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Voorwoord

Na enkele maanden onderzoek kan ik concluderen dat het lesgeven in en het examineren van taal op
zeer diverse manieren kan en dat dit in een onderzoek van veel kanten belicht kan worden. Bij het
onderzoeken van dit onderwerp is de verleiding voor mij al snel groot om me te verliezen in details. Ik
hoop dat  ik  toch geslaagd ben om een helder  en samenhangend beeld  te  schetsen van hoe de
moedertaal onderwezen en getoetst wordt in enkele landen en dat ik dit heb kunnen plaatsen in een
relevante achtergrond van hoe de onderwijssystemen eruit zien en van elkaar verschillen. 

Dit werk heb ik niet kunnen doen zonder de inzet van mijn omgeving. Allereerst wil ik vooral
Cito  bedanken voor  de mogelijkheid  om dit  onderzoek  uit  te  voeren  als  stage.  Ik  heb maanden
kunnen werken aan dit onderzoek in een prettige omgeving met behulpzame collega’s. Zo heb ik
enkele keren hulp gehad bij de vertaling van Franse tekst, waarvoor ik Hanna Trommel wil bedanken. 
Extra dank gaat uit  naar  mijn  stagebegeleidster  Karin Heesters,  die ondanks haar drukke schema
steeds tijd heeft kunnen vinden om feedback te geven en mij te betrekken bij andere opdrachten die
niet zozeer met deze stageopdracht te maken hadden, zoals het analyseren van teksten en vragen
voor een eindexamen Nederlands. Ook mijn scriptiebegeleider Frans van der Slik verdient mijn dank
voor het geven van feedback en mij bijsturen in mijn werk. 

Tot slot wil ik ook de makers van de vertaalsoftware van Google bedanken. Deze software
heeft mij ontzettend geholpen met het extraheren van informatie uit Franse en Zweedse teksten. 
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Inleiding

Kritisch evalueren
Voor veel scholieren in Nederland is het een van de spannendste periodes in hun schoolcarrière: De
centrale examens. Deze examens markeren het einde van de middelbare school en geven, samen met
de eerder gemaakte schoolexamens, toegang tot een vervolgopleiding. Rond mei zitten duizenden
scholieren te zweten en te zwoegen om de verscheidene vakken goed af te ronden. Wat minder in de
spotlight komt is het zweten en zwoegen van de makers van deze examens. Ruim voor de afname van
de  examens  zitten  er  vele  uren  werk  in  het  maken  en  evalueren  van  en  het  reflecteren  op  de
examens. De eindexamens worden namelijk altijd kritisch bekeken en beoordeeld. Niet alleen door
de vele leerlingen die elk jaar hun klachten naar LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) toesturen,
ook docenten en toetsontwikkelaars kijken elk jaar kritisch naar de examens. 

Een schoolvak dat elke student moet afronden is Nederlands. Verscheidene hoogleraren en
onderzoekers hebben de afgelopen jaren kritiek geuit op het eindexamen hiervan (Sahadat, 2013;
Truijens, 2013; Vereniging van Leraren in Levende Talen, 2013; Valk, 2013). In 2013 is er zelfs een
petitie  gestart  om  te  komen  tot  een  ingrijpende  herziening  van  het  eindexamen  Nederlands,
ondertekend  door  een  groot  aantal  hoogleraren  en  universitaire  docenten.  In  de  petitie  wordt
gesteld: “We hebben echter grote twijfels of de opleiding tot het huidige eindexamen iets bijdraagt
aan de daadwerkelijke kennis van taal of de taalvaardigheid van de leerlingen” (Neder-L, 2013).

 Ook binnen  Cito  wordt  er  kritisch  gekeken naar  hoe het  gesteld  is  met  de  kwaliteit  en
betrouwbaarheid van de examens, om zo te kunnen bepalen wat men kan doen om tot een beter
product te komen. Cito heeft hiervoor een psychometrische afdeling die objectief en transparant de
kwaliteit van examens probeert weer te geven. Een van de aanpassingen die het centraal examen
Nederlands heeft  ondergaan,  is  het verdwijnen van de grote samenvattingsopdracht.  Deze wordt
vanaf 2015 vervangen door verschillende vragen over een aantal kortere teksten. Dit is gedaan om de
betrouwbaarheid van de toets te vergroten. 

Dat het samenvatten tot problemen kan leiden is al eerder geconcludeerd. Schoonen (1999)
stelt dat leerlingen meerdere samenvattingen zouden moeten maken, zodat voorkennis en affiniteit
met het onderwerp minder van invloed is. Ook zou men moeten kijken naar alternatieven, zoals het
herkennen  van  een  goede  samenvatting  of  het  kiezen  van  de  beste  samenvatting  van  een
tekstfragment uit enkele keuzemogelijkheden. 
 Om een beter beeld te krijgen van hoe een eindexamen van de moedertaal eruit kan zien, is
het niet  vreemd om de blik  te verbreden. Hoe is het onderwijs  geregeld in andere landen? Hoe
beoordelen andere landen de moedertaal van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Wat voor rol
speelt  betrouwbaarheid  hier  in?  Om  deze  vragen  te  beantwoorden  heeft  de  afdeling  centrale
examens  een stageonderzoek  opgestart.  In  een  eerder  onderzoek is  gekeken  naar  de  situatie  in
Duitsland, Finland en Engeland.  In het onderhavige onderzoek is gekeken naar die in Vlaanderen
Frankrijk en Zweden. Hiervoor zijn uiteenlopende bronnen geraadpleegd, van correctiemodellen tot
opinieartikelen.  Zo  is  er  geprobeerd  een  compleet  beeld  te  geven  van  het  onderwijs  in  en  de
examinering van de moedertaal vanuit het oogpunt van de wetenschap, de overheid en de publieke
opinie. 

Met  de  moedertaal  wordt  in  dit  onderzoek  bedoeld  de  dominante  taal  of  talen  in  het
besproken land of gebied. Voor immigranten is dit vaak niet de moedertaal, dus helemaal correct is
de term hier niet. Het gaat echter om de differentiatie tussen de algemene voertaal in een land en
talen die toebehoren aan volken van andere landen of specifieke deelpopulaties.

Vanwaar deze landen/gebieden? 
Het ligt voor de hand om Vlaanderen te onderzoeken. Het grenst immers aan Nederland en het toetst
voor een groot deel van de leerlingen het Nederlands. Ondanks dat ze, in tegenstelling tot Nederland,
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geen  centraal  geregelde  examens  hebben,  scoren  Vlaamse  kinderen  in  internationaal  onderzoek
vergelijkbaar met Nederlandse kinderen wat betreft leesvaardigheid (OECD, 2014).
Frankrijk staat bekend om haar rigide taalbeleid. Al eeuwen wordt centraal geregeld hoe de Franse
taal eruit dient te zien en hebben regionale talen plaats moeten maken voor het Frans. Komt dit
taalbeleid ook terug in de examinering en hoe staat het met de kwaliteit van de toetsing?

Zweden ten slotte is gekozen vanwege de verrassend lage score op leesvaardigheid in het
eerder  genoemde  internationaal  vergelijkend  onderzoek.  Zweden  scoorde  onder  het  OECD
gemiddelde  en  beduidend  lager  dan  omringende  landen.  Wellicht  dat  een  blik  op  het  Zweedse
onderwijssysteem en wijze van examineren een hint geeft voor deze relatief lage score.

Vergelijkend onderzoek
Om de onderwijs- en examensystemen in breder perspectief te plaatsen is er in dit onderzoek ook
naar internationale vergelijkingen gekeken. Als basis hiervoor is er gebruik gemaakt van gegevens van
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Deze organisatie heeft voor een
groot aantal landen de leesvaardigheid getoetst van vijftienjarigen en de geletterdheid van personen
tussen de 16 en 65 (OECD, 2013). Met behulp van gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop
eindexamens  afgenomen  worden  en  de  hoeveelheid  tijd  die  men  in  landen  besteedt  aan
taalonderwijs op de middelbare school, is geprobeerd een verband te vinden tussen onderwijs in de
moedertaal, plus het examineren ervan, en de mate van geletterdheid. 
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Kort overzicht van onderwijs en examinering in Nederland 

In Nederland geldt een leerplicht van vijf tot zestien jaar. Onderwijs in Nederland bestaat eerst uit
acht jaar basisschool voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Vervolgens kunnen kinderen kiezen uit
verschillende vormen van secundair onderwijs, namelijk voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo),  hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo). Voor kinderen met leerproblemen is er het praktijkonderwijs (PrO). Secundair onderwijs duurt
doorgaans vier jaar voor vmbo, vijf jaar voor havo en zes jaar voor vwo. 

Secundair onderwijs wordt in Nederland afgesloten door middel van examens. Het behalen
van de examens biedt naast een afsluiting van secundair onderwijs ook toegang tot vervolgonderwijs,
afhankelijk van het type onderwijs dat afgesloten is. De examens zijn opgedeeld in twee onderdelen,
namelijk centrale examens (CE) en schoolexamens (SE). De schoolexamens worden vanuit de scholen
zelf ontwikkeld en georganiseerd. De centrale examens worden ontwikkeld door Cito, onder toezicht
van  het  College  voor  Toetsing  en  Examens  (CvTE).  Het  CvTE  produceert  de  constructieopdracht
waarin informatie staat over zaken als de verdeling van de vragen over de examenstof, de keuze van
teksten en contextmateriaal en de toe te passen vraagvormen. Toetsdeskundigen bij Cito maken, in
samenwerking  met  docenten  van  vakgebieden,  conceptexamens.  Deze  worden  door  het  CvTE
beoordeeld en dus goed- dan wel afgekeurd. 

Voor het vak Nederlands op havo en vwo zijn er zes domeinen opgesteld waarin de doelen
geformuleerd  staan  die  behaald  moeten  worden  aan  het  eind  van  de  middelbare  school.  Deze
domeinen  zijn:  Leesvaardigheid,  mondelinge  taalvaardigheid,  schrijfvaardigheid,  argumentatieve
vaardigheden, literatuur en oriëntatie op studie en beroep (Examenprogramma Nederlandse taal en
literatuur havo/vwo, 2013). De leerplannen zijn opgesteld door Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO). 

Bij het centraal examen Nederlands worden leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden
getoetst.  De rest  van de domeinen, met uitzondering van oriëntatie op studie en beroep,  wordt
getoetst tijdens schoolexamens. De vragen zijn een combinatie van open en gesloten vragen op basis
van één lange tekst en enkele korte teksten. Tot het centraal examen van 2014 bestond één vraag uit
het  samenvatten  van  een  tekst.  Deze  vraag  is  vervangen  door  vragen  waarbij  leerlingen  de
hoofdgedachte uit  een tekst(deel)  kunnen halen.  Onjuist  taalgebruik  en incorrecte formuleringen
worden ook niet meer beoordeeld, aangezien schrijfvaardigheid niet een van de te toetsen domeinen
is. 

Het  corrigeren  van  centrale  examens  gebeurt  door  twee  personen,  op  basis  van  vooraf
opgestelde  richtlijnen  en  correctiemodellen.  Allereerst  beoordelen  de  eigen  docenten  van  de
leerlingen de examens. Vervolgens worden de examens beoordeeld door een tweede docent van een
andere  middelbare  school,  die  ook  de  annotaties  en  opmerkingen  van  de  eerste  beoordelaar
ontvangen heeft. De uiteindelijke score wordt uiteindelijk in overleg tussen de twee beoordelaars
gegeven. 
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Resultaten eerder onderzoek

In een voorgaand onderzoek door Groenewegen (2014), ook in opdracht van Cito, is gekeken naar
hoe men de moedertaal toetst in Duitsland, Finland en Engeland. De resultaten van dat onderzoek zal
ik hier kort bespreken. 

In Duitsland is het onderwijs  niet op landelijk  niveau centraal geregeld,  maar bepalen de
deelstaten hoe het onderwijs ingevuld moet worden. Elke deelstaat heeft een eigen Ministerie van
Onderwijs. In het onderzoek is gekeken naar de invulling van examineren in drie deelstaten, namelijk
Beieren, Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein. Het meest vergelijkbaar met havo in Duitsland is
realschule, dus daar is vooral op gefocust.

 In Beieren wordt Duits aan het eind van secundair onderwijs getoetst aan de hand van een
essay  of  een  tekstanalyse.  In  Noordrijn-Westfalen  bestaat  het  eindexamen  Duits  uit  lees-  en
schrijfopdrachten  en  het  eindexamen  Duits  bestaat  in  Sleeswijk-Holstein  uit  de  onderdelen
leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en woordverklaring. De examens worden per deelstaat door het
lokale  Ministerie  van  Onderwijs  ontwikkeld.  De  examens  worden  in  de  benoemde  deelstaten
nagekeken door docenten, op basis van aangeleverde richtlijnen. Ze zijn niet ontwikkeld op basis van
psychometrische theorieën.

 Ter afsluiting van het secundair onderwijs  in Engeland doen leerlingen examens voor de
General Certificate of Secondary Education (GCSE) en vervolgens de pre-universitaire ‘A-levels’ van
twee jaar.  Voor het vak Engels  worden leerlingen getoetst op lezen, schrijven en spreken. Er zijn
verscheidene  exameninstituten  die  examens  ontwikkelen.  Scholen  mogen  zelf  bepalen  bij  welk
instituut zij examens afnemen. Het beoordelen gebeurt door beoordelaars van de instituten. Dit zijn
gekwalificeerde docenten of docenten die maximaal vijf jaar met pensioen zijn. Senior beoordelaars
waarborgen de kwaliteit van beoordelen, door steekproefsgewijs de beoordelaars te beoordelen. 

 Het eindexamen in Finland wordt twee keer per jaar gegeven, in de lente en in de herfst. Het
examineren van de moedertaal kan Fins, Zweeds of Sami zijn. Voor het Fins en Zweeds bestaat het
examen uit een essay schrijven en het toetsen van begrijpend lezen. Voor het Sami is er alleen een
essay schrijven. Een examencommissie ontwikkelt deze toetsen. Deze commissie bestaat uit docenten
en mensen die verbonden zijn aan een universiteit. Het beoordelen gaat in twee stappen. Eerst kijken
de docenten van de leerlingen zelf de examens na en geven een adviescijfer. Vervolgens beoordelen
ook mensen namens de examencommissie de examens. Als het verschil tussen docent en de eerste
beoordeling van de examencommissie te sterk afwijkt, kijkt een derde of zelfs vierde beoordelaar na. 
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Vlaanderen

Hoe ziet het onderwijs in Vlaanderen eruit?
Organisatie
In  Vlaanderen  valt  het  onderwijs  onder  het  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming.  Dit  is  de
overkoepelende naam van vijf autonome organisaties die samen de Vlaamse onderwijsadministratie
vormen (Ministerie van Onderwijs en Vorming, z.d.). Dit zijn de volgende:

- Het Departement Onderwijs en Vorming.
- Het  Agentschap  voor  Onderwijsdiensten  (AgODi)  (basisonderwijs,  secundair  onderwijs,

deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, inspectie en begeleiding).
- Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS).
- Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV).
- Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).

Het  voormalige  Agentschap  voor  Onderwijscommunicatie  (AOC)  is  van  juli  tot  december  2014
geïntegreerd in het Departement Onderwijs en Vorming. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) tot slot is
de strategische adviesraad voor het beleidsdomein. De structuur is te zien in figuur 1: 

Figuur 1.1: Organogram Vlaams onderwijs (Ministerie van Onderwijs en Vorming, z.d.). 
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Secundair onderwijs
Het is voor kinderen in Vlaanderen verplicht om vanaf hun zesde naar school te gaan en twaalf jaar
onderwijs  te  volgen.  Dit  behelst  zes  jaar  basisonderwijs  en  zes  jaar  secundair  onderwijs.  Het
secundair  onderwijs  is  opgedeeld  in  drie  graden  van  twee  jaar  (Nicolaas  &  Vanhooren,  2008;
Kuhlemeier,  2006;  Agentschap  voor  Onderwijscommunicatie,  z.d.).  De  eerste  graad  is  een
observerende  graad  en  is  dan  ook  voor  scholieren  grotendeels  gelijkwaardig,  met  alleen  een
onderscheid tussen graad a en graad b. Graad a is de algemene graad, graad b is vooral bedoeld voor
leerlingen die moeite hebben met theoretische stof. 

In de tweede graad vindt er een splitsing plaats tussen algemeen secundair onderwijs (aso),
het technisch secundair onderwijs (tso), het kunstsecundair onderwijs (kso) en het beroepssecundair
onderwijs (bso). Deze graad staat bekend als de oriënterende graad, waarbij leerlingen uitgedaagd
worden een keuze te maken welke richting ze uit willen wat betreft arbeidsperspectief. De aso is de
opleidingssoort die het meest overeenkomt met de havo en vwo in Nederland, waarbij scholieren
algemeen worden opgeleid om door te stromen naar een hoge school of universiteit. Bij tso is er
aandacht voor technische vakken en worden scholieren vaak al tot een bepaald vakgebied opgeleid.
Bij  kso worden scholieren naast de algemene vakken ook onderwezen in bepaalde kunsten, zoals
beeldende  kunst.  Het  bso  is  een  praktische  opleiding,  waarbij  men vooral  een  beroep  aanleert,
vergelijkbaar met het vmbo in Nederland. Vanaf de tweede graad in het secundair onderwijs krijgen
de  leerlingen  gemeenschappelijke  vakken  en  vakken  die  onderdeel  zijn  van  een  bepaalde
studierichting.  Voor  het  aso  zijn  voorbeelden  van  studierichtingen  humane  wetenschappen,
economie of klassieke talen. 

In de derde graad is het aanbod van studierichtingen groter. Verder is er in de derde leergraad
een vrije ruimte van 1 à 5 lesuur per week, waarbij vakken als Spaans of extra lessen Engels kunnen
worden gevolgd. Na twee jaar derde graads onderwijs in het aso, kso of tso krijgt men een diploma
secundair onderwijs. Bij het bso krijgt men na twee jaar derde graad een getuigschrift, maar kan men
ervoor kiezen een derde jaar te doen, waarbij men bij succesvolle afronding ook een diploma kan
krijgen. 

Het  afronden  van  een  graad  in  secundair  onderwijs  gebeurt  door  de  delibererende
klassenraad  (Vlaams  Verbond  van  het  Katholiek  Secundair  Onderwijs,  2012).  Dit  is  een  groep
leerkrachten die onder leiding van de directie of een afgevaardigde van de directie bepaalt of een
leerling wel of niet door kan gaan naar de volgende graad of hoger onderwijs. Hiervoor moet men
wel hun besluit kunnen motiveren op basis van een dossier. Een voorbeeld van hoe dit in de praktijk
eruit ziet is te zien op de website van Koninklijk Technisch Atheneum Diest (z.d.). Deze school deelt de
beslissing op in drie fasen: Advies, beraadslaging en beslissing. Er wordt meerdere keren benadrukt
dat het besluit niet voortkomt uit “een mathematische optelling van de cijfers van alle vakken”. Op
basis van evaluaties van de docenten per leerling, waarbij gelet wordt of de leerling de eindtermen
behaald heeft van de vakken, neemt de raad een beslissing. Er zijn drie mogelijke uitkomsten: Een
leerling kan een a-attest,  een b-attest  of  een c-attest  krijgen. Bij  een a-attest is  de leerling goed
bevonden om naar  het  volgende leerjaar  of  hoger onderwijs  te  gaan.  Bij  een b-attest  is  er  een
clausule  die  bepaalt  dat  de  leerling  niet  gereed  is  voor  sommige  onderwijsvormen  of
studierichtingen. Bij een c-attest is de leerling voor het leerjaar gezakt. 

Voor mensen zonder diploma of getuigschrift is het mogelijk deze door zelfstudie te halen bij
de examencommissie secundair onderwijs, geregeld vanuit het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs en
Vorming. 

Koepelstructuur
Scholen  in  het  secundair  onderwijs  zijn  onderdeel  van  onderwijskoepels.  Deze  bepalen  ook  de
invulling  van wat scholen minimum moeten behandelen en waar ze  naartoe moeten werken.  Ze
moeten  zich  wel  houden  aan  de  basisvoorwaarden  die  door  de  overheid  zijn  opgesteld,  de
zogenaamde “eindtermen”.  De koepels zijn in drie onderwijsnetten in te delen (Agentschap voor
Onderwijscommunicatie,  z.d.):  Gemeenschapsonderwijs  (Go!),  officieel  gesubsidieerd  onderwijs
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(OVSG  en  POV)  en  vrij  gesubsidieerd  onderwijs  (de  koepels  met  een  religieuze  of
levensbeschouwelijke inslag, zoals VSKO). Verder zijn er ook privéscholen die geen subsidie krijgen.

De vier grote koepels zijn:

- VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs). Dit is de grootste koepel op basis
van een confessioneel karakter.

- GO! (gemeenschapsonderwijs). Dit waren vroeger de staatsscholen of de rijksscholen. 
- OVSG (het Onderwijssecretariaat Van de Steden en Gemeenten). 
- POV (het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen). 

Daarnaast zijn er nog vier kleinere koepelorganisaties die samen het OKO (Overleg Kleine
Onderwijsverstrekkers) vormen:

- FOPEM (de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen).
- De Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen.
- IPCO (de Raad van Inrichtende Machten van het Protestants Christelijk Onderwijs).
- VOOP (het Vlaams Onderwijs Overleg Platform).
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Hoe zien de examens in Vlaanderen eruit?
Wat zijn de doelen?

Eindtermen
De overheid heeft per vak, per graad en per onderwijsvorm eindtermen opgesteld. Het Ministerie van
Onderwijs  en Vorming (2014)  omschrijft  dit  als  “minimumdoelen op het vlak van kennis,  inzicht,
vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een
bepaalde leerlingenpopulatie”. Naast deze vakgebonden eindtermen zijn er ook vakoverschrijdende
eindtermen.  Dit  zijn  minimumdoelen  die  de  vakgebieden  overstijgen. Al  deze  eindtermen  zijn
openbaar en beschikbaar via de site van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming.

Over  de  eindtermen  meldt  men  dat  ze  in  dienst  staan  van  algemeen  maatschappelijk
functioneren,  persoonlijke  ontwikkeling  en  het  voorbereiden  op  verdere  studieloopbaan  en
beroepstraject.  Voor  het  vak  Nederlands  specifiek  verwacht  men  dat  leerlingen  literaire  teksten
kunnen lezen en Nederlands zowel goed kunnen produceren als verwerken.

Bij de uitgebreide specifieke uitwerking van de eindtermen voor Nederlands in de derde graads
aso, de periode die het meest lijkt op einde middelbare school op niveau havo/vwo, baseert men zich
op zes deelgebieden. Deze zijn: Luisteren, spreken/gesprekken voeren, lezen, schrijven, literatuur en
taalbeschouwing (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2014).  Deze deelgebieden zijn vervolgens
opgedeeld in 33 concrete doelen, die soms weer opgedeeld zijn in deeldoelen. Een voorbeeld van
een uitgewerkt doel: 

De leerlingen kunnen op structurerend niveau t.a.v. een onbekend publiek:
- instructies geven.
- gedocumenteerde informatie presenteren.
- een sollicitatiegesprek voeren.

Deze  zes  deelgebieden  in  Vlaanderen  overlappen  deels  met  de  zes  domeinen  van  het
examenprogramma  Nederlands  in  Nederland  (Examenprogramma  Nederlandse  taal  en  literatuur
havo/vwo,  2013).  Wat  verschilt  is  dat  in  Vlaanderen  de  luistervaardigheid  en  taalbeschouwing
domeinen zijn en in Nederland niet. Nederland heeft argumentatieve vaardigheden en oriëntatie op
studie en beroep als domeinen, in tegenstelling tot Vlaanderen. 

Leerplannen
De koepels gebruiken de eindtermen als leidraad voor leerplannen, die ook per vak zijn opgesteld.
Scholen behoren tot een koepel en volgen de leerplannen van hun koepel, maar ze zijn erg vrij in de
invulling van het vak.  Het leerplan derde graad aso Nederlands (2014) van VVKSO (Vlaams Verbond
van het Katholiek Secundair Onderwijs), onderdeel van VSKO dat over secundair onderwijs gaat, stelt
bijvoorbeeld  dat  het  een  halfopen  leerplan  is,  met  ruimte  voor  eigen  invulling.  De  eindtermen
betreffen alleen het wettelijk voorgeschreven minimum. Het leerplan bevat echter meer en is voor de
leerlingen bindend. Er is geen indeling in eerste en tweede jaar in de derde graad. De leerdoelen en
eindtermen hoeven pas aan het einde van de graad, dus na twee jaar, gerealiseerd te zijn. 

In de praktijk komen de leerdoelen tussen de koepels behoorlijk overeen, waarbij er alleen
wat accentverschillen zijn, bijvoorbeeld in de mensvisie. Zo bevat het VVKSO een hoofdstukje waarin
staat dat de koepel een type onderwijs  nastreeft  dat de leerlingen vormt volgens een Christelijk
mensbeeld. 

Hoe worden de doelen getoetst?
Het toetsen en evalueren van leerlingen laten de koepels voornamelijk over aan de scholen. Ze geven
wel  tips  en  suggesties,  al  dan  niet  in  de  vorm  van  cursussen  of  boeken,  maar  de
eindverantwoordelijkheid ligt bij de docenten. Deze vrijheid benadrukt men ook in de leerplannen. Zo
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staat er in het leerplan van GO! (Pedagogische begeleidingsdienst GO!, 2007): “Het uitschrijven van
een  evaluatiebeleid  is  EEN  VAN  DE  VELE  BEVOEGDHEDEN  VAN  DE  SCHOOL.  [sic]  Deze  kan  er
bijvoorbeeld toe beslissen om geen examens af te nemen, maar om louter permanent te evalueren”
(p.57). In het leerplan van VVKSO (2014) staat expliciet dat de vakgroep het te scoren niveau bepaalt. 

Kritiek op examens
Er zijn dus geen centrale examens zoals in Nederland. Er lijkt in sommige kringen zelfs een groot
wantrouwen  te  zijn  tegen  centrale  toetsing.  Zo  is  er  in  Peiling  Nederlands  in  de  derde  graad
algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs (Vlaamse Overheid, 2010), geschreven in opdracht
van de Vlaamse overheid, een kopje met de titel “Is dit de voorbode van centrale examens?” Het
antwoord dat de auteur geeft is dat Vlaanderen daar absoluut niet voor kiest. Nadelen van centrale
examens die genoemd worden zijn klaarstomen van leerlingen, ongenuanceerde vergelijkingen en
hitparades van scholen en de daaruit voortvloeiende onterechte concurrentie.

Ook  in  Studie  naar  de  wenselijkheid  en  haalbaarheid  van  de  invoering  van  centrale
taaltoetsen in  Vlaanderen (Colpin,  Gysen,  Jaspaert,  Heymans, Branden & Verhelst,  2006)  worden
argumenten en studies aangehaald voor en tegen een centraal taalexamen, waarbij de nadruk vooral
op de nadelen lijkt te liggen. Zo wordt er gesteld:

Taaltoetsen, vooral die toetsen die een aura van objectiviteit uitstralen vanwege hun uniform,
gestandaardiseerd karakter, hun waterdichte scoringswijzers, en hun vastliggende cesuren of
normen, hebben het potentieel om beslissingen aangaande doorverwijzing of oriëntering van
leerlingen een even objectief en onaanvechtbaar aura te geven, en andere factoren die van
belang zijn bij een oriëntering (bredere kijk op de competenties van de leerling, interesse en
toekomstperspectieven van de leerling zelf, studiehouding, etc.) te overtroeven (Colpin et al.,
2006, p. 46).

Verdere kritiekpunten zijn dat een dergelijke toetsing veel macht geeft aan de toetsontwikkelaars ten
koste van docenten, dat leerlingen dan meer worden klaargestoomd om toetsen te maken in plaats
van  echt  de  vakken  te  leren  en  dat  leerlingen  worden  geïdentificeerd  aan  de  hand  van
toetsresultaten, in plaats van de beoordeling van docenten. In totaal geven de auteurs vijftien kort
uitgewerkte punten van kritiek.  1 De auteurs nuanceren dit wel door te stellen dat men met deze
kritiek “vooral de uitwassen aan de kaak stellen van een te strak doorgedacht systeem van centrale
toetsing” en dat veel van de boven aangehaalde punten gebaseerd zijn op kleinschalige studies of op
theoretische pleidooien. Ook erkennen de auteurs dat de school een correcter zicht op haar interne
kwaliteitszorg ontwikkelt en een meer informatierijke omgeving door haar uitkomsten te vergelijken
met  de  resultaten  van  andere  scholen  die  onder  vergelijkbare  omstandigheden  aan  dezelfde
doelstellingen werken.

In een interview in het tijdschrift  Schoolbestuur (Meulenbeld, 2010) stelt Roger Standaert,
directeur  Curriculum  voor  het  Vlaamse  ministerie  van  Onderwijs:  “Onderwijs  louter  gericht  op
meetbare output leidt tot een middelmatige samenleving” (p.4). Hij is van mening dat niet meetbare
aspecten van onderwijs, zoals solidariteit, samenwerken, gemeenschap en ‘geluk is meer dan alleen
geld verdienen’ niet relevant meer worden gevonden. Dat wat meetbaar is wordt de norm en dat
leidt er toe dat toetsen het belangrijkste wordt in het onderwijs. Als nadeel van het Vlaamse systeem
noemt hij wel dat door de vrije invulling van de leerplannen de verschillen tussen scholen groter zijn
dan in Nederland en dat ze slecht te vergelijken zijn. “Met hetzelfde niveau haal je op de ene school
wel een diploma dat je op een andere school niet haalt”, aldus Standaert (p. 7).

Wat betreft onderwijs en examinering in literatuur merkt Nicolaas (2013) op dat er weinig
verschil is tussen Vlaanderen en Nederland. Dit heeft vooral ook te maken met het feit dat literatuur
ook in Nederland niet centraal getoetst wordt. In Nederland zou het literatuuronderwijs zelfs meer

1 Zie Bijlage 1.
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uiteen kunnen lopen dan in Vlaanderen, omdat in Nederland geen koepels zijn die de stof aansturen.
Hij concludeert dat de doelen voor literatuuronderwijs tussen Vlaanderen en Nederland vergelijkbaar
zijn, namelijk het ontwikkelen van een competentie om literatuur te lezen. 

Toetsmateriaal
Er zijn enkele instanties die toetsmateriaal in Vlaanderen aanbieden. Een voorbeeld van dat materiaal
is  Klaar  voor  hoger  onderwijs? Dit  is  een  digitaal  instrument  dat  ontwikkeld  is  door
Arteveldehogeschool  om leerlingen van  secundair  onderwijs  te  evalueren of  ze  de  competenties
bezitten om naar hoger onderwijs te gaan, onder andere op het gebied van taal. Scholen kunnen dit
digitaal aanvragen en aan leerlingen voorleggen. Volgens de website is er behoefte aan een dergelijke
test, omdat leerlingen vaak geen goed zicht hebben op wat ze moeten kunnen en weten voor hoger
onderwijs  en  of  ze  het  gewenste  niveau  gehaald  hebben.  Aan  bod  komen  academische
woordenschat, spelling, grammatica, schrijven, lezen en luisteren. Voorbeelden van opgaven zijn:

 

Onderzoek  van  Van  Houtven,  Peters,  &  El  Morabit  (2010)  toont  ook  aan  dat  er  daadwerkelijk
moeilijkheden zijn wat betreft de Nederlandse taal voor veel leerlingen in het hoger onderwijs. Op
beschrijvend niveau gaat het goed, maar als men informatie uit meerdere teksten moet vergelijken
ontstaan er problemen. Ook zijn er problemen bij het samenvatten. De onzekerheid en de problemen
met betrekking tot het Nederlands lijken een gevolg te zijn van het niet centraal regelen van een
eindtoets, waardoor men niet goed weet of iemand voldoet aan bijvoorbeeld de taaleisen. 

Het lijken alleen gesloten vragen te zijn. Na het afronden van de vragen krijgen de leerlingen een
score. Dit kunnen er drie zijn, een min, een plus/min of een plus, dat staat voor laag, gemiddeld en
hoog. Per deelgebied wordt er een score gegeven. 

Een  ander  initiatief  met  betrekking  tot  toetsen  is  het  project  Klascement.  Dit  is  een
portalwebsite die ontwikkeld  is  door het Ministerie van Onderwijs  en Vorming,  waarop een zeer
uitgebreid  scala  aan  les-  en  toetsmateriaal  beschikbaar  is.  Personen en  organisaties  kunnen zelf
materiaal  toevoegen  en  opvragen,  zowel  gratis  als  tegen  betaling.  Er  zijn  door  de  site
kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan het ingezonden materiaal moet voldoen. Daarnaast werkt de
site met een scoresysteem en houdt deze bij hoeveel hits elk inzending gekregen heeft. Op moment
van typen zijn er meer dan 30.000 leermiddelen gedeeld door ongeveer 75.000 leden. Een specifiek
project  van  deze  site  is  De  lat  hoog  voor  talen,  ook  te  bereiken  via
http://www.delathoogvoortalen.be/, waarbij vooral het taalonderwijs centraal staat.
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Examencommissie
Zoals  eerder  vermeld  is  er  voor  mensen  zonder  diploma  de  mogelijkheid  om  een  diploma  of
getuigschrift te halen door middel van het behalen van examens van de examencommissie. Tot 2010
ging dat gepaard met een cursus die gegeven werd door  BIS (Begeleid Individueel  Studeren).  Dit
cursusmateriaal is inmiddels via Klascement verkrijgbaar. Deze examens zijn de enige examens die
centraal georganiseerd zijn. De verdeling van de examens Nederlands zijn te zien in figuur 1.2:

Figuur 1.2: Verdeling examens Nederlands van examencommissie (Agentschap voor Kwaliteitszorg in
Onderwijs en Vorming, 2014).

Hoe benoemen de koepels de rol van betrouwbaarheid?
De kwaliteit van toetsen wordt door het gebrek aan centrale examens niet gegarandeerd. Om toch te
zorgen dat  de docenten genoeg aandacht  besteden aan zaken als  validiteit  en betrouwbaarheid,
geven de koepels tips en uitleg. Er wordt in de literatuur echter wel verwarrend omgegaan met het
begrip betrouwbaarheid. 

GO!  heeft  het  boekje  Evaluatiepraktijk  op  school.  Tien  pijlers  voor  een  kwaliteitsvolle
leerlingenevaluatie uitgebracht. Ook andere koepels geven handvatten voor docenten om ervoor te
zorgen dat de toetsen die ze maken betrouwbaar zijn. De invulling van het begrip betrouwbaarheid
wordt soms wel oppervlakkig gedaan. Zo stelt VVKSO (2014) in haar leerplan: 

Betrouwbaarheid wordt het beste gegarandeerd door: het opstellen van evaluatiecriteria. […]
Door met criteria te werken wordt de evaluatie ook transparanter voor de leerlingen. Voor
het  opstellen  van  criteria  kun  je  bijvoorbeeld  werken  met  begrippen  zoals  gepast,
aantrekkelijk, correct en begrijpelijk (pp. 78 -79).

Hoe deze  criteria  eruit  moeten  zien werkt  men niet  uit,  maar  laat  men aan de docenten.  Voor
uitgebreidere uitleg en suggesties geven enkele koepels ook cursussen.  Zo biedt OVSG de cursus
Evalueren: we doen het elke dag! aan.2  Ook geeft men tips in hun leerplan als: “Het materiaal voor
een leestoets is liefst authentiek (originele lay-out), gevarieerd, getuigt van een leerlijn, stimuleert tot
sneller en efficiënter lezen en tot kritische reflectie” (Pedagogische begeleidingsdienst OVSG, 2014, p.
58).

2 http://nascholing.ovsg.be/nascholing-en-service/nascholing/evalueren-we-doen-het-elke-dag. 
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In de leerplannen wordt ook sterk een evaluatie als samenwerking tussen leerling en leraar
voorgesteld.  VVKSO (2014)  stelt  voor leerlingen te betrekken bij  de evaluatieprocedures,  door ze
bijvoorbeeld  zelf  te  laten  reflecteren.  Ook  OVSG  (2014)  stelt  een  samenwerking  voor  tussen
leerlingen  en  leerkrachten  op  het  gebied  van  evalueren.  Dit  zou  de  betrokkenheid  en
verantwoordelijkheid van leerlingen vergroten en ze helpen de leerstof beter te verwerken.  Deze
ideeën van wisselwerking tussen leerlingen en docenten wat betreft evaluatie lijken haaks te staan op
het idee van centrale examens, waarbij leerlingen niet betrokken zijn bij de evaluatie.

Toolkit breed evalueren
Vanuit de overheid is er ook aandacht voor het juist evalueren van leerlingen. Zo is er de toolkit
competenties Nederlands breed evalueren (Centrum voor Taal en Onderwijs, 2013) ontwikkeld, die
uitgebreid  informatie  levert  over  hoe  een  docent  de  taalvaardigheid  van  leerlingen  zou  kunnen
evalueren.  Het  biedt  onder  andere  een  stappenplan,  geeft  tips  hoe  men  een  goed  evaluatie-
instrument opstelt, hoe men een evaluatie-instrument beoordeelt en geeft een vergelijkend overzicht
van  bestaande  evaluatie-instrumenten.  Het  gaat  hier  over  zowel  toetsen  als  over  hoe  men  kan
evalueren door middel van observatie en portfolio’s. Heel concreet wordt het vaak niet, het is vooral
een breed hulpmiddel. Dit is samengevat hoe je tot een goed evaluatie-instrument komt volgens deze
toolkit: 

- Kies het type instrument (klassieke toets, portfolio, observatiewijzer, …) op basis van de
competentie die je in kaart wilt brengen.

- Verzeker de betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces.
- Kies authentieke en motiverende opdrachten bij het evalueren.
- Maak je evaluatie transparant, dat wil zeggen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van

wat en hoe geëvalueerd wordt (Centrum voor Taal en Onderwijs, 2013, p. 108).

Interessant  ook  is  het  vergelijkende  onderzoek  van  bestaande  evaluatie-instrumenten  voor  het
evalueren van Nederlandse taalvaardigheid.  Hierin is  ook aandacht voor de betrouwbaarheid van
deze instrumenten: 

De meeste instrumenten hebben echter geen betrekking op het laatste jaar aso, maar op eerdere
momenten in het voortgezet onderwijs of het basisonderwijs. Wel is  Klaar voor hoger onderwijs?
besproken. Hieruit blijkt dat de ontwikkelaars van deze toets niets melden over de betrouwbaarheid. 
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Hoe  waarborgt  de  overheid  de  kwaliteit  van  het  vak
Nederlands?

Peiling Nederlands
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen worden er regelmatig peilingen gehouden door het
Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming. In de peiling over de kwaliteit van het vak Nederlands
in de derde graad (Vlaamse overheid,  2010) staat het nut omschreven als:  “Om betrouwbare en
objectieve informatie te verzamelen over de mate waarin ons onderwijssysteem erin slaagt om de
eindtermen daadwerkelijk bij de leerlingen te realiseren” (Vlaamse overheid, 2010, p.3). Opvallend
genoeg was 2010 pas het eerste jaar dat een dergelijke peiling voor het Nederlands in de derde graad
werd gehouden. 

In de peiling zijn drie van de zes eindtermen getoetst. Leesvaardigheid, luistervaardigheid en
het kunnen voeren van een gesprek.3 Schrijfvaardigheid, literaire kennis en taalbeschouwing werden
niet getoetst. Dit zet wel vraagtekens bij in hoeverre deze peiling een representatieve weergave is van
de  kennis  van  de  eindtermen Nederlands.  Bij  de  luistertoets  was  er  opvallend  veel  discrepantie
tussen  de  beoordeling  van  toetsassistenten  en  docenten.  Terwijl  toetsassistenten  94%  van  de
leerlingen gunstig beoordeelden, deden de docenten Nederlands dat maar in 80% van de gevallen.
Voor het aso was de verhouding 96%, versus 87%. Dit verschil heeft volgens de onderzoekers wellicht
te maken met dat de docenten het non-verbale gedrag niet mee konden beoordelen. Een tweede
reden die gegeven wordt is dat de toetsassistenten niet noodzakelijk docenten Nederlands zijn. Toch
werpt dit grote vragen op over de betrouwbaarheid van de beoordeling van de luistervaardigheid.
Welke beoordelingen zijn nu correcter om te bepalen welke leerlingen voldoen aan de eindtermen
luistervaardigheid?  De  interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  lijkt  laag.  De  onderzoekers  laten  een
antwoord op deze vraag achterwege. 

Uit deze peiling blijkt dat 93% van de leerlingen van het aso aan het einde van de derde graad
de einddoelen voor lezen en luisteren beheersen. In de peiling is ook gekeken naar de verschillen
tussen de scholen. Het bleek dat 16 procent van de prestatieverschillen tussen leerlingen verklaard
kon worden door de school waar ze naartoe gingen. 

Onderwijsinspectie
Een  ander  controlemiddel  op  de  kwaliteit  van  onderwijs  is  een  jaarlijks  onderzoek  door  de
onderwijsinspectie,  de  onderwijsspiegel  (Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  &
Onderwijsinspectie, 2014). Deze heeft als doel elk jaar het Vlaams Parlement te informeren over de
kwaliteit van het onderwijs. Over de huidige stand van zaken in Vlaanderen wat betreft evalueren van
leerlingen is men niet positief. Men stelt:

Vlaanderen kiest  voor een systeem zonder centrale  examens.  De klassenraad beslist  met
grote  autonomie  over  de  voortgang  en  studiebekrachtiging  van  leerlingen.  Daar  zou  de
garantie  op  een  valide  en  betrouwbare  evaluatiepraktijk  tegenover  moeten  staan.  De
onderwijsinspectie  is  bezorgd  over  de  kwaliteit  van  de  evaluatiepraktijk  en  -  als  gevolg
daarvan - over de kwaliteit van de studiebekrachtiging (Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming & Onderwijsinspectie, 2014, p.4).

3 Zie Bijlage 2 voor voorbeelden.
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In de onderwijsspiegel  van 2014 brengen de auteurs  drie  processen naar voren die de aandacht
verdienen:

1. meer garanties op een betrouwbare en valide evaluatie van leerlingen.
2. duidelijke onderwijsdoelen voor het hele onderwijsaanbod (curriculum).
3. een meer  doeltreffende leerbegeleiding  (Vlaams Ministerie  van Onderwijs  en Vorming &

Onderwijsinspectie, 2014, p.4).

De onderwijsinspectie concludeert dat het evalueren beter de onderwijsdoelen moet weerspiegelen,
zodat docenten een beter zicht hebben op wat het niveau van leerlingen is en dit correct beoordelen.
De onderwijsinspectie heeft de volgende aanbevelingen met betrekking tot punt 1:

- Zorg  voor  criteria  die  de  minimale  kwaliteitseisen  van  de  evaluatiepraktijk  en
studiebekrachtiging vastleggen. De minimale kwaliteitseisen van de evaluatiepraktijk moeten
voor leraren, leerlingen en ouders duidelijk zijn.

- Bewaak  de  transparantie  van  de  onderwijsdoelen  en  bepaal  op  basis  van  welke
onderwijsdoelen over de voortgang van leerlingen mag worden beslist. Communiceer erover
met leraren, leerlingen en ouders.

- Geef  de onderwijsinspectie een betere juridische grond om uitspraken te doen over een
onvoldoende  evaluatiepraktijk  en  onbetrouwbare  studiebekrachtiging.  Dat  proces  moet
ontegensprekelijk opgevolgd worden als de kwaliteit niet voldoet.

- Bewaak  dat  de  lerarenopleiding  toekomstige  leraren  leert  hoe  ze,  uitgaande  van  de
onderwijsdoelen, op een betrouwbare en valide manier leerlingen kunnen evalueren (Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming & Onderwijsinspectie, 2014, pp. 4-5).

De onderwijsinspectie lijkt zich zorgen te maken over de betrouwbaarheid van het laten slagen van
leerlingen. Er is een wens naar objectieve en transparante criteria om leerlingen te evalueren en de
mogelijkheid om scholen af te kunnen straffen bij nalatigheid. 

De onderwijsinspectie had in 2012-2013 122 scholen in het secundair onderwijs doorgelicht.
Hiervan kregen 35 een gunstig advies, 86 een beperkt gunstig advies en 1 een negatief advies. Bij een
beperkt  gunstig  advies  vraagt  de  onderwijsinspectie  een  verbetering  na  3  jaar.  Het  is  uit  de
onderwijsspiegel  echter  niet  op  te  maken tot  welke  vorm  van  secundair  onderwijs  de  adviezen
toebehoren. Voor de derde graad aso zijn de studierichtingen beoordeeld, maar niet vakken los. Het
is  hierdoor  niet  mogelijk  om  te  zien  hoe  leerlingen  en  scholen  presteren  wat  betreft  het  vak
Nederlands.

Wel zijn er enkele vakken uitgelicht en nader onderzocht. Een van de vakken is Frans in de
eerste graad. Hierover komt men tot enkele negatieve conclusies. Men concludeert dat in bijna 60%
van de  onderzochte  scholen het  evalueren  niet  weergeeft  in  hoeverre  leerlingen de  eindtermen
beheersen. Dit is dus vooral een validiteitskwestie. Dit roept de vraag op of het bij het vak Nederlands
de resultaten zoveel anders zouden zijn. 
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Conclusie Vlaanderen

Vlaanderen is een zeer pluriform gebied wat betreft onderwijs. Er zijn verschillende onderwijskoepels
met eigen leerplannen en elke school heeft veel vrijheid om dit naar de praktijk te vertalen. Wel zijn
de  doelen  die  de  leerlingen  moeten  halen  geformuleerd  door  de  overheid  en  zijn  deze  doelen
verwerkt in leerplannen door onderwijskoepels, zodat de docenten wel een houvast hebben voor wat
ze moeten behandelen. Dit houvast is wellicht iets strikter dan hoe het in Nederland gaat doordat het
in graden van twee jaar de beoogde doelen opstelt. Docenten in Nederland hebben iets meer vrijheid
om tot de uiteindelijke doelen te komen. Het examineren hiervan is echter dan wel veel vrijer in
Vlaanderen dan in Nederland. In Vlaanderen zou het sneller kunnen voorkomen dat een leerling met
dezelfde prestaties op de ene school wel zou slagen, maar op de andere school niet. Door de centrale
examens in Nederland zou dat in Nederland minder snel mogelijk moeten zijn. 

Wat  betreft  de  meningen  over  het  al  dan  niet  centraal  regelen  van  examens  heerst  er
verdeeldheid in Vlaanderen. Van vele kanten worden de voordelen benadrukt, zoals de macht van de
docent  om naar  meer  dingen  te  kijken  dan  alleen  toetsresultaten.  Zo  krijgen  leerlingen  die  wel
genoeg  vaardigheden  in  het  Nederlands  bezitten,  maar  wellicht  niet  goed  kunnen  omgaan  met
getoetst worden, de kans om naar een hoger leerjaar of hoger onderwijs te gaan. 

Deze houding levert echter ook problemen op, zoals geformuleerd in de onderwijsspiegel. Er
zijn vaak geen duidelijke, objectieve criteria waarop de leerlingen beoordeeld worden en er kunnen
grote  verschillen  ontstaan  tussen  verschillende  scholen.  Door  centraal  geregelde eindexamens in
Nederland is er in Nederland meer aandacht aan dat probleempunt van ongelijke examinering tussen
scholen. Leraren hebben soms mogelijk niet de kennis om tot betrouwbare en valide evaluaties te
komen. Dat hiervoor verscheidene cursussen en handleidingen bestaan in Vlaanderen, betekent niet
dat de leraren die ook echt gevolgd of gelezen hebben. Daarbij lijken de tips voor beter evalueren
vaak nogal oppervlakkig. In Nederland is een deel van de examens in handen van mensen die deze
expertise van correct examineren in ieder geval bezitten en voortdurend kritisch kijken naar hoe ze
evalueren. 

Ondanks de vrije manier van examineren en de nadelige gevolgen die dit kan hebben, scoren
de  leerlingen  in  Vlaanderen  wel  hoog  op  leesvaardigheid.  Internationaal  vergelijkend  onderzoek
plaatst Vlaanderen aan de top wat betreft begrijpend lezen (OECD, 2014).  Leraren lijken over het
algemeen goede methodes te hebben om de taalvaardigheid van de leerlingen te trainen. Misschien
dat  de  helder  geformuleerde  eindtermen  en  leerdoelen  genoeg  houvast  bieden  om  een  goed
onderwijsplan te formuleren en dat dit in de praktijk leidt tot een goede leesvaardigheid. 
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Frankrijk

Hoe ziet het onderwijs in Frankrijk eruit?
Organisatie
Het  onderwijs  in  Frankrijk  staat  onder  verantwoordelijkheid  van  het  ministerie  van  nationaal
onderwijs. Frankrijk is verdeeld in dertig academies, onder leiding van rectoren, die verantwoordelijk
zijn voor de invulling van het primaire en secundaire onderwijs (Education.gouv.fr., 2012). Van deze
academies zijn er 26 gevestigd in het Europese Frankrijk en vier in overzeese gebieden (Guadeloupe,
Martinique,  Frans-Guyana  en  Réunion).  Het  bereik  van  de  academie  is  over  het  algemeen
overlappend met de provincies in Frankrijk, afgezien van een paar provincies die opgedeeld zijn in
meerdere academies. Zo is bijvoorbeeld de provincie Rhône-Alpes verdeeld in de academies Lyon en
Grenoble. De rectoren worden benoemd door de president en het kabinet. La direction générale de
l'enseignement  scolaire (Dgesco)  is  verantwoordelijk  voor  de  ontwikkeling  en  uitvoering  van  de
educatieve programma’s. 

Secundair onderwijs
In  Frankrijk  geldt  een  schoolplicht  voor  kinderen  van  zes  tot  zestien  jaar  (Eurypedia  European
Encyclopedia  on  National  Education  Systems,  2014;  Eurydice,  2009;  Ministère  de  l’Éducation
nationale, 2014). Van zes tot elf gaan kinderen naar de école élémentaire, oftewel de basisschool. Het
is  niet  verplicht,  maar  wel  gebruikelijk,  dat  kinderen  voorafgaand  aan  de  basisschool  naar  een
kleuterschool gaan. Na het basisonderwijs gaat men tot ongeveer vijftien jaar naar collège. Dit is te
vergelijken met de onderbouw van de middelbare school in Nederland. Collège is opgedeeld in drie
fases.  De  eerste  fase  is  cycle  d'observation  et  d'adaptation (observatie  en  aanpassing).  Dit  is  te
vergelijken met de brugklas. Het is de gewoonte om de klassen aan te duiden van zesde klas naar de
eerste. De eerste fase is het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en wordt dus ook wel de zesde
klas genoemd. De vijfde en vierde klas behoren tot de cycle central. Dit is de algemene verdieping in
de stof. In deze fase worden leerlingen algemeen en breed opgeleid. Tot slot beschouwt men de
derde klas als de cycle d'orientation, waarin de leerlingen zich voorbereiden op vervolgonderwijs. Bij
het behalen van de derde klas krijgt men een diplôme national du brevet. Met dit diploma krijgt men
toegang tot de volgende fase in het voortgezet onderwijs. 

Na het afronden van collège gaat men twee tot vier jaar naar lycée. Er zijn hierin twee typen
scholen, het  lycée d’enseignement général et technologique en het  lycée professionnel.  Het  lycée
professionnel is beroepsgericht en is te vergelijken met het mbo in Nederland. De leerlingen worden
opgeleid  op  een  beroepsgerichte  manier.  Bij  succesvol  afronden  ontvangt  men  het  certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) of  brevet d’études professionnelles (BEP). Dit staat ongeveer gelijk
aan een mbo-diploma.  

Het lycée d’enseignement général et technologique is te vergelijken met de bovenbouw van
de havo of het vwo. Lycée is opgedeeld in twee fases. Het begint met een jaar cycle de détermination
(besluitvorming).  Dit  is  een  algemeen  jaar.  Vervolgens  komt  de  cycle  terminal,  waarin  men  een
vakkenprofiel kiest. Men kan kiezen uit drie algemene profielen en zes ‘technologische’ profielen, die
beter omschreven kunnen worden als specialisatieprofielen. De algemene profielen zijn scientifique
(S,  wetenschap),  lettres (L,  literatuur)  en  economique  et  sociale (ES,  economie  en  sociale
wetenschappen). Hierbij geniet het wetenschappelijke profiel iets meer prestige, omdat het toegang
geeft  tot  meer  studies.  Deze  richting  wordt  door  de  meeste  leerlingen  gekozen.  In  2013  koos
ongeveer  53%  van  de  leerlingen  in  het  algemeen  onderwijs  voor  het  S-profiel  (Ministère  de
l’Éducation nationale, 2014). De technologische profielen variëren van industriële techniek tot muziek
en dans. 

Bij succesvol afronden van lycée ontvangt men de baccalauréat, vaak ook wel afgekort als le
bac. Een schematisch overzicht van het lycée is te zien in figuur 2.1:
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Figuur 2.1: Schematische weergave van lycée (Ministère de l’Éducation nationale, 2014, p. 19).

Met  het  baccalauréat  heeft  men  toegang  tot  de  publieke  universiteiten.  De  meer  prestigieuze
grandes écoles hebben strengere toelatingseisen, waaronder een toelatingsexamen. Om hier op voor
te bereiden zijn er classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Dit zijn opleidingen die in twee
jaar of drie jaar de leerlingen voorbereiden op toelating tot een grande école. Ook deze opleidingen
hanteren selectiecriteria, zij nemen namelijk leerlingen aan op basis van hun resultaten op het lycée.
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Hoe zien de examens in Frankrijk eruit?
Wat zijn de doelen?
De  vaardigheden  die  leerlingen  moeten  bezitten  aan  het  einde  van  de  middelbare  school  zijn
beschreven door de Franse overheid. De algemene doelstellingen zijn omschreven in zeven punten
(Ministère  de  l'Éducation  nationale,  2008).  Deze  gaan  over  zowel  specifieke  vakgebieden  als
vakoverschrijdende  competenties.  Deze  punten  zijn  Frans,  vreemde  talen,  wiskunde  en  de
wetenschappelijke  methode,  informatievergaring  en  verwerking,  humanistische  cultuur,  sociale
competenties en autonomie en initiatief. 

Voor  Frans  heeft  men  de  doelen  en  de  manier  om  die  te  bereiken  verder  afgebakend
(Ministère de l'éducation nationale, 2011). De drie hoofdpunten zijn schrijven, lezen en spreken en
dit is opgedeeld in specifieke competenties. De meeste aandacht gaat uit naar leesvaardigheid. Een
voorbeeld van hoe het uitgewerkt is, is te zien in figuur 2.2:

Figuur 2.2: Voorbeeld van leerdoel Frans (Ministère de l'éducation nationale, 2011, p. 3):

De  eerste  kolom geeft  weer  wat  er  van  de  leerlingen  verwacht  wordt.  In  het  voorbeeld  is  dat:
“Identificeer, door te schrijven of te spreken, de essentie van een geschreven tekst.” In de tweede
kolom wordt nader beschreven wat er verwacht wordt. In dit geval: 

Identificeren: 
- De aard en herkomst van de tekst
- Wat het onderwerp is (het thema)
- Wat wordt er in de tekst gezegd (opzet)
- De achtergrond (Wie is de auteur? Publiek? Tekstdoel?)

Herformuleren en samenvatten. 

Ten slotte worden er tips gegeven voor docenten over hoe men deze doelen kan evalueren. Om te
identificeren:  “Kies  een  tekst  uit  meerdere  voorstellen  of  vind  een  geschikte  titel.  Schrijf  een
passende introductie.” Om te herformuleren: “Herformuleer vlot de tekst, van een ervaring, van een
stap, van een protocol… in je eigen woorden.” Samenvatten: “Kies de juiste samenvatting van de
gelezen tekst of schrijf het zelf.”

De doelen voor het schoolvak Frans zijn verder per type school nader gespecificeerd. Voor de
algemene  versie  van  het  lycée  bestaat  Frans  vooral  uit  het  bestuderen  van  literatuur
(Education.gouv.fr., 2010). Andere taalvaardigheden, behoren meer tot de stof van école. Naast het
vak Frans is  er ook het vak literatuur,  dat los staat van het vak Frans,  maar inhoudelijk  wel veel
overlap  lijkt  te  hebben.  De  documenten  voor  Frans  en  literatuur,  zoals  de  eindtermen  en
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veranderingen in het curriculum, staan dan ook op de sites van het Franse ministerie van onderwijs
bij elkaar. Van de drie jaar lycée, krijgt men alleen in de eerste twee jaar Frans. Men behandelt twee
onderwerpen per jaar. In het eerste jaar (classe de seconde) zijn de huidige onderwerpen ‘De roman
en het korte verhaal in de 19e eeuw: realisme en naturalisme’ en ‘De poëzie van de negentiende naar
de twintigste eeuw: van romantiek naar surrealisme’. Voor het tweede jaar (classe de première) zijn
de  onderwerpen  ‘de  personages  in  romans:  17e eeuw  tot  heden’  en  ‘poëtische  teksten  en  de
zoektocht naar zingeving: van middeleeuwen tot heden’ (éduscol, 2013). Het hoofddoel voor Frans en
literatuur  wordt  omschreven  als:  "L'acquisition  d'une  culture,  la  formation  personnelle  et  la
formation  du  citoyen" (Het  verwerven  van  een  cultuur,  de  persoonlijke  ontwikkeling  en  de
ontwikkeling tot burger).

De specifieke doelstellingen zijn:

- Het oprichten en versterken van een open literaire cultuur over andere kennisgebieden en
samenleving. 

- De geleidelijke opbouw van een maatstaf voor een historisch perspectief van literaire werken.
- De ontwikkeling van een esthetisch bewustzijn om werken te beoordelen, het analyseren van

de emotie die zij verlenen en dit schriftelijk en mondeling rapporteren.
- De verdere studie van de taal als een bevoorrecht instrument van het denken, manier om

gevoelens en ideeën te uiten en zijn creativiteit en verbeelding uit te oefenen.
- Het ontwikkelen van oordelen en kritisch denken.
- De ontwikkeling van een zelfstandige en verantwoordelijke houding, vooral in het ophalen

van informatie en documentatie. 4

Hoe worden de doelen getoetst?

Algemeen
De leerlingen in Frankrijk sluiten het voortgezet onderwijs af met centraal geregelde examens, met
uitzondering  van  lichamelijke  opvoeding  (Education.gouv.fr.,  2014;  The  Connexion,  2010).  Elke
leerling moet minimaal tien vakken afronden en maximaal dertien. 

Het toetsen gebeurt elk jaar in juni en wordt, net als het diploma dat je er mee kunt halen,
het  baccalauréat,  oftewel  le bac,  genoemd. Deze titel bestaat in Frankrijk  sinds 1808 (Marchand,
2011). Tot 1830 werd het alleen mondeling getoetst, maar vanaf dat jaar kwam er ook een schriftelijk
onderdeel, namelijk voor Frans en Latijn. 

Voor enkele vakken is er aan het eind van het een na laatste jaar een examen. De vakken
waarin men eindexamen doet is afhankelijk van het vakkenprofiel en de keuze voor vakken die men in
dat profiel  gemaakt  heeft.  Het  enige  vak dat in  elk profiel  aanwezig  is  en aan het eind van het
secundair onderwijs getoetst wordt, is het vak filosofie. Opvallend is de grote keuzemogelijkheid aan
vreemde talen waarin men eindexamen kan doen. Men heeft de keuze uit 57 vreemde of regionale
talen. Hiervan zijn 22 vreemde talen en acht regionale talen te kiezen als een verplichte vreemde taal.

Hoe komt de ontwikkeling van de examens tot stand?
De ontwikkeling van de examens begint ongeveer een jaar voordat de examens gegeven worden.
Rond mei krijgt elke academie door het Ministerie van onderwijs een vakgebied toegewezen waar ze
examens voor moeten maken. In juni stelt elke academie examencommissies op die de mogelijke
examens uitwerken.  Deze commissies  bestaan uit  docenten van lycée die  als  competent  worden
beschouwd en een goede afspiegeling zijn van de academie. Deze docenten worden geselecteerd
door de rector van de academie. Het voorzitterschap wordt gedeeld door een onderwijsinspecteur en
een universiteit. Welke personen in een dergelijke commissie zitten is vertrouwelijk. 

4 Zie bijlage 3 voor de originele Franse formuleringen. 
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Van  september  tot  december  werkt  elke  commissie  een  aantal  versies  van  de  examens  uit.  Dit
gebeurt  onder  begeleiding  van  een  onderwijsinspecteur,  die  ook  eventuele  coördinatie  tussen
meerdere commissies in een academie over het zelfde vakgebied aanstuurt. De gemaakte examens
worden in december en januari per examen voorgelegd aan twee docenten van het vakgebied, die
niet betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling. Deze docenten maken dit examen en beoordelen of
het examen haalbaar is, relevant voor het vakgebied is en of er fouten in staan. Op basis hiervan
worden de examens eventueel aangepast. 

De voorzitters bepalen vervolgen welk examen het uiteindelijke examen wordt voor scholen,
welke de staatsexamens en welk examen voor welk gebied geldt, namelijk voor Frankrijk of voor een
van de overzeese gebieden. In maart bepaalt de rector van de academie de definitieve toewijzing van
de examens. Elke academie stuurt in april en mei de examens waar ze verantwoordelijk voor waren in
een beveiligde vorm naar de andere academies. De examens worden per academie op grote schaal
geproduceerd en in enveloppen op een veilige locatie bewaard. Een paar dagen voordat de examens
plaatsvinden  worden  de  enveloppen  naar  de  examenlocaties  gebracht.  Een  overzicht  van  de
verantwoordelijkheden van de verschillende lagen is te zien in figuur 2.3. 
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Figuur 2.3: Overzicht van verantwoordelijkheden van bestuurslagen:

Frans
Frans is een verplicht examenvak in het tweede jaar (première) van het lycée. De examens in dat jaar
worden de épreuve anticipé (vroege test) genoemd. Voor Frans bestaat dit uit twee onderdelen, een
schriftelijk examen en een mondeling examen. Opmerkelijk genoeg is er geen examen Frans in het
laatste jaar (terminale). Wat anders is in Frankrijk dan in Nederland is dat literatuur een apart vak is.
Dit vak wordt door scholieren die het in hun profiel hebben zitten wel in het laatste jaar van lycée
afgerond met een examen.

Schriftelijk examen Frans
Het schriftelijk examen Frans verschilt per studieprofiel,  waarbij leerlingen met het studieprofiel L
een ander examen hebben dan die van ES en S. De leerlingen krijgen andere teksten en andere
vragen, afhankelijk van welk profiel ze gekozen hebben. Ook is er verschil tussen de teksten en vragen
in Frankrijk en de overzeese gebieden. De opzet is wel hetzelfde en men heeft vier uur de tijd om het
examen te maken.

 Men krijgt drie à vier fragmenten literatuur of gedichten. Hierbij is er één vraag over iets wat
de  teksten  verbindt  voor  vier  van  de  twintig  punten.  In  deze  vraag  is  het  de  bedoeling  dat  de
leerlingen de teksten goed gelezen hebben en essentiële zaken eruit weten te halen en deze met
elkaar weten te verbinden. Als tweede opdracht kan men een opdracht kiezen uit drie mogelijke
opdrachten voor zestien punten. Dit kan een bespreking zijn van een van de teksten, maar ook een
algemenere schrijfopdracht die erg vrij is. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende genres van
teksten om te maken, zoals een brief, een betoog of een beschouwing. De link met de teksten kan
ook variëren. Bij sommige opdrachten is het aanhalen van (een van) de teksten essentieel om iets te
kunnen schrijven, bij  andere opdrachten is dat iets minder van belang en gaat het meer om het
schrijven van een goede tekst.

In het examen Frans voor de profielen wetenschap (S) en economie en sociale wetenschap
(ES)  van  2014  kreeg  men  als  teksten  drie  gedichten  van  verschillende  auteurs  uit  verschillende
tijdsperiodes. 5 De eerste vraag over de drie gegeven teksten was als volgt: 

Comment s’exprime le sentiment amoureux dans les trois textes du corpus ?

(Hoe uit men de liefde in de gegeven drie teksten?)

Dit is een opdracht waarbij de formulering van de antwoorden tussen leerlingen behoorlijk uiteen zal
lopen, maar waarbij er wel een redelijk idee is wat goede antwoorden kunnen zijn en welke zinnen
uit de teksten deze antwoorden ondersteunen. Een voorbeeld van een zeer vrije schrijfopdracht als
tweede vraag was onderstaande keuzeopdracht voor het eindexamen Frans voor leerlingen met het
profiel literatuur (L) in 2014:

Posté à une fenêtre, vous observez un lieu de votre choix. En vous inspirant, par exemple, des
procédés employés dans les textes du corpus, rédigez la description détaillée de ce paysage,
de façon à ce qu’elle reflète vos états d’âme (Ministère de l’Éducation nationale, 2014).  

(Stel je ziet een landschap naar jouw keuze door het raam. Schrijf een gedetailleerde beschrijving van
het landschap, terwijl je je laat inspireren door bijvoorbeeld de gebeurtenissen in de teksten, zodat
het jouw gevoel weergeeft.)

5 Zie bijlage 4 en 5 voor de volledige examens Frans (ES) en literatuur van 2014.
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Een van de keuzes in het examen Frans voor de richting wetenschap (S) en Economique et Sociale (ES)
was: 

D’où provient, selon vous, l’émotion que l’on ressent à la lecture d’un texte poétique? Vous
répondrez à cette question en vous fondant sur les textes du corpus ainsi que sur les textes et
œuvres que vous avez étudiés et lus (Ministère de l’Éducation nationale, 2014).   

(Waar komt volgens jou de emotie vandaan die men voelt bij  het lezen van een poëtische tekst?
Baseer je in jouw antwoord op de bijgeleverde teksten en de bestudeerde teksten.)

Examen literatuur
Ook het examen literatuur bestaat uit twee vragen. In 2014 kreeg men 8 punten voor de eerste vraag
en 12 voor de tweede. Beide vragen gingen over het werk van Alfred de Musset. In tegenstelling tot
het examen Frans krijgt men geen bijgeleverde teksten, maar moet men zich baseren op de kennis
die men tijdens de studie heeft opgedaan. Ook is er geen keuze uit meerdere vragen en kreeg men
twee uur de tijd, in plaats van vier uur. 

Mondeling examen Frans
Het mondeling examen bestaat uit twee onderdelen van ongeveer tien minuten, namelijk een exposé
en een entretien (Education.gouv.fr, 2011; Éduscol, 2012). Het eerste deel bestaat uit een mondelinge
analyse  van  een  tekst,  die  voor  elke  leerling  anders  is.  De  examinator  heeft  hierin  alleen  een
luisterende rol. De leerling krijgt een door de docent uitgekozen (fragment van een) literaire tekst,
variërend van een halve pagina tot twee pagina’s, die aansluit bij de literatuur die men behandeld
heeft.  Hierbij  krijgt  men een vraag die  door  de docent  geformuleerd is.  De leerling  krijgt  dertig
minuten om deze tekst goed door te nemen en zich voor te bereiden.

Het  tweede  deel  is  een  interview,  waarbij  door  vraag  en  antwoord  een  dialoog  wordt
gecreëerd.  Er  wordt  hiervoor  dezelfde  tekst  en  hetzelfde  onderwerp  gebruikt  als  in  het  eerste
gedeelte. Het doel hiervan is om dieper op de stof in te gaan en te bekijken hoe goed de leerling is in
het onderhouden van een dialoog. De manier waarop de mondelinge examens geëvalueerd moeten
worden is te zien in figuur 2.3:

Figuur 2.3: Evaluatie van mondeling examen Frans (Éduscol, 2012):
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De drie hoofdzaken waar op gelet wordt zijn expressie, reflectie en kennis. Men moet op basis van
kennis  van  de  literatuur  en  het  lezen  van  de  aangeleverde  tekst  een  degelijke  interpretatie  en
argumentatie  kunnen  formuleren  en  dit  op  een  correcte  wijze  overbrengen.  Voor  het  tweede
onderdeel komt er nog bij dat men kan reageren op relevante vragen en men over zijn standpunt kan
uitweiden. De specifieke evaluatiecriteria verschillen per académie. Een voorbeeld van een specifiek
evaluatieformulier is te vinden in bijlage 6 (Académie Grenoble, 2010). In het voorbeeld is duidelijk te
zien hoe deze drie eerder genoemde hoofdzaken specifiek verwerkt zijn in deeldoelstellingen.

Hoe worden de examens nagekeken?
De antwoorden worden naar enkele duizenden examencentra gestuurd, waarin meerdere mensen
per vak de examens geanonimiseerd nakijken (20 minutes.fr., 2012).  Deze methode voorkomt enige
vorm van bias die een docent ten aanzien van een leerling zou kunnen hebben. In een onderzoek van
Suchaut (2008) staat een aantal onderzoeken opgesomd die aantonen dat zaken als sekse, fysieke
kenmerken en sociale status van leerlingen van invloed kunnen zijn op de normering (Pourtois, 1978;
Weiss, 1969; Spear, 1989; Nilson & Nias, 1977). Wat niet weggehaald wordt is het effect van volgorde
van  de  examens,  ook  wel  het  sequentie-effect  genaamd.  In  een  onderzoek  naar  dit  effect  bij
docenten  in  België  bleek  dat  het  voor  de  cijfers  uitmaakt  wat  voor  kwaliteit  het  voorgaande
nagekeken werk had (De Landsheere, 1992).  

De resultaten van alle vakken worden weergegeven in een heel getal tussen de 1 en de 20.
Hierbij geldt 10 van de 20 als een voldoende. De cijfers van de vakken krijgen vervolgens, afhankelijk
van het gekozen profiel, een coëfficiënt. Voor iemand die het literaire profiel gekozen heeft weegt
bijvoorbeeld  filosofie  zwaarder  mee  dan  wiskunde.  Deze  aangepaste  cijfers  worden  bij  elkaar
opgeteld en gedeeld door het aantal vakken. Het is hierdoor mogelijk een gemiddelde te halen boven
de 20. In 2013 had de leerling met het hoogste gemiddelde een 21.18 (Le Parisien, 2013). 

Als je een gemiddelde van 10 of hoger hebt, ben je geslaagd. Er lijkt geen minimumeis te zijn
per vak. Voor de mensen die gemiddeld tussen de 8 en de 10 gescoord hebben is er de kans om te
herkansen.  Men  mag  twee  vakken  herkansen  die  nu  niet  schriftelijk,  maar  mondeling  getoetst
worden. Het hoogste cijfer, dus die van de eerste kans of tweede kans, telt uiteindelijk mee. 

Met de score kunnen leerlingen een eervolle vermelding krijgen (France-examen.com, 2014):
Assez bien als iemand tussen 12 en 14 gemiddeld heeft gehaald, bien tussen de 14 en 16 en très bien
bij  een  score  van  16  of  hoger.  Sommige  scholen  hanteren  voor  leerlingen  die  zeer  uitstekend
gescoord hebben de onofficiële vermelding félicitations du jury.

Voor  enkele  vakken  is  er  van  te  voren  nog  geen  echte  meetschaal,  te  weten  filosofie,
geschiedenis- aardrijkskunde en Frans (Proust, 2013). Wel zijn er van te voren algemene richtlijnen
opgesteld.  Zo  ook  voor  het  eindexamen  Frans  (Ministère  de  l'Éducation  nationale,  2012).  De
leerlingen moeten kunnen aangeven dat ze de teksten begrepen hebben, moeten op een heldere
manier  hun  mening  kunnen weergeven  en  moeten  dit  doen  met  correct  taalgebruik.  Incorrecte
spelling kan men maximaal bestraffen met twee punten als er meer dan tien ernstige fouten per
pagina staan. Als er ook fouten in de zinsbouw zijn die passages onduidelijk maken, dan kunnen er
nog eens twee punten afgetrokken worden. Ook het niet verwijzen naar de teksten kan puntenaftrek
opleveren,  maar hoeveel  punten dit  moeten zijn  staat  niet  gespecificeerd.  In  de richtlijnen staat
uitgebreid welke elementen in een tekst voor kunnen komen, maar een leerling hoeft niet te voldoen
aan alle genoemde zaken om de volle score te krijgen. 

Voor de specifieke evaluatie stelt een commissie per academie verwachtingen op voor het
corrigeren  van  examens,  op  basis  van  enkele  willekeurige  gemaakte  examens.  In  twee  à  drie
verplichte vergaderingen worden de bevindingen gedeeld met de beoordelaars. Deze manier zorgt
dus op lokaal gebied voor overeenstemming, maar er is geen landelijk correctiemodel.  

De beoordelaars kunnen na het krijgen van de aanwijzingen aan de slag met nakijken. Er
wordt benadrukt dat de beoordelingen goed beargumenteerd dienen te worden (Éduscol, 2009). Als
er problemen of vragen zijn kunnen beoordelaars ook bellen met een centraal team van docenten
per  vakgebied,  die  in  opdracht  staan  van Inspecteurs  d'Académie  -  Inspecteurs  pédagogiques
régionaux (IA-IPR). 
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Elke beoordelaar berekent na het nakijken van de examens wat voor gemiddelde, mediaan en
standaarddeviatie hij heeft voor het nagekeken werk. De beoordelaars komen vervolgens in groepjes
weer  bijeen  en  bekijken  of  er  ongeveer  gelijkwaardig  beoordeeld  is  en  ze  bespreken  de
probleemgevallen. Ook worden alle examens die een 6 of lager hebben gescoord door een tweede
persoon nagekeken, om te verzekeren dat leerlingen echt niet zakken omdat ze pech hadden met de
toewijzing van een bepaalde beoordelaar. 

De resultaten worden publiekelijk bekend gemaakt. Op verscheidene Franse websites kun je
per  achternaam,  per  gebied  zoeken  wie  er  geslaagd  is  en  met  wat  voor  vermelding
(Education.gouv.fr., 2014; Resultatbac2014, 2014). Ook op schoolniveau zijn de resultaten openbaar.
Zo kun je simpelweg via de website van het ministerie van onderwijs bijvoorbeeld voor Parijs een
125-paginatellend document downloaden dat over elk lycée in deze regio het slagingspercentage per
profiel weergeeft (Ministère de l’Éducation nationale, 2013). 

Als leerlingen vermoeden dat er iets niet klopt aan het resultaat, dan kunnen ze een bezwaar
indienen bij  de academie (studyrama, z.d.) Het is niet mogelijk om een examen opnieuw te laten
beoordelen, maar men kan wel kijken of er een fout is gemaakt met het invoeren van de gegevens. Zo
is het weleens voorgekomen dat een score van 15 als een score van 5 was ingevoerd. Ook is het
mogelijk om je eigen examens in te zien. Dit gaat dan via de academie, die de examens één jaar
opslaat.  

Kritieken op betrouwbaarheid van eindexamen Frans 
Door de open aard van enkele examens, zoals voor filosofie en Frans, kunnen scores zeer uitelkaar
liggen. Dit is iets dat door verscheidene docenten en beoordelaars beaamd wordt: “Il arrive qu'un
même devoir récolte un 5 ou un 15, selon le correcteur" (Het kan voorkomen dat dezelfde taak een 5
of een 15 krijgt, afhankelijk van de beoordelaar) (L’Express, 2011). "’Les écarts de notes vont parfois
de 8 à 16’, raconte Eric" (De verschillen in cijfers gaan soms van 8 tot 16, vertelt Eric) (Sartre, 2013).
"’Malgré tout, il reste des écarts sensibles, parfois six points’, affirme un professeur" (“Toch blijven er
grote verschillen, soms 6 punten”, bevestigt een docent) (Florin, 2012).

Ook wordt aangegeven dat er moeilijkheden zijn in het nakijken van examens, zowel bij de
mondelinge als  de schriftelijke:  “Je l'accepte, cette réponse qui  ne correspond pas vraiment à ce
qu'on attendait? Je refuse celle-ci, parce qu'elle est pleine de fautes, même si elle a du sens? Dans
ces moments-là, je rêve de devenir professeur de mathématiques!"  (Accepteer ik dit antwoord dat
niet helemaal overeenkomt met wat men verwacht? Weiger ik dit, omdat het vol met fouten zit, ook
al is het zinnig? Op zulke momenten droom ik ervan een docent wiskunde te zijn!) (Le Monde, 2014).
"’Pour  la  notation  de  cette  partie,  il  n'y  a  pas  de  barème  précis  comme  on   peut  en  voir  en
mathématique’, détaille Alexandra Hodji" (Voor de beoordeling van dit onderdeel is er geen precieze
schaal zoals je die ziet bij wiskunde, vertelt Alexandra Hodji) (Bouanchaud, 2013).

Wetenschappelijk onderzoek naar betrouwbaarheid van examens
Ook uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de beoordeling van examens sterk
kan verschillen tussen docenten. Voor het vak Frans specifiek is er geen recent onderzoek gevonden,
maar wel voor examens in andere vakken. Aangezien de opdrachten voor het examen Frans zo vrij
zijn, is de verwachting dat de problemen die bij examens van enkele decennia terug en bij examens
van  andere  vakken  ook  voor  de  huidige  examens  Frans  kunnen  spelen.  Vooral  de  grote
schrijfopdracht is zo vrij dat het wel zo moet zijn dat verschillende docenten het anders beoordelen.
Bij  deze  onderzoeken  is  wel  de  kanttekening  dat  men  niet  het  effect  van  harmonisering  heeft
meegenomen,  maar  puur  gekeken  heeft  naar  hoe  docenten  op  basis  van  een  algemeen
antwoordmodel de examens hebben beoordeeld. In de praktijk zullen de verschillen waarschijnlijk
kleiner zijn.

In meerdere wetenschappelijke artikelen wordt verwezen naar een onderzoek door Laugier
en  Weinberg  uit  1936,  die  als  eersten  een  groot  verschil  waarnamen  tussen  de  scores  van
verschillende docenten in Frankrijk voor eenzelfde examen (Capelle, 2010; Suchaut, 2008). Dit was
voor het vak Frans, met een verschil van dertien punten tussen de hoogste en de laagste score, het
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hoogst.  Maar  ook  bij  wiskunde  bedroeg  het  verschil  tussen  de  hoogste  en  de  laagste  nog  acht
punten.  

Uit een onderzoek van Piéron bleek ook dat voor de beoordeling van Frans de scores ver uit
elkaar  konden liggen.  In  dit  onderzoek  hadden 76  docenten  Frans  hetzelfde  exemplaar  van  een
gemaakt examen Frans nagekeken. In tabel 2.1 is te zien hoe de verdeling van de scores eruit zag:

Tabel 2.1: Verdeling scores Frans uit onderzoek door Piéron (Leclercq, Nicaise & Demeuse, 2004, p.
285):

De bovenste rij geeft de score aan als een heel getal tussen de nul en twintig en de onderste rij toont
het aantal docenten dat deze score toekende. Deze beoordeling lag uiteen van een score 1 of 0, tot
een score van 12 of 13. 

Uit onderzoek van Capelle (2010) blijkt dat ook voor het examen filosofie grote verschillen
tussen docenten konden optreden. Bij een evaluatie door tien docenten van een gemaakt examen,
op basis van hetzelfde correctiemodel, varieerden de scores van 6 van de 20 tot 15 van de 20. In dit
onderzoek is ook inhoudelijk gekeken naar wat voor commentaar de beoordelaars leverden. Zoals
verwacht bij dergelijke scores liepen deze zeer uiteen. Degene die een 6 gaf had als commentaar: "Un
tel glissement en grande partie hors sujet ne vaut certainement pas à cette copie la moyenne." (Een
dergelijke  grote  afwijking  van  het  onderwerp  dat  het  niet  het  gemiddelde  niveau  haalt).
Daartegenover  stelde  degene  die  een  15  van  de  20  gaf:  “Le  sujet  est  assez  bien  compris  et
problématisé.” (Het probleem is  goed begrepen en beargumenteerd.)  Er  is  echter niet  statistisch
berekend of deze verschillen tussen beoordelaars significant zijn. 

In  onderzoek  door  Suchaut  (2008)  werden  zes  examens  sociale  studies  en  economie
nagekeken door in totaal 66 docenten, verdeeld over twee academies. Van de gekozen examens zijn
er per academie twee gekozen omdat ze gemiddeld gemaakt waren en eentje omdat het een goed
gemaakt examen was. De beoordelingen leken zeer uit elkaar te liggen, met steeds ongeveer tien
punten tussen de beoordelaar die het laagst scoorde en de beoordelaar die het hoogst scoorde. Het
bleek  echter  dat  deze  beoordelingen  bij  beide  academies  niet  significant  van  elkaar  onderling
verschilden.  Dit  betekent  dat  de  docenten,  ondanks  enkele  grote  verschillen  in  scores,  over  het
algemeen  de  werken  vergelijkbaar  scoorden.  De  drie  examens  werden  wel  significant  anders
beoordeeld. Het verschil tussen de académies is helaas niet berekend in dit onderzoek. Hiervoor had
men ook dezelfde drie examens per academie moeten gebruiken.  

Kritiek op examen
Al in de 19e eeuw was er kritiek op het centraal regelen van examens. De Franse liberaal-filosoof en
econoom  Fréderique  Bastiat  stelde  bijvoorbeeld:  "De  tous  les  monopoles,  le  pire  c'est  celui  de
l'enseignement" (Van alle monopolies is die op het onderwijs het slechtst) (Trinquet, 2013). Deze
redeneert vooral vanuit libertair oogpunt dat de staat zich zo min mogelijk moet bemoeien met het
leven van burgers. Maar ook tegenwoordig is er kritiek vanuit verschillende hoeken. Bijvoorbeeld dat
scholen in het laatste jaar te veel bezig zijn met het voorbereiden op de examens, in plaats van zo
goed mogelijk onderwijs te geven en dat het organiseren veel geld en tijd kost (Noé, 2014). 

Ook de sterke groei van het aantal geslaagde scholieren is een punt van kritiek. Mensen zien
dit  als  een indicatie dat de eindexamens te makkelijk  zijn geworden en dat het behalen van het
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baccalauréat minder waard is geworden (Buchaillat, Fort, Gauthier, Kesler, Mathias, Olivier, Steiner,
2011).  

Voor het vak Frans specifiek was er in 2013 een ‘schandaal’  over de beoordeling van het
mondelinge gedeelte. In één regio riep men de leraren op om een schaal van 0 tot 24 te gebruiken.
Uiteindelijk werd die score weer gebruikt in de landelijk vastgestelde 0-20 schaal. Iemand met een
score van bijvoorbeeld 19 van de 24 had uiteindelijk een score van 19 op de 20. Dit was ook net een
regio die het jaar daarvoor relatief zwak scoorde (Munoz, 2013). Over het schriftelijk examen Frans is
er geklaagd dat de puntentoekenning voornamelijk een benadering is. Het correctiemodel geeft maar
een beperkt houvast (Rivière, 2013).

De kritiek wordt soms geplaatst in een breder perspectief van evalueren in Frankrijk. Er lijkt in
Frankrijk een cultuur van concurrentie en vernedering te zijn, die zwakke leerlingen ontmoedigt goed
te presteren. Merle (2012) benoemt dat het vaak voorkomt dat de manier van examineren gepaard
gaat  met  stigmatiseren  van  leerlingen  die  slecht  scoren.  Dit  heeft  volgens Merle  het  gevolg  dat
leerlingen negatieve gevoelens ontwikkelen, zoals een gevoel van minderwaardigheid, zich schamen
voor school, gedemotiveerd raken en een hekel aan docenten ontwikkelen. Dit kan uiteindelijk leiden
tot schooluitval. Het ministerie van onderwijs erkent het probleem. De minister van onderwijs schrijft
in een voorwoord van een komende nationale conferentie over het evalueren van leerlingen:

Les enfants apprennent très jeunes le sens des mots "égalité", "fraternité" et "liberté", mais 
ils apprennent également très jeunes – trop jeunes – le sens des mots "compétition", 
"performance" et, trop souvent, "échec". Or les conséquences de cette confrontation précoce
au sentiment d'échec sont parfois dramatiques sur le destin scolaire et social 
(éducation.gouv.fr, 2014).

(De kinderen leren zeer jong de betekenis van ‘gelijkheid’, ‘broederschap’ en ‘vrijheid’, maar ze leren
ook  heel  jong,  te  jong,  de  betekenis  van  ‘competitie’,’prestatie’  en,  te  vaak,  ‘mislukking’.  De
consequenties van een dergelijke confrontatie met een gevoel van mislukking kunnen dus soms een
dramatisch effect hebben op academisch en sociaal gebied). 

In een rapport over het baccalauréat door de Franse onderwijsinspectie heeft men het ook
over de normering in cijfers (Buchaillat, Fort, Gauthier, Kesler, Mathias, Olivier, Steiner, 2011). Ook in
deze rapportage wordt verwezen naar het onderzoek van Laugier en Weinberg en die van Suchaut om
te illustreren dat de huidige manier van normering kan leiden tot uiteenlopende scores. Men pleit er
dan uiteindelijk ok voor om op meerdere manieren te evalueren om een goede doorsnee te krijgen
van de capaciteiten van leerlingen. 

Ondanks dit alles is de Franse bevolking over het algemeen voor behoud van de bac. Volgens
een  onderzoek  van  Le  Nouvel  Observateur,  op  basis  van  een  telefonische  steekproef  van  969
personen, is ongeveer 71% tegen het schrappen van het eindexamen (Le Nouvel Observateur, 2013).
Ongeveer 73% van de mensen gaf ook aan goede herinneringen te hebben aan het maken van de
eindexamens. Wel gaf 37% aan dat sommige vakken beter doorlopend geëvalueerd kunnen worden.
Over de specifieke beweegredenen staat helaas niets vermeld.
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Conclusie Frankrijk

In Frankrijk bestaat een lange traditie van het centraal regelen van examens.  Le bac is  een Frans
begrip. Met een groots opgezet centraal systeem heeft het een aura van rechtvaardige en objectieve
toetsing. Het onderwijssysteem lijkt veel nadruk te leggen op het vergelijken en in rangordes plaatsen
van  leerlingen.  Het  openbaar  maken  van  de  eindexamenresultaten,  waarbij  je  per  regio  en  per
achternaam kunt inzien of iemand geslaagd is en met wat voor waardering, lijkt daar alleen maar aan
bij te dragen. Dit lijkt extremer te zijn dan in andere landen.

Opvallend is dan wel dat inhoudelijk gezien de centrale eindopdrachten, vooral voor een vak
als  Frans,  zeer  vrij  ingevuld  worden.  Men lijkt  niet  de  pretentie  te  hebben van  een  waterdicht,
objectief  systeem,  dat  de  kwaliteiten  van  leerlingen  meet.  Een  examen met  maar  twee  vragen,
waarbij de antwoordmogelijkheden zeer uiteenlopen, lijkt haaks te staan op het nauwkeurig willen
uitdrukken van resultaten in een cijfer. Vergeleken met het examen Nederlands in Nederland meet
het de kennis van andere leerdomeinen en doet men dit op een andere manier. Dat het vak Frans
ook, afhankelijk van het profiel dat je hebt gekozen, anders afgesloten wordt, lijkt iets wat je niet
verwacht bij een dergelijk centraal systeem. In veel andere landen, waaronder Nederland, behoort de
stof en toetsing van de moedertaal tot hetzelfde vakgebied, ongeacht het profiel of vakkenpakket dat
een leerling gekozen heeft.

Er is veel kritiek op de variatie in cijfers die gegeven wordt voor eenzelfde examen, afhankelijk
van wie het nakijkt. Er zijn veel nieuwsberichten te vinden waarin dit wordt aangekaart. Dit probleem
wordt wel erkend op nationaal niveau en er wordt getracht deze kwestie in te perken, door middel
van harmonisatiecommissies en het geanonimiseerd nakijken van examens. Ook besteedt men extra
aandacht aan de resultaten van twijfelgevallen en zware onvoldoendes. 

Inhoudelijk gezien blijkt het vak Frans erg veel nadruk te leggen op het lezen en beoordelen
van literatuur. Het vak Frans lijkt  sterk in het verlengde te staan van het humanisme, oftewel de
ontwikkeling van de mens tot een geleerd persoon. Zaken als taalkundige begrippen, samenvatten of
de essentie halen uit een zakelijke tekst lijken minder van belang te zijn aan het einde van lycée.
Daarbij is het ook opmerkelijk dat het ook nog literatuur als apart keuzevak heeft. Dit vak lijkt meer in
het  verlengde  te  staan  van  het  vak  Frans  dan  leerlingen  kennis  bij  te  brengen  over  een  ander
kennisgebied.    

Het kritisch nadenken over het beoordelen van leerlingen is iets wat ook in Frankrijk leeft. Zo
is er eind 2014 een conferentie over het evalueren van leerlingen. Hierbij staan vooral de negatieve
effecten van prestatiedruk centraal, die gevoed worden door het willen uiten van prestaties in cijfers.
Of dit ook leidt tot een verandering in hoe de doelen aan het eind van de lycée getoetst worden valt
nog te bezien.  
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Zweden

Hoe ziet het onderwijs in Zweden eruit?

Secundair onderwijs
De leerplicht  voor kinderen begint  in  Zweden vanaf  7 jaar,  al  gaan veel  kinderen eerder al  naar
kleuter- en peuterscholen. Kinderen gaan vanaf hun zevende tot de zestiende naar de grundskola, die
verplicht  is.  Dit  is  een  soort  combinatie  van  basisschool  en  lager  secundair  onderwijs.  Na  dit
verplichte onderwijs kan men kiezen voor  gymnasieskola.  Deze duurt doorgaans drie jaar en is te
vergelijken met de bovenbouw van de middelbare school of mbo in Nederland. De meeste leerlingen
kiezen ervoor hier naartoe te gaan. Er zijn achttien verschillende programma’s die men kan volgen.
Hiervan zijn er twaalf praktische opleidingen en zes die een voorbereiding zijn op tertiair onderwijs
(Eurypedia, 2014).

Er zijn zeven verplichte vakken voor leerlingen in gymnasieskola. Deze zijn: Zweeds, Engels,
wiskunde, geschiedenis, sociale wetenschappen, godsdienst en sport en gezondheid. De profielen die
gericht zijn als voorbereiding op tertiair onderwijs zijn ekonomi (EK, economisch gericht), estetiska
(ES,  kunst  en  sociale  wetenschappen),  humanistiska  (HU,  geesteswetenschappen  en  sociale
wetenschappen),  naturvetenskap,  (NA,  natuurwetenschap),  samhällvetenskap  (SA,  sociale
wetenschappen) en teknik  (TE,  techniek en technologie).  Ook binnen deze programma’s  valt  nog
verder te kiezen op welk accent iemand zich richt, door de keuze in vakken binnen profielen. Verder is
er een deel gereserveerd voor keuzevakken. Sinds enkele jaren zijn er ook programma’s gericht op
goed presterende leerlingen, om ze zo verder uit te dagen (Gymnasium.se, z.d.). 

De  scholen  staan  in  het  verlengde  van  Christelijke  traditie  en  westers  Humanisme.  De
hoofdbegrippen zijn rechtvaardigheid, vrijgevigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. Ondanks het
expliciet noemen van de Christelijke traditie als basis van het schoolsysteem, mogen scholen niet
verbonden zijn aan een denominatie. Elke leerling moet zich kunnen ontwikkelen en gelijke kansen
krijgen.  Er  wordt  dan  ook  veel  aandacht  besteed  aan  het  beschrijven  van  hoe  leerlingen  met
moeilijkheden de aandacht verdienen die ze nodig hebben. Ook gendergelijkheid is een belangrijk
punt in het Zweedse schoolsysteem (Skolverket, 2013).

Het schoolvak Zweeds  
Het  schoolvak  Zweeds  bestaat  uit  zes  onderdelen.  Zweeds  1,  2  en  3,  literatuur,  retorica  en
schrijfvaardigheid. Zweeds 1, 2 en 3 zijn gestapeld, oftewel de kennis die geleerd is in Zweeds 1 is een
vereiste voor het volgen van Zweeds 2. In deze drie vakken komen de verschillende aspecten van taal
aan bod, waaronder schrijfvaardigheid, grammatica en tekststructuur. 
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Hoe zien de examens in Zweden eruit?

Wat zijn de doelen?
In Zweden zijn er per vak leerdoelen door de overheid opgesteld. In deze doelen staat ten eerste
waarom het vak gegeven wordt en wat de toegevoegde waarde voor een leerling is om dit vak te
volgen. Vervolgens wordt er puntsgewijs opgesomd wat de deeldoelen zijn die leerlingen moeten
halen.  Deze  doelen  worden  vervolgens  uitgewerkt  in  concretere  beoordelingsvoorstellen,  die
aangeven in wat voor mate een leerling de kennis moet hebben voor een bepaalde score. 

Het  nut  van het  vak Zweeds staat  omschreven  als  het  aanleren van kennis  over  de  taal
Zweeds, het belangrijkste instrument voor mensen in Zweden om te reflecteren, communiceren en
kennis te vergaren. De doelen van Zweeds worden omschreven als het aanleren van goed kunnen
communiceren (zowel schriftelijk als mondeling), het kunnen lezen van verschillende typen teksten,
het aanleren van een zelfbewustzijn, begrip ontwikkelen voor andere perspectieven, kennis nemen
van  de  structuur  van  het  Zweeds  en  het  aanleren  van  manieren  om  informatie  te  zoeken,  te
evalueren en te verwerken (Fremer, Lohman, Olsson, & Wittmann, 2002).

De doelen worden verder uitgewerkt aan de hand van de scoremogelijkheden die leerlingen
kunnen krijgen. Bijvoorbeeld voor het onderdeel literatuur wordt om de score E te krijgen verwacht:
“Students can in basic  terms give an account  of  some important  literary  epochs and how some
representative authors and works from different parts of the world can be linked to them.” Om de
score A te krijgen wordt verwacht: “Students can in detail and in a balanced way give an account of
some important literary epochs,  and how some representative authors and works from different
parts  of  the  world  can  be  linked  to  them.”  Wat  de  scores  precies  inhouden  wordt  hier  onder
besproken. Per score is er dus een verschil in mate hoe goed de verschillende onderdelen uitgevoerd
moeten zijn. De daadwerkelijke doelen zijn echter wel hetzelfde. 

Hoe worden de doelen getoetst?

Beoordeling
In  Zweden  is  er  geen  centraal  geregeld  eindexamen.  Het  behalen  van  secundair  onderwijs  is
afhankelijk van de resultaten die leerlingen in de klas behaald hebben, op basis van evaluatiecriteria
die  scholen  zelf  bepalen.  Aan  de  hand  van  deze  resultaten  kunnen  Zweedse  leerlingen  tertiair
onderwijs volgen. 

Tot 1994 werden de cijfers op de middelbare school gegeven op basis van de relatieve positie
in de klas. De top 7% kreeg een 5, de 24% daarna een 4, de 34% daarna een 3, 24% daarna een 2 en
slechtste 7% een 1. Deze methode leverde veel kritiek op. Tussen 1994 en 1997 werd dit veranderd in
een ‘criterion referenced’-systeem, zoals dat ook in Nederland gebruikelijk is. Vooraf wordt bepaald
wat de leerlingen moeten kunnen en de uitslag is dus niet meer afhankelijk van hoe goed de andere
leerlingen de toets gemaakt hebben (Stage, 2004).

Het beoordelen van werk gaat tegenwoordig in een soort combinatie van letters en cijfers.
Men  krijgt  als  beoordeling  een  letter,  A,  B,  C,  D,  E  of  F.  A  t/m  E  is  voldoende,  een  F  is  een
onvoldoende. Aan de letters is een cijfer gekoppeld. A is 20 punten, B is 17.5 punt en dit gaat zo
verder in stappen van 2.5 tot E, dat 10 punten is. Een F levert geen punten op. Zo kan men een
gemiddelde score bepalen, die vervolgens weer omgezet wordt in een letter. Iemand die bijvoorbeeld
B B D D E haalt, heeft 70 punten. Dit is een gemiddelde van 14 punten per vak, dat in een letter
overeenkomt met een C. 

Nationella prov
Op meerdere momenten in het Zweedse onderwijs zijn er centraal geregelde toetsen, de nationella
prov. Deze zijn in groep drie, zes en negen van de grundskola en voor enkele vakken aan het eind van
de  gymnasieskola,  namelijk  voor Engels,  wiskunde en Zweeds.  Het  doel  van deze toetsen wordt
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omschreven als een ondersteuning voor docenten voor een gelijke en eerlijke beoordeling en als een
manier om te bepalen hoe het staat met de kennis van scholieren op schoolniveau en op nationaal
niveau. De scholen zijn echter niet verplicht deze toetsen af te nemen en de docenten zijn vrij om de
resultaten  van  deze  toetsen  al  dan  niet  mee  te  laten  tellen  voor  het  eindcijfer  van  leerlingen
(Skolverket, 2013).

Deze  toetsen  worden  ontwikkeld  door  verscheidene  hoge  scholen  en  universiteiten,  in
opdracht van Skolverket (het agentschap voor onderwijs). De ontwikkelaars van deze toetsen werken
nauw samen met leraren en lerarenopleiders. Volgens Skolverket zijn de toetsen ontwikkeld op basis
van wetenschappelijke methoden en vooraf getoetst op tussen de 200 en 1000 leerlingen, waarbij
gelet wordt dat de toetsen betrouwbaar zijn (Skolverket, 2013).

Voor het schoolvak Zweeds aan het eind van de gymnasieskola bestaat deze toets uit twee
delen, een schriftelijk deel en een mondeling deel. Het schriftelijke deel bestaat uit het kiezen van
een uit vier opdrachten, die gaan over een te bestuderen tekst van een wetenschappelijk karakter. Dit
leidt tot een bespreking van 600 à 800 woorden. Een voorbeeld van een vraag is: 

Tack  vare  digital  teknik  behöver  man inte  längre  hålla  i  en bok  för  att  läsa  en  bok.  Hur
kommer vi att läsa i framtiden? (Skolverket, 2012).

(Door digitale techniek is het niet meer nodig een boek te bezitten om een boek te lezen. Hoe zullen
we in de toekomst gaan lezen?)

Bij  deze vraag wordt er  voor de leerling  extra  informatie gegeven over  wat er  van hem of  haar
verwacht wordt. Zo staat er dat de leerling de kwestie moet kunnen duiden, met behulp van de
bijgeleverde tekst verschillende standpunten moet kunnen tonen en een conclusie kan trekken over
de toekomst van lezen en dit beargumenteren.  

Het nakijkmodel bevat vier evaluatiecriteria en bevat per evaluatiecriterium een beschrijving
van aan welke zaken de tekst moet voldoen om een bepaald cijfer te krijgen (Skolverket, 2012). Ook
staan  er  voorbeelden  in  van  teksten  en  met  wat  voor  letter  deze  teksten  beoordeeld  zijn.  De
evaluatiecriteria zijn:

- Koppeling aan bronnen: De tekst moet passen bij de gelezen teksten. Het moet de stelling
presenteren  met  verwijzingen  naar  de  gelezen  teksten  en  de  tekst  moet  genuanceerd,
objectief en goed uitgewerkt zijn. 

- Tekststructuur: De indeling moet helder en gebalanceerd zijn, met een duidelijke inleiding en
slot.

- Taalgebruik  en  stijl:  Het  voldoet  aan  de  schrijfregels  en  bevat  juist  en  gevarieerd
woordgebruik. De stijl moet wetenschappelijk zijn. 

- Communicatieve  kwaliteit:  De  tekst  past  bij  het  doel,  het  publiek  en  houdt  de  lezer
nieuwsgierig. 

Deze punten zijn in het nakijkmodel verder geconcretiseerd. Zo staat er onder andere dat men de
juiste  signaalwoorden  moet  gebruiken,  variëren  in  woordvolgorde  en  welke  persoonlijk
voornaamwoorden men moet vermijden, omdat ze te informeel zijn. 

Voor  het  mondelinge  gedeelte  moeten  leerlingen  een  betoog  houden  voor  de  klas  van
ongeveer  vijf  minuten,  op  basis  van  een  vooraf  opgegeven  thema.  In  een  voorbeeldopgave  is
bijvoorbeeld het thema ‘Van runenstenen tot tablet ’, met als doel een betoog te houden over de
invloed  van  verschillende  mediavormen  op  het  overbrengen  van  woorden  en  gedachten.
Voorbeelden van stellingen die men geeft zijn: ‘Sluit bibliotheken!’, ‘e-books zijn beter dan geprinte
boeken’  en  ‘politieke  boodschappen  worden  het  beste  overgebracht  in  een  muzieknummer’
(Skolverket, 2012). Vooraf moeten de leerlingen een opzet maken van wat ze willen presenteren en
dit inleveren bij de docent. Dit is bedoeld om te zorgen dat de leerlingen zich voorbereiden op de
presentatie. De zaken waar de leerlingen op beoordeeld worden zijn: Inhoud, structuur, performance
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en taalgebruik en stijl. Ook hier zijn er per beoordelingsletter evaluatiecriteria opgesteld. De docent is
uiteindelijk degene die beoordeelt.  

Sweden Scholastic aptitude test
Het succesvol afronden van de högskoleprovet, in het Engels ook wel de Sweden Scholastic Aptitude
Test genoemd (SweSAT), is, naast de cijfers op de middelbare school, sinds 1977 ook een manier om
toegang tot het hoger onderwijs te krijgen. Veel leerlingen die op basis van behaalde cijfers tot hoger
onderwijs toegelaten kunnen worden maken ook deze test, omdat er geen nadelige gevolgen zijn om
het te maken en men de beste optie kan laten meetellen. Dit is  vooral  handig voor studies met
selectiecriteria en voor leerlingen die ontevreden zijn over hun behaalde resultaten op school. 

In het begin was SweSAT bedoeld voor personen vanaf 25 jaar, die op z’n minst vier jaar
werkervaring hadden en kennis hadden van zowel het Zweeds als Engels. Sinds 1991 kreeg echter
iedereen toegang om dit examen te maken. Het begon dus als een examen dat vergelijkbaar is met
het  staatsexamen  in  Nederland,  maar  inmiddels  wordt  het  gemaakt  door  tussen  de  65.000  en
145.000 personen per jaar (Skolverket, 2010). Ter vergelijking, in 2012 deden ongeveer 6.000 mensen
het  staatsexamen in  Nederland,  terwijl  Nederland ongeveer twee keer  zoveel  inwoners heeft  als
Zweden (CNVO, 2012).

SweSAT is ontwikkeld op basis van de volgende principes: 

- Het examen komt overeen met de doelen van hoger onderwijs.
- Het examen mag geen negatief effect hebben op de vakken op school.
- Het examen moet snel, goedkoop en objectief te beoordelen zijn.
- Het  mag  niet  mogelijk  zijn  dat  resultaten  beter  zijn  als  een  leerling  ‘speciale  principes’

aanleert voor het maken van opdrachten.
- Het examen moet als betekenisvol beoordeeld worden door degenen die het maken.
- Het examen moet niet discriminerend zijn op basis van gender of sociale klasse (Stage, 2004).

Het examen wordt twee keer per jaar gehouden, eenmaal in de lente en eenmaal in de herfst, en
men kan zo vaak meedoen als men wil. Als men het examen gehaald heeft, dan heeft men tot vijf jaar
na het halen toegang tot het eerste jaar van hoger onderwijs. De toets wordt ontwikkeld door de
afdeling educatieve meetvaardigheid van de universiteit van Umeå en de afdeling taal en literatuur
van de universiteit van Göteborg (Löfgren, 2005).

Vergeleken met de eindexamens in Nederland ziet de invulling van dit examen er anders uit.
Zo is er niet een eindexamen per vak, maar is het één lang examen dat in één dag gemaakt wordt. De
test bestaat uit twee onderdelen, een kwantitatief onderdeel en een verbaal onderdeel. Voor beide
onderdelen zijn er tachtig meerkeuzevragen. Beide onderdelen zijn verdeeld in vier deelgebieden.
Het kwantitatieve deel is verdeeld in wiskunde (XYZ), kwantitatieve vergelijkingen (KVA), kwantitatief
redeneren en diagrammen (NOG) en tabellen en kaarten (DTK).  Het verbale gedeelte bestaat uit
woordenschat (ORD), leesvaardigheid in het Zweeds (LÄS), zinnen afmaken (MEK) en leesvaardigheid
in het Engels  (ELF).  Drie van de acht deelgebieden hebben dus betrekking op de kennis van het
Zweeds. 

De examens worden over een periode van twee jaar gemaakt door veertien medewerkers
(Umeå Universitet,  2013).  Elke  vraag in  het  examen is  vooraf  getest  bij  ongeveer 2000 reguliere
testparticipanten.  Op  basis  hiervan  bepaalt  men  de  moeilijkheid  van  de  vragen  en  wijzigt  men
antwoordcategorieën die te vaak of te weinig gekozen zijn. Zowel voor als na de try-out is elke vraag
beoordeeld door een deskundige in het vakgebied van de vraag en een deskundige op het gebied van
taal. In de uiteindelijke toets zijn er niet meer dan vier vragen die in eenzelfde try-outexamen zijn
gebruikt, om te voorkomen dat een leerling te veel vragen herkent van een try-out.

Elk  onderdeel  in  het  verbale  gedeelte  bestaat  uit  twintig  vragen.  De  onderdelen  in  het
kwantitatieve gedeelte zijn iets anders verdeeld. Alle vragen zijn multiple choice en hebben vier of vijf
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antwoordmogelijkheden.  De  meeste  hebben  er  vier,  maar  bijvoorbeeld  bij  het  woordenschat-
onderdeel zijn het er vijf. De vragen worden nagekeken door machines. 

Achteraf worden de resultaten gestandaardiseerd om zo te zorgen dat de moeilijkheid van de
toets vergelijkbaar is. De resultaten worden vergeleken met twee referentiegroepen. Als eerste een
referentiegroep op basis van een gestratificeerde selectie op basis van educatie, gender en leeftijd.
De tweede referentiegroep is op basis van leerlingen die 18 of 19 jaar oud zijn en in het derde jaar
van  gymnasieskola zitten.  Aan  de  hand  van  deze  referentiegroepen  standaardiseert  men  de
resultaten, zodat de verdelingen over de jaren vergelijkbaar zijn. De score geeft men uiteindelijk in
een getal tussen de 0.00 en 2.00, met dus twee cijfers achter de komma.

De woordenschatvragen gaan over zowel Zweedse woorden als leenwoorden en kunnen uit
uiteenlopende kennisgebieden komen. Het onderdeel leesvaardigheid in het examen van het voorjaar
2013 werd getoetst aan de hand van twintig vragen op basis van enkele teksten. Dit aantal vragen is
vergelijkbaar met het eindexamen Nederlands in Nederland. Voor havo bestond dit in 2014 ook uit
twintig vragen, al zijn er in Nederland ook open vragen en bestond een van de vragen uit het maken
van een samenvatting. Een voorbeeld van een vraag is:

Volket svarsförslag sammanfattar bäst textens huvudpoäng? 6

(Welk antwoord vat de tekst het beste samen?)

A: Urval skapar olikheter (Selectie creëert verschillen)
B: Evolutionen formar livsmiljön (Evolutie vormt leefgebied)
C: Anpassning främjar förändring (Aanpassing bevordert verandering)
D: Variation ökar överlevnaden (Variatie vergroot overlevingskansen)

Men baseert zich op Classical Test Theory, maar onderzoekt tevens in hoeverre Item Response Theory
(IRT) bij  kan dragen aan een betere toets. Ook is men bezig met onderzoek naar in hoeverre het
herhaaldelijk mogen maken van deze toets van invloed kan zijn op de resultaten. Er wordt dus veel
aandacht besteed aan de psychometrische kant van het ontwikkelen van deze toets. 

6 Zie bijlage 7 voor meer voorbeelden.
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Kritieken op Zweedse onderwijssysteem

Zoals eerder vermeld bestond tot midden jaren negentig een systeem van beoordelen op basis van
relatieve positie in de klas. Het doel van de verandering was om de beoordelingen eerlijker en minder
stressvol  voor  Zweedse  leerlingen  te  maken.  Uit  onderzoek  door  het  Zweedse  agentschap  van
Onderwijs  uit  2000  bleek  echter  dat  veel  leerlingen  het  nieuwe  systeem  niet  eerlijk  vonden
(besproken in Stage, 2004). Als kritiek werd er geuit dat men nu meer afhankelijk van de docent was.
Ook de docenten zelf hadden moeite met de overgang op het nieuwe systeem en de manier van hoe
ze nu moesten beoordelen. 

In een evaluatie  van SweSAT is  de eerste conclusie  dat de test  zelf  van hoge kwaliteit  is
(Fremer, Lohman, Olsson, & Wittmann, 2002). Wel zijn er aanbevelingen om de test aan te passen
aan  de  veranderingen  in  de  populatie  die  deze  test  neemt.  De  test  was  eerst  bedoeld  voor
volwassenen met  enkele  jaren werkervaring,  maar nu maken vooral  leerlingen aan het  eind van
secundair onderwijs deze test. Een van de voorgestelde aanpassingen is om het meer te verbinden
aan de resultaten van secundair  onderwijs,  zodat  er  nu niet  twee losse  selectiecriteria  zijn  voor
tertiair  onderwijs.  Men lijkt  een systeem voor te stellen dat een beetje  lijkt  op het Nederlandse
examensysteem, met voor een gedeelte de verantwoordelijkheid van de docenten om leerlingen te
evalueren en een gedeelte een centraal geregeld examen. Verdere gegeven aanbevelingen zijn het
kunnen toekennen van gewicht per onderdeel, afhankelijk van de studie die men kiest. Zo zouden de
vragen  over  exacte  wetenschap  meer  moeten  kunnen  wegen  als  een  leerling  een  studie  in  die
richting kiest, in plaats van dat leerlingen nu beoordeeld worden op basis van een algemene score
voor het  gehele  examen.  Ook zou er  gekeken kunnen worden naar  de invoering  van vragen die
redeneervaardigheden en schrijfvaardigheid testen en moet er aandacht komen voor het maken van
de toets op de computer.  

Ook de lage score van Zweden in het recentste PISA-onderzoek levert kritiek op. Redenen die
genoemd worden voor deze lage score zijn hervormingen in het onderwijs door de midden-rechtse
coalitie  in  2006  met  onder  andere  een  nieuw  nationaal  curriculum,  te  lage  salarissen  voor
onderwijzers en te grote ongelijkheid tussen scholen, waardoor er zeer sterke en zeer zwakke scholen
ontstaan zijn (The Economist, 2013). 

In een uitgebreide rapportage van OECD staat een aantal sterke en zwakke punten van het
Zweedse onderwijs opgesomd (OECD, 2011). Een van de punten die volgens dit rapport aandacht
verdient is dat de kwalificatie-eisen van docenten onduidelijk geformuleerd zijn. Hierdoor is het ook
onduidelijk in hoeverre docenten gekwalificeerd zijn om goede evaluatiecriteria op te stellen. Een
probleem is verder ook dat er weinig aandacht is voor de verschillen tussen verschillende gebieden in
Zweden.  Er  wordt  ook  verwezen  naar  conclusies  van  eerder  Zweeds  onderzoek  door  de
onderwijsinspectie. Daar was een van de conclusies dat “municipalities and schools are not coherent
and systematic enough in their evaluation activities” (OECD, 2011, p.40).   

Opvallend  voor  Zweden  is  de  ongelijkheid  tussen  mannen  en  vrouwen  wat  betreft  de
gemiddelde  scores  die  leerlingen  halen  in  het  secundair  onderwijs  en  de  verdeling  mannen  en
vrouwen die tertiair onderwijs volgen. Gendergelijkheid is in Zweden een waarde die verankerd is in
de  samenleving.  Zo  is  er  ook  een  minister  voor  wie  gendergelijkheid  een  van  de
verantwoordelijkheden  is  (Regeringskansliet,  2014).  Vroeger  waren  het  de  vrouwen  die  een
achterstand hadden op mannen wat betreft onderwijs. De laatste decennia echter presteren meisjes
beter  dan  jongens.  Ongeveer  57%  van  de  leerlingen  die  begonnen  aan  hoger  onderwijs  in  het
studiejaar 2006/2007 was vrouw. Als buitenlandse studenten niet meegeteld worden, dan was dat
zelfs  rond  de  60%.  De  ontwikkeling  van  de  verdeling  van  studenten  die  beginnen  aan  tertiair
onderwijs, naar gender, is te zien in figuur 3.1.
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Figuur 3.1: Ontwikkeling aantal leerlingen dat begon aan hoger onderwijs, per gender 
(Högskoleverket, 2008):

De wijze van lesgeven en examinering aan het einde van secundair onderwijs lijkt in Zweden meisjes
te bevoordelen, terwijl men juist gendergelijkheid nastreeft. 
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Conclusie Zweden

Het aanleren van kennis en vaardigheden in de moedertaal is in Zweden verdeeld over meerdere
vakken  die  concentreren  op  verschillende  elementen  van  het  Zweeds.  Uiteindelijk  is  er  wel  één
beoordeling voor het vak Zweeds aan het eind van secundair onderwijs. Er zijn centraal geregelde
examens voor het schoolvak Zweeds, maar deze zijn niet verplicht voor scholen om af te nemen of
mee te laten tellen in de beoordeling van leerlingen. 

De examinering van schoolvakken is in Zweden dubbel.  Van oorsprong is er geen centraal
examen, maar beoordelen docenten zelf de leerlingen voor de vakken in hun vakgebied. Op basis van
dit systeem krijgen leerlingen toegang tot hoger onderwijs. Net als in Vlaanderen is er bij dit systeem
het risico dat leerlingen met dezelfde kennis op de ene school wel geslaagd zouden zijn, maar op de
andere niet. 

Een aparte ontwikkeling echter is de opkomst van SweSAT. Dit was in eerste instantie bedoeld
als  een  centraal  geregeld  examen  voor  volwassenen  om  alsnog  toegang  te  krijgen  tot  hoger
onderwijs,  vergelijkbaar  met  de  staatsexamens  in  Nederland.   Voor  veel  leerlingen  is  het
tegenwoordig echter een populaire extra mogelijkheid om toegang te krijgen tot tertiair onderwijs.
Zelfs  iemand die  zeer  slecht  gepresteerd  heeft  aan het  einde van secundair  onderwijs  kan door
middel van dit examen toegang krijgen tot een universiteit. SweSAT wordt dus vooral gebruikt als
tweede  kans  door  leerlingen  met  matige  cijfers  of  leerlingen  die  een  studie  willen  doen  met
selectiecriteria. Zelfs als ze goede resultaten hebben behaald op de middelbare school, is het mogelijk
om een nog beter resultaat te krijgen en daarmee dus een grotere selectiekans.   

Waar de oorspronkelijke wijze van examineren erg subjectief is en afhankelijk van docenten,
is  SweSAT  weer  het  andere  uiterste.  Het  examen  is  zeer  zorgvuldig  ontwikkeld  op  basis  van
psychometrische principes. Ook zijn alle vragen multiple choice en is de invloed van het nakijken door
mensen compleet weggehaald door de examens puur machinaal  na te kijken.  Dit maakt het een
uiterst  betrouwbaar  examen.  Echter  is  het  kennisgebied dat  getoetst  kan worden  wel  beperkter
vergeleken  met  de  vorm  van  examens  in  Nederland  en  al  helemaal  beperkter  vergeleken  met
examinering op basis van de vrije invulling door docenten.

Op dit dubbele systeem is wel kritiek geuit en wellicht dat in de toekomst SweSAT meer de
functie gaat krijgen van een verplicht afsluitend examen van secundair onderwijs. De laatste decennia
lijkt Zweden erg zoekende te zijn in het inrichten van het onderwijs met enkele grote veranderingen
in het onderwijssysteem. Het is  wellicht mede door deze veranderingen dat de kwaliteit  van het
onderwijs iets verslechterd is en dat dat zich uit in de dalende PISA-scores van Zweden.   
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Overzicht eindexaminering van moedertaal

Nederland Vlaanderen Frankrijk Zweden
Centraal geregelde 
eindexamens?

Ja Nee Ja Nee, wel centraal 
toelatingsexamen 
voor hoger 
onderwijs SweSAT

Verantwoordelijken
voor maken 
examens

CvTE en Cito - Academies en 
overheid

(SweSAT): Afdeling 
educatieve 
meetvaardigheid 
van de universiteit 
van Umeå en de 
afdeling taal en 
literatuur van de 
universiteit van 
Göteborg

Hoofddoel van 
moedertaalvak

Niet geformuleerd Het lezen van 
literatuur en het 
Nederlands zowel 
productief als 
receptief in 
mondelinge en 
schriftelijke vorm op
een efficiënte en 
effectieve manier 
gebruiken

Het verwerven
van een 
cultuur, de 
persoonlijke 
ontwikkeling 
en de 
ontwikkeling 
tot burger

Het aanleren van 
kennis over de taal 
Zweeds, het 
belangrijkste 
instrument voor 
mensen in Zweden 
om te reflecteren, 
communiceren en 
kennis te vergaren.

Domeinen 
moedertaal

Leesvaardigheid, 
mondelinge 
taalvaardigheid, 
schrijfvaardigheid,
argumentatieve 
vaardigheden, 
literatuur en 
oriëntatie op 
studie en beroep

Luisteren, 
spreken/gesprekken
voeren, lezen, 
schrijven, literatuur 
en taalbeschouwing

Schrijven, 
lezen en 
spreken

Schrijven, lezen, 
spreken, structuur 
van Zweeds, 
zelfbewustzijn 
creëren, informatie
zoeken en 
verwerken 

Soort vragen op 
eindexamen van de 
moedertaal

Open en gesloten 
vragen over één 
lange tekst en 
meerdere korte 
teksten, over het 
algemeen 
betogend of 
informatief van 
aard 

- Een open 
vraag en een 
schrijfopdracht
op basis van 
literaire 
teksten of 
fragmenten

(SweSAT): 
Meerkeuzevragen 
die woordenschat 
en leesvaardigheid 
toetsen

Beoordelaars Docent van 
leerling en docent
van andere school

- Beoordelaars 
werkzaam 
voor de 
acàdemie

(SweSat): 
Machinaal door 
universiteit van 
Umeå 

 Tabel 4.1: Overzicht eindexaminering van moedertaal:

40



Duitsland Engeland Finland
Centraal geregelde 
eindexamens?

Op deelstaat niveau Ja Ja

Verantwoordelijken voor
maken examens

Ministerie van 
Onderwijs van 
deelstaat

Particuliere 
exameninstituten

Examencommissie, 
bestaande uit 
docenten en 
mensen verbonden 
aan universiteit

Hoofddoel van 
moedertaalvak

Per deelstaat 
omschreven

Vloeiend spreken en 
schrijven, om zo ideeën 
en emoties te kunnen 
uiten en door luisteren 
en lezen communicatie 
ontvangen 

Niet duidelijk 
omschreven

Domeinen moedertaal Per deelstaat 
omschreven

Leesvaardigheid, 
vocabulaire opbouwen, 
grammatica, Britse 
literatuur,
schrijfvaardigheid, 
presenteren en 
debatteren 

Taal, tekst en 
interactie, 
tekstbetekenis, 
interpretatie van 
literatuur, tekst en 
invloed, tekst, stijl 
en context, taal 
literatuur en 
identiteit 

Soort vragen op 
eindexamen van de 
moedertaal

Verschilt per deelstaat Verschilt per 
exameninstituut

Essay en begrijpend 
lezen. Voor Sami 
alleen essay. 

Beoordelaars Docenten Medewerkers van 
exameninstituten, 
bestaande uit docenten 
en pas gepensioneerde 
docenten

Docenten en 
examencommissie
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Hoe zijn internationale resultaten te verbinden aan het verschil in 
onderwijs en de manier van toetsen? 

PISA-scores en wijze van examineren
PISA (Programme for International Student Assessment) is een internationaal vergelijkend onderzoek
naar de vaardigheden van vijftienjarigen. Het heeft onder andere onderzocht en getoetst wat het
niveau van leesvaardigheid is. In 2012 was het recentste PISA-onderzoek. De scores zijn geschaald op
basis van een gemiddelde van 500, met een standaarddeviatie van 100. In 2012 was de gemiddelde
score voor leesvaardigheid 496, met een standaarddeviatie van 94. De hoogste gemiddelde scores
voor  leesvaardigheid  werden  behaald  in  Shanghai  (China),  Hong-Kong  en  Singapore.  Onderaan
stonden Peru, Qatar en Kazachstan. Zowel Nederland, Vlaanderen als Frankrijk scoorde significant
boven het  OECD-gemiddelde.  Nederland had een gemiddelde score van 511,  Vlaanderen 518 en
Frankrijk  505.  Het  verschil  tussen  Frankrijk  en  Nederland  was  niet  significant.  Significanties  met
regio’s binnen landen, zoals Vlaanderen, zijn niet gegeven. Zweden scoorde met een score van 483
onder het gemiddelde. Deze score is 28 punten lager dan het Nederlandse gemiddelde. De volledige
resultaten op landelijk niveau zijn te zien in bijlage 8.   

Ondanks de verschillen in hoe moedertaalonderwijs geven wordt en de examinering ervan,
lagen de scores van Frankrijk, Nederland en Vlaanderen niet heel ver uitelkaar. Vlaanderen lijkt zelfs
iets beter te scoren dan Nederland en Frankrijk. Dit is opmerkelijk. In Vlaanderen zijn er namelijk
geen  centraal  geregelde  eindexamens.  Een  van  de  kritiekpunten  op  het  hebben  van  dergelijke
centraal geregelde examens is dat leerlingen vooral leren hoe ze toetsen moeten maken en minder
bezig zijn met vaardigheden die moeilijker te toetsen zijn, maar wel van belang zijn (Colpin, Gysen,
Jaspaert, Heymans, Branden & Verhelst, 2006;  Meulenbeld, 2010). Een logische verwachting hierbij
is  dat  Vlaamse  leerlingen  dan  ook  minder  goed  zouden  scoren  op  een  internationaal
gestandaardiseerde toets, aangezien ze hier minder op voorbereid worden en minder ervaring mee
hebben.

Een volgende vraag hierbij is hoe dat voor andere landen zonder centrale eindexamens is.
Geldt het voor deze landen gemiddeld wél dat ze slechter scoren op een vergelijkend onderzoek als
PISA? Voor de eigenschappen van examineren aan het eind van secundair onderwijs baseer ik mij op
gegevens van OECD. 

Van  de  landen  in  het  PISA-onderzoek  hebben  veertig  landen  een  landelijk  geregeld
eindexamen aan het eind van de middelbare school, zeventien landen hebben dat niet en van zeven
landen waren er geen gegevens (OECD, 2014). Een vergelijking tussen de landen met een centraal
eindexamen met de landen die dat niet hebben wees uit dat landen met een eindexamen gemiddeld
479 scoorde, vergeleken met een gemiddelde score van 469 voor landen die geen centraal geregeld
eindexamen  hadden.  Dit  verschil  was  echter  niet  significant  (p =  .24,  eenzijdig  getoetst).  De
standaarddeviatie  bedroeg  voor  beide  groepen  ongeveer  47  punten.  Landen  die  geen  centraal
geregeld eindexamen hebben scoren dus niet noodzakelijk slechter dan landen die dat wel hebben en
de verdelingen van de scores zijn vergelijkbaar. 

Geletterdheid latere leeftijd
Een punt van kritiek op het kijken naar PISA zou kunnen zijn dat de leeftijd van de onderzochte
leerlingen te jong is om iets te kunnen zeggen over de relatie tussen examineren en de score op
leesvaardigheid.  In  veel  landen  zijn  vijftienjarigen  nog  niet  bezig  met  het  voorbereiden  op
eindexamens. Het effect van leren van het maken van toetsen zou dus nog minimaal kunnen zijn en
deze vaardigheid zou op latere leeftijd verworven kunnen zijn. OECD heeft voor een aantal landen
ook de taalvaardigheid van mensen tussen de 16 en 65 onderzocht. Als het hebben van centrale
examens leerlingen vooral leert om toetsen te maken, dan zou dat invloed moeten hebben op de
resultaten van de bevolking. Mensen die in een land wonen met centrale examens zouden dan beter
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voorbereid zijn op het maken van een taalvaardigheidstoets dan mensen in een land zonder centrale
examens. De resultaten zijn te zien in tabel 5.1 (OECD, 2013). 

De definitie die OECD gehanteerd heeft voor geletterdheid is het begrijpen, interpreteren en
evalueren van geschreven tekst. Zaken als schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid
zijn niet gemeten. 

Tabel 5.1: Mate van geletterdheid in verscheidene landen (OECD, 2013, p. 70).

Opvallend is dat men in Frankrijk niet hoog scoorde wat betreft geletterdheid van deze populatie. De
Fransen scoorden significant  lager  dan het  OECD gemiddelde.  Na Spanje  en Italië  staat  Frankrijk
onderaan. Nederland, Zweden en Vlaanderen scoorden bovengemiddeld. Voor Zweden is deze score
opmerkelijk  vergeleken  met  de  score  van  vijftienjarigen.  De  taalvaardigheid  van  de  algemene
populatie in Zweden is  vergeleken met andere landen een stuk beter dan de taalvaardigheid van
vijftienjarigen.  

De verschillen tussen landen met centraal  geregelde eindexamens en landen die dat niet
hebben is wat betreft deze scores kleiner dan bij de PISA-scores. Landen zonder centrale examens
scoorden gemiddeld 274 op het gebied van geletterdheid. Landen die wel centrale examens hebben
scoorden gemiddeld 272. Dit is nagenoeg gelijk. Het al dan niet hebben van centrale examens in een
land lijkt  dus  geen  invloed te  hebben op de mate van  geletterdheid.  Hier  mee lijkt  een van  de
kritiekpunten op centraal  geregelde examens, namelijk  dat ze vooral  leiden tot  het goed kunnen
maken van toetsen, verworpen. 

Relatie onderwijstijd en score
Een andere verklaring voor verschillen tussen landen wat betreft leesvaardigheid zou kunnen zijn dat
landen  waarin  men  percentueel  meer  aandacht  besteedt  aan  taal  in  secundair  onderwijs  beter
scoren in geletterdheid. Onderwijs in de moedertaal zal waarschijnlijk minder effectief zijn als het
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maar heel weinig gegeven wordt, ongeacht hoe het getoetst wordt. In tabel 5.2 staat een overzicht
van het percentage tijd dat leerlingen besteden aan lezen, schrijven en literatuur in de moedertaal. 

Tabel 5.2: Percentage tijd dat op secundair onderwijs besteed wordt per vakgebied (OECD,
2013):

 
Reading,

writing and
literature

Mathematics Science
Modern
foreign

languages

Other
compulsory

core
curriculum

Compulsory
flexible

curriculum

Ireland 23,81 11,90 9,52 9,52 30,95 14,30
Italy 22,22 13,33 6,67 16,67 41,11 n
Israel 19,42 14,18 10,18 16,60 36,06 3,56
Denmark 19,35 12,90 17,20 21,51 29,03 n
Russian Federation 19,16 14,97 15,57 8,98 25,75 15,57
Canada 18,75 14,81 9,77 6,96 35,37 13,66
Greece 18,10 11,43 9,52 12,38 48,57 n
Belgium (Fr.) 17,19 14,06 9,38 12,50 34,38 12,50
Spain 17,02 12,38 8,45 10,33 39,90 11,90
Hungary 16,85 13,69 15,78 12,63 41,05 n
Argentina 16,13 16,13 12,90 9,68 45,16 x(12)
Chile 15,79 15,79 10,53 7,89 34,21 15,79
France 15,58 13,75 10,08 17,41 39,51 3,67
Poland 15,58 13,34 13,45 13,60 39,29 4,74
Norway 15,51 12,20 9,98 17,69 44,62 n
OECD average 15,51 13,18 11,89 13,92 39,55 7,29
Slovak Republic 15,28 13,89 12,15 11,81 32,99 13,89
Mexico 14,29 14,29 17,14 8,57 45,71 n
Belgium (Fl.) 14,06 13,28 5,47 15,63 33,59 17,97
Austria 13,88 14,31 11,84 11,79 48,18 x(12)
Estonia 13,64 14,77 22,73 11,36 29,55 7,95
Germany 13,55 13,09 11,86 15,33 41,64 4,53
Iceland 13,51 13,51 8,11 18,92 24,32 21,62
England 13,38 13,01 12,17 8,33 53,03 x(12)
Luxembourg 12,92 13,33 7,08 30,42 36,25 n
Slovenia 12,44 12,49 14,98 16,68 37,17 6,24
Korea 12,33 10,67 14,33 10,33 38,33 14,00
Indonesia 11,76 11,76 11,76 11,76 47,06 5,88
Finland 11,65 11,65 18,97 15,64 37,44 4,66
Portugal 11,43 11,43 12,38 15,24 47,62 1,90
Japan 11,23 12,35 11,23 10,10 45,70 9,39

Opmerkelijk genoeg lijkt er een negatieve correlatie te zijn tussen het percentage van het onderwijs
dat  besteed wordt  aan onderwijs  in  de moedertaal  en de score  wat  betreft  geletterdheid.  Deze
correlatie is  r = -.63. Dit is  een sterk negatieve correlatie.  Landen als  Japan en Finland besteden
relatief weinig tijd aan taal, maar staan aan de top qua geletterdheid. Slecht scorende landen qua
geletterdheid als Ierland en Italië besteden juist een hoog percentage van het curriculum aan taal.
Een verklaring hiervoor is wellicht dat op basis van eerdere evaluatiemomenten de slechtst scorende
landen wat betreft taalvaardigheid besloten hebben meer tijd te besteden aan taal. Dit zou nog nader
onderzocht kunnen worden. In Vlaanderen besteedt men met 14.06% van de schooltijd percentueel
minder tijd aan taal dan het OECD gemiddelde. In Frankrijk is dit percentage 15.58%. Dit is bijna gelijk
aan het OECD-gemiddelde. Helaas zijn er geen gegevens over Nederland en Zweden beschikbaar. 

De onderzoeken van OECD, met name de PISA-onderzoeken, zijn echter niet geheel vrij van
kritiek. Een aantal van deze kritische artikelen is verzameld in het werk PISA according to PISA: Does
PISA keep what it  promises? (Hopmann,  Brinek, Retzl,  2007).  In  bijlage 9 zijn deze kritiekpunten
opgesomd. De kritieken slaan op vele aspecten van de PISA-onderzoeken die voor problemen kunnen
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zorgen, zoals vertaalproblemen, sampleproblemen en culturele mismatch. Deze kritieken zijn door
onderzoekers uit verscheidene landen gedaan, waaronder Frankrijk, Finland, Engeland en Duitsland. 

Algemene conclusie

Hoewel  geografisch  gezien  Nederland,  Vlaanderen,  Frankrijk  en  Zweden  relatief  dicht  bij  elkaar
liggen, zijn er toch grote verschillen met hoe ze het onderwijs en de toetsing ervan hebben ingericht.
Wel  is  er  de  grote  overeenkomst  dat  al  deze landen een of  meerdere vakken besteden aan de
moedertaal.  Men  lijkt  in  elk  onderzocht  land  waarde  te  hechten  aan  onderwijs  in  en  over  de
moedertaal. In enkele landen, met name Frankrijk en Zweden, wordt deze waarde omschreven als
meer  dan  simpelweg  kennis  van  de  moedertaal.  Het  gaat  dan  ook  om de  ontwikkeling  tot  een
volwaardig burger of het creëren van een zelfbewustzijn. Taal wordt dan meer gezien dan alleen een
instrument om mee te communiceren. Dit komt dan ook terug in het evalueren. Bij het schrijven van
een essay bijvoorbeeld gaat het om iemands eigen gedachten te bepalen en te ordenen en dit helder
over te brengen. Dit omvat meer dan puur de afgesproken taalconventies. De meeste landen lijken
ook  duidelijk  een  onderscheid  te  maken  tussen  mondelinge  en  schriftelijke  vaardigheden  in  de
moedertaal en dit apart te evalueren. Daarnaast is er in de onderzochte landen ook ruimte voor
literatuur. Ook hieruit blijkt dat onderwijs in de moedertaal niet simpelweg gaat om het aanleren van
regels en taalconventies.  

Verder is de overeenkomst dat in de onderzochte landen leerdoelen zijn opgesteld vanuit de
overheid en dat deze openbaar toegankelijk zijn. Ook al wordt bijvoorbeeld in Vlaanderen Nederlands
niet  centraal  getoetst,  de  invulling  van  het  vak  en  de  stof  die  behandeld  moet  worden  staat
grotendeels vast. Scholen kunnen niet besluiten dat ze bijvoorbeeld literatuur of spreekvaardigheid
niet willen behandelen. De wijze waarop die doelen zijn opgesteld verschilt wel per land. Zo zijn in
Zweden bijvoorbeeld de doelen opgesteld aan de hand van een bijbehorende beoordeling. Zo is daar
een onderscheid tussen hoe een doel op minimumniveau behaald is en een doel uitmuntend behaald
is. Dit is in andere landen niet zo geformuleerd.   

In  Vlaanderen  ligt  de  nadruk  sterk  op  de  autonomie  van  scholen  en  docenten  om  hun
leerlingen te evalueren. Er zijn daar geen centrale examens zoals in Nederland en Frankrijk. Dit heeft
als  voordeel  dat leerlingen beter beoordeeld kunnen worden op hun kwaliteiten die ze op lange
termijn  hebben laten zien,  die  bij  een momentopname niet  tot  uiting  gekomen kunnen zijn.  De
evaluatie wordt ingericht door de mensen die het dichtst bij de leerlingen staan en waarschijnlijk dus
het beste beeld hebben van de kwaliteiten van de leerlingen. De nadelen hiervan zijn wel dat er geen
objectieve maatstaven zijn. Leerlingen die op de ene school gezakt zijn, zouden op een andere school
geslaagd kunnen zijn en vice versa.

In Zweden is er een aparte hybride vorm ontstaan van wel en niet centraal toetsen. In theorie
is  er  geen  centraal  geregeld  afsluitend  examen aan  einde  van  secundair  onderwijs,  net  zoals  in
Vlaanderen. Veel leerlingen nemen echter toch een centraal geregelde toets, die in eerste instantie
alleen bedoeld was voor volwassenen. Daarnaast biedt de overheid voor enkele vakken een examen
aan,  maar  is  deze  niet  verplicht  voor  scholen  om  af  te  nemen  of  mee  te  laten  tellen  voor  de
beoordeling van leerlingen. Zweden bevat door de verschillende manieren van toegang tot tertiair
onderwijs het beste en slechtste van twee werelden. Aan de ene kant is er met SweSAT een uiterst
objectief  en betrouwbaar meetsysteem, waar de invloed van degene die het  nakijkt  compleet is
verwijderd, omdat het puur multiple choice is. Omdat leerlingen ook tertiair onderwijs kunnen volgen
op basis van schoolprestaties die niet centraal geregeld zijn, zijn ook hier de kritiekpunten op en de
voordelen van het Vlaamse systeem van toepassing.   

Frankrijk daarentegen heeft een lange cultuur van het centraal regelen van examens. Al zo’n
tweehonderd jaar  heeft  men deze traditie.  De laatste  tijd  lijkt  daar  vooral  het  rangschikken van
leerlingen op basis van behaalde cijfers ter discussie te staan. Door leerlingen te beoordelen met
cijfers lijken minder goed presterende leerlingen weggecijferd te worden. Door de centrale manier
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van toetsen zijn wel alle leerlingen in heel Frankrijk met elkaar te vergelijken. De vragen die gesteld
worden in enkele examens, waaronder die van Frans, zijn wel erg open gesteld vergeleken met hoe in
Nederland de vragen op het centraal  examen wordt  gesteld.  Dit  maakt het beoordelen lastig  en
mogelijk  niet  zo  betrouwbaar.  Daartegenover  worden de examens wel  anoniem nagekeken door
docenten  die  vaak  geen  docenten  waren  van  de  leerlingen  die  ze  beoordelen  en  worden
probleemgevallen in overleg besproken. Dit maakt hogere of lagere cijfers op basis van vooroordelen
of kennis van de leerling veel lastiger.  

De rol van betrouwbaarheid bij het evalueren van de moedertaal zou nog iets diepgaander
onderzocht kunnen worden. Het was vaak zo dat de informatie hierover of mijn psychometrische
kennis over dit onderwerp ontbrak. Het is dan soms ook lastig om de conclusie te trekken bij gebrek
aan informatie of dit zo is vanwege de kleine rol die betrouwbaarheid heeft, of dat de informatie
hierover minder openbaar toegankelijk is. 

Internationaal onderzoek naar geletterdheid en leesvaardigheid laat zien dat er geen grote
verschillen zijn tussen de prestaties van Vlaamse en Nederlandse bewoners als het om begrijpend
lezen gaat. Ook vergeleken met Frankrijk is er qua leesvaardigheid van vijftienjarigen maar een klein
verschil dat niet significant is. Zweden scoort wel beduidend lager dan eerder genoemde landen. Op
het gebied van geletterdheid van de bevolking tussen de 16 en 65 jaar is er wel een duidelijk verschil
tussen Frankrijk  enerzijds en Nederland en Vlaanderen anderzijds.  Ook Zweden scoort hierin wél
bovengemiddeld. 

Of  de  verschillen  in  geletterdheid  door  het  onderwijs  en  de  manier  van  examineren
veroorzaakt worden is moeilijk aan te tonen. In een vervolgonderzoek zou hier beter op ingezoomd
kunnen worden. Het is nu nog onduidelijk wat de relatie is tussen de invulling van de moedertaal en
wijze van examineren op de algemene leesvaardigheid van een populatie. Met name de relatie tijd
die men besteedt aan moedertaal en de gevonden negatieve correlatie met score op geletterdheid is
iets  wat  beter  onderzocht  kan  worden.  Het  is  niet  zo duidelijk  hoe  het  komt dat  er  zo’n  sterke
negatieve  correlatie  bestaat  tussen  deze  variabelen  en  welke  achterliggende  processen  daarmee
samen zouden kunnen hangen. Daarnaast heb ik in dit onderzoek alleen het onderscheid gemaakt
tussen landen met een centraal examen en landen die dat niet hebben. Er zijn echter natuurlijk ook
verschillen in hoe de centrale examens eruit zien. Zo zou er ook gekeken kunnen worden naar de
verschillen tussen landen die  bij  het  eindexamen van de moedertaal  de  nadruk op een bepaald
leerdomein leggen. Wellicht scoren landen met een eindexamen dat vooral leesvaardigheid toetst
beter dan landen met een eindexamen dat vooral schrijfvaardigheid toetst.  

Er  zijn  ook  nog  wel  vraagtekens  te  plaatsen  bij  de  manier  waarop  de  vergelijkende
onderzoeken door OECD uitgevoerd zijn en in hoeverre een vergelijking tussen landen valide is. Op
meerdere punten is uitgebreid kritiek geuit, waardoor de resultaten van deze comparatieve studies
niet meteen als de objectieve waarheid moeten worden beschouwd. 
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Websites
http://www.cito.nl/

http://www.delathoogvoortalen.be/

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

http://www.education.gouv.fr/ 

http://eduscol.education.fr/

http://www.g-o.be/

https://www.hetcvte.nl/ 

http://www.klaarvoorhogeronderwijs.be/ 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

http://www.oecd.org/ 

http://www.oecd.org/pisa/

http://www.oko.be/

http://www.ond.vlaanderen.be/ 

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/default.htm

http://www.ovsg.be/

http://www.pov.be/

http://www.skolverket.se

http://www.slo.nl/ 

http://www.vvkso.be/
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Begrippenlijst:
AGIOn: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 

AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten

AHOVOS: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

AKOV: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

AKOV: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 

AOC: Agentschap voor Onderwijscommunicatie

ASO: Algemeen secundair onderwijs  

Bac: Baccalauréat

BEP: Brevet d’études professionnelles

BIS: Begeleid Individueel Studeren

Bso: Beroepssecundair onderwijs 

CAP: Certificat d’aptitude professionnelle

CE: Centrale Examens

CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CPGE: Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

CvTE : College voor Toetsing en Examens

DEPP: Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance

Dgesco: La direction générale de l'enseignement scolaire

EACEA: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

ERK: Europees referentiekader

FOPEM: Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen 

GO!: Gemeenschapsonderwijs 

GOK: Gelijke Onderwijskansen

Havo: Hoger algemeen voortgezet onderwijs

IA-IPR: Inspecteurs d'Académie - Inspecteurs pédagogiques régionaux

IGAENR: L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

IGEN: L'inspection générale de l'éducation nationale

IPCO: Raad van Inrichtende Machten van het Protestants Christelijk Onderwijs 
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Kso: Kunstsecundair onderwijs 

LAKS: Landelijk Aktie Komitee Scholieren

OBPWO: Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

OKO: Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers 

OVSG: Onderwijssecretariaat Van de Steden en Gemeenten 

PISA Programme for International Student Assessment

POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

PTHO: Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs 

SO: Schoolexamens

SLO: Stichting Leerplan Ontwikkeling

Tso: Technisch secundair onderwijs 

VLOR: Vlaamse Onderwijsraad

Vmbo: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VOOP: Vlaams Onderwijs Overleg Platform 

VSKO: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

VVKSO: Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 

Vwo: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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Bijlage 1
15 punten van kritiek (Colpin et al., 2006):

1. De koppeling van ‘high-stakes’ centrale toetsing aan de evaluatie van individuele
leervorderingen dwingt leraren om hun onderwijs af te stemmen op de toets, en tot
specifieke training over te gaan op het afleggen van de toets; dat kan negatieve
gevolgen hebben aangezien in centrale toetsing, vanuit het sterk geüniformiseerd en
gestandaardiseerd karakter van de toetsen en hun afnamemodaliteiten, vooral gefocust
op wat makkelijk meetbaar is; dit alles kan op termijn leiden tot curriculumverenging
(doelen die niet gemeten kunnen worden, worden uit het oog verloren of worden als
minder belangrijk ervaren), of tot een grotere eenvormigheid in het didactische aanbod
van verschillende scholen. In de periode voor de toets dreigen ‘niet relevante’ vakken
verwaarloosd en ‘inefficiënte’ activiteiten opgeofferd te worden.

2. Training voor de centrale testen kan niet alleen bij de leerkrachten aangewakkerd
worden, maar ook bij ouders; er kan dan een risico ontstaan dat net kinderen uit
kansrijkere gezinnen ‘beter’ en intensiever worden getraind door hun ouders,
waardoor hun kansen om goede testscores te halen, verhogen en de sociale kloof
vergroot.

3. Didactisch kan het invoeren van centrale, publieke toetssystemen leiden tot een stap
terug in de tijd; samenhangend met de direct meetbare items die in de toets
voorkomen, kan de didactiek zich terug sterker richten op diezelfde items die
makkelijk onderwijsbaar zijn; dit staat haaks op de huidige overheersende visies op
leren, waarin met name het ontwikkelen van complexe competenties die kunnen
aangewend worden in levensechte situaties centraal staat; de Vlaamse respondenten in
een Delphi-studie rond dit onderwerp (Van Petegem & Vanhoof, 2006), gaven dit als
één van hun allerbelangrijkste zorgpunten aan.

4. Toetsenmakers krijgen een sterke machtspositie over wat er in het onderwijs gebeurt;
dit staat haaks op het basisprincipe van de pedagogische autonomie.

5. Leraren gaan op de duur testscores meer vertrouwen dan hun eigen professionele
oordeel van leerlingontwikkeling, dat nochtans gebaseerd is op langdurige en
diepgravende observaties. Centrale toetsen dreigen leerkrachten op die manier te
‘deprofessionaliseren’.

6. Samenhangend met het vorige punt, dreigen leraren steeds minder te reflecteren op
hun eigen werk en steeds minder van collega’s van andere scholen te (willen) leren. In
plaats daarvan gaan ze zich afschermen en verdedigen tegen de concurrenten van de
andere scholen.

7. Verplichte centrale taaltoetsen - met hun nadruk op strak meetbare output,
verantwoording en doorgedreven transparantie - verhogen het economisch
bedrijfskarakter van een school, en voeden het beeld dat het onderwijskorps door de
overheid wordt gewantrouwd. Bij sommige leraren heeft dat als gevolg dat ze geen
risico’s meer durven te nemen, en hun praktijk niet meer vernieuwen, bij andere
leraren en directeurs is dit een reden om het onderwijs te verlaten.

8. De grote druk en mogelijke sancties bij lage scores verhogen de kans op frauduleuze
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praktijken bij de toetsafnames.

9. Leraren ontwikkelen een negatieve houding tegenover laag scorende kinderen, omdat
ook zij op die lage scores dreigen te worden afgerekend. Dit kan in sommige scholen
leiden tot een verhoging van het ‘wegdraineren’ van slecht scorende kinderen om de
eigen scores te verfraaien.

10. Het beleid in de school, en het overleg daarover, dreigt te worden versmald tot de inzet
van de centrale toetsen; het beleidsvoerend vermogen dreigt zich centraal toe te
spitsen op prestaties die rechtstreeks met de toetsen samenhangen, eerder dan op het
brede, eigen pedagogisch project.

11. De leerlingen zelf dreigen een zeer eenzijdig beeld van ontwikkeling op te bouwen. Je
goed ontwikkelen op school dreigt gelijk te komen staan met goed scoren op bepaalde
toetsen.

12. Leerlingen dreigen geïdentificeerd (en in het slechtste geval gereduceerd) te worden
met hun toetsscores. Leerlingen die aan centrale toetsen worden onderworpen, dreigen
een etiket opgeplakt te krijgen of ‘vanuit objectieve gronden’ met lage verwachtingen
vanwege de leerkrachten bejegend te worden. In diezelfde geest dreigt centrale
taaltoetsing de homogeniseringsdrang in het onderwijs aan te wakkeren.

13. Als centrale toetsen met normcategorieën werken waarbij kinderen met elkaar worden
vergeleken zullen er altijd winnaars en verliezers zijn, namelijk kinderen die relatief
beter scoren en kinderen die relatief zwakker scoren. Dit kan in het nadeel werken van
scholen die veel kinderen inschrijven die uit socio-economische milieus komen die
een grotere kloof met het schoolleven vertonen, want zij maken veel kans om bij de
lagere scoorders terecht te komen.

14. Het is voor leraren aantrekkelijker om op scholen te werken met hoge scores, dan op
scholen met lage scores die onder druk van sancties moeten leven. Laagscorende
scholen zouden het daardoor op termijn moeilijker kunnen krijgen om (goede)
leerkrachten aan te trekken en te behouden. Dit is paradoxaal, omdat achter het idee
van ‘accountability’ precies het voornemen zit om vooral in die scholen die laag
scoren, beter onderwijs te stimuleren.

15. Het publiek maken van de resultaten verhoogt het risico dat de pers eenzijdig op
(bepaalde) cijfers zal focussen en scholen op eenzijdige wijze zal stigmatiseren.
Sommige scholen dreigen op die manier afgestraft te worden ondanks hun harde werk.
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Bijlage 2
Voorbeelden van opgaven leesvaardigheid in peiling Nederlands 2010, niveau derde graad aso:
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Bijlage 3
Franse formulering voor de doelen van het schoolvak Frans:

Annexe

FRANÇAIS

CLASSES DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE ET PREMIÈRE GÉNÉRALE

LITTÉRATURE

CLASSE DE PREMIÈRE SÉRIE L

PRÉAMBULE

Finalités

Les programmes de français et littérature en classes de seconde et première répondent à des 
objectifs qui s'inscrivent dans les finalités générales de l'enseignement des lettres au lycée : 
l'acquisition d'une culture, la formation personnelle et la formation du citoyen.

Les finalités propres de cet enseignement sont :

- la constitution et l'enrichissement d'une culture littéraire ouverte sur d'autres champs du savoir et 
sur la société ;

- la construction progressive de repères permettant une mise en perspective historique des œuvres 
littéraires ;

- le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser 
l'émotion qu'elles procurent et d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral ;

- l'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses 
sentiments et ses idées, lieu d'exercice de sa créativité et de son imagination ;

- la formation du jugement et de l'esprit critique ;

- le développement d'une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche 
d'information et de documentation.
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Bijlage 4
Examen Frans 2014 voor de profielen ES en S:

64



65



Bijlage 5
Examen literatuur 2014:
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Bijlage 6
Voorbeeld evaluatieformulier voor mondeling Frans:
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Bijlage 7
Voorbeeld vragen leesvaardigheid SweSAT:
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Bijlage 8
Resultaten PISA:
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Bijlage 9
Kritieken op PISA-onderzoek:

Antoine Bodin (IREM de Besançon – Université de Franche-Comté) shows
from a French perspective how much the PISA – assessment is embedded in
a certain understanding of (school) knowledge, which doesn’t fit all.

– Wolfram Meyerhöfer (Universität Potsdam) continues this argument by an
in-depth-analysis of what PISA really asks for in its questionnaires, showing
how little this is in touch with a comprehensive concept of “Bildung” or even
current didactics.

– Jens Dolin (Syddansk Universitet) adds similar arguments from a Danish
perspective, underlining how much PISA’s conceptualization of knowledge
is at risk to misrepresent what is taught and learned in schools.

– Markus Puchhammer (Technikum Wien) shows – using the published example
questions – how translation problems may affect results to a degree
making comparisons guesswork.

– S J Prais (National Institute of Economic and Social Research London) uses
the example of England to demonstrate serious flaws in the response rates
and sampling, which necessarily lead to biased results.

– Bernadette Hörmann (Universität Wien) points to the systematic marginalization
of special needs students by PISA and to how little there has been
done to deal with their role within the PISA approach at least in Austria.

– Peter Allerup (Århus Universitet) elaborates a similar issue by showing from
Denmark to what degree PISA’s much acclaimed analysis of the impact of
gender, migration and similar factors depends on but a few, highly problematic
items.

– Svein Sjøberg (Universitetet i Oslo) underlines how much both, PISA’s design
on the one hand, and the student response behavior on the other are
culturally embedded, which may lead to a partial or complete mismatch.

– Gjert Langfeldt (Agder Universitet) questions the validity and reliability
claims made by PISA, pointing to constructional constraints, methodological
mishaps and the cultural bias embedded in the PISA design.

– Joachim Wuttke gives a comprehensive overview over recently voiced criticism
of PISA’s research conduct and the resulting bias and uncertainties,
which put not at least its league tables and comparisons at random.

– Rolf Olsen (Universitetet i Oslo) outlines ways how PISA can overcome
some of its short-comings by broadening its approach and adding new research.

– Michael Uljens (Åbo Akademi) explains the Finnish PISA success by the
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fact that what PISA asks for had already gained a foothold in Finnish schooling
before PISA came around.

– Thomas Jahnke (Universität Potsdam) elaborates from a German perspective
how PISA fails to really assess what is or should be taught in schools, and
how reliance on PISA can lead to an impoverished view on the curriculum.

– Dominik Bozkurt, Gertrude Brinek and Martin Retzl (Universität Wien) use
the Austrian example to show how the public and political response to PISA
unfolds irrespective of what PISA really can cover or prove.

– Finally, Stefan T. Hopmann (Universität Wien) puts both the PISA project
and the PISA discourse in a comparative perspective, showing how much the
design, use of and response to PISA is depending on the needs and traditions
of those involved.
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