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Een ‘revolutie’

• Stelling: een revolutie met grote gevolgen

• Uitgangspunt: comparatief wegens ‘vergelijkingsarmoede’.

• Historische amnesie: de kwaliteitsdriehoek
• 1. Basiszijde: geen kwaliteit zonder duidelijke doelen

• Vrijheid van onderwijs: concept minimumdoelen
• Diversiteit wenselijk buiten de eindtermen

• 2. Controlezijde
• Auditsysteem inspectie
• Peilingsproeven
• Geen centrale gemeenschappelijke toetsen
• Geen toetsen in plaats van leerplannen/eindtermen

• 3. Ondersteuningszijde
• Traditie van brede vorming in tegenstelling met meeste landen in de wereld



Aansturing  van het onderwijs via  toetsen: 
drie internationale verschijningsvormen 
• Diverse motieven voor nadruk op aansturing  via toetsen

• 1. De noodoplosing van teaching-to-the-tests 

• 2. Beheersbaarheid van  het gedrag van de  burgers

• 3. Geloof in meetbaarheid van menselijk gedrag
Ontstaan in Angelsaksische wereld

Intelligentiemetingen: Galton, Thorndike als grondleggers

Taylorisme in het bedrijfsleven: wereldwijde verspreiding sinds 1920

:



1. ontwikkelingslanden: teaching-to-the-tests

• Noodoplossing

• Geen uitgebouwd  onderwijssysteem

• Gebrekkige middelen

• Ondergekwalificeerde en onderbetaalde leraren

• Stukwerk via ngo’s en commerciële multinationals: programma’s op 
maat en  via betaling (bvb Pearson, Klett)

• Vrijwel alle landen die  op de  categorieën van de Wereldbank als 
laagste zijn geclassificeerd



2. Autoritair bestuurde landen

• Gedetailleerde controle op wat geleerd wordt
• Een  gestandaardiseerde interpretatie van doelstellingen

• Slechts één variante mogelijk

• Homogenisering van de samenleving: collectief boven het individu

• Cf China, Vietnam, Singapore, Cuba

• Veel  homogeen  bestuurde landen in Zuid-Oost Azië: Japan, Hong 
Kong, Taiwan, Cambodja, Zuid-Korea…

• Individuele prestatie via competitie



3. Landen met geloof in meetbaarheid van 
menselijk gedrag : historische bronnen
• Intelligentiemetingen

• Intelligentie als aangeboren vermogen
• Bvb Galton, Terman (‘Studies in Genious’), Cattell, Burt…

• Vertrouwen in ethisch intellectualisme (‘open een school en sluit een 
gevangenis’)

• Van intelligentiemeting naar schoolvorderingen
• Pioniers als  Thorndike,  Guilford, Educational Testing (Princeton)…

• Meetbaarheid van productieprocessen
• Taylorisme: wereldwijde verspreiding sinds 1920



Meetbaarheid van menselijk gedrag: 
ideologische grondslagen  1
• Behaviourisme

• Wat je niet kan waarnemen moet je niet in rekening brengen (de zwarte doos)

• Maakbaarheid alleen als je van waarneembaar en gemeten gedragingen 
vertrekt

• Vertrekpunt van bepaalde leertheorieën
• Wet van het effect (Thorndike)

• Conditionering: Skinner, Pavlov

• Homogene groeperingen volgens  vaste  aangeboren capaciteiten ( Thorndike, Burt,  
Nuttin…)

• Tweelingstudies over  erfelijkheid van  intelligentie en  gedrag. Believers en non believers



Ideologische grondslagen 2

• Menswetenschappen imiteren natuurwetenschappen
• Ordinale schalen  worden intervalschalen: de erfzonde van de psychometrie
• Basisstelling psychometrie: een  globale  kwalitatieve rangorde wordt 

omgezet in  een lineaire  kwantitatieve reeks cijfers. 
• Wat met taxonomieën?
• Vanuit die cijfers: onbeperkte mogelijkheden tot steeds verder gaande  

statistische bewerkingen: gemiddeldes, correlaties, correctieformules voor 
allerlei leerlingkenmerken en afnameprocedures, leerwinst, maanden 
achterstand…

• Afstand ten opzichte van wat in de microkosmos van de klasgroep gebeurt, 
vergroot cumulatief

• Opletten voor het ‘Calimero’ syndroom: schalen van menselijk gedrag zoals in 
de natuurwetenschappen: meters, graden, frequenties, voltages enz..



Ideologische grondslagen 3

• Economisme
• Human Capital theorie; New Public Management

• School als aanjager van de economie en vorming tot toekomstige burger met 
een goede job en goed loon

• “You earn what you learn” (Clinton, Obama). Meritocratisch beginsel

• “It’s the economy stupid” (Clinton)

• Verwaarlozing van  de persoonlijkheidsvorming en waardevorming

• Marktwerking zoals in de (overheersende) economie: concurrentie en 
vergelijken op resultaten (zoals prijzen op de markt) 

• Noot: bevoorrechte positie van de economie: de indicator ‘geldwaarde’ en de 
pariteitswaarde ervan.  Dit is niet zo voor de andere menswetenschappen.



Illustratie: No Child Left Behind (2002-2014)

• Grootste centraal toetsenprogramma om achterstanden in leerresultaten 
weg te werken (VS);

• Budget 2002-2014:  twintig miljard dollar.

• Van 2002 tot 2014: verplichte gestandaardiseerde  toetsen

• 2009: onvoldoende tussenresultaat: bijsturing Obama ‘Race to the Top’. 
Nog extra geld.

• Evaluatie 2015: niet geslaagd. Prestaties niet verbeterd; kloof met 
minderheden niet verbeterd, meer drop out door toetsendruk, ‘test-taking 
strategies’ worden  normaal, minder belang emotioneel welbevinden.

• Nieuwe wet Every Student Succeeds Act (ESSE, 2015)

• 2021: Democraten: relativeren centrale toetsen, ander beleid.



Andere voorbeelden

• De Literacy  en numeracy strategy in Engeland  (1999-2004).

• Het Texas mirakel

• De rekentoets in Nederland 2015-2018
• “de staatssecretaris begrijpt niet waarom scholen de leerlingen niet voorbereiden op 

die toets”.

• Ranking van scholen in Engeland
• Eerst via  added value-formules (correctieformules, afgeschaft in 2010)

• Dan  via aantallen  certificaten van graad A tot C op 16 jaar voor wiskunde en Engels

• Nu: leerwinst op basis van toetsresultaten op 11 jaar, vergeleken met toetsresultaten 
op 16 jaar
• Zie conceptnota p. 9 volgens Timmermans (2011)



Illustratie: internationale benchmarking

• Vergelijken is uiteraard zinvol

• Vooral de achtergrondvariabelen bij internationale metingen 

• Methodologisch  vele valkuilen

• Ook case studies zijn belangrijk

• Paradox: gemeenschappelijk standaardisering (KGV) tegenover ‘excelleren’

• Rangschikkingen zijn onmogelijk: illusie van exacte internationale benchmarking
• Uitermate grote variatie in onderwijsystemen
• Er zijn geen wereld-eindtermen
• Een onderwijssysteem ademt de  geschiedenis, de cultuur, de identiteit  en de eigenheid van 

een land uit
• Verschillen zitten diep in een groot aantal variabelen



Project Vlaamse toetsen: vanuit wat vooraf 
gaat
• Door een gemeenschappelijke toets voor  alle scholen  op te leggen komen 

volgende tegenindicaties naar voor.
• De toetsen  zijn één mogelijke variante van vele mogelijkheden.
• Eén doelstelling is niet één toetsitem.
• Die ene variante wordt gepromoveeerd tot volledige dekking van de eindtermen.
• De toetsitems gaan de  doelen vervangen. De ‘ouroboros’ eet zijn staart op. 
• De toetsen worden de leerplannen
• Het boven gestelde ‘economisme’ met ideologisch aangepast meetbaarheidsgeloof 

steekt de kop op.
• Scholen worden sowieso vergeleken, alhoewel het  zeer diverse en complexe 

organisaties zijn. Allerlei corrigerende formules voor achtergrondkenmerken tappen 
uit het zelfde vaatje. 

• Leerwinst meten is in deze achtergrond een fata morgana, een teken van 
wetenschappelijke hubris . Ondergesneeuwd in  cijferacrobatie. 



Verbazing over deze ‘revolutie’

• Degradatie van leraars als professional: het keurslijf  van de toetsen en het afrekenen 
daarop.

• Geen prikkel om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken. Leerlingen voorbereiden op  
toetsen is geen toonbeeld van professionaliteit.

• School als tussenruimte tussen  gezin en samenleving komt in het gedrang. Verenging 
tot ‘kwalificatie’.

• Het Angelsaksische geloof in  exacte meetbaarheid wordt een norm, die  in onze 
onderwijstraditie  een brede vorming afremt. Heel de conceptnota ademt dit geloof uit.

• De verleiding van het simplificeren via cijfers zal populair worden in de media en zeker in  
de sociale media.

• Het zero-sum mechanisme zal werken in het nadeel van de niet  op die wijze  aangepakte 
vakken en  van de vorming van creativiteit en waarden.

• Kostenplaatje voor vele jaren: zeer hoog in vergelijking met de baten.



Alternatief

• Zeer goede en gedragen concrete eindtermen als  voornaamste sturing van het 
onderwijs.

• Een gedragen breed kwaliteitskader is al aanwezig en kan internationaal als een excellent 
voorbeeld  gelden.

• Het zeer grote bedrag voor de Vlaamse toetsen beter besteden aan lerarenopleiding en 
professionalisering van leraren en directies. Kwaliteit gebeurt in de concrete klas en de 
concrete school.

• Handhaven van  periodieke peilingen met paralleltoetsen  voor  regelmatige check up 
van het bereiken van de eindtermen en voor de zelfevaluatie van scholen.

• Investeren in het zelfevaluerend vermogen van scholen. Aanleggen van een toetsenbank.

• Een degelijk inspectiekorps dat  een school als totaliteit kan benaderen.
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