
 

  

 Toetsen bij IKC VanKampen 
 
Inleiding 
Met ingang van schooljaar 2016-2017 is IKC VanKampen begonnen met gepersonaliseerd 
leren op basis van leerdoelen met gebruik van Snappet. Dit beleid is in schooljaar 2017-2018 
verder geoptimaliseerd en uitgerold in de organisatie. Met ingang van schooljaar 2018-2019 
wordt in alle leeftijdsgroepen gewerkt met instructie op basis van leerdoelen en 
leerbehoeftes en een gepersonaliseerde leerlijn per kind.  
 
Deze manier van werken vraagt ook een andere vorm van het volgen van leerlingen, en het 
bijbehorende toetsen. Het geven, en ontvangen, van feedback krijgt een veel grotere plek. 
Een toets maken heeft immers geen aantoonbare waarde voor kinderen, de feedback die ze 
daarover krijgen wel.  
 
Tegelijkertijd zijn er met ouders en kinderen gesprekken en themabijeenkomsten gehouden 
om zicht te krijgen op wat zij graag zouden willen weten over leerontwikkeling en 
aanpassingen in het leeraanbod van het kind.  
  



 

  

Uitgangspunt om te toetsen 
We willen dat toetsen een meerwaarde is voor het kind binnen het gepersonaliseerde 
aanbod van het kind, tegelijkertijd vinden we dat we als organisatie transparant en volgbaar 
moeten zijn.  
Toetsen moet, net als observeren, een moment zijn in het leerproces waar meerwaarde 
gecreëerd wordt in het leerproces van de kinderen. Dit doen we door te toetsen als 
meetmoment om de volgende stap te bepalen i.p.v. het eindresultaat te meten. (assessment 
for learning i.p.v. assessment of learning) 
 
Naast het toetsen is het van belang dat kinderen dagelijks zicht hebben op hun ontwikkeling. 
Hiervoor werken wij met Snappet. Kinderen krijgen middels korte feedbackloops dagelijks 
inzicht in hun eigen handelen en hun leerwinst. Om dit ook voor de middellange- en lange 
termijn zichtbaar te maken voor kinderen en ouders werken we met ‘mijnrapportfolio’. 
Hierin worden van alle leerlijnen de doelen weergegeven en kunnen kind en mentor 
(leerkracht) aangeven welke doelen behaald zijn en waar aan wordt gewerkt.  
 
Wat beloven wij onze ouders en kinderen 
Wij realiseren voor ieder kind 100% leerwinst. Ieder kind realiseert binnen minimaal 1 
leerlijn excellente prestaties.  
 
Hoe en wanneer toetsen wij 
In de ontwikkelingen naar adaptief toetsen is het van belang om met elkaar steeds 
transparant in beeld te brengen op welke wijze wij omgaan met adaptief toetsen. Hieronder 
zijn de uitgangspunten per niveau weergegeven. Dit betreft de gewenste situatie. We zullen 
schooljaar 2018-2019 nodig hebben om hier naar toe te groeien. Daarom zal in schooljaar 
2018-2019 nog getoetst worden op de ‘traditionele’ manier en zullen per cluster pilots 
draaien met de gewenste adaptieve manier van toetsen. Bij het adaptief toetsen zal een kind 
per leerlijn worden door-, of terug getoetst om te kijken wat het huidige niveau is. Dit niveau 
en de daaropvolgende toets, en bijbehorend moment, worden opgenomen in het kind-
ontwikkelplan.  
 
Op kindniveau 

 Van alle toetsen per leerlijn wordt een foutenanalyse gemaakt (door de 
vakspecialisten), waarvan de conclusies worden besproken met het kind en 
opgenomen in het kind-ontwikkelplan als ‘te behalen doelstellingen’; 

 We beoordelen de vaardigheidsscore in Snappet om te zien of het kind voldoende 
groei doorgemaakt heeft; 

 De hoeveelheid vaardigheidsgroei die per leerlijn van toepassing is om aan 100% 
groei te voldoen wordt afgelezen in Snappet;  

 Na elke toets wordt het streefniveau in Snappet bijgesteld zodat er voldoende 
groeimogelijkheid is in de volgende periode; 

 Per half jaar wordt een methode onafhankelijke toets afgenomen. De groei wordt 
omgezet in een percentage en vergeleken met de groei in Snappet; 



 

  

 Per 6 weken wordt een leerlingbespreking gehouden tussen de mentor van de 
kinderen en de zorgcoördinator. Waar afwijkingen zijn in verwachtingen wordt 
gekeken naar mogelijke oorzaken en wordt het kind-ontwikkelplan bijgesteld; 

 Observaties in KIJK en ZIEN worden voortdurend actueel gehouden, maar i.i.g. 
geanalyseerd ten tijde van het opmaken van het kindontwikkelplan. 

 
Op clusterniveau 

 Per leerlijn, per cluster, wordt er een resultatenanalyse gemaakt van de 
methodeonafhankelijke toetsen waarin de norm is dat een groep 100% of meer groei 
heeft laten zien binnen de leerlijn; 

 Deze analyse wordt gemaakt door de vakspecialist van de leerlijn en besproken met 
de teamleider; 

 De sturingsacties die daaruit voortkomen worden bepaald door de mentor op 
kindniveau en de vakspecialisten op clusterniveau. 

 
Op IKC-breed niveau 

 Per leerlijn van de methodeonafhankelijke toetsen wordt er een resultatenanalyse 
gemaakt waarin de norm is dat heel IKC VanKampen 100% leerwinst boekt op iedere 
leerlijn. 

 Deze analyse wordt gemaakt door de zorgcoördinator. 
 
Toetsen van jonge kinderen 

 We toetsen pas vanaf 7 jaar. Voor jongere kinderen wordt gewerkt met de ‘KIJK’ 
waarin de ontwikkeling van een individueel kind wordt geveolgd en vergeleken met 
een gemiddelde groeicurve. Er is op dit moment nog geen middel om een volledige 
groep kinderen te volgen. Dit is een manco. Zeker omdat er bij de overgang van 2 
naar 3 nog hiaten zijn in het leerstofaanbod. In schooljaar 2018-2019 zal hier een 
passende werkwijze voor monitoren op gevonden moeten worden.   

 
Rolverdeling binnen het IKC 
Directeur:  Eindverantwoordelijk. Monitoren van het zorgbeleid en contact 

richting bestuur. Bewaken van de leerwinst binnen de gehele 
organisatie.  

Teamleider: Sparringspartner op clusterniveau. Bewaken van de doorgaande leer- 
en ontwikkelingslijn. Bewaken van de leerwinst op clusterniveau. 

Zorgcoördinator: Sparringspartner op kind- en stamgroepniveau. Bewaakt de leer- en 
ontwikkelingslijn van zorgleerlingen. Bewaken van de leerwinst op 
kindniveau.  

Leerkracht: Verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs op specifiek 
vakgebied. Maakt de analyse van de bloktoetsen en stelt de 
kindontwikkelplannen bij.  

Ouders: Hebben wekelijks middels het rapportfolio van het kind een update 
van de leerwinst. Ouders zijn een partner bij het vormgeven van het 
kindontwikkelplan en het minimaal tweejaarlijks bijstellen van dit plan.  

Alle gesprekken met de zorgcoördinator gebeuren zo veel mogelijk in de driehoek ouder- 



 

  

leerkracht-zorgcoördinator. Waar mogelijk/nodig sluit het kind ook aan.  
 
Omdat 2018-2019 het eerste jaar betreft dat op deze manie gewerkt wordt zal Mirjam  
Weseman vanuit de afdeling kwaliteitszorg aansluiten per 2 bloktoetsen bij de  
leerlingsbesprekingen en bijstellingen van het kindontwikkelplan.. Het eerste half jaar van  
het schooljaar heeft Mirjam een actieve inbreng in de gesprekken. Het tweede half jaar  
monitort zij en stuurt bij waar nodig.  
 
Naast bovengenoemde ‘controle’ zal in oktober 12018 nog de interne audit plaatsvinden en 
zal aan de ‘wetenschapstafel’ gevraagd worden om me te kijken naar een wetenschappelijke 
onderbouwing van de leerwinst.  
 


