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Toetsbeleid	

1. Visie:	
	

a. De	Van	der	Capellen	werkt	met	summatieve	(afsluitende,	selecterende)	en	
formatieve	(diagnostische)	toetsen.	

b. De	Van	der	Capellen	gebruikt	VAS	toetsen	in	de	onderbouw	(methode-	
onafhankelijke	toetsen).	

c. De	Van	der	Capellen	werkt	opbrengstgericht	d.w.z.	dat	we	systematisch	en	
doelgericht	werken	aan	het	maximaliseren	van	de	leerprestaties	van	de	leerlingen	en	
de	effectiviteit	van	het	onderwijs.	

d. De	Van	der	Capellen	gebruikt	RTTI	als	middel	om	opbrengstgericht	werken	in	te	
richten	en	beleidsrijk	(het	integrale	onderwijsproces	betreffend)	te	gebruiken.	

	
	
	
Opbrengsten	RTTI	(beleidsrijk)	
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2. Opbrengstgericht	werken	met	RTTI:	Vanaf	2011/	2012	zitten	we	in	een	
intensief	proces	van	initiatief	nemen,	volhouden,	successen	markeren,	eisen	stellen,	
structureren	en	inspireren.	
Medewerkers	groeien	in	competentie,	eigenaarschap	en	het	steeds	systematischer	
toepassen	van	het	geleerde.	
	
De	schoolontwikkeling	betreffend	RTTI	t.b.v	opbrengstgericht	werken:	

	
Wat	(product,	middel) Hoe/	(proces) Opbrengst	/effect 
Toetsen	labelen	op	
cognitieve	niveaus	met	
RTTI:	
R:	reproductie	
T1:	geoefende/getrainde	
toepassing	
T2:	Nieuwe	toepassing	
(transfer)	
I:	Inzicht 

10	mensen	geschoold	
master	opbrengstgericht	
werken;	zij	ontwikkelen	
know	how,	enthousiasme	
en	worden	experts 

Bewustzijn	cognitieve	niveaus	in	toetsen;	
bewustzijn	opbouw	leerlijn	(ook	
doorlopende	leerlijn) 

Programma	van	toetsing	
en	doorstroming	(PTD)	
voor	elk	vak 

Secties	maken	een	PTD	
per	vak,	vertrekpunt	
daarbij	het	
examenniveau;	daarvan	
wordt	afgeleid	de	
verdeling	over	de	niveaus	
per	leerjaar 

PTD(Programma	van	Toetsing	en	
Doorstroming)	per	vak;	de	doorlopende	
leerlijn	wordt	daarmee	explicieter. 

Focus	op	toetsen Gesprekken	van	
expertgroep	met	secties 

Kwaliteit	van	de	toetsen	verbetert.	
Informatie	over	kwaliteit	van	de	vragen	
en	de	resultaten. 

Invoeren	in	rekenmodule	
(eerst	alleen	klas	3	en	4) 

Individuele	docenten;	
expertgroep	biedt	hulp	
aan 

Analyse	van	resultaten	op	klas	en	
individuele	leerling 

Van	analyse	naar	
didactiek 

Studiemiddagen,	
workshops,	materiaal,	
lessuggesties	
(werkvormen) 

Focus	op	lessen	(actieve	en	effectieve	les)	
Afgestemd	op	de	behoefte	n.a.v.	
informatie	uit	de	rekenmodule 

Leerstrategieën	
leerlingen 

Materiaal	uit	RTTI	
leergang:	leren	en	
presteren	en	slimmer	
leren	met	RTTI 

Gerichte	coaching	van	leerlingen;	inzicht	
voor	ouders	en	leerling 

Online	rekenmodule(alle	
klassen	1-4),	soms	ook	5	
en	6 

Klantvriendelijker;	
expertgroep	assisteert	
waar	nodig 

Overzicht	op	specifieke	aspecten	toets	
(kwaliteit	vragen,	scores	op	verschillende	
cognitieve	niveaus) 

Overzicht	RTTI	per	
leerling	over	alle	vakken 

Alle	vakken	voeren	in;	
overzicht	voor	teamleider	
en	mentor 

Gericht	vergaderen;	op	basis	van	data 

Voorbeeldsituaties	
resultaten	leerling	
(werken	met	prototypes) 

Expertgroep	maakt	
prototypes	met	
bijbehorende	aanpak 

Leerling	wordt	begeleid	met	deze	tips	
voor	aanpak;	docent	krijgt	tips	voor	
didactische	aanpak.	
Docenten	worden	meer	eigenaar	van	de	
gerichte	aanpak.	Inzicht	in	verschillen	
tussen	leerlingenà 
Basis	om	bewust	te	differentiëren	groeit.	
Daarmee	zal	de	prestatie	en	motivatie	
van	de	leerlingen	groeien. 
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3. Sterkte/zwakte	analyse	

	
Zorg,	geboden	hulp/	mogelijke	oplossingen:	

1. Het	invoeren	kost	tijd	à ondersteuning	mogelijk.	Enkelen	hebben	dat	gebruikt.	Mag	meer	
worden.	

2. Invoeren	onder	tijdsdruk	à meer	ruimte	gemaakt	tussen	inleven	cijfers	en	vergadering.	
3. Veel	werk	à het	laatste	blok	facultatief	wat	betreft	scores	invoeren.	Deze	vergadering	is	

niet	meer	direct	gericht	op	aanpakverbetering.	
4. Vergaderen	met	RTTI	scoresà studiemiddag	2	november	(is	januari	geworden):	scholing	

voor	mentoren,	andere	docenten	en	teamleiders.	
5. Sommige	secties	krijgen	de	RTTI	toetsen	nog	niet	rond	à hulp	door	iemand	van	de	

expertgroep.	
	
	
Winst:	

1. Zicht	op	scores	leerlingen,	gedifferentieerd	op	cognitief	niveau.	
2. Toetsen	zijn	kwalitatief	beter	geworden.	
3. Meer	overleg	in	de	secties	over	de	toetsen.	
4. Je	kunt	je	leerling	beter	begeleiden:	Je	kunt	veel	concreter	communiceren	met	leerlingen	en	

ouders	(niet	op	grond	van	indrukken	en	beelden,	maar	met	onderbouwde	informatie).	
5. Je	les	wordt	beter!	Zicht	op	verschillen	tussen	leerlingen	en	op	niveau	klas.	Dat	betekent	dat	

je	de	didactiek	daarop	kunt	afstemmen.	Je	kunt	werkvormen	kiezen	die	input	geven	aan	het	
gewenste	niveau.	

6. Ingang	voor	differentiatie	binnen	klassenverband.	
7. Vergaderen	op	basis	van	data	(overzicht	scores,	gerichte	interventie	behorend	bij	RTTI-type).	
8. Gemeenschappelijk	taal	voor	leerlingen	en	docenten;	bovenbouw	integraal,	onderbouw	

incidenteel.	
	
	
	

Feedback		van	deskundigen	op	de	studiedag	in	jan.	op	ons	proces	van	ontwikkelingsgericht	werken:	
	

Tips Tops 
Er	is	veel	know	how	in	de	groepen;	
benut	die! 

Degelijk,	stapsgewijs	proces	waardoor	
opbrengsten	beklijven 

Cyclisch	werken	met	
vergaderuitkomsten;	ondersteunt	en	
bevordert	leerproces	ll. 

Lerende	organisatie:	breed	gedragen,	
betrokkenheid,	lerende	cultuur 
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4. Een	paar	docenten	aan	het	woord:	
	
RTTI	scores:	

	
In	de	sectie	zijn	we	beter	en	meer	gaan	kijken	of	we	valide	toetsen	maken.	Ook	kijken	we	welke	
oefeningen	slecht	gemaakt	worden	en	of	dat	bij	iedere	klas	zo	is.	Zo	ja,	dan	hebben	we	het	gesprek:	
waarom	en	kan	het	beter	of	hebben	wij	de	opdracht	niet	goed	gemaakt	à kwaliteit	van	de	toetsen	
wordt	beter.	

	
Gesprek	met	ouders	verloopt	beter.	Voor	de	ouders	wordt	het	inzichtelijker	waar	er	problemen	zijn,	
eerder	bespreek	je	dit	en	nu	heb	je	het	bewijs	bij	de	hand,	de	oudergesprekken	zijn	gerichter.	

	
Bij	onvoldoende	leerrendement	kun	je	de	leerlingen	goed	feedback	geven,	gerichter	praten	over	
waar	het	probleem	zit.	Ook	kun	je	na	een	paar	weken	kijken	of	er	voortgang	in	zit.	

	
In	de	sectiebespreking	weet	je	wat	het	einddoel	is	en	daar	kun	je	goed	naartoe	werken.	Ook	kun	je	
naar	elkaar	onderbouwen	hoe	en	waarom.	
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5. Voorbeeld	van	Acties:	
	
Vwo	4	2013	–	2014	(N=4)	 Vwo	4	2014	–	2015	(N=4)	

	

	
Hierboven	zie	je	twee	lijsten:	vwo	4	leerjaar	2013-2014	en	vwo	4	leerjaar	2014-2015.	Het	betreft	in	
beide	gevallen	een	RTTI	analyse	van	vier	toetsen.	Wat	ik	zie	is	dat	het	tweede	beeld	meer	nuances	
(gedifferentieerd	beeld	T2)	laat	zien	dan	het	eerste	beeld;	er	is	een	vooruitgang;	de	toetsen	zijn	van	
betere	kwaliteit	(meet	wat	je	wilt	meten…)	Dit	komt	door	kritisch	naar	de	toetsen	te	kijken	met	
leerlingen	en	collega’.	

	
Ik	besteed	aandacht	aan	‘hoe	maak	je	een	mindmap	en	wat	heb	je	eraan’	en	ik	bespreek	‘hoe	pak	je	
een	 T2	 vraag	 aan’.	 Dit	 laatste	 doe	 ik	 door	 af	 en	 toe	 onderdelen	weg	 te	 laten	 (niet	 eerst	 a	 en	 b	
maken.	Maar	gelijk	vraag	c)	
	
	
t.b.v	de	vergadering	

R	 T1	 T2	 I	 Analyse	 Actie	
X	 V	 V	 V	 Leerling is misschien nog onvoldoende in 

aanraking geweest met strategieën die 
steun geven om de leerstof ook werkelijk 
letterlijk precies te kennen en te 'leren 
leren'. Laat de leerling actief aan de slag 
gaan op R vanuit het sterker ontwikkelde 
abstract en conceptueel denkvermogen. Let 
erop dat de te beheersen stof op R écht 
cruciaal een relevant is. Benoem nut en 
noodzaak. 

Strategie op R en T1 
(onderpresteerders) 
Uitdaging nodig om tot presteren 
te komen. 
Stof aanbieden vanuit het geheel 
(niet vanuit delen)	
 

V	 !	 V	 V	 Leerling heeft te weinig geoefend. Het kan 
helpen om het huiswerk meer te 
controleren. Let dan vooral op het proces en 

Robot 
Signaalwoorden 
vaktaal 

 
 

 
 



	

8	 

check niet alleen het antwoord. 
V	 V	 !	 V	 Leerlingen hebben moeite met de talige 

context van T2-vragen. Het kan de leerling 
helpen om het vakjargon en de instructietaal 
ook in beeld te laten omzetten.	

W-vragen 
25 woorden samenvatting 

V	 V	 V	 X	 Leerling ziet misschien het verschil nog niet 
duidelijk tussen T2 en I-vragen, waarbij je 
als leerling zelf bij de I-vragen ook je eigen 
context moeten construeren of vanuit 
meerdere perspectieven moeten leren 
kijken. Stimuleer het analytisch en creatieve 
denkvermogen en kritisch verwerken van de 
lesstof.	

OV-SLIM 
Hoeden 
Probleemoplossend rekenen 
Transfer 

V	
V	

V	
V	

!	
X	

X	
!	

De leerling is misschien nog onvoldoende in 
aanraking gekomen met strategieën om de 
stof vanuit meerdere perspectieven te 
bekijken en overzien, bied deze leerling 
mogelijkheden dit te gaan ontwikkelen. 
Soms heeft de leerling ook moeite met het 
filteren van de informatie uit de vraag of 
context, oefen dit en doe het voor, ook bij 
het bespreken van het huiswerk en benoem 
in dat geval ook het cognitieve niveau van 
de betreffende vraag.	

Signaalwoorden 
Markeren met kleuren 
Transformer 
Sneeuwkristal (mind-map) 

X	
X	

V	
V	

V	
V	

X	
!	

Leerling doet waarschijnlijk wel het 
maakwerk van het huiswerk, maar het 
leerdeel wordt wellicht overgeslagen. Het 
kan helpen om het huiswerk vaker daarop te 
controleren. Stimuleer het analytisch en 
creatieve denkvermogen en kritisch 
verwerken van de lesstof en bied hiervoor 
oefeningen en voorbeelden aan in de les. 
Gebrek aan R kan ook komen uit gebrek aan 
overzicht van de leerstof (wat moet je wel 
en wat moet je niet leren).	

Overhoren 
Chnks maken 
Sneeuwkristal 
hoeden 

V	
V	

!	
X	

!	
X	

V	
V	

Leerling lijkt slechts strategieën te hebben 
die werken voor R omdat hierop tot nu toe 
de volledige focus heeft gelegen. Laat de 
leerling meer oefenen met de leerstof en 
breng deze zoveel mogelijk in aanraking met 
transfer- of inzichtvragen. Doe hardop voor 
hoe je die vragen aanpakt. 

W-vragen 
25 woorden samenvatting 
Mind-map 

!	 !	 V	 V	 Leerling is onvoldoende in aanraking 
geweest met strategieën die het leren leren 
ondersteunen. Benut het sterk ontwikkelde 
abstracte denkvermogen en bied de 
leerlingen meer de leerstof aan vanuit logica 
dan in plaats van te herhalen.	

Logica 
Chunks maken 
Signaalwoorden 
 

!	 V	 !	 V	 Leerling zou moeite kunnen hebben met de 
taligheid van de vraagstukken en heeft 
wellicht een automatiseringsprobleem, deze 
combinatie komt redelijk vaak voor bij 
dyslexie. Probeer lastige begrippen te 
verbeelden en praat veel over de leerstof. 

Logica 
Vaktaal 
Markeren met kleuren 

!	
X	

!	
X	

!	
X	

!	
X	

Leerling heeft waarschijnlijk moeite om 
aansluiting te vinden in de klas, voelt zich 
onveilig, of er is in de thuissituatie en/of 
sociale context buiten school iets mis. Het 
lijkt erop dat de leerling nu op geen enkele 
manier kan aanhaken in de klas, dit is erg 
frustrerend.	

 

	


