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Kun je iets vertellen over de scholing die je hebt gevolgd?
“De opleiding gaat van heel klein naar heel groot. Het gaat over het opstellen van goede toetsvragen en het
opstellen van een toetsbeleid. Tijdens de opleiding heb ik toetsen en toetsprogramma's geanalyseerd."

En waar kijk je dan naar? 
“Het is belangrijk om een samenhangend programma te maken van leerjaar 1 tot het examenjaar. Hoe zit de
didactiek van het vak in elkaar en hoe sluit de toetsing daarbij aan? Ik geef zelf biologie en met mijn sectie hebben
we het toetsprogramma bekeken. Hierbij hebben we terug geredeneerd van het einde naar het begin: van de
exameneisen naar de onderbouw. We hebben hele leuke discussies gehad waarbij we stil stonden bij wat we mooi
vonden aan ons vak, waarom geven wij biologie? Wat vinden we tof aan ons vak en hoe past toetsing daarin?”

Vertel eens?
“Onderbouwdocenten gaven vaak aan dat het programma zo vol was. Terwijl wij als sectie vinden dat er in de
onderbouw ruimte moet zijn om te leren leren, je verwonderen over de biologie en biologisch leren denken. Het is
niet zo relevant dat leerlingen precies weten wat een stekelhuidige is, in de ordening van de biologie. Maar ze
moeten wel weten hoe een bioloog ordent. Door te schrappen is ons onderwijs mooier geworden.”

De school heeft het voornemen om meer formatief te gaan handelen. Wat bedoelen ze daarmee?
“Voorheen behandelden we de stof, werd er een toets gepland waarna een leerling een beoordeling krijgt. Zweten,
weten en vergeten. Formatief handelen houdt in dat je als docent onderweg meetmomentjes inbouwt waardoor
de leerling én de docent weet waar de leerling staat. Dat kan op verschillende manieren."

Dat klinkt ook heel passend bij de visie van de school, namelijk de regie bij de leerling leggen.
“Ja! Absoluut. Het is niet nieuw en het past perfect bij wat we als Citadel willen. Het is voor sommige mensen een
jeukwoord maar eigenlijk doen ze dat continu al en is het belangrijk dat ze zich er bewust van zijn en de leerling op
het spoor houden. Het is in lijn met didactisch coachen wat we al doen.” 

Onderdeel van het toetsbeleid is dat het aantal toetsen naar beneden wordt bijgesteld toch?
"Ja, ik ben op een missie om de toetsdruk voor leerlingen naar beneden bij te stellen. Weet je dat sommige
leerlingen met bepaalde vakkenpakketten meer dan 100 toetsen per jaar hadden?"

In deze rubriek laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag
inspireren zelf weer eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws en te ontdekken dat je nog veel
meer talenten hebt die je kunt inzetten. 
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NIET!
"Ja echt. Het is voor docenten ook spannend om minder te toetsen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om
tussentijds te leren en toetsen wegen zwaarder als je minder toetst. Maar ik denk wel dat de stof uiteindelijk beter
bijblijft."

Zo, dat is druk. 
"Ja! Dat is het ook. Vandaar mijn missie om de boel naar beneden te brengen. Het is spannend om minder te
toetsen.  Ik was bang dat ze tussendoor niet zouden leren. Bovendien telt de toets die overblijft heel zwaar. Wat als
die mislukt? Het geeft ook stress bij leerlingen. Aan de andere kant kreeg ik vorig jaar een heel mooi compliment
van leerlingen. Wat eigenlijk ook wel naar was. Mijn examenresultaten vielen tegen. Ik had hoge verwachtingen en
ze hadden het heel goed gedaan in de les. Ik had echt gedacht dat ze zouden knallen. Viel tegen. Een zesje. Ook
leerlingen die best een zeven hadden kunnen halen. Ik vroeg ze wat er gebeurd was. Ze zeiden: “We hadden er alle
vertrouwen in dat we het al konden. We hebben er niet meer voor geleerd. Andere vakken hadden meer
inspanning nodig.” Eigenlijk een groot compliment dat ze onvoorbereid het examen in durfden, maar ik vond de
zes wel jammer (lacht).”

Mooi onderwerp.
"Ja leuk he. Mensen zeggen weleens dat het saai is. Maar dat vind ik helemaal niet."

In deze rubriek laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag
inspireren zelf weer eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws en te ontdekken dat je nog veel
meer talenten hebt die je kunt inzetten. 


