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Toetsbespreking, meer dan een cijfer?

Tijdens het dagelijks lesgeven wenden 
docenten allerlei technieken aan om  
leerlingen gemotiveerd te houden of te krijgen. 
Zo kan de docent met behulp van een  
aansprekend voorbeeld de leerlingen bij de 
stof betrekken. Het afnemen van de toets 
wordt echter zeer vaak gebruikt om de 
leerlingen puur aan te zetten tot het opnemen 
van de stof. De manier van bespreken verschilt 
van docent tot docent. Toch komt het vaak 
neer op een manier, waarbij de orde niet 
te veel verstoord wordt en het weinig lestijd 
vergt, uitmondend in een korte en krachtige 
bespreking zonder te veel interrupties. In ons 
onderzoek vroegen wij ons af hoe een toets-
bespreking beter kan worden ingezet om de 
motivatie van de leerlingen te verhogen? 
Vinden leerlingen de manier van bespreken 
saai, nutteloos en overbodig of juist leerzaam 
en interessant?En, welke docentgedragingen 
spelen hierbij een rol? Dit beschrijvende  
onderzoek is praktisch waardevol voor  
(beginnende) docenten die willen weten hoe 
zij een toetsbespreking kunnen gebruiken ter 
verhoging van de motivatie en het leereffect. 
Deze aanbevelingen kunnen worden 
opgenomen in de het schoolbeleid betreffende 
toetsbesprekingen, mochten deze succesvol 
zijn in de praktijk.

Wat we al weten

Er is een grote hoeveelheid artikelen te vinden 
die ingaat op het maken van een goede 
toets, echter weinig artikelen gaan specifiek 
in op het bespreken daarvan. Algemene 
richtlijnen voor het goed lesgeven bevatten 
vaak wel een aantal tips met betrekking tot 
het teruggeven van toetsen.

Identificatie 

Het bespreken van een toets wordt door 
onderzoekers wel als essentieel gezien: 
simpel een cijfer op een toets geeft geen 
inzicht in het welke verbeteringen mogelijk zijn 
bij de leerling. De leerling moet zich kunnen  
identificeren met zijn of haar eigen sterke en 
zwakke kanten om daadwerkelijk te kunnen 
werken aan verbetering van zijn of haar  
leerprestaties.

Sneller = beter

In de literatuur wordt aangeven dat het snel 
teruggeven van de toets, positief wordt  
gewaardeerd door de leerlingen. Er worden 
zelfs voorstellen gedaan om de toets de 
volgende les na te bespreken ongeacht of 
het werk is nagekeken. De onderliggende 
gedachte is dat de leerlingen vlak na het  
afnemen van de toets nog steeds receptief 
zijn om te leren, zoals ze dat ook waren vlak 
voor de toets. Door het werk snel te 
bespreken kun je misverstanden gelijk 
rechtzetten en het leren versterken.
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De bespreking als (vervolg)les
 
Het bespreken van toetsen betekent niet het 
einde van het leren; toetsen leveren juist 
informatie voor docent en leerling.  
Het afnemen van toetsen moet gevolgd  
worden door zogenaamde correctieve 
instructie. Deze instructie is gebaseerd op de 
misconcepten die voortkomen uit de  
gemaakte toetst. De docent kan dan, met  
andere voorbeelden en methoden dan 
gebruikt in de voorgaande lessen, dezelfde 
concepten nogmaals behandelen. Worden 
de methodiek en voorbeelden niet aange-
past dan, dan ligt het gevaar op de loer dat 
de misconcepties juist weer gevoed worden. 
Voor de leerling die de concepten wel correct 
heeft toegepast is verdiepingsstof nodig om 
ook deze leerling uit te blijven dagen tijdens 
de nabespreking van het proefwerk.

Vertrouwen 

Als we het bespreken van de toets vanuit de 
algemene motivatie van de leerling bekijken, 
is het van belang de eigenwaarde van de 
leerling en het geloof in zijn of haar  
geschiktheid niet te verkleinen maar liever te 
verhogen. Notities op het gemaakte werk, bij 
zaken die goed zijn gegaan, dragen daaraan 
bij. Leerlingen met een lage eigenwaarde zijn 
gevoeliger om fouten te accepteren. Als niet 
snel hierop wordt geacteerd door de docent 
lopen zij kans om verder in het dal te geraken.
De humanistische benadering op motivatie 
geeft aan dat iedere leerling een natuurlijke 
drang heeft om zich te verbeteren.  
Heb vertrouwen in de leerling, bejegen hem 
of haar positief maar geef ook op het  
gemaakte werk aan wat er fout is gegaan en 
waarom. 

Tips

Veel genoemde aanvullingen in de literatuur 
op de praktische tips hierboven gegeven zijn:
•bespreek de veelgemaakte fouten
• bespreek de opgaven waar de meeste 

punten gemist zijn
• Bij een individuele vraag van een leerling over 

-  de toets-luister naar de leerling, 
val hem niet in de rede

  -  leg niet de nadruk op het cijfer,maar  
op hoe de leerling zich kan verbeteren

De gepubliceerde tips en suggesties omtrent 
toetsbesprekingen blijven echter beperkt en 
behandelen vooral de dingen die de docent 
moet doen. Dit onlangs uitgevoerde onderzoek 
vult deze lijst met tips aan en benoemt ook 
acties die je als docent moet laten, wil je de 
motivatie van leerlingen positief beïnvloeden. 

Het onderzoek.

Op het RSG Slingerbos | Levant en Cals  
College Nieuwegein hebben wij onlangs een 
onderzoek uitgevoerd naar het motiverende 
effect van docentengedrag rondom het  
nabespreken van een proefwerk.  
Aan ongeveer zestig biologieleerlingen uit de 
bovenbouw werden zestig stellingen  
voorgelegd, waarvan zij moesten aangeven of 
dit hun motivatie om te leren veranderde. Deze 
stellingen waren gedestilleerd uit een interview 
met drie verschillende biologiedocenten naar 
hun gedragingen tijdens het nabespreken van 
een proefwerk. 

Correctie van de toets

Wat betreft de correcties van de docent komt 
erg sterk naar voren in de resultaten van het  
onderzoek dat leerlingen positieve  
opmerkingen die de docent naast het 
correcte antwoord zet als zeer motiverend 
ervaren. Daar tegenover staat dat wanneer 
de docenten een negatieve opmerking 
naast een foutief antwoord noteren of deze 
uitspreekt tijdens de nabespreking dit als zeer 
motivatie verlagend wordt ervaren. 
Daarnaast valt op in de correcties van de 
docent dat het nakijken met een rode of 
groene pen niet van invloed zijn op de moti-
vatie van leerlingen. Het omcirkelen of (deels) 
doorstrepen van een foutief antwoord heeft 
ook geen invloed op de motivatie van de 
leerlingen. Het noteren van een krul met de 
behaalde punten bij een correct antwoord 
wordt daarentegen wel als motivatie  
verhogend ervaren. 

Cijfer

Opvallend is dat de docentgedragingen die 
(in)direct van positieve invloed zijn op het 
proefwerkcijfer van de leerling, als sterkst  
motiverend worden ervaren. Tevens het  
mogen uitvoeren van extra opdrachten om 
het proefwerkcijfer te verhogen werken 
motiverend. 

En Theo heeft een …..

Het mededelen van het proefwerkcijfer is ook 
van invloed op de motivatie van de 
leerlingen. Het blijkt namelijk zo te zijn dat hoe 
sneller je als docent het cijfer teruggeeft aan 
de leerlingen, des te hoger de bijdrage aan 
de motivatie van de leerlingen is. Of de 
docent het cijfer persoonlijk of klassikaal  
vertelt heeft geen invloed. 



De nabespreking

Tijdens de nabespreking van een proefwerk 
zien we sterk motiverende factoren naar voren 
komen op het moment dat de docenten 
 belangstelling tonen voor de leerling.   
Dit kunnen zij doen door hen de ruimte te  
geven om vragen te stellen over de 
beoordeling, zodat deze eventueel kan 
worden aangepast. Dezelfde betrokkenheid 
wordt gewaardeerd op het moment dat de 
docent in grote mate de leerlingen laat 

Geïnteresseerd?

Onderstaande artikelen geven meer informatie over 
dit thema.

• Utilizing assessment to improve student 
motivation and succes, Amy Woytek,  
Chaminade University of Honolulu (2005)

• How Classroom Assessments Improve  
Learning, Thomas R. Guskey, Educational 
Learning, vol 60, no5, feb 2003 

• Student Evaluation of Friedman’s Immediate  
Feedback, No Return Test Procedure for 
 Introductory Psychology, Randolph A. Smith,  
Teaching of Psychology, vol 15, no 4, dec 1988

• Er is een mogelijkheid om het behaalde cijfer 
te verbeteren, door het inleveren van een 
extra opdracht.

• De biologiedocent toont  
belangstelling als je het proefwerk veel beter 
of slechter dan normaal hebt gemaakt.

•Je weet binnen 1 dag je cijfer
• De docent noteert een positieve opmerking 

(bijvoorbeeld “prima”) naast een correct 
antwoord

• De biologiedocent past het cijfer voor ieder-
een aan als blijkt dat een opgave te moeilijk 
is geweest voor de hele klas.

• De biologiedocent past je cijfer aan als blijkt 
dat hij een fout in de  
beoordeling heeft gemaakt.

• De docent zet een streep door heel het 
foute antwoord

• De docent noteert een negatieve opmer-
king (bijvoorbeeld “slecht werk!”) naast een 
foutief antwoord

• De docent bespreekt het proefwerk hele-
maal niet

•Je weet na 2 weken je cijfer
• De biologiedocent maakt tijdens het na-

bespreken opmerkingen over het werk van 
leerlingen die het proefwerk slecht hebben 
gemaakt.

• De biologiedocent bespreekt het proefwerk 
aan het eind van de les

Do’s Dont’s

bepalen welke vragen worden nabesproken. 
De leerlingen achten het ook als motiverend 
dat er voldoende tijd beschikbaar is voor het 
nabespreken van het proefwerk en dat dit 
gebeurt aan het begin van de les. 
Het nabespreken van een proefwerk aan het 
einde van de les scoort dan ook erg laag. 
Tenslotte wordt er nog aangegeven dat de 
leerlingen het belang van de getoetste stof 
graag willen weten. De docentgedragingen in 
bovenstaande tekst hebben voor het grootste 
deel betrekking op zowel jongens als meisjes. 
Jongens zien echter wel graag een toelichting 
op het antwoordblad waarom een antwoord 
fout is en meisjes hebben graag invloed op 
welke vragen tijdens de bespreking aan bod 
komen.

In bovenstaande tekst staan diverse  
docentgedragingen opgesomd, waarvan de 
meest belangrijke gedragingen zijn weergeven 
als concrete handeling in tabel 1. Voor deze 
handeling is gekeken of de handelingen in de 
praktijk ook daadwerkelijk tot uitvoering komen 
volgens docenten en hun leerlingen.
Een kwart van de ondervraagde leerlingen 
geeft aan geen proefwerkbesprekingen te 
hebben. Geïnterviewde docenten geven aan 
dat vaak door tijdgebrek zij niet de meest ide-
ale proefwerkbespreking kunnen uitvoeren.  

Toch wordt het nabespreken van een proef-
werk door de gemiddelde leerlingen gezien 
als een zinvolle activiteit. In de interviews 
komt verder naar voren dat voornamelijk de 
leerlingen die slechter scoren dan verwacht 
extra aandacht krijgen van de docent. Dit is 
in overeenstemming met het feit dat 86% van 
de ondervraagde leerlingen deze betrokken-
heid terugziet bij zijn of haar docent. Daarnaast 
komt naar voren in de interviews dat de docen-
ten zelf bepalen welke vragen dat er worden 
nabesproken. De leerlingen geven echter aan 

dat zij dit liever zelf zouden willen doen. 
Ten slotte geven de geïnterviewde docenten 
aan dat zij op het antwoordenblad positieve 
opmerkingen noteren bij onverwachte goede 
antwoorden. De leerlingen ervaren dit  
docentengedrag ook als erg motiverend, maar 
slechts 41% van de ondervraagde leerlingen 
herkent dit bij zijn of haar docent. 

Met dit artikel hebben we geprobeerd u een 
aantal handreikingen te geven, die u kunt ge-
bruiken bij het nabespreken van een  
proefwerk. Een aantal van deze handreikingen 
zullen als vanzelfsprekend worden gezien, maar 
er zijn er ongetwijfeld ook een aantal die uw 
docentengedrag bij het naspreken van een 
proefwerk kan aanscherpen.


