folgjen. De gegevens kinne ienfâldich fergelike wurde mei 

dy fan eardere learjierren. Printsjen giet fia de LVS-rapportaazje. Alle learlinggegevens kinne yn ien 

oersjoch werjûn wurde. Boppedat is it mooglik om âlderkontakten, hannelingsplannen en 

skaaimerken fan learlingen, lykas ADHD en dysleksy, fêst te lizzen.  

 

SOMToday foar it fuortset ûnderwiis 

SOMtoday neamt himsels in kompleet learlingfolchsysteem om yn it fuortset ûnderwiis tûker te 

stjoeren, learen, soargjen, behearen en administrearjen. SOMtoday hat krekt as Magister in breed 

skala oan mooglikheden, sa as it registrearjen fan absinsje en toetsresultaten, it ynsjoch jaan yn it 

roaster, it plannen fan húswurk en in digitale learomjouwing. 

It learlingfolchsysteem fan SOMtoday jout ynsjoch yn de ûnderskate aspekten fan de ûntwikkeling 

fan in learling yn syn hiele skoalkarriêre, sa as ynformaasje oer skoalprestaasjes (sifers), gedrach, 

kapasiteiten en begelieding. Yn SOMtoday kin sawol op yndividueel nivo as op groepsnivo de 

ûntwikkeling fan learlingen folge wurde. It klasseboek jout ynsjoch yn alle gegevens fan in groep, sa 

as oer ôfwêzichheid, húswurk en resultaten, mar ek gegevens út it learlingfolchsysteem binne dêr 

beskikber. 
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Cito-kompjûterprogramma foar it fuortset ûnderwiis 

De learlingen meitsje de Cito-toets 0 o/m 3 op antwurdblêden, dy’t troch Cito ynlêzen wurde. De 

skoalle kriget op papier in rapportaazje per learling en kin dêrneist fia ynternet ferskillende 

rapportaazjes meitsje op learling- en groepsnivo. Op learlingnivo wurdt it oantal goed omset yn in 

feardichheidsskoare (ek per subdomein) en in persintylskoare. De skoares wurde ôfset tsjin in 

referinsjegroep (bb+, bb, kb, tl, havo, vwo) en de referinsjenivo’s (1F, 2F, 3F en foar Ingelsk: A1 en 

A2). As de learlingen de Cito-toets op ferskillende mominten makke hawwe, dan kin de ûntwikkeling 

ek yn byld brocht wurde. Op groepsnivo kinne deselde gegevens ek foar alle learlingen yn in groep yn 

byld brocht wurde. 
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Bylage 3. Besteande toetsing foar it fak Frysk 

 

Toetsing yn it basisûnderwiis 

 

Toetsen Studio F  

De toetsen fan Studio F binne yn 2004 ûntwikkele. Der kin keazen wurde om learlingen trochstreame 

te litten nei in oar nivo (kleur) op basis fan de behelle resultaten. Omdat der op skoallen yn de 

praktyk mei Studio F hast net differinsjearre wurdt (lestich mei te folle nivo’s) wurde de toetsen ek 

net faak op dizze (semi-formative) wize ynsetten. 

 

Skaaimerken fan de Studio F-toetsen: 

- De toetsen slute oan by de learstof fan 'e metoade  

- De toetsen pleatse de learlingen op it goede nivo binnen de metoade (read, blau, giel, grien) 

- De toetsen folgje de ûntwikkeling fan learlingen op it mêd fan ferstean (begripen), lêzen, 

praten en skriuwen 

- De toetsen jouwe oan oft in learling trochstreame kin nei in heger nivo 

- De toetsen wurde ôfnommen fan groep 5 ôf 

- De toetsen kinne fjouwer kear jiers ôfnommen wurde (nei twa tema's = acht wiken) 

- De toetsen slute direkt oan by de tema's 

- De toetsen wurde ynpland yn in toetswike 

- De toetsen binne net keppele oan referinsjenivo's 

- Gjin noarmtabellen 

- Net keppele oan LVS  

- Foar groep 4 o/m 8 

- Elk learjier wurde der 8 haadstikken behannele  

- Om de 2 haadstikken wurdt der in toets jûn (1&2 / 3&4, ensafh.) 

- Alle toetsen wurde oanbean op de 4 ferskillende nivo’s: blauw, grien, giel en read 

- Yn totaal binne der dus 80 toetsen 

- Alle toetsen befetsje in learlingdokumint en in dokumint foar de dosint (mei ynstruksjes en 

antwurden) 

- By alle toetsen hearre (meardere) lûdsfragminten (per toets te finen op de webside fan 

Studio F) 

- De ferskillende nivo’s behannelje net allegear deselfde taaldomeinen (sa as beskreaun yn it 

rrF) (sjoch Figuer 6) 

 

Read  Blau Giel Grien 

Lústerje Technysk lêzen Technysk lêzen Technysk lêzen 

Wurdskat Begripend lêzen Begripend lêzen Begripend lêzen 

 

Wurdskat Sprekken Skriuwen 

Figuer 6. Behannele taaldomeinen yn de 4 nivo’s fan Studio F 
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Cito toets 

Begripend lêzen 

Foar learlingen yn groep 8 yn Fryslân kin fan april 2012 ôf it nivo fan it Frysk bepaald wurde mei de 

nije toetsen Begripend Lêzen Frysk. De toetsen binne ûnderdiel fan it Cito folchsysteem primêr 

ûnderwiis. Dêrmei is de wize fan toetsen foar de learkrêft én de learling werkenber. 

Learlingen beäntwurdzje opjeften nei it lêzen fan in autentike Fryske tekst. Nei it ôfnimmen kinne de 

feardichheidsskoare en it feardichheidsnivo fan elke learling fêststeld wurde. It nivo begripend lêzen 

Frysk fan elke learling en fan ’e hiele groep kin fergelike wurde mei it nivo fan alle oare learlingen yn 

ein groep 8 yn Fryslân. 

De toetsen Begripend Lêzen Frysk meitsje it mooglik om op objektive wize it nivo fan ’e learlingen te 

bepalen. Der kinne toetsen selektearre wurde dy’t passe by it nivo fan ’e learling. Sa kin elke learling 

sjen litte wat er kin. Der binne algemiene noarmtabellen sadat de skoares fergelike wurde kinne mei 

skoares fan oare learlingen yn ein groep 8. Neist papieren rapportaazje is it ek mooglik om de skoares 

yn te fieren yn it kompjûterprogramma LOVS, sadat de skoares fergelike wurde kinne mei skoares op 

oare toetsen fan it Cito folchsysteem p.û. 

 

 

 TMT (Twa-minute-toets lêzen) 

Earste noarmearre toets foar it Frysk. De twa-minute-toets is in part fan it learlingfolchsysteem fan 

Cito. Mei de TMT is nei te gean yn hoefier’t bern yn de groepen 4-8 it technysk lêzen Frysk yn ’e 

macht hawwe. Boppedat is nei te gean oft de bern - yn fergeliking mei oare learlingen yn Fryslân - 

genôch foarderingen meitsje. Om’t der grutte ferskillen binne tusken stêd en plattelân, wurdt dat 

ûnderskied ek yn ’e tabellen makke.  

By de TMT wurdt de flottens dêr’t bern mei lêze brûkt as yndikaasje fan de technyske 

lêsfeardichheid. Yn ien minút moatte de learlingen safolle mooglik wurden fan in kaart oplêze. De 

TMT hat twa lêskaarten, foar elk ien minút. Elke kaart hat boppedat in parallelferzje. Dêrmei kin 

foarkommen wurde dat guon bern nei ferrin fan tiid in part fan de kaarten út ’e holle kenne. 
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Toets AVI-lêzen (sûnt 2011 plankklear, mar noch net yn produksje nommen) 

COTAN gecertificeerde Schoolvorderingstest (SVT) Technysk Lêzen fan Boom test uitgevers. It giet 

hjir om in AVI-lêstest. Dat betsjut dat der gjin losse wurdsjes lêzen wurde, mar hiele sinnen. 

As de skoare fan in learling fêststeld is, kin it lêsnivo fan ’e learling bepaald wurde yn fergeliking mei 

oare learlingen. De yndieling fan ’e nivo’s slút oan by de doedestiids gongbere yndieling fan Cito en 

DLE mei de nivo’s A, B, C, D en E. De 10% leechstskoarende learlingen krijt in E; de folgjende 15% in 

D; de folgjende 25%-groepen C, B en A.  

By de didaktyske leeftydsekwivalint (DLE) giet it om it getal dat oerienkomt mei de 

ûnderwiismoanne, wêrby’t der - rekkene fan septimber groep 3 ôf- tsien moannen per learjier byteld 

wurde. DLE 25 betsjut dan jannewaris groep 5. As DLE 25 takend wurdt, betsjut dat dat dy skoare 

oerienkomt mei de trochsneed skoare fan jannewaris groep 5.  

In basisset bestiet út de folgjende ûnderdielen: 

 Opberchmap 

 Ynstruksjekaart 

 Blok fan santich skoareformulieren ‘De kat’ 

 Blok fan santich skoareformulieren ‘De neef’ 

 Lêskaart ‘De kat’ 

 Lêskaart ‘De neef’ 

 Hantlieding 

 

Skoaleksamen Frysk (primêr ûnderwiis) 

Elk jier dogge der sa’n 90 basisskoallen mei oan it Skoaleksamen Frysk. Skoaleksamen Frysk wurdt 

gearstald troch AFUK, Cedin en Omrop Fryslân. It is in soarte fan eintoets foar de groepen sân en acht 

fan ‘e basisskoalle. De learlingen kinne op twa ferskillende nivo’s eksamen dwaan. Nivo A rjochtet 

him benammen op it ferstean, lêzen en begripen fan it Frysk. Nivo B sjocht ek nei stavering en 

taaleigen. Der sit dus ek in lyts diktee by. Skoallen kinne oan beide nivo’s meidwaan. De iene learling 

docht mei op nivo A, de oare op nivo B. Hjirmei fertsjinje hja in moai diploma. It eksamen wurdt in 

wike lang útstjoerd fia ynternet (tsjek.nl) en is dus net oan ien dei bûn. 
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Toetsing yn de basisfoarming (fuortset ûnderwiis) 

De toetsen fan Freemwurk binne haadstiktoetsen en kontrolearje oft de learlingen de behannele stof 

behearskje. Yn de basisfoarming (en dan benammen de earste klasse) giet it om in frij basale 

toetsing, dy’t bedoeld is om in sifer te basearjen op de stof dy’t oanbean wurdt.  

 

Skaaimerken fan de Freemwurk-toetsen: 

- Freemwurk hat foar de earste twa learjieren fan it f.û. tekstboeken, allinnich by it earste diel 

heare toetsen 

- Elk learjier wurde der 6 haadstikken behannele 

- Elk haadstik wurdt der in toets jûn 

- Der is per haadstik sawol foar it vmbo as foar tl/havo/vwo in toets 

- Yn totaal binne der dus 12 toetsen foar it f.û. 

- Per toets binne der 2 antwurdblêden (foar de mear Frystkalige en mear Nederlânsktalige 

learling) 

Hjirûnder wurde de ferskillende foarmen neamd, opsplitst neffens toetsen foar mûnlinge en skriftlike 

feardichheden. It giet om summative toetsing.  

Mûnling 

Toets Te toetsen aspekt 

Foarlêzen fan teksten/gedichten Utspraak en yntonaasje 

Lytse presintaasje Tekstopset en begryplikheid 

Dialoochjes Oansluting yn beurtwiksel 
 

 

Skriftlik 

 

Toets 

Te toetsen aspekt 

Stavering diktee/gatsjetekst (mearkar)  Stavering (digitaal)*/** 

Ferbettering fout skreaune tekst Stavering 

Ferbettering letters trochinoar Stavering-Wurdskat 

Gatsjetekst Wurdskat 

Oersetten (mearkar) Wurdskat (digitaal) 

Kombinaasje fan wurden Wurdskat (digischool Frysk) 

Frisia Syntaksis, morfology, semantyk 

Iepen fragen by in koarte tekst Lêzen (tekstbegryp) 

Wier/net-wier fragen by in koarte tekst 

Standertteksten mei fragen 

Stelopdracht oer bekend ûnderwerp 

Kollaazje of oar kreatyf produkt meitsje 

Portfolio 

 

 

 

Lêzen (tekstbegryp) 

Lêzen (tekstbegryp) 

Skriuwen 

Skriuwen 

Skriuwen 

 



 

63 
 

* Digischool Frysk Basisfoarming  

f/v  

s/z  

g/ch  

y/i/ii/ie  

u/ú  

ô/o, â/a, ê/e  

û of oe  

oergongsletter w  

 

** Freemwurk op ynternet 

Diktee fan ’e wike: wike 1 - 2008 (101 wrd.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A1
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A2
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A3
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A4
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A5
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A6
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A7
http://oud.digischool.nl/fry/siden/basisfoarming/stavering/bf_stavering.html#A8
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Bylage 4. Oersjoch metoadebûne toetsen (Studio F en Freemwurk) 

 

    Studio F 

Groep Haadstik Nivo Lûdsfragminten   

4 4.1 en 4.2 blau  A, B, C  

 

 

4.1 en 4.2 giel A, B, C  

 

 

4.1 en 4.2 grien A, B, C  

 

 

4.1 en 4.2 read A, B, C  

 

 

4.3 en 4.4 blau  A, A2, B, C 

 

 

4.3 en 4.4 giel A, A2, B, C 

 

 

4.3 en 4.4 grien A, A2, B, C 

 

 

4.3 en 4.4 read A, A2, B, C 

 

 

4.5 en 4.6 blau  A, B, C  

 

 

4.5 en 4.6 giel A, B, C  

 

 

4.5 en 4.6 grien A, B, C  

 

 

4.5 en 4.6 read A, B, C  

 

 

4.7 en 4.8 blau  A, A2, B, C 

 

 

4.7 en 4.8 giel A, A2, B, C 

 

 

4.7 en 4.8 grien A, A2, B, C 

 

 

4.7 en 4.8 read A, A2, B, C 

 

   

Totale oantal toetsen & lûdsfragm. H4 = 16/14 

  

5 5.1 en 5.2 blau  A, B, C  

 

 

5.1 en 5.2 giel A, B, C  

 

 

5.1 en 5.2 grien A, B, C  

 

 

5.1 en 5.2 read A, B, C  

 

 

5.3 en 5.4 blau  A, B, C  

 

 

5.3 en 5.4 giel A, B, C  

 

 

5.3 en 5.4 grien A, B, C  

 

 

5.3 en 5.4 read A, B, C  

 

 

5.5 en 5.6 blau  A, B, C  

 

 

5.5 en 5.6 giel A, B, C  

 

 

5.5 en 5.6 grien A, B, C  

 

 

5.5 en 5.6 read A, B, C  

 

 

5.7 en 5.8 blau  A, B, C  

 

 

5.7 en 5.8 giel A, B, C  

 

 

5.7 en 5.8 grien A, B, C  

 

 

5.7 en 5.8 read A, B, C  

 

   

Totale oantal toetsen & lûdsfragm. H5 = 16/12 
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6 6.1 en 6.2 blau  A, B, C  

 

6.1 en 6.2 giel A, B, C  

 

 

6.1 en 6.2 grien A, B, C  

 

 

6.1 en 6.2 read A, B, C  

 

 

6.3 en 6.4 blau  A, B, C  

 

 

6.3 en 6.4 giel A, B, C  

 

 

6.3 en 6.4 grien A, B, C  

 

 

6.3 en 6.4 read A, B, C  

 

 

6.5 en 6.6 blau  A 

 

 

6.5 en 6.6 giel A 

 

 

6.5 en 6.6 grien A 

 

 

6.5 en 6.6 read A 

 

 

6.7 en 6.8 blau  

  

 

6.7 en 6.8 giel 

  

 

6.7 en 6.8 grien 

  

 

6.7 en 6.8 read 

  

   

Totale oantal toetsen & lûdsfragm. H6 = 16/7 

  

 

7 7.1 en 7.2 blau  A, B, C  

 

 

7.1 en 7.2 giel A, B, C  

 

 

7.1 en 7.2 grien A, B, C  

 

 

7.1 en 7.2 read A, B, C  

 

 

7.3 en 7.4 blau  A, B, C  

 

 

7.3 en 7.4 giel A, B, C  

 

 

7.3 en 7.4 grien A, B, C  

 

 

7.3 en 7.4 read A, B, C  

 

 

7.5 en 7.6 blau  A, B, C  

 

 

7.5 en 7.6 giel A, B, C  

 

 

7.5 en 7.6 grien A, B, C  

 

 

7.5 en 7.6 read A, B, C  

 

 

7.7 en 7.8 blau  A, B, C  

 

 

7.7 en 7.8 giel A, B, C  

 

 

7.7 en 7.8 grien A, B, C  

 

 

7.7 en 7.8 read A, B, C  

 

   

Totale oantal toetsen & lûdsfragm. H7 = 16/12 
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8 8.1 en 8.2 blau  A, B, C  

 

 

8.1 en 8.2 grien A, B, C  

 

 

8.1 en 8.2 read A, B, C  

 

 

8.3 en 8.4 blau  A, B, C  

 

 

8.3 en 8.4 giel A, B, C  

 

 

8.3 en 8.4 grien A, B, C  

 

 

8.3 en 8.4 read A, B, C  

 

 

8.5 en 8.6 blau  A, B, C  

 

 

8.5 en 8.6 giel A, B, C  

 

 

8.5 en 8.6 grien A, B, C  

 

 

8.5 en 8.6 read A, B, C  

 

 

8.7 en 8.8 blau  A, B, C  

 

 

8.7 en 8.8 giel A, B, C  

 

 

8.7 en 8.8 grien A, B, C  

 

 

8.7 en 8.8 read A, B, C  

 

   

Totale oantal toetsen & lûdsfragm. H8 = 16/12 

 

     

   

Totale oantal toetsen Studio F = 80 

 

 

Freemwurk 

  

Totale oantal lûdsfragminten Studio F = 57 

 

 

 

 Nivo / boek Haadstik Toets 

1 - THV 1 Toets: Haadstik 1 

1 - VMBO 1 Toets: Haadstik 1 

1 - THV 2 Toets: Haadstik 2 

1 - VMBO 2 Toets: Haadstik 2  

1 - THV 3 Toets: Haadstik 3 

1 - VMBO 3 Toets: Haadstik 3 

1 - THV 4 Toets: Haadstik 4 

1 - VMBO 4 Toets: Haadstik 4 

1 - THV 5 Toets: Haadstik 5 

1 - VMBO 5 Toets: Haadstik 5 

1 - THV 6 Toets: Haadstik 6 

1 - VMBO 6 Toets: Haadstik 6 

 

      Totale oantal toetsen Freemwurk = 12 
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Bylage 5. Antwurden fragelist fan dosinten en liedingjaanden p.û. en f.û.  

 

Ynterviewden 

Marrit Dijkstra learkrêft en taalkoördinator pû 
Gerrit Hoekstra dosint & koördinator Frysk  fû 
Grietsje Ludema learkrêft en taalkoördinator pû 
P. Peterson direkteur  pû 
Klarinske de Roos direkteur pû 
Joke Scheffer learkrêft en taalkoördinator pû 
Anke Velstra direkteur  pû 
Jouke Douwe de Vries ôfdielingslieder & dosint Frysk fû 
Sieta de Vries learkrêft pû en dosint Pabo pû/hû 
Ans Wallinga dosint Frysk fû 
Gellie Winkel learkrêft en taalkoördinator pû 
 

 

Wat wolle leararen, learlingen en de skoalle witte as it giet om it learen fan Frysk op skoalle? gem
3
 

Begjinsituaasje (as de learlingen op skoalle komme) 4,30 

Fuortgong yn relaasje ta doelen 4,15 

Untwikkeling yn ’e ferskillende domeinen fan taal 3,65 

De hâlding foar it Frysk oer en hoe’t dy him ûntwikkelet 3,75 

Nivo fan ûntwikkeling yn fergeliking mei oare skoallen 2,90 

  

Hokker toetsen en typen evaluaasje binne geskikt/soenen ynset wurde moatte?  

Taalkaart foar de begjinsituaasje 4-jierrigen 4,44 

Digitale, learkrêft- en learlingfreonlike toetsen dy’t goed analysearje en diagnostisearje kinne (digitale 
taalassistint) 

4,40 

Toetsen foar feedback, diagnostyske toetsen (liedend nei differinsjaasje) 3,65 

Neist toetsen ek observaasjes (foar de mear komplekse taaldomeinen) 4,10 

In “sintraal” eksamen (yn f.û.: ein earste klasse mei sertifikaat) 2,75 

  

Wat dogge wy mei de resultaten, hoe moat it byholden wurde?  

Digitaal fêstlizzen fan resultaten 4,50 

Evaluaasjesysteem jout feedback en “les”-suggestjes oan learaar/learlingen 4,20 

Learkrêft, âlder en learling kinne (mei-inoar) de ûntwikkeling folgje 3,60 

Learlingen ha bewiis fan de fuortgong (DTF, diploma’s, …) 3,60 

Digitaal taalportfolio mei opnamemooglikheden foar lûd, byld en skriuwwurk  3,33 

  

Oare konklúzjes  

Privacy: it moat dúdlik wêze wannear’t en hoe’t de registrearre fuortgong fan ’e learlingen brûkt wurde 
mei 

3,90 

Dosinten wolle net ôfrekkene wurde op toetsresultaten 3,90 

Foar wiidweidich toetsen is net iens tiid 3,90 

Toetsen binne gjin doel op harsels  4,10 

Kurrikulum: der soenen ferskillende útstreamnivo’s binnen de skoalle en tusken skoallen wêze moatte 4,10 

Oandacht foar kombinearre toetsen foar de trije talen 3,00 

                                                             
3 1=hielendal net, 2=net, 3=gemiddeld, 4=wol, 5=hielendal wol 
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2. Sjogge jo evaluaasje (a. toetsen, b. observaasjes, c. portfolio, d. eksamens, e. .....) as ûnderdiel fan de 

metoade? Of net? Of foar in part? Wêrom wat wol en wat net? 

- Evaluaties zouden zodanig moeten zijn dat je ze direct kan terugkoppelen naar het betreffende kind 
en misschien met het kind leerdoelen voor een volgende periode opstellen. 

- Nee, it soe in ynstrumint wêze moatte foar it folsleine taalnivo fan de bern los fan de metoade. 
- As der in nije goede metoade komt, dan graach. Toetsen moatte net apart stean, mar in logysk 

ûnderdiel wêze fan it wurkjen fan de bern. Ik fûn Bonkerak sa’n moai foarbyld. De bern fine dat 
prachtich. It idee om it yn de metoade te dwaan is prima. 

- As jo in metoade brûke, wolle jo ek witte oft in bern foarútgiet. Toetsen heart dêrby, alteast foar de 
boppebou. It skoaleksamen Frysk is in moaie ôfsluting. Observaasjes graach yn de ûnder- en 
middenbou. Hjir gjin toetsen. Wol it praten, harkjen en begripen byhâlde op de observaasjelisten. In 
goede observaasjeôffinklist is in protte wurdich. 

- Underdiel metoade: toetsen, observaasje. Foar in part: portfolio, eksamens, dêr moatte wy noch nei ta 
groeie. 

- Toetsen en c. Papieren portfolio. 
- PDCA syklus: plan, do, check, act = as ûnderdiel fan de metoade. Om te sjen ast goed oan ’e gong bist: 

1 á 2 x yn ’t jier in ûnôfhinklike test... 
- Sûnder mis: PDCA syklus, en evaluaasje is in ûnderdiel. Toetsen soenen falide wêze moatte, 

observaasjes net, PF kin, eksamens ôfstimme mei besteande eksamens (Afûk). 
- Ja, fan de lesmetoade/metoade fan in les jaan. Sa hast it hiele plaatsje kompleet op ferskate manieren 

(toets/observaasje/portfolio/eksamens ensfh.). Dat jout bern ek de kâns om op mear manieren 
harsels sjen te litten. 

- Liever los van de methode. Zou als school ook meer keuze willen hebben uit methoden Fries, passend 
bij onze visie op onderwijs. 

 

3. Hoe faak wolle jo evaluaasje ynsette? Oan hokker evaluaasje tinke jo? 

 Als het goed is, evalueer je na elke les, toch? Ik zou evaluaties in willen zetten na het afronden van een 
werkstuk, een presentatie o.i.d. 

 Ien kear yn it jier. 

 Net te faak. Trije toetsen, ien kear yn ’t jier. It kin foar in part digitaal, mar sommige dingen moatte je 
ek sels byhâlde. Diagnostyk yn de les sels, dat soe moai wêze. 

 Evaluaasje moat twa as trije kear yn it jier ynset wurde. Faker is net nedich, as jo ek noch de toetsen 
brûke om te evaluearjen. Ynearsten is de evaluaasje foar de learkrêften en ek de bern. Sy moatte witte 
oft de ûntwikkeling op it goede spoar sit. De bern moatte stimulearre wurde om stappen foarút sette 
te wollen. Dat moat ek barre op in wize dy’t de bern sels oansprekt. 

- Evaluaasje op it nivo fan de metoade: nei in part fan de stof (toets, observaasje) | - Unofhinklike 
evaluaasje: twa kear yn ’t jier (toets, observaasje). 

 --- 

 5x yn ’t jier, dêrfan 1x ûnôfhinklik. 

 Digitale evaluaasjes; ek entree (Anglia-manier), 1x yn ’e moanne; fergelykje de levels by gaming... 

 De ferskillende manieren fan evaluaasje kinne ek ferskillend ynsetten wurde. Dat hâldt yn dat net alles 
alle wiken dien wurde moat. Ien kear yn de moanne in toets is faak genôch. Ien kear yn it jier in 
eksamen is faak genôch. Observearje soe bygelyks acht kear yn it jier dien wurde kinne by it 
lêzen/praten. Observaasje kin fansels ek ynsetten wurde as it giet om de (wurk)hâlding. In portfolio 
soe ien kear yn de fjirtjin dagen wat yn dien wurde kinne. Dat kin de learling dan sels dwaan, sadat er 
sels ek sjocht wat er allegear al berikt hat. 

 Ik denk 2x per jaar, gekoppeld aan de Cito periode. 
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4. Digitaal portfolio en observaasje binne neamd op de toetsmiddei. Hawwe jo ûnderfining? Sjogge jo in rol foar 

dy typen fan evaluaasje? Hoe, hoe faak, wêrfoar en wannear? 

 Sterk punt van deze manier van 'toetsen' is de mogelijkheid van directe feedback en dat je met het 
kind in gesprek gaat over het leren leren. Tijd lijkt een knelpunt, maar naar mijn idee kan een goede 
organisatie daar bij helpen én het besef dat directe feedback veel meer leerresultaat geeft als al die 
toetsen die we afnemen en waarvan een kind nooit iets terugkrijgt. 

 Gjin ûnderfining, mar tige nijsgjirrich. 

 Wy hawwe ‘kindmappen’. Dy binne net digitaal, mar geane mei de bern mei. In portfolio (dus net 
allinnich foar it Frysk) hat wol wat. Je kinne in part ôfslute foar de bern en de âlders en dan stiet alles 
moai by elkoar. Grafiken kinne ek moai digitaal, dan ... Ik sjoch op tsjin noch mear wurk. De 
observaasje fan de KK fyn ik wol hiel moai. Dy binne praktysk. 

 Sels haw ik gjin ûnderfining mei in digitaal portfolio. It soe kinne as alle learkrêften beskikke kinne oer 
brûkber materiaal, sa as goed wurkjende kompjûters ensfh. En dat is lang altyd net it gefal. 
Observaasjes wurde meastal brûkt yn de beukergroepen, mar as jo listen gearstalle dy’t dúdlik binne 
en maklik yn te setten, wylst men sels ek noch lesjout, dan is dat yn myn eagen in goed middel. De 
learkrêft moat witte wêr’t er/se om tinke moat en ek hoe oft er/se dêr in beoardieling oan fêsthinget. 

 Gjin ûnderfining. Earst noch net. 

 Ja, benammen as de digitalisearring fierder giet. 

 Nee, soe wol passe yn oar type ûnderwiis (Jenaplan). 

 Gjin ûnderfining. Moat wol: as se fan de mavo nei it mbo gean (dêr wurdt it in soad brûkt). Frysk kin in 
ûnderdiel wêze. It hat wol in takomst. 

 Gjin ûnderfining. Ja, ik sjoch in rol foar sokke typen evaluaasje. Sjoch hjirboppe foar wêrfoar en hoe 
faak. 

 Ik zie wel nut in een elektronische leeromgeving, waarbij elke leerling zijn eigen portfolio kan 
bijhouden. 

 

 

5. It kombinearjen fan toetsen/evaluaasje mei de oare taalfakken (Nederlânsk en Ingelsk) is neamd op de 

toetsmiddei. Hawwe jo ûnderfining? Is it te dwaan yn de praktyk? Hoe, hoe faak, wêrfoar en wannear? 

 Geen ervaring, geen idee hoe vaak en dergelijke, het spreekt me wel aan. Met een taalportfolio moet 
dit toch kunnen. 

 Gjin ûnderfining en ik sjoch net hoe’t dat moat. 

 Ik sjoch dit net foar my. Wat is dat dan? Kin miskien wol foar mûnlinge taal: wat makket it út oft bern 
it no yn it Frysk sizze of yn it Nederlânsk. It jout it byld fan in bern: technyk, begripend ensfh. 

 Wy biede de fakken op skoalle skieden oan. It soe foar ús dan ek net goed wêze om de toetsen wol te 
kombinearjen. Foar toetsen moatte jo efkes de tiid nimme en goed oan de bern fertelle wat der toetst 
wurdt. Leaver in toets minder as alles troch elkoar. 

 Gjin ûnderfining. Earst noch net. 

 Nee 

 Underfining mei begripend lêzen Cito: útkomst wie gelyk oan dy fan Nederlânsk. Soe yntegraasje 
mooglik wêze? 

 Yn it MFO soe it wol moatte, yn Snits wurket it net. Miskien foar Ingelsk en Frysk? 

 Noch gjin ûnderfining. Ik ferlykje al wol in hiel soad mei de trije talen njonken elkoar. Soms falt it 
kwartsje dan krekt wat rapper as oars. Ik tink dat der foar bygelyks grammatika (lykas op Beyers 
Naudé) wol ien toets makke wurde kin foar alle talen. Foar de wurdskat soe it ek in leuke en handige 
oefening wêze. ‘Kaai’ liket ommers in hiel soad op ‘key’ en sa ûnthâlde se de wurden better. By de 
útspraak lykje bepaalde wurden ek op elkoar en kinst der ek goed in oaren byhelje. Ik tink dat it hiel 
yngewikkeld liket foar de praktyk, mar dat it goed te dwaan is! 

 Liever geen koppeling. Scholen zelf de keuze laten hoe ze de koppeling met andere talen willen 
maken. 
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6. Wat foar suggestjes hawwe jo foar it ferbetterjen fan de oergong tusken p.û. en f.û.? 

 Geen suggesties. 

 Waarme oerdracht nei f.û. mei taalportfolio. 

 Der is no neat. Der komt niks op papier. Miskien einnivo + taaleftergrûn, mar wat dogge se der dan 
mei yn it f.û.? 

 P.û.-skoallen hawwe in goed folchsysteem. Mar as dat folchsysteem net brûkt wurde mei yn it f.û., dan 
sil der net in oergong wêze. Earst oerienstimming krije oer it brûken fan de ynformaasje út it p.û., dan 
de learstof ôfstimme. Yn it p.û. kinne wy learstof yn nivogroepen oanbiede, dat moat dochs yn it f.û. 
ek kinne. 

 Opsetten fan in trijetalige trochgeande learline. 

 Der is no oerlis mei ien skoalle (3TS Ferwert). 

 Underfining no: in soad ynfo giet nei f.û., mar bliuwt stykjen by de mentor. Miskien digitale 
útwikseling fia in systeem as Parnassys? 

 Begjinne mei taalportfolio yn p.û. Keppelje de metoades p.û. en f.û. En nim de differinsjaasje fan p.û. 
oer yn it f.û. 

 (1) In dúdlik oerdrachtsdokumint (papier én digitaal) mei wat it bern al kin op it mêd fan de trije talen. 
It giet dan om mûnling, lêzen, skriuwen en harkjen. It soe moai wêze as der in CEFR nivo of sokssawat 
oan ferbûn is, dan witte dosinten f.û. op hokker nivo oft sy de taal wer oppakke kinne. Oanjaan oft der 
wol/net in ôfslutend eksamen dien is. (2) In taalkaart meitsje fan elk bern (thússituaasje, wêr hokker 
taal prate ensfh.) (3) In taalportfolio meinimme. (4) F.û. moat fan p.û. leare as it giet om 
differinsjearjen en mei ferskillend didaktyske wurkfoarmen wurkjen.Net alle bern hoege itselde, 
klassikale te dwaan! 

 

7. Hoe sjogge jo de takomst mei it gebrûk fan tablets en kompjûters? Hoe is de situaasje no en hoe wurdt dy de 

kommende jierren? 

 Toegang tot databanken met (informatieve) teksten, filmpjes, in drie talen...... Mogelijk 
instructiefilmpjes...., kinderen zien opnames van hun eigen presentatie en reageren daarop..... 

 Ik tink dat dat in mearwearde hat foar de boppebou fan it p.û. Der binne safolle tapassingen mooglik. 

 Pas op mei de noarmen, skoallen net fergelykje, want dan komt der wjerstân. Kompjûters ++ : 
yndividueel, kin yn de ‘weektaak’ | Net te ôfhinklik wurde, want der is sa faak wat mei. | Finansjeel?? 
Kin it wol? | Der moat ek genôch oerbliuwe foar it gewoane wurkjen yn de klasse: prate, skriuwe, lêze. 
Want it is wol taal, dat dogge je foaral yn it echt. 

 Tablets en kompjûters binne de takomst. Spitigernôch hawwe de measte p.û.-skoallen gjin jild om 
goede materialen te keapjen (is op myn skoalle ek min). Wy dogge ús bêst en it sil yn de rin fan de 
jierren ek wol better wurde. Bern geane maklik mei it guod om. Toetsen moatte wy op dizze tablets 
ensfh. ôfstimme. Bern moatte ek fuortendalik witte wat har skoare is en oft hja nei in heger "level" 
kinne. Dat helpt om de oandacht fan bern fêst te hâlden. Meitsje ek gebrûk fan beleannings, sa as de 
rekkentún docht. Bern kinne medailles winne lykas in grouwe diamant. Dan dogge se tige harren bêst. 

 It gebrûk fan tablets en kompjûters is in kâns, dy’t wy meinimme moatte yn de ûntwikkeling fan 
meartaligens. 

 Der wurdt al regelmjittich mei tablets wurke by Frysk (is foaroprinner). LVS: Som en Mût: Score en 
Tumult - welke rol spelen de leerlingvolgsystemen voor opbrengstgericht werken door scholen? Gerrit 
sjocht sels negatyf tsjin it ferplichte ynfieren fan in LVS oan. 

 No 1 pc/laptop foar 4 á 5 bern. Se brûkt hieltyd mear digitaal. By begripend lêzen is elke oare les no 
digitaal. Se tinkt dat tablets der oer fiif jier binne = folle handiger. 

 (1) No al pilots mei iPads, dat is de takomst. Mear digitaal. Dy kinne wol folle mear ynsetten wurde, ek 
foar toetsen. Al moat ik sizze dat ik no al wurkje mei digitale toetsen foar rekkenjen en dat bern troch 
it grutte oantal typflaters in hiel soad flaters hawwe en de toetsen dus hielendal net goed meitsje. (2) 
It soe mear ynsetten wurde kinne foar leuke, edukative spultsjes en fansels in leuk programma foar it 
lesjaan foar op it digiboerd! (lykas Take it Easy) (3) Eins komt der dus hieltyd mear gebrûk fan 
kompjûter/digiboerd en tablets. Ik soe ek wolle dat bern dêr mear les yn krije en in typdiploma helje! 

 Zie elektronische leeromgeving. 
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8. Fierdere ideeën, fragen, opmerkingen.... 

 Toetsen yn it Frysk moatte bern oansprekke, sa as ek de learmetoade de bern oansprekke moat. 
Safolle mooglik gebrûk meitsje fan moderne learmiddels dy't de bern sels feedback jouwe. Dochs 
moatte wy net ferjitte dat bern ek in boek lêze kinne en dat wy as learkrêften de útspraak fan de taal 
yn de gaten hâlde. 

 Gerrit tinkt wol dat it sichtber meitsjen fan de ynhâld en opbringsten goed is: foar de ynspeksje, foar 
de learling, foar de dosint en foar de skoalle, mar NET iepenbier y.f.m. ôfrekkenjen troch it 
(âlder)publyk. Hy tinkt dat sertifisearring dêryn in rol spylje kin, mar dêr soe wol differinsjaasje yn 
wêze moatte sadat it ek foar net-Frysktalige learlingen wat opsmite kin. 
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Bylage 6. Oersjoch fan de karakteristiken fan de metoadebûne toetsen 

 pû  fû   
 Oefeningen 

Meunstertún 
Sels-evaluaasjes Taalfersoargingstoet

sen 
Feardichheidstoets
en 

Sels-evaluaasjes 

Wat hifket it 
ynstrumint? 

Stavering 
Grammatika 
Wurdskat 

Lêsfeardichheid 
Petearen hawwe 
Mûnlinge presintaasje 
Taalkaart 

Stavering 
Grammatika 
Wurdskat 
Tekstbegryp 

Skriuwfeardichheid
, lêsfeardichheid 
en 
harkfeardichheid 

Lêsfeardichheid 
Petearen hawwe 
Mûnlinge presintaasje 
Taalkaart 

Meitsjen fan 
de toets  

     

Groepen/ 
klassen? 

5-8 5-8, Taalkaart foar 
ûnderbou troch learkrêft 

1, … 1, … 1, … 

Wat is de rol 
fan de 
learkrêft? 

As ûnderdiel 
fan de metoade 
oanbiede/plann
e; 
Monitoarje fan 
foarderingen 
en problemen 

As ûnderdiel fan de 
metoade 
oanbiede/planne/sugges
tjes jaan; 
Feedback jaan fia it DPF 

As ûnderdiel fan de 
metoade 
oanbiede/planne; 
Kontrolearje fan de 
skoare (wurdt 
automatysk neisjoen) 

As ûnderdiel fan de 
metoade 
oanbiede/planne; 
Kontrolearje fan de 
skoare (wurdt 
automatysk 
neisjoen) 

As ûnderdiel fan de 
metoade 
oanbiede/planne/sugges
tjes jaan; 
Feedback jaan fia it DPF 

Wat dogge de 
learlingen? 

Selsstannich en 
op eigen nivo 
hjiroan wurkje 

Folje op basis fan in 
opdracht/taalaktiviteit in 
sels-evaluaasje yn 

Se meitsje de toets as 
ûnderdiel fan de les 

Se meitsje de toets 
as ûnderdiel fan de 
les 

Folje op basis fan in 
opdracht/taalaktiviteit in 
sels-evaluaasje yn 

Foarm  Digitaal  Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal 

Hoefolle tiid 
kostet it 
ynfoljen fan 
de toets? 

Underdiel fan it 
wurkjen mei de 
Meunstertún 
(gjin ekstra tiid) 

5-15 min 10 min 20-30 min 5-15 min 

Is de ôfname 
adaptyf? 

ja nee nee nee nee 

Toetsresultat
en  

     

Yn hokker 
skoare wurdt 
it resultaat 
fan learlingen 
presintearre? 

Net yn in 
skoare, mar yn 
in oersjoch fan 
de 
foarderingen 
(learplan/ -line) 
fia de ‘learning 
analytics’ 

Net yn in skoare, mar 
troch de eigen skoares te 
presintearjen op ‘rubric’-
nivo fan de ferskillende 
sels-evaluaasjes; ek yn 
de tiid mei meardere 
evaluaasjes 

In sifer In sifer Net yn in skoare, mar 
troch de eigen skoares te 
presintearjen op ‘rubric’-
nivo fan de ferskillende 
sels-evaluaasjes; ek yn 
de tiid mei meardere 
evaluaasjes 

Hoe wurdt it 
resultaat 
keppele oan 
it rrF? 

… De sels-evaluaasjes foar 
de ferskillende domeinen 
binne der op ferskillende 
nivo’s 

… Underdielen fan de 
eintoets: keppeling 
op domein / nivo / 
sjenre 

De sels-evaluaasjes foar 
de ferskillende domeinen 
binne der op ferskillende 
nivo’s 

Wurde de 
resultaten ek 
op 
groepsnivo 
presintearre? 

Foar de 
learkrêft is dat 
te sjen fia de 
‘learning 
analytics’ 

Soe kinne (noch net 
makke) 

Foar de learkrêft is 
dat te sjen fia de 
‘learning analytics’ 

Foar de learkrêft is 
dat te sjen fia de 
‘learning analytics’ 

Soe kinne (noch net 
makke) 

Kin de 
learkrêft 
trendanalyzes 
meitsje? 

Soe kinne Soe kinne (noch net 
makke) 

Soe kinne Soe kinne Soe kinne (noch net 
makke) 

 

 




