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Over de titel: 
 
 
Filtreren is een scheidingsmethode die gebaseerd op de grootte van de deeltjes met een 
scherpe scheidslijn (de zeefgrootte).  
Toegepast op de HAVO/VWO-determinatie zou dit betekenen dat de methode een scherpe 
scheiding weet aan te brengen en alleen HAVO-leerlingen voor HAVO determineert en 
alleen VWO-leerlingen voor VWO determineert. Afstroom van VWO-leerlingen zou dan een 
uitzondering moeten zijn (bv alleen door bijzondere omstandigheden als ziekte). 
 
 
Destilleren is een scheidingsmethode die gebaseerd is op de kookpunten van de te scheiden 
stoffen. Bij deze methode treedt geen zuivere scheiding op. Afhankelijk van de gekozen 
scheidingstemperatuur zal de stof met het lagere kookpunt ook een deel van de stof met het 
hogere kookpunt bevatten en vice versa.  
Toegepast op de HAVO/VWO-determinatie zou dit betekenen dat de methode geen scherpe 
scheiding weet aan te brengen en ook enkele HAVO-leerlingen voor VWO determineert en 
enkele VWO-leerlingen voor HAVO determineert. Afstroom van VWO-leerlingen (HAVO-
leerlingen die onterecht voor VWO zijn gedetermineerd) blijft dan een onvermijdelijk 
verschijnsel. De mate van afstroom kan wel beïnvloed worden door de scheidingsgrens 
HAVO/VWO scherper te stellen (maar dan worden dus ook meer VWO-leerlingen onterecht 
voor HAVO gedetermineerd). 
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Samenvatting 
 
 
Het Openbaar Lyceum Zeist heeft in 2008 besloten de determinatie HAVO/VWO, die in 
belangrijke mate is gebaseerd op de behaalde cijfers aan het einde van de brugklasperiode, 
verder te onderbouwen met aanvullende informatie over het functioneren en de 
persoonlijkheid van de leerlingen. Daartoe zijn een zestal NVA’s (Niet Vakgebonden 
Aspecten) geïntroduceerd die vanaf leerjaar 2007/2008 elk jaar één keer per jaar zijn 
vastgelegd. In dit Praktijkgericht Onderzoek wordt deze NVA-informatie gekoppeld aan de 
afstroom- en doorstroominformatie voor de leerlingen die in 2008 en 2009 naar VWO-3 zijn 
gegaan. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat de geregistreerde NVA-gegevens op zichzelf staand geen 
aanknopingspunten bieden om de determinatie HAVO/VWO te verbeteren. De belangrijkste 
oorzaak daarvoor is dat de docenten, waarschijnlijk door onvoldoende sturing, toekomstige 
HAVO-leerlingen en toekomstige VWO-leerlingen gemiddeld even hoog scoren op deze zes 
aspecten. Verder is gebleken dat voor drie van de zes aspecten onvoldoende betrouwbare 
gegevens zijn geregistreerd en dat de scores voor de overige drie sterk met elkaar 
correleren en dus geen onafhankelijke informatie geven. 

Uit dit onderzoek komt opnieuw naar voren dat op dit moment het cijfer voor Wiskunde een 
belangrijke determinator is voor latere afstroom. Een combinatie van dat cijfer met de 
Niveau-inschatting van de leerlingen kan in de huidige opzet de determinatie wel enigszins 
verbeteren en de latere afstroom verminderen. 

Ter afsluiting worden in dit verslag aanbevelingen gedaan hoe de keuze van adequate 
leerlingkenmerken kan worden bepaald en geoperationaliseerd.  



4 
 

Inhoud 
 
Samenvatting 
 
Inleiding 
 
1 Leerlingkenmerken 

1.1: De psychologische grondslag voor leerlingkenmerken 
1.2: De leerlingkenmerken van het Openbaar Lyceum Zeist 
1.3: Invulling op andere scholen 
 

2 De invoering van de NVA’s op het OLZ 
2.1: Hoe hebben de docenten de invoering ervaren? 
2.2: Hoe zijn de docenten met deze opdracht aan de slag gegaan? 
2.3: Hoe succesvol was de invoering van de registratie? 

 
3 Algemene statistische analyses 

3.1: Kwaliteit van de geregistreerde gegevens 
3.2: Onderscheidend vermogen 
3.3: Correlatie tussen docenten 
3.4: Correlatie tussen de NVA’s 

 
4 Statistische analyses van NVA-verschillen tussen afstromers en doorstromers 

4.1: VWO-4 
4.2: VWO-5 

 
5 Statistische analyses van NVA/Niveau/Cijfer-combinaties 

5.1: Niveau-informatie 
5.2: De combinatie NVA/Niveau 
5.3: Relatie tussen NVA en Cijfers 
5.4: Cijfer/NVA-combinaties bij de determinatie 
5.5: Niveau/Wiskunde-combinaties bij de determinatie 

 
6 Ervaringen met NVA-informatie op het St. Michaël College in Zaandam 
 
Conclusies 
 
Aanbevelingen 
 
Bibliografie 
 
Bijlagen 

1 Onderzoeksplan 
2 Uitleg bij invoering NVA-registratie 
3 Leidraad interviews 
4 Antwoorden interviews 
5 Determinatieprocedure 2010-11 SMC Zaandam 
6 Voorbeeld van een rubric benadering voor “Informatie verwerven en verwerken”  
  



5 
 

Inleiding 
 
Na de brugklasperiode op een HAVO/VWO-school dient zich de beslissing aan in welke 
richting elke individuele leerling het beste zijn scholing kan voortzetten: de HAVO-richting 
dan wel de VWO-richting. Voor elke school en voor elke leerling is dit een zwaarwegende 
beslissing. Zowel de school als de leerling hebben er belang bij het maximale resultaat uit de 
scholing te behalen, maar het is voor beide partijen niet wenselijk te hoog in te zetten en 
daardoor later in de problemen te komen. Te moeten doubleren of een stap terug te moeten 
zetten van VWO naar HAVO kan leiden tot vertraging, potentiële emotionele problemen 
zoals frustratie, motivatieverlies en gezichtsverlies of het verlies van het contact met klas- en 
leeftijdsgenoten. 
 
Om deze potentiële problemen te voorkomen stelt elke school alles in het werk om de 
determinatie HAVO/VWO na de brugklasperiode zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
Desalniettemin blijft de determinatie een moeilijk proces en is het ei van Columbus nog niet 
gevonden. 
 
Het Openbaar Lyceum Zeist (OLZ) kampte enkele jaren geleden met het probleem van een 
te grote afstroom van VWO-leerlingen. Dit is kort samengevat in onderstaande figuur: 
 

 
 
Uit de grafiek blijkt dat de doorstroom op het OLZ minder hoog ligt dan het landelijk 
gemiddelde (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Vooral de doorstroom van VWO-4 
naar VWO-5 is opvallend lager. De dienst Inspectie van het Ministerie van Onderwijs 
hanteert geen absolute grenzen voor de kwaliteit van een school, maar vergelijkt voor het 
criterium doorstroom de resultaten van een school met het landelijk gemiddelde. Voor het 
OLZ werd dat als onvoldoende aangemerkt (Inspectie van het Onderwijs, 2010). 
 
Om hier verbetering in aan te brengen, heeft het Openbaar Lyceum Zeist in 2008 besloten 
de determinatie, die in belangrijke mate is gebaseerd op de behaalde cijfers aan het einde 
van de brugklasperiode, verder te onderbouwen met aanvullende informatie over het 
functioneren en de persoonlijkheid van de leerlingen. Daartoe zijn een zestal zogenaamde 
NVA’s (Niet Vakgebonden Aspecten) geïntroduceerd die vanaf leerjaar 2007/2008 t/m 
leerjaar 2009/2010 elk jaar éénmalig, in de derde periode zijn bepaald en vastgelegd.  
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Dit Praktijkgericht Onderzoek behelst een analyse van de ervaring die in de tussentijd is 
opgedaan met deze NVA’s. 
 
Het onderzoek is als volgt opgezet: 
 

 In hoofdstuk 1 wordt onderzocht in hoeverre de door het OLZ gekozen 
leerlingkenmerken (de Niet Vakgebonden Aspecten) aansluiten bij de meest recente 
inzichten op het gebied van persoonskenmerken uit de psychologie. Daarbij is ook 
onderzocht of andere scholen eenzelfde keuze maken. 

 

 In hoofdstuk 2 worden interviews beschreven met een aantal collega-docenten 
gericht op de vragen hoe de invoering van de NVA’s in 2008 is ervaren en hoe de 
docenten met deze opdracht aan de slag zijn gegaan. Voor deze interviews is 
gekozen om aanvullende kwalitatieve informatie te verkrijgen die noodzakelijk is om 
de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens te kunnen 
verifiëren. 

 

 In hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve (statistische) analyse gemaakt van alle NVA-
informatie die beschikbaar is voor de 2e jaarsbrugklassen van de leerjaren 2007/2008 
en 2008/2009. Daarbij is vooral gekeken naar de kwaliteit en de betrouwbaarheid van 
de gegevens. 

 

 In hoofdstuk 4 wordt een gedetailleerde statistische analyse gemaakt van alle 
informatie over VWO-leerlingen uit deze brugklassen die later in de problemen zijn 
gekomen (doubleren of afstroom naar de HAVO). Hierbij wordt specifiek gezocht naar 
NVA-criteria die kunnen dienen om de determinatie HAVO/VWO aan te scherpen en 
daarmee de afstroom te verminderen. 
 

 In hoofdstuk 5 worden een aantal aanvullende statistische analyses gemaakt van  
combinaties van NVA-, Cijfer- en Niveau-gegevens.  Hierbij wordt gezocht naar 
combinaties die beter dan NVA-informatie alleen kunnen dienen om de determinatie 
HAVO/VWO aan te scherpen. 
 

 In hoofdstuk 6 worden de ervaringen beschreven van het St Michaëlcollege te 
Zaandam, een school die al tien jaar ervaring heeft met een determinatie-benadering 
die veel kenmerken gemeen heeft met de door het OLZ gekozen aanpak. 
 

 Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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1 Leerlingkenmerken 
 
1.1: De psychologische grondslag voor leerlingkenmerken 
 
 
In het werkveld van de psychologie is in de afgelopen honderd jaar een enorme vooruitgang 
geboekt in het beter beschrijven en begrijpen van de menselijke drijfveren en gedragingen. 
Deze ontwikkeling is in grote mate te danken aan en waarschijnlijk onbedoeld geïnitieerd 
door Freud (1856 – 1939).  
Door de aandacht voor de psyche, die door Freud en zijn navolgers een hoge vlucht nam, 
kwam er ook een ontwikkeling op gang om meer op de psyche gebaseerde methoden en 
benaderingen te ontwikkelen van karaktermeting of persoonlijkheidsmeting (frenologie). 
Archaïsche methoden als de schedelmeting kennen we nu alleen nog door gezegdes als 
“een wiskundeknobbel hebben”.  
 
Belangrijke stappen op het gebied van de persoonlijkheidsleer zijn gezet door Carl Gustav 
Jung (1875 – 1961), Raymond Bernard Cattell (1905 - 1998) en  Hans Eysenck (1916 – 
1997). Dit heeft geresulteerd in de huidige zogenaamde “Big Five” theorie die steeds meer 
empirische ondersteuning krijgt (John, 2008). 
 
De “Big Five” theorie beschrijft de persoonlijkheid van een individu in een stelsel van 5 
dimensies, zie de samenvatting op Wikipedia (Wikipedia, 2011): 

1. Extraversie (tegenover introversie). 
Engels: Extraversion. 

2. Meegaandheid (tegenover wantrouwendheid). 
Engels: Agreeableness. 

3. Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie). 
Engels: Conscientiousness 

4. Emotionele stabiliteit (tegenover Neuroticisme) 
Engels: Emotional Stability. 

5. Openheid voor Ervaringen/Intellect/Creativiteit 
Engels: Openness to Experience en Intelligence 

Door meerdere psychologen wordt erop gewezen dat deze 5 dimensies gezien moeten 
worden in aanvulling op de meest belangrijke eigenschap van een individu: zijn algemene 
intelligentie. Deze psychologen spreken dan ook wel van de “Big Six” theorie (Miller, 2009). 
 
 
1.2: De leerlingkenmerken van het Openbaar Lyceum Zeist 
 
 
Op het Openbaar Lyceum Zeist is in 2008 besloten de determinatie, die in belangrijke mate 
gebaseerd is op de behaalde cijfers aan het einde van de brugklasperiode, verder te 
onderbouwen met aanvullende informatie over het functioneren en de persoonlijkheid van de 
leerlingen. Daartoe zijn de volgende 6 Niet Vakgebonden Aspecten (NVA’s)  geïntroduceerd 
die vanaf leerjaar 2007/2008 t/m leerjaar 2009/2010 elk jaar éénmalig, in de derde periode 
zijn bepaald en vastgelegd: 

 Concentratie 

 Inzet 

 Inzicht 

 Samenwerken 

 Tempo 

 Zelfstandigheid 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1905
http://nl.wikipedia.org/wiki/1998
http://nl.wikipedia.org/wiki/Extravert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Introvert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neurose
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Bij het beoordelen van het succes van deze NVA’s bij het kenmerken van leerlingen en het 
voorspellen van de beste schoolloopbaan is het wel belangrijk om te weten of deze NVA’s 
een goed en volledig beeld geven van een leerling. Indien essentiële kenmerken worden 
gemist, kan de voorspelling immers niet betrouwbaar zijn. 
Met het oog op het succes dat in de psychologie is geboekt met het kenmerken van 
individuen is onderzocht in welke mate de gekozen NVA’s overeenstemmen met de 
dimensies van de “Big Six” theorie.  
 
Bij het vergelijken van de NVA’s met de dimensies van de “Big Six” theorie is het ontbreken 
van een eenduidige definitie van de door het OLZ gekozen NVA’s een complicerende factor. 
Om dat deels op te lossen en om deze analyse nog iets verder te onderbouwen heb ik ook 
een alternatieve lijst van leerlingkenmerken, inclusief definities, gebruikt die door Sluijter is 
gepubliceerd (Sluijter, 1998). Deze lijst is ontstaan na interviews met 18 docenten waarbij 
Sluijter de vraag heeft gesteld welke kenmerken een rol spelen bij hun eigen beslissingen. 
Uit de bevindingen van Sluijter komt een Leraren Top 6 naar voren die er als volgt uitziet (zie 
Sluijter, tabel 5.2, pagina 128): 
 
 

Leerlingkenmerk Aantal 
malen 

gekozen 

Aantal malen bij de 
zes belangrijkste 

kenmerken 

Motivatie: 

mate waarin de leerling openstaat voor de leerstof, 
wat onder andere tot uiting komt in actieve 
deelname tijdens de les. 

18 18 

Concentratievermogen: 

het vermogen van de leerling om zijn/haar aandacht 
op de leerstof te richten. 

18 16 

Leer- en studievaardigheden: 

het vermogen van de leerling om de leerstof op 
effectieve wijze te analyseren, te verwerken en te 
reproduceren; zo kan de ene leerling beter hoofd- en 
bijzaken in de leerstof onderscheiden dan de andere 
leerling. 

18 16 

Interesse: 

aantoonbare belangstelling voor de leerstof. 

17 17 

Doorzettingsvermogen: 

bereidheid om zich met ijver voor de leerstof in te 
zetten ondanks tegenslag; na het behalen van een 
onvoldoende kunnen leerlingen verschillend 
reageren: de een geeft de moed op, de ander zal 
juist extra zijn/haar schouders er onder zetten. 

17 15 

Rapportcijfers: 

rapportcijfers behaald tijdens de brugperiode 

17 12 
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Mede op grond van de definities van Sluijter heb ik de volgende keuzes gemaakt bij het 
positioneren van de Leraren Top 6 en de door het OLZ gekozen NVA’s: 
 

 Motivatie sluit redelijk aan bij de definitie van Openheid. 

 Concentratievermogen sluit niet duidelijk aan bij één van de “Big Five” dimensies, 
maar wordt in de literatuur  vaak gekoppeld aan Intelligentie. Een voorbeeld is de 
PASS theorie (Planning, Attention, Simultaneous, Successive)  waarbij Attention een 
goede vertaling is van Concentratievermogen (Das, 2002) en (Pettinelli, 2009). 

 Leer- en studievaardigheden lijken ook cognitieve vaardigheden te zijn die 
herkenbaar zijn in de taxonomie van Bloom (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008). 

 Interesse sluit goed aan bij Openheid. 

 Doorzettingsvermogen sluit aan bij Zorgvuldigheid (wilskracht).  

 Rapportcijfers zijn het resultaat van een combinatie van factoren, maar lijken op een 
veel uitgebreidere CITO-toets. Daarmee zijn de cijfers een kenmerk van algemene 
intelligentie. 

 Inzet lijkt synoniem voor Doorzettingsvermogen 

 Inzicht lijkt synoniem met Leer- en studievaardigheden 

 Samenwerken, Tempo en Zelfstandigheid komen niet voor in het onderzoek van 
Sluijter en kunnen ook niet eenvoudig gekoppeld worden aan een van de dimensies 
van de “Big Five” theorie. Ik heb ervoor gekozen om Samenwerken te rangschikken 
onder Zorgvuldigheid. 

 
Op basis van deze keuzes ontstaat de volgende indeling: 
 

Psychologie: Intelligentie Leraren Top 6 Openbaar Lyceum Zeist 

IQ: maat voor de algemene 
intelligentie 

Rapportcijfers Rapportcijfers 

G-factor: algemeen cognitief 
vermogen 

Leer- en 
studievaardigheden 

Inzicht 

Intelligentie: PASS theorie Concentratievermogen Concentratie 

 

Psychologie: “Big Five” Leraren Top 6 Openbaar Lyceum Zeist 

Openheid voor nieuwe ervaringen: 
nieuwsgierig, ruimdenkend, 
belangstelling voor cultuur en ideeën. 

Interesse, 

Motivatie 

 

Zorgvuldigheid: zelfbeheersing, 
wilskracht, betrouwbaarheid. 
Regelmatige prestaties op school, op 
tijd dingen afmaken, goed 
samenwerken, sociaal. 

Doorzettingsvermogen  Inzet, 

Samenwerken 

Meegaandheid: warmte, mens-
gericht, goedmoedig, sympathie, 
empathie, welwillend.  

  

Emotionele Stabiliteit: 
aanpassingsvermogen, volwassen, 
stressbestendig. 

  

Extraversie: vriendelijk, spraakzaam, 
expressief, assertief, sociaal. 

  

  Tempo 

  Zelfstandigheid 
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Uit deze indeling blijkt:  

1. De Leraren Top 6 valt geheel binnen de “Big Six” dimensies, maar dekt die niet 
geheel. 

2. Leraren leggen in het algemeen een sterke nadruk op cognitieve kwaliteiten en 
vaardigheden. Deze aspecten worden door het OLZ via de gekozen NVA’s 
Concentratie en Inzicht goed meegenomen. 

3. Leraren leggen in het algemeen geen nadruk op Meegaandheid, Emotionele 
Stabiliteit en Extraversie. Deze aspecten komen niet voor in de Leraren Top 6.  
Meegaandheid wordt door het OLZ wel meegenomen via Samenwerken. 

4. Twee van de door het OLZ gekozen NVA’s zijn niet goed te plaatsen in de dimensies 
van de “Big Six” theorie.  

5. De door het OLZ gekozen NVA’s leggen geen link met Openheid. Dit lijkt wel een 
belangrijke omissie (de Leraren Top 6 kent zelfs twee kenmerken die met deze 
eigenschap in verband staan), temeer daar een onderzoekende houding een 
belangrijke eigenschap is voor het (Voorbereidend) Wetenschappelijk Onderwijs.  

 

 

 1.3: Invulling op andere scholen 
 
 
Bij de beoordeling van de keuze voor de 6 NVA’s zoals die door het OLZ is gemaakt is het 
zinvol om die te plaatsen in een groter verband van best-practice op andere scholen. 
Daartoe heb ik via Internet een zoektocht ondernomen naar determinatieprocedures die door 
scholen via dat medium openbaar zijn gemaakt. Ik heb 4 scholen uitgekozen om dit te 
illustreren. 
 
 

Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman (Spijkerboer, Bootsma, & Denijs, 2007) 

Op deze school worden de volgende leerlingkenmerken geregistreerd: 

 Leervaardigheid 

 Huiswerkattitude 

 Zelfstandigheid 

 Samenwerken 

 Inzet 

Voor elk aspect is het gewenste gedrag in enkele zinnen omschreven. Deze beschrijvingen 
worden onderleggers genoemd en dienen als oriëntatie voor de docent. Een voorbeeld van 
die omschrijvingen is: 
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Ashram College, Alphen aan de Rijn (Spijkerboer, Bootsma, & Denijs, 2007) 

Op deze school worden de volgende leerlingkenmerken geregistreerd: 

 Intelligentie/cognitie: 
o Inzicht 
o Reflectie 
o Resultaatgerichtheid/prestaties 

 Houding/instelling: 
o Zelfbeeld 
o Motivatie 
o Vasthoudendheid 

 Stijl van werken/leergedrag 
o Sociale vaardigheden 
o Zelfstandigheid 
o Structureren van je werk 

Voor elke categorie is in een aantal onderdelen beschreven welk gedrag van een leerling in 
de verschillende schooltypen kan worden verwacht met onderscheid tussen HAVO- en 
VWO-niveau. Een voorbeeld van die benadering is: 
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Vincent van Gogh Scholengemeenschap, Assen (CS Vincent van Gogh) 

Op deze school worden de volgende leerling kenmerken geregistreerd: 

 Werkhouding op school 

 Huiswerk maken 

 Capaciteiten 

 Verantwoordelijkheid 

 Samenwerken 

 Sociaal gedrag 

 Reflecteren 

Voor elke categorie is in 6 tot 12 zinnen beschreven welk gedrag van een leerling in de 
verschillende schooltypen kan worden verwacht (deze school is een VMBO/HAVO/VWO- 
school en concentreert zich op het onderscheid tussen VMBO en HAVO/VWO). Een 
voorbeeld van die beschrijvingen is: 

Als je werkhouding op school goed is 
 kom je op tijd in de les 
 pak je gelijk de spullen die nodig zijn voor het vak, zodat direct begonnen kan 

worden. 
 heb je altijd je boeken, werkboeken, pennen of ander benodigd materiaal bij je 
 kun je je aandacht goed bij de les houden en ben je niet met andere dingen bezig 
 leid je medeleerlingen niet af 
 stel je vragen als je iets niet begrijpt 
 maak je gebruik van de aanwijzingen van docenten 
 blijf je op je werkplek als dat nodig is 
 werk je netjes en overzichtelijk 
 schrijf je zelfstandig je huiswerk op 
 ruim je aan het einde van de les op 

 
 
 St. Michaël College, Zaandam (SMC) 

Op deze school worden de volgende leerlingkenmerken (Niet Cijfermatige Aspecten) 
geregistreerd: 

 Inzicht 

 Inzet 

 Concentratie 

 Motivatie 

 Belangstelling 

 Samenwerkend leren 

Deze NCA’s lijken erg veel op de NVA’s die het OLZ heeft gekozen 

Op deze school worden net als op het OLZ cijfers gedifferentieerd op basis van de 
taxonomie van Bloom (Kennis, Begrijpen, Integreren, Toepassen). 

De overeenkomsten tussen de aanpak van het SMC en het OLZ waren voldoende aanleiding 
om de ervaringen van het SMC in meer detail te onderzoeken. De resultaten van dit 
onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 6. 
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Samengevat zien we het volgende beeld: 

 

“Big Six” Openbaar 
Lyceum 
Zeist 

Leo 
Vroman 

Ashram 
College 

Vincent van 
Gogh 

St. Michaël 
College 

Algemeen 
cognitief 
vermogen 

Inzicht, 
Concentratie 

Leer-
vaardigheid 

Inzicht, 

Reflectie 

Capaciteiten, 
Reflecteren 

Inzicht, 
Concentratie 

Openheid 

 

  Motivatie  Motivatie, 
Belangstelling 

Zorgvuldigheid Inzet, 
Samen-
werken 

Inzet, 
Huiswerk-
attitude, 
Samen-
werken 

Resultaat-
gericht, 
Vasthoudend-
heid 

Werkhouding, 
Huiswerk 
maken, 
Samen-
werken 

Inzet,  

Samen-
werkend 
leren 

Meegaandheid   Sociale 
vaardigheden 

Sociaal 
gedrag 

 

Emotionele 
stabiliteit 

  Zelfbeeld Verant-
woordelijk-
heid 

 

Extraversie      

 Tempo 

 

    

 Zelfstandig-
heid 

Zelfstandig-
heid 

Zelfstandig-
heid 

  

 

In het algemeen kan gesteld worden dat scholen die naast de cijfers nog andere 
leerlingkenmerken meenemen in de determinatie een redelijk vergelijkbare aanpak hebben 
ontwikkeld.  

Het Openbaar Lyceum Zeist blijkt een aanpak te hebben gekozen die redelijk aansluit bij die 
van andere scholen, met het opvallende en al eerder genoemde ontbreken van Openheid 
(Motivatie of Interesse/Belangstelling). Door het ontbreken van dit kenmerk sluit de aanpak 
van het OLZ niet volledig aan bij de moderne psychologische inzichten op het gebied van 
persoonskenmerken en sluit de aanpak ook niet goed aan bij de Leraren Top 6 (waarin deze  
kenmerken op positie 1 en 4 staan).  

Het ontbreken van dit aspect is een belangrijk punt van aandacht bij een toekomstige 
verbetering van de determinatieprocedure van het OLZ.   
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2 De invoering van de NVA’s op het OLZ 
 

In april 2008 is op het Openbaar Lyceum Zeist de registratie ingevoerd van 6 Niet 
Vakgebonden Aspecten (NVA's) als aanvulling op de registratie van toetscijfers. De invoering 
van de NVA’s is destijds middels een kort document toegelicht (bijlage 2). 

Bij de invoering van de NVA’s is de docenten tevens gevraagd om een Niveau-aanduiding te 
geven als advies voor het best passende onderwijstype voor een leerling (bijlage 2). Deze 
Niveau-informatie wordt in dit onderzoek in een latere fase meegenomen (hoofdstuk 5). 

 

In dit hoofdstuk wordt kwalitatieve informatie verzameld die noodzakelijk is om de kwaliteit en 
de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens te kunnen verifiëren. 

Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop docenten met de te registreren NVA’s aan de 
slag zijn gegaan, heb ik besloten om een aantal docenten te interviewen. De leidraad voor 
de interviews is weergegeven in bijlage 3. De antwoorden zijn weergegeven in bijlage 4. 

Hoewel het aantal collega’s dat mee wilde werken aan de interviews beperkt was (4), 
representeren zij toch ongeveer 30% van de geregistreerde NVA-gegevens. Daarmee 
kunnen we deze interviews als een zinvolle steekproef beschouwen. 

 

2.1: Hoe hebben de docenten de invoering ervaren? 

 

De antwoorden die via interviews zijn verkregen op vragen over de invoering van de NVA’s  
zijn weergegeven in bijlage 4. 

Uit de antwoorden kan het volgende beeld worden afgeleid: 

 De invoering van de NVA-registratie is door de docenten ervaren als een top-down 
beslissing. Ze waren niet betrokken bij de besluitvorming.  

 Bij de invoering was er geen duidelijk proces van invoering; de opdracht was er 
ineens; er was geen tijd om eerst onderliggende informatie te verzamelen om 
daarmee een NVA-score te bepalen. 

 De geïnterviewde docenten hebben de invoering duidelijk als zinvol ervaren: een 
goede determinatie is van groot belang. Soms gebruikten docenten al vergelijkbare 
informatie en was de invoering alleen een formele, uniforme registratie. 

 Bij de invoering was de ondersteunende informatie heel summier (zie bijlage 2). De 
docenten hebben dit wel als voldoende ervaren. 

 

2.2: Hoe zijn de docenten met deze opdracht aan de slag gegaan? 

 

Middels de interviews met 4 collega’s is ook in kaart gebracht hoe zij met de opdracht om 
NVA-informatie te registreren aan de slag zijn gegaan. De antwoorden zijn weergegeven in 
bijlage 4. 
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Uit de antwoorden kan het volgende beeld worden afgeleid: 

 

 De docenten gebruiken elk een eigen definitie voor elke NVA. Het aantal begrippen 
dat door de docenten aan elke NVA wordt gekoppeld is ongeveer als volgt:  

NVA Aantal begrippen  NVA Aantal begrippen 

Concentratie 11  Samenwerken 5 

Inzet 13  Tempo 6 

Inzicht 5  Zelfstandigheid 6 

 
Als voorbeeld noemen de docenten bij Inzet de volgende 13 begrippen: meedenken; 
volgen; niet achterop raken bij met huiswerk; langdurig met iets bezig kunnen zijn; ook in 
sociaal opzicht; iets doen voor een ander; mate van bereidheid zich in te spannen voor 
het vak; huiswerk maken; attitude; hoe gaat een leerling met huiswerk om; willen 
snappen; gedrag in de les; enthousiasme voor het vak. 

 

 De docenten gebruiken wisselende manieren om de NVA’s te bepalen. Het aantal 

criteria dat bij elke NVA wordt genoemd is ongeveer als volgt: 

NVA Aantal criteria  NVA Aantal criteria 

Concentratie 4  Samenwerken 3 

Inzet 7  Tempo 6 

Inzicht 7  Zelfstandigheid 4 

 
Als voorbeeld noemen de docenten bij Inzet de volgende 7 criteria: algemene indruk; 
aandacht bij de les; belangstelling, willen weten; observeren; huiswerk; symptomen 
opvangen, betrokkenheid; thuissituatie. 

 

 De docenten gebruiken weinig concrete onderliggende informatie bij het bepalen van 
elke NVA. Voor Inzicht wordt toetsinformatie gebruikt, voor Tempo wordt soms de tijd 
geregistreerd die nodig is om een toets of opdracht te maken. De andere 
eigenschappen worden vooral door observatie/indruk bepaald. In meerdere situaties 
wordt aangegeven dat kennis over de thuissituatie of over specifieke leerproblemen 
(dyslectie, ADHD) wordt meegenomen in de overweging. 

 

 De geïnterviewde docenten ervaren de 6 NVA’s niet allemaal als even zinvol in de 
determinatie HAVO/VWO. Samenwerken vindt het merendeel niet zinvol, de overige 
NVA’s wel. 

 

 De geïnterviewde docenten hebben veel ideeën geopperd om de bepaling van de 
NVA’s te verbeteren en vooral om die objectiever te maken. Een terugkerend 
kenmerk van die verbeteringen is een goede afstemming met vakcollega’s. Voor het 
aspect Inzicht wordt de OBIT-methode aangeprezen (Onthouden Begrijpen 
Integreren Toepassen), hoewel ook daarbij behoefte is aan een goede afstemming 
(vooral over de bepaling van de grens tussen OB en IT). 

 

Uit de antwoorden blijkt een grote betrokkenheid van de geïnterviewde docenten bij de 
problematiek van de determinatie HAVO/VWO. Ondanks een summiere ondersteuning zijn 
de docenten nauwgezet aan de slag gegaan met de opdracht om NVA’s te registreren, 
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waarbij ze geput hebben uit eerdere ervaringen, uit reeds individueel gebruikte vergelijkbare 
benaderingen en uit eigen, professioneel inzicht in aspecten die voor leerlingen belangrijk 
zijn om te slagen in het VWO- en HAVO-onderwijs. Dit laatste punt was ook een conclusie 
van het onderzoek van Sluijter: docenten weten heel goed wat belangrijk is (Sluijter, 1998). 

Uit de antwoorden blijkt ook dat de docenten zich minder gemakkelijk voelen in een situatie 
waarin geen of weinig sturing en ondersteuning is. Ze beseffen dat in die situatie elke docent 
weer net even anders te werk zal gaan en dat de resultaten daardoor zullen variëren, 
misschien zelfs aan waarde zullen inboeten. Dit gevoel kan de zorgvuldigheid ondermijnen: 
"ik hoop maar dat de anderen mijn eventuele vergissing zullen corrigeren”. De docenten  
hebben zelf veel ideeën hoe dat opgelost kan worden en het lijkt daardoor zeker mogelijk om   
de objectiviteit bij het bepalen van de NVA’s te verbeteren. 

 

2.3: Hoe succesvol was de invoering van de registratie? 

 
Door middel van een globale analyse van de geregistreerde gegevens voor de 2e jaar 
brugklassen 2007/2008 en 2008/2009 (de doelgroep van dit onderzoek) is in kaart gebracht 
hoe succesvol de school is geweest met het invoeren van de registratie van NVA’s. Voor elk 
van deze klassen is voor elk van de aspecten geturfd hoeveel docenten die NVA hebben 
geregistreerd. Dat geeft het volgende beeld: 

Klas Totaal aantal 
docenten 

Aantal docenten dat onderstaande NVA heeft geregistreerd 

  Concen-
tratie 

Inzet Inzicht Samen-
werken 

Tempo Zelfstandig-
heid 

2007-2Sa 15 8 9 7 8 7 7 

2007-2Sb 15 5 5 4 4 4 4 

2007-2Xa 16 3 4 4 2 3 3 

2007-2Xb 16 4 4 4 2 2 2 

2007-2Xc 16 7 7 7 4 6 5 

        

2008-2Sa 14 6 6 6 6 6 6 

2008-2Sb 14/16 5 5 5 5 5 5 

2008-2Xa 16 6 6 6 6 6 6 

2008-2Xb 16 8 8 8 8 8 8 

2008-2Xc 16 6 6 6 6 6 6 

        

Gemiddeld  38% 39% 37% 33% 34% 34% 

 

In de laatste rij (Gemiddeld), wordt het aantal docenten weergegeven dat voor deze 10 
klassen het betreffende NVA heeft gescoord als percentage van het totaal aantal docenten. 
Dit percentage is een maat voor het succes van de invoering van de registratie. 
 

Uit de gegevens voor deze brugklassen blijkt dat de invoering van de NVA-registratie slechts 

door een minderheid (ongeveer één derde) van de docenten is opgevolgd.   
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3 Algemene statistische analyses 
 

Voorafgaand aan het gebruik van de op het Openbaar Lyceum Zeist geregistreerde NVA-
gegevens voor determinatiedoeleinden is een uitvoerig kwantitatief onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van die gegevens. Het onderzoek is gericht op de 2e jaar 
brugklassen 2007/2008 en 2008/2009. In dit verslag worden die klassen afgekort aangeduid 
als B2 2007 en B2  2008. Voor deze klassen zijn de NVA-gegevens geregistreerd en is 
bekend hoe de VWO gedetermineerde leerlingen het in de latere jaren hebben gedaan. Voor 
de B2 2007 brugklas is de doorstroom tot en met VWO-5 bekend, voor de B2 2008 brugklas 
is de doorstroom tot en met VWO-4 bekend.  

 

3.1: Kwaliteit van de geregistreerde gegevens 

 

a) Fouten  

Uit een eerste analyse van de data die in Magister zijn geregistreerd blijkt een hoge mate 
van zorgvuldigheid. Er zijn bijzonder weinig typefouten/invulfouten gemaakt. 

Voor de B2 2007 klassen: 0 typefouten op een totaal van 3500 NVA-scores 

Voor de B2 2008 klassen: 6 typefouten op een totaal van 4300 NVA-scores 

De typefouten zijn eenvoudig te herkennen (een 5 i.p.v. 50 en een 4 i.p.v. 40) en zijn voor de 
verdere analyse gecorrigeerd. 

 

b) Waarden 

De docenten hebben gehoor gegeven aan de opdracht om de NVA’s te scoren met de 
getallen 10, 20, 30, 40 of 50 en geen tussenliggende getallen te gebruiken. 

Voor de B2 2007 klassen zijn er geen afwijkende scores genoteerd. 

Voor de B2 2008 klassen hebben enkele docenten wel tussenliggende getallen genoteerd 
(15, 25, 35 en 45). In totaal zijn 67 van de 4300 scores in die zin afwijkend.  

Voor de verdere analyse zijn deze tussenliggende cijfers zonder correctie meegenomen. 

 

c) Volledigheid 

Uit de gegevens blijkt dat een klein aantal docenten voor een klas niet alle leerlingen heeft 
gescoord of niet alle scores heeft geregistreerd. De reden hiervan is niet duidelijk, de indruk 
bestaat dat sommige docenten alleen de uitschieters naar boven hebben geregistreerd. 

Deze aanpak verstoort de statische bewerkingen. Met name het onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van de scores (paragraaf 3.3) kan niet worden uitgevoerd op onvolledige 
datasets. Voor die analyse zijn deze scores daarom niet meegenomen. Ook in de verdere 
analyses zijn deze scores niet meegenomen omdat er een onduidelijke en mogelijk storende 
invloed op de gemiddelde score van leerlingen kan zijn. 
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3.2: Onderscheidend vermogen 

 
 
Het gebruik van NVA-gegevens bij de determinatie heeft alleen zin als er in voldoende mate 
onderscheid is gemaakt tussen individuele leerlingen.  

Om te kunnen beoordelen of docenten daar in zijn geslaagd, zijn voor de scores van elke 
docent per klas het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD) bepaald. Het gemiddelde is 
een indicatie of docenten de meetlat op dezelfde wijze hebben geïnterpreteerd. De 
standaarddeviatie is een goede maat voor de spreiding van de scores en daarmee een maat 
voor het onderscheidend vermogen. 

 

Als voorbeeld volgt hier de analyse voor 2007-2Sa (overwegend HAVO-leerlingen): 

 

Docent Concentratie Inzet Inzicht 

  Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

1 28,8 9,1 31,6 8,3 28,8 9,5 

2 30,4 5,3 30,8 4,8 28,8 8,2 

3 32,4 4,3 39,2 6,3 36,0 6,3 

4 33,2 4,7 38,4 3,7 38,8 7,2 

5 27,6 7,1 32,4 5,9 28,0 4,9 

6 31,6 8,3 34,0 6,3 29,2 6,3 

7 26,8 5,5 27,6 6,5 27,6 5,1 

8 30,0 0,0 32,0 4,0     

9     34,0 8,5     

Gem. 30,1 5,5 33,3 6,0 31,0 6,6 

       

       Docent Samenwerken Tempo Zelfstandigheid 

  Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

1 30,4 6,6 30,4 6,6 30,0 7,5 

2 30,4 2,0 30,0 0,0 29,2 3,9 

3 32,4 4,3 36,4 4,8 36,4 4,8 

4 34,4 5,0 35,2 5,0 37,6 5,1 

5 29,6 5,3 27,6 4,3 30,8 5,6 

6 30,0 0,0 29,2 4,8 31,6 6,7 

7 30,0 0,0 26,4 5,6 31,6 7,8 

8 31,6 3,7         

9             

Gem. 31,1 3,3 30,7 4,4 32,5 5,9 
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En voor 2007-2Xc (uitsluitend VWO-leerlingen): 

 

Docent Concentratie Inzet Inzicht 

  Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

1 34,2 7,0 39,2 8,1 42,1 5,8 

2 28,3 3,7 29,2 5,7 31,3 3,3 

3 27,1 10,2 28,8 9,3 31,3 6,7 

4 32,1 6,4 32,5 6,6 35,4 7,6 

5 33,3 4,7 34,2 5,7 37,5 6,6 

6 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

7 34,2 6,4 33,3 9,4 35,4 6,4 

Gem. 31,3 5,5 32,4 6,4 34,7 5,2 

       

       

Docent Samenwerken Tempo Zelfstandigheid 

  Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

1     40,0 0,0     

2 30,4 2,0 30,4 2,0 30,4 2,0 

3             

4 30,0 0,0 30,0 7,1 34,6 7,1 

5 30,0 0,0 31,7 7,5 33,8 5,6 

6 30,0 0,0 32,1 4,1 30,0 0,0 

7 30,0 0,0 37,1 5,4 36,3 5,6 

Gem. 30,1 0,4 33,5 4,3 33,0 4,1 

 

Uit deze gegevens blijkt: 

1. Niet alle docenten hebben binnen dezelfde klas een vergelijkbaar onderscheidend 
vermogen bereikt. De standaarddeviatie voor de NVA-scores varieert van 0,0 tot 
10,2. Gemiddeld ligt de standaarddeviatie rond de 5. Een standaarddeviatie van 5 
betekent dat één derde van de leerlingen een score heeft die méér dan 5 punten 
afwijkt van het gemiddelde.  
 

2. In enkele situaties heeft een docent in het geheel geen onderscheidend vermogen 
bereikt en zijn de scores voor alle leerlingen van een klas gelijk aan 30 (de 
gemiddelde score op de schaal). Het is niet zinvol om zulke scores mee te nemen in 
verdere analyses. 
 

3. Problemen met het onderscheidend vermogen zijn vooral zichtbaar bij het aspect 
Samenwerken. Dit blijkt een probleem voor alle klassen/docenten. 
 

4. Niet alle docenten hebben eenzelfde gemiddelde score voor een klas bereikt. Dit wijst 
erop dat docenten verschillende criteria gebruiken bij het bepalen van de hoogte van 
de scores of dat specifieke kenmerken van het vak een rol spelen. Voor 2007-2Sa 
hebben docenten 3 en 4 voor vrijwel alle aspecten gemiddeld duidelijk hoger 
gescoord. Voor 2007-2Xc geldt dat voor docent 1. Dit kan een probleem opleveren 
als klassen met elkaar worden vergeleken die niet dezelfde docenten hebben gehad.  
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5. Het is opvallend dat de gemiddelde NVA-scores voor 2007-2Sa en 2007-2Xc weinig 
uiteenlopen (zie gemiddelden in onderste rij van elke tabel). Dit betekent dat de 
docenten bij hun score (in gemiddelden gesproken) weinig of geen verschil zien of 
maken tussen een toekomstige HAVO-leerling en een toekomstige VWO-leerling. 
Hiermee lijkt de doelstelling om via de NVA-gegevens een betere determinatie te 
bereiken al bij voorbaat gedoemd te mislukken. Een overzicht van alle NVA 
registraties bevestigt dit verontrustende beeld: 

 

Klas Leerlingen Gemiddelde score per klas voor de onderstaande NVA 

 VWO HAVO Concen-
tratie 

Inzet Inzicht Samen-
werken 

Tempo Zelfstandig-
heid 

2007-2Sa 6 19 30,1 33,3 31,0 31,1 30,7 32,5 

2007-2Sb 22 1 29,4 30,7 32,5 30,3 31,8 32,7 

2007-2Xa 2 23 28,9 30,3 30,0 29,6 30,9 30,1 

2007-2Xb 18 7 29,1 31,1 30,6 30,2 29,6 29,8 

2007-2Xc 24 0 31,3 32,4 34,7 30,1 33,5 33,0 

         

2008-2Sa 0 18 27,7 32,0 30,8 30,8 31,0 31,1 

2008-2Sb 23 1 29,9 31,8 32,3 31,5 32,3 33,7 

2008-2Xa 2 22 28,8 31,8 30,0 30,7 30,7 31,5 

2008-2Xb 16 9 32,5 34,2 32,3 33,2 32,3 32,7 

2008-2Xc 26 0 33,5 34,1 33,7 34,0 32,6 33,4 

 

3.3: Correlatie tussen docenten 

 

Voor de bruikbaarheid van de NVA-scores is het belangrijk om te weten of de scores van de 
verschillende docenten eenzelfde beeld geven van een leerling of een groep leerlingen 
(intern consistent zijn). Indien de scores per docent teveel uit elkaar lopen kan betwijfeld 
worden of de docenten wel dezelfde eigenschap hebben beoordeeld of kan betwijfeld 
worden of de NVA wel vakonafhankelijk is. In deze situaties kan in verdere analyses niet 
gewerkt worden met het gemiddelde van de scores van meerdere docenten. 

Interne consistentie is een bekend probleem in psychometrische tests waarbij meerdere 
personen een situatie beoordelen of waarbij uit meerdere gegevens een eigenschap moet 
worden afgeleid (betrouwbaarheid van een schaal).  

Een voorbeeld is: in hoeverre meten verschillende ICT-vragen (bv spelletjes spelen op 
internet, powerpoint presentaties maken, chatten, e-mailen, netwerkpagina’s beheren, 
uitzending gemist kijken) gezamenlijk de variabele ICT-gebruik?  

In dit onderzoek is de vraag of het concept “Concentratie” betrouwbaar gemeten kan worden 
door de items “concentratie als gescoord bij Aardrijkskunde”, “concentratie als gescoord bij 
Engels”, enzovoort. Deze vraag kan en moet voor elke NVA gesteld worden. 

 

Een maat die in psychometrische tests wordt toegepast om de interne consistentie van data 
te controleren is Cronbachs α, zie uitleg op: (Cronbachs alfa).  De waarde van α is een 
indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten (een soort 
gewogen correlatie).  

Positieve zinvolle waarden voor Cronbachs α liggen tussen 0 en 1 (negatieve waarden 
geven aan dat de resultaten niet zinvol zijn). Als vuistregel wordt bij psychometrische tests 
vaak gehanteerd dat een test of onderzoeksvragenlijst kan worden gebruikt (betrouwbaar is) 
bij een α van 0,70 of hoger. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Item&action=edit&redlink=1
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Voor de gegevens die in dit onderzoek ter beschikking staan, zijn de volgende waarden voor 
Cronbachs α berekend: 

 

Klas Waarde van Cronbachs α voor: 
 

 Concen-
tratie 

Inzet Inzicht Samen-
werken 

Tempo Zelf-
standig-
heid 

2007-2Sa 0,85 0,81 0,78 0,70 0,73 0,80 

2007-2Sb 0,87 0,86 0,78 0,51 0,43 0,63 

2007-2Xa 0,49 0,64 0,43 0,00 0,52 0,45 

2007-2Xb 0,50 0,64 0,48 0,00 0,00 0,00 

2007-2Xc 0,76 0,83 0,82 0,00 0,60 0,73 

       

2008-2Sa 0,58 0,47 -0,12 0,40 0,50 -0,12 

2008-2Sb 0,83 0,74 0,72 0,33 -0,25 0,13 

2008-2Xa 0,85 0,81 0,61 0,38 0,67 0,49 

2008-2Xb 0,86 0,81 0,62 0,54 0,60 0,66 

2008-2Xc 0,80 0,79 0,43 -0,33 0,37 0,08 

 

Uit deze tabel blijkt dat Cronbachs α in veel situaties beneden de grens van 0,70 ligt. Dit 
betekent dat in die situaties één of meer docenten een afwijkend beeld hebben van de klas 
en andere leerlingen als de “besten” aanwijzen dan de overige docenten (of zoals al eerder 
werd geconstateerd alle leerlingen eenzelfde score hebben gegeven).  

Het is mogelijk om met behulp van aanvullende Cronbachs α berekeningen in kaart te 
brengen welke docenten een afwijkend beeld geven van een klas en om te beoordelen of het 
weglaten van die docent(en) tot een verbetering van de betrouwbaarheid van de schaal leidt. 

Indien de scores worden weggelaten van de docenten die een duidelijk afwijkend beeld 
geven en van de docenten die binnen een klas geen onderscheid hebben gemaakt (alle 
scores 30), verbetert de betrouwbaarheid als gemeten met Cronbachs α tot de volgende 
waarden: 

 

Klas Waarde van Cronbachs α na weglaten van afwijkende 
beoordelingen: 

 Concen-
tratie 

Inzet Inzicht Samen-
werken 

Tempo Zelf-
standig-
heid 

2007-2Sa 0,86 0,86 0,78 0,73 0,75 0,80 

2007-2Sb 0,87 0,86 0,78 0,58 0,48 0,71 

2007-2Xa 0,66 0,72 0,48 0,00 0,70 0,61 

2007-2Xb 0,56 0,72 0,55 0,00 0,00 0,00 

2007-2Xc 0,76 0,83 0,82 0,00 0,70 0,80 

       

2008-2Sa 0,58 0,47 0,44 0,44 0,50 0,24 

2008-2Sb 0,83 0,74 0,72 0,39 0,05 0,14 

2008-2Xa 0,85 0,84 0,64 0,63 0,75 0,54 

2008-2Xb 0,86 0,81 0,65 0,73 0,62 0,73 

2008-2Xc 0,80 0,82 0,55 0,12 0,39 0,15 
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Uit dit laatste overzicht blijkt dat de betrouwbaarheid van de NVA-scores ook na het 
weglaten van afwijkende beoordelingen nog steeds sterk varieert.  

Voor de aspecten Samenwerken, Tempo en Zelfstandigheid zijn de waarden voor 
Cronbachs α in de meeste situaties duidelijk beneden de 0,70. Dit betekent dat de docenten 
die deze aspecten hebben gescoord elk een afwijkend patroon herkennen en het niet 
mogelijk is om daar een gemiddeld patroon in te herkennen. Deze gegevens kunnen daarom 
niet als betrouwbaar worden geclassificeerd (niet betrouwbaar in die zin dat er blijkbaar niet 
een uniform leerlingkenmerk is herkend, maar een vakgerelateerd of docentgerelateerd 
kenmerk). Voor enkele situaties zijn wel betrouwbare gegevens geregistreerd, maar voor de 
gegroepeerde brugklassers van 2007 en 2008 is het niet zinvol om deze aspecten verder te 
analyseren.  

Voor de aspecten Concentratie, Inzet en Inzicht zijn Cronbachs α waarden in de meeste 
situaties boven de 0,70. Deze gegevens kunnen daarom als betrouwbaar worden 
geclassificeerd (ze meten een vak- en docentonafhankelijke eigenschap). Voor enkele 
situaties zijn minder betrouwbare gegevens geregistreerd, maar voor de gegroepeerde 
brugklassers van 2007 en 2008 is het wel zinvol om deze aspecten verder te analyseren. 
Aangezien dit onderzoek zich verder richt op de doorstroom van de VWO-leerlingen zullen 
de minder betrouwbare gegevens van klas 2008-2Sa (alleen HAVO-leerlingen) niet worden 
meegenomen. De minder betrouwbare gegevens voor de andere klassen op enkele van 
deze aspecten (vooral Inzicht) verdienen wel verder aandacht bij een toekomstige 
verbetering van de determinatieprocedure van het OLZ. 

Het vervolg van dit onderzoek is gebaseerd op de gemiddelde scores per leerling voor de 
aspecten Concentratie, Inzet en Inzicht. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van de docenten 
die een betrouwbare score hebben geregistreerd als bepaald door Cronbachs α.  

 

3.4: Correlatie tussen de NVA’s 

 
 
Voor de toepassing van elk van de overgebleven 3 (gemiddelde) NVA-scores bij de 
determinatie HAVO/VWO is het wel belangrijk om te weten of die 3 aspecten ook inderdaad 
onafhankelijke informatie geven over een leerling. Om dit te bepalen, zijn voor de 3 aspecten 
correlatiecoëfficiënten berekend volgens de methode van Pearson. (De correlatiecoëfficiënt 
drukt de mate van correlatie tussen twee variabelen uit. De waarde daarvan kan variëren 
tussen -1 en +1. Hoe verder de correlatiecoëfficiënt verwijderd is van 0, hoe sterker de 
correlatie en hoe nauwkeuriger de waarde van de ene variabele voorspeld kan worden op 
grond van de waarde van de andere variabele.) 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Correlatieco%C3%ABffici%C3%ABnt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele
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Dit levert voor de B2 2007 en B2 2008 brugklassen de volgende coëfficiënten op: 

 

B2 2007  Inzet Inzicht 

Concentratie Pearson Correlation ,871
**
 ,624

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 122 122 

Inzet Pearson Correlation  ,678
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  122 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

B2 2008  Inzet Inzicht 

Concentratie Pearson Correlation ,884
**
 ,631

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 117 117 

Inzet Pearson Correlation  ,596
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N  117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 
De drie aspecten Concentratie, Inzet en Inzicht blijken zeer significant met elkaar 
gecorreleerd te zijn en dus geven ze geen onafhankelijke informatie over een leerling. De 
waarden van Sig. (2-tailed) zijn  kleiner dan 0,000, hetgeen betekent dat de kans op een 
correlatie tussen de aspecten zelfs >99% is (zie ook voetnoot bij elke tabel). 

 

Tenslotte is de hypothese getest of de drie variabelen Concentratie, Inzet en Inzicht samen 
eenzelfde kenmerk meten. Daarvoor is de waarde van Cronbachs α berekend van de 
combinatie van deze drie variabelen. 

De waarde van Cronbachs α voor de drie aspecten Concentratie, Inzet en Inzicht blijkt 0,891 
te zijn voor de B2 2007 brugklassen en 0,876 voor de B2 2008 brugklassen, beide duidelijk 
hoger dan 0,70 (zie uitleg in paragraaf 3.3). Dit bevestigt dat het inderdaad zeer 
waarschijnlijk is dat deze drie kenmerken samen eenzelfde eigenschap meten. Het is 
daarom niet zinvol om deze drie aspecten in het vervolgonderzoek apart mee te nemen. In 
het vervolg wordt het gemiddelde van Concentratie, Inzet en Inzicht gebruikt, aangeduid als 
NVA-3. 
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4 Statistische analyses van NVA-verschillen tussen afstromers en doorstromers 

 

4.1: VWO-4 

 

Voor de VWO-leerlingen uit de brugklassen B2 2007 en B2 2008 is informatie beschikbaar 
over de doorstroom van VWO-3 naar VWO-4. 

De verdeling van de scores voor NVA-3 (gemiddelde van Concentratie, Inzet en Inzicht)  
voor deze twee gecombineerde cohorten is als volgt: 

 

 

 

Uit deze grafiek blijkt dat er een zeer sterke overlap is van de NVA-3 scores van 
doorstromers en afstromers. De grafiek bevestigt de conclusie uit paragraaf 3.2 dat de 
docenten bij hun NVA-scores geen duidelijk verschil maken tussen een toekomstige HAVO- 
leerling en een toekomstige VWO-leerling. Gemiddeld hebben afstromers wel iets lagere 
scores dan doorstromers (30 versus 34) maar het verschil is te klein om in een 
determinatieprocedure zinvol toegepast te kunnen worden. 

Uit deze figuur kunnen we concluderen dat de doelstelling om via alleen de NVA-gegevens 
een betere scheiding aan te brengen tussen HAVO- en VWO-leerlingen en daardoor ook 
tussen toekomstige doorstromers en afstromers in de VWO-stroom niet is bereikt.  
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4.2: VWO-5 

 

Voor de VWO-leerlingen uit de brugklassen B2 2007 is ook informatie beschikbaar over de 
doorstroom van VWO-4 naar VWO-5 

De verdeling van de NVA-3 waarden voor de doorstromers (van VWO-3 naar VWO-4 en 
vervolgens naar VWO-5) en afstromers uit deze brugklassen is: 

 

 

 

Uit deze verdeling blijkt opnieuw dat er een zeer sterke overlap is van de NVA-3 scores van 
doorstromers en afstromers. Gemiddeld hebben afstromers wel iets lagere scores dan 
doorstromers (30 versus 35) maar het verschil is te klein om in een determinatieprocedure 
zinvol toegepast te kunnen worden. 

We kunnen opnieuw concluderen dat de doelstelling om via alleen de NVA-gegevens een 
betere scheiding aan te brengen tussen HAVO- en VWO-leerlingen en daardoor ook tussen 
toekomstige doorstromers en afstromers in de VWO-stroom niet is bereikt. 
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5 Statistische analyses van NVA/Niveau/Cijfer-combinaties 

 

Uit de statistische analyse van de NVA-waarden is gebleken dat er op basis van die waarden 
geen grens is aan te geven tussen afstromers en doorstromers. De hoop dat de determinatie 
HAVO/VWO op basis van NVA-waarden een eenvoudig filtratie proces zou zijn is hiermee 
vervlogen. In feite blijkt dat er op basis van alleen de NVA-waarden geen scherper 
determinatieproces kan worden opgezet. 

Hoewel deze conclusie als de afronding van dit onderzoek kan worden gezien, heb ik in 
dit hoofdstuk onderzocht of de NVA-informatie in combinatie met andere informatie toch nog 
een bijdrage kan leveren aan een beter determinatieproces. 

 

5.1: Niveau-informatie 

 

Bij de invoering van de NVA’s in 2008 is de docenten tevens gevraagd om een Niveau-
aanduiding te geven als advies voor het best passende onderwijstype voor een leerling 
(bijlage 2). De score is niet gebaseerd op een glijdende schaal maar op de volgende 
indeling:  

3 = Vmbo-TL 4 = HAVO 5 = VWO 6= Gymnasium 

 

Door de cijferscores van meerdere docenten te middelen kan het resultaat voor een leerling 
natuurlijk wel tussen twee gehele waarden liggen en ontstaat alsnog een soort van glijdende 
schaal. 

In analogie met de analyses van de NVA-waarden, is allereerst het onderscheidend 
vermogen van de docenten onderzocht (zie paragraaf 3.2). Voor de klassen 2007-2Sa en 
2007-2Xc geeft dit het volgende beeld: 

         2007-2Sa 

 

2007-2Xc 

Docent Niveau Docent Niveau 

  Gemiddelde SD 

10 

Gemiddelde SD 

1 4,4 0,6 5,2 0,4 

2 3,9 0,4 11 5,0 0,0 

3 4,3 0,5 12 4,6 0,6 

4 4,3 0,5 13 5,0 0,6 

5 4,0 0,6 14 5,2 0,4 

6 3,8 0,4    

7 4,1 0,5    

9 4,1 0,3      

Gem. 4,1 0,5 Gem. 5,0 0,4 

 

De gemiddelde score voor Niveau is wel duidelijk verschillend voor deze twee klassen en is 
in overeenstemming met het gegeven dat 2007-2Sa overwegend uit (toekomstige) HAVO-
leerlingen bestaat en 2007-2Xc alleen uit (toekomstige) VWO-leerlingen. Ondanks het feit 
dat docenten bij de NVA-scores geen duidelijk onderscheid maken of weten te maken tussen 
toekomstige HAVO- en VWO-leerlingen, maken ze toch een zeer duidelijk onderscheid in de 
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Niveau-score van de leerlingen en daarmee in hun advies voor het best passende 
schooltype. 

Om de betrouwbaarheid van de Niveau-gegevens te toetsen is Cronbachs α berekend: 

 

Klas Waarde van Cronbachs α voor: 

 Alle gegevens Met weglaten van 
afwijkende gegevens 

 Niveau Niveau 

2007-2Sa 0,84 0,84 

2007-2Sb 0,81 0,81 

2007-2Xa 0,81 0,83 

2007-2Xb 0,77 0,77 

2007-2Xc 0,80 0,82 

   

2008-2Sa 0,36 0,60 

2008-2Sb 0,73 0,73 

2008-2Xa 0,71 0,74 

2008-2Xb 0,86 0,86 

2008-2Xc 0,83 0,83 

 

Uit deze tabel blijkt dat de waarde van Cronbachs α in alle situaties behalve voor 2008-2Sa 
boven de grens van 0,70 ligt. Deze gegevens kunnen daarom als betrouwbaar worden 
geclassificeerd (ze vertegenwoordigen een vak- en docentonafhankelijke eigenschap). 

Aangezien dit onderzoek zich verder richt op de doorstroom van de VWO-leerlingen zullen 
de minder betrouwbare gegevens van klas 2008-2Sa (alleen HAVO-leerlingen) niet worden 
meegenomen. 

 

Tenslotte is onderzocht of de Niveau-score informatie over een leerling geeft die 
onafhankelijk is van de NVA-3 score. Voor beide jaargangen blijkt er een significante 
correlatie tussen NVA-3 en Niveau te zijn per geadviseerd schooltype. Dit laatste mag 
misschien ook wel verwacht worden omdat docenten in hun Niveau-advies de NVA-scores 
zullen hebben meegenomen: 

 

 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

20 25 30 35 40 45

N
iv

e
au

 

NVA-3 

B2 2007 

VWO

HAVO



28 
 

 

 

Dit resultaat doet vermoeden dat ook de Niveau-score voor VWO-leerlingen geen duidelijke 
scheiding zal geven tussen doorstromers en afstromers. De verdeling van de Niveau-scores 
voor de twee groepen die in 4.1 en 4.2 zijn onderzocht bevestigen dat: 

 

De verdeling van de scores voor Niveau voor de doorstroom van VWO-3 naar VWO-4 van 
de VWO-leerlingen uit B2 2007 en B2 2008: 
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De verdeling van de scores voor Niveau voor de doorstroom van VWO-3 naar VWO-5 van 
de VWO-leerlingen uit B2 2007: 

 

 

 

 

Hoewel de docenten in het algemeen wel differentiëren tussen een toekomstige HAVO-
leerling  (Niveau score 4) en een toekomstige VWO-leerling (Niveau score 5 of 6) is deze 
differentiatie niet meer voldoende zichtbaar bij het vergelijken van afstromers en 
doorstromers in de VWO-richting. De Niveau score alleen is blijkbaar ook geen goede basis 
voor een scherpere determinatieprocedure.  
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5.2: De combinatie NVA / Niveau 

 

In een tweedimensionale weergave van de combinatie van NVA-3 en Niveau-score blijkt 
opnieuw de grote overlap tussen afstromers en doorstromers: 

 

 

In deze figuur is te zien dat deze twee parameters gecorreleerd zijn, met wel een flinke 
spreiding rond de gemiddelde trendlijn. In de figuur is ook te zien dat de afstromers meer zijn 
geconcentreerd in de linker benedenhoek.  

Dit laatste gegeven zou gebruikt kunnen worden om een scherper determinatieproces te 
kiezen, maar omdat de bepaling van beide parameters niet goed onderbouwd is zal een op 
Niveau en NVA-3 gebaseerde determinatiebenadering inherent onbetrouwbaar zijn. 

 

5.3: Relatie tussen NVA en Cijfers 

 

Bij het introduceren van de NVA-registratie als ondersteuning bij de determinatie 
HAVO/VWO geldt de impliciete aanname dat de NVA-informatie een onafhankelijke 
aanvulling is op de cijferinformatie.  

Deze aanname kan getoetst worden door de NVA-informatie die een docent voor een 
leerling in zijn les heeft geregistreerd te vergelijken met het cijfer dat deze docent voor het 
eigen vak heeft gegeven.  

Voor 2007-2Sa (vooral toekomstige HAVO-leerlingen) levert een correlatieonderzoek voor 
alle 175 cijfer/NVA-3 combinaties de volgende informatie: de NVA-3 score van een docent is 
zeer waarschijnlijk gecorreleerd met het cijfer voor dat vak (>99% waarschijnlijkheid) maar 
de correlatie is niet heel sterk (R = 0,629). 

Voor 2007-2Sb (vooral toekomstige VWO-leerlingen) levert een correlatieonderzoek voor alle 
92 cijfer/NVA-3 combinaties tot eenzelfde conclusie (R = 0,474). 
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Ook grafisch is dat te herkennen (wel met grote spreiding): 

 

 

 

 

In deze grafieken is ook goed te zien dat toekomstige HAVO- en VWO-leerlingen gemiddeld 
eenzelfde NVA-3 score krijgen (rond 30), terwijl de cijfers voor de VWO-leerlingen gemiddeld 
wel beter zijn (gemiddeld 1 punt hoger).  
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5.4: Cijfer/NVA-combinaties bij de determinatie 

 

In hoofdstuk 4 is al gebleken dat de NVA-scores van doorstromers en afstromers sterk 
overlappen en dat daardoor geen duidelijke bijdrage van de NVA-scores bij de determinatie 
kan worden bereikt. In een poging daar toch nog meer detail in te zien, zijn de gegevens 
opnieuw geanalyseerd voor de selectie van VWO-leerlingen die in de brugklas tenminste één 
cijfer lager dan 6,0 hebben gescoord (de groep van “zwakkere” leerlingen). Voor deze groep 
van leerlingen blijkt de overlap tussen afstromers en doorstromers echter minstens zo groot 
als voor de gehele populatie en kan er geen grens worden aangegeven: 

 

 

 

 

5.5: Niveau/Wiskunde combinaties bij de determinatie 

 

Uit de voorgaande analyses is gebleken dat NVA-scores voor HAVO- en VWO-leerlingen 
weinig onderscheid vertonen en daardoor los van andere informatie geen duidelijke hulp 
bieden bij de determinatie HAVO/VWO.  

Uit de voorgaande paragrafen is ook gebleken dat Niveau-scores voor toekomstige HAVO- 
en VWO-leerlingen wel een duidelijk onderscheid vertonen maar dat de Niveau-scores voor 
doorstromers en afstromers uit de VWO-richting weer niet voldoende onderscheidend zijn 
om een betrouwbare hulp te bieden bij de determinatie.  

Uit een eerder onderzoek op het OLZ is gebleken dat de cijfers voor Wiskunde en 
Natuurkunde sterk bepalend zijn voor de doorstroom in de VWO-richting (Schoenmaker, 
2010). In de brugklassen krijgen de leerlingen nog geen Natuurkunde maar wel Wiskunde. 

Als laatste stap in dit onderzoek is onderzocht of de combinatie van deze drie gegevens 
(NVA-3, Niveau, Wiskunde cijfer) een meerwaarde heeft in het determinatieproces. 
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Startpunt bij deze analyse is de Wiskunde/Niveau-combinatie van alle VWO-leerlingen uit de 
B2 2007 en B2 2008 brugklassen. Voor de B2 2008 leerlingen is het laatste rapport (periode 
3 2011) voorlopig als maat genomen voor doorstroom/afstroom. Grafisch geeft dit het 
volgende beeld: 

 

 

 

Er is in deze weergave opnieuw een grote overlap tussen doorstromers en afstromers, maar 
die laatsten zijn wel meer geconcentreerd links en onder in de grafiek. Er kunnen twee 
opmerkelijke conclusies worden getrokken: 

1. Vrijwel alle VWO-leerlingen van B2 2007 en B2 2008 met een onvoldoende voor 
wiskunde, stromen af (voor de leerlingen van B2 2008 is dit een voorlopige 
conclusie). Dit betreft 9 van de 10 leerlingen met een onvoldoende voor Wiskunde op 
het B2 eindrapport. 

2. Van alle VWO-leerlingen met een Niveau-aanduiding gelijk aan of lager dan 4,5 
stroomt 75% af (13 van de 17 leerlingen met deze lage Niveau-aanduiding).  

 

Indien als extra criterium NVA-3 (het gemiddelde van de scores voor Concentratie, Inzet en 
Inzicht) wordt meegenomen, ontstaat een driedimensionaal beeld waardoor dit resultaat nog 
iets duidelijker wordt. Echter, doordat de bepaling van NVA-3 niet goed onderbouwd is, zal 
een op NVA-3 gebaseerde determinatiebenadering inherent onbetrouwbaar zijn. 
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6 Ervaringen met NVA-informatie op het St. Michaël College in Zaandam 

 

Op 13 mei 2011 heb ik een bezoek gebracht aan het St. Michaël College in Zaandam (hierna 
SMC genoemd) en uitvoerig gesproken met Mariska Broertjes, afdelingsleider klas 2. Uit dit 
overleg heb ik de hierna volgende ervaringen gedestilleerd. 

 

Het SMC heeft al ruim 10 jaar ervaring met het onderzoeken en verbeteren van het 
determinatieproces. Mariska Broertjes was daar al die tijd verantwoordelijk voor als 
coördinator tweede jaarlaag. Deze continuïteit is een groot voordeel bij het evalueren van de 
ervaringen die in die periode zijn opgedaan. 

Het SMC gebruikt bij de determinatie 2 specifieke onderdelen: 

 Leerlingen krijgen in de brugklas (2e jaar) voor elke toets 2 cijfers: een HAVO-cijfer en 
een VWO-cijfer. 

 Leerlingen worden beoordeeld op 6 Niet Cijfergerelateerde Aspecten (NCA):  
o Inzicht 
o Inzet 
o Belangstelling 
o Concentratie 
o Zelfstandigheid 
o Samenwerkend leren 

Het SMC is in de loop der jaren afgestapt van een getalsmatige registratie van de NCA’s. 
Aanvankelijk werd daar een 5-punts schaal voor gebruikt, maar dat nodigde teveel uit om 
een gemiddelde waarde te noteren. De registratie is geëvolueerd naar de huidige vorm die er 
als volgt uitziet: 

 Inzicht 
o Géén HAVO 
o HAVO 
o HAVO/VWO 
o VWO 

 Inzet voldoende? 
o Ja 
o Nee 

 Belangstelling, Concentratie, Zelfstandigheid, Samenwerkend leren 
o Opmerking indien daar aanleiding toe is. 

 Advies 
o Op basis van deze niet-cognitieve aspecten geeft elke docent een Advies 

(VWO, HAVO of VMBO) 

Een belangrijk kenmerk van het determinatieproces op het SMC is de gedetailleerde 
planning en begeleiding. De procedure 2010-11 is weergegeven in bijlage 5. 
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De procedure kent de volgende elementen: 

 De determinatieprocedure voor de brugklas-2 leerlingen start op 1 september: alle 
docenten geven bij elke toets een HAVO- en VWO-cijfer en de leerlingen worden 
geobserveerd. 

 Voor het bepalen van de soorten vragen wordt de taxonomie van Bloom gebruikt. 
Voor nieuwe docenten is er een handleiding gemaakt op basis van “Effectief leren in 
de les” van Ebbens (Ebbens, Ettekoven, & Van Rooijen, 1996)  

 In januari is er een determinatie voorlichtingsavond voor de ouders van de brugklas-2 
leerlingen. 

 In maart is er een voorbesprekingen met de mentoren. De coördinator heeft daarvoor 
een overzicht beschikbaar van alle toetsen per vak: is er sprake van differentiatie 
voor SO’s en PW’s; is er overeenstemming binnen de secties; wordt de differentiatie 
door de sectie doorgetrokken naar klas 3? 

 In de tweede helft van maart is er een determinatievergadering met alle docenten. 
Alle docenten hebben daarvoor de benodigde gegevens geregistreerd in Magister. Er 
is een handleiding “determinatiegegevens invoeren in Magister”. 

 Daarna is er een ouderavond over het advies. 

 Aan het eind van het schooljaar is er een enquête voor de leerlingen die uitstromen 
en voor de mentoren van die leerlingen. Deze enquêtes beogen in kaart te brengen 
welke oorzaken er door leerlingen en mentoren worden gezien als bepalend voor de 
uitstroom. 

 De determinatiecoördinator (Mariska Broertjes) maakt jaarlijks een verslag van deze 
enquêtes. 

 De procedure is opgenomen in het mentorenboek. 

 Er is een leerlingenvariant van de procedure die wordt gebruikt in de mentorles om 
leerlingen uit te leggen hoe de determinatie werkt. 

 Er is een handleiding voor de mentorles over determinatie: 
o Deel 1: Inventarisatie van wat leerlingen willen (huiswerk/advies/beroep) 
o Deel 2: Het advies n.a.v. de observatiepunten (NCA’s). Leerlingen vullen ook  

een formulier in over hoe ze zichzelf zien op die punten. 
o Deel 3: Inhoudelijke differentiatie; wat zijn HAVO-vragen en wat zijn VWO-

vragen 

Tijdens de periode van ontwikkeling van de determinatieprocedure is systematisch 
onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van de determinatieadviezen (Ten Thij, 
2007). Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn: 

 Een HAVO-advies (op basis van de NCA’s) is een betere voorspeller voor het halen 
van een HAVO-diploma dan een HAVO-rapport aan het einde van brugklas-2. 

 Een Atheneum-advies is samen met een Atheneum-rapport aan het einde van 
brugklas-2 voorspellend voor het behalen van een atheneumdiploma. Hierbij is het 
advies wel weer een betere voorspeller. 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de doubleurs in klas 2 en de tweede observatieronde 
(Broertjes, 2006). 

Op basis van deze onderzoeken is het SMC voorzichtiger geworden met de HAVO
+
 -

leerlingen (HAVO-advies maar wel een Atheneum-rapport): deze leerlingen hebben een 
geringe kans van succes in de atheneumstroom (30%).  



36 
 

Conclusies 

 

 De invoering in 2008 van de registratie van Niet Vakgebonden Aspecten op het 
Openbaar Lyceum Zeist biedt op zichzelf staand geen aanknopingspunten om de 
determinatie HAVO/VWO te verscherpen. 

 

 Belangrijke oorzaken voor het niet slagen van dit initiatief zijn: 
o Docenten hebben bij het scoren van de NVA’s een benadering gevolgd die 

geen duidelijk onderscheid maakt tussen brugklassen met voornamelijk 
HAVO-leerlingen en brugklassen met voornamelijk VWO-leerlingen. Hiermee 
is het doel van de NVA-scores (differentiëren tussen toekomstige HAVO- en 
VWO-leerlingen) uit beeld verdwenen.  

o De invoering is in het algemeen matig opgevolgd. Slecht één derde van de 
docenten heeft de NVA’s gescoord. 

o Het scoren van de NVA’s op een 5-punts schaal biedt teveel ruimte om de 
middenwaarde te kiezen. Hierdoor is het onderscheidend vermogen van de 
gegevens niet optimaal. 

o Docenten hebben moeite met het definiëren en scoren van de aspecten 
Samenwerken, Tempo en Zelfstandigheid en twijfelen meer over het belang 
van deze aspecten bij de determinatie.  

o De problemen die docenten hebben met het scoren van Samenwerken, 
Tempo en Zelfstandigheid heeft ertoe geleid dat er voor deze aspecten te 
weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om een zinvolle analyse uit te 
voeren. 

o Het blijkt erg moeilijk om Concentratie, Inzet en Inzicht onafhankelijk van 
elkaar te beoordelen. Uit een statistische analyse blijkt dat de gescoorde 
waarden voor deze aspecten sterk aan elkaar gecorreleerd zijn en dus geen 
onafhankelijke informatie over de leerlingen verschaffen. Uiteindelijk resteert 
hierdoor slechts één leerlingkenmerk (het gemiddelde van deze drie). 

 

 Uit dit onderzoek zijn een aantal aanknopingspunten naar voren gekomen die kunnen 
dienen om de determinatieprocedure alsnog te verbeteren. De belangrijkste 
aanknopingspunten zijn: 

o Een onvoldoende voor wiskunde in de brugklas staat vrijwel garant voor 
afstroom.  

o Leerlingen met een lage Niveau-score hebben een grote kans om af te 
stromen. Van de 17 VWO-leerlingen met een Niveau-score lager dan of gelijk 
aan 4,5 stromen 13 leerlingen af. 

 

 Het blijft voor een flink deel van de afstromers onduidelijk, ook op basis van de NVA-
informatie in combinatie met cijfers en Niveau-score, waarom goede resultaten in de 
brugklas toch gepaard gaan met afstroom uit VWO-3 of VWO-4. Uit deze observatie 
kan worden afgeleid dat er mogelijk nog andere oorzaken liggen die uit de 
beschikbare informatie niet naar voren komen: 

o De cijfers die in de brugklas worden behaald zijn mogelijk te weinig 
discriminerend. 

o Leerlingen veranderen zodanig in de periode van de puberteit dat 
gedragsaspecten van vóór de puberteit minder of niet meer kenmerkend  zijn 
tijdens of na de puberteit. 

o De lesstof en/of lesmethoden in de brugklas wijken mogelijk teveel af van die 
in de bovenbouw. Dit probleem is bijvoorbeeld in kaart gebracht door Anke 
Talina van der Weij (Van der Weij, 2010). 
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Aanbevelingen 

 

De invoering van de NVA-registratie was een aanzet tot een betere determinatie op het 
Openbaar Lyceum Zeist. De geïnterviewde docenten staan nog steeds achter het initiatief 
om bij de determinatie naast de cijfers ook andere leerlingkenmerken te betrekken. Het is 
belangrijk om dit momentum vast te houden en verdere stappen te zetten om het resultaat 
van dit initiatief te verbeteren. Daarbij kan veel geleerd worden van de ervaringen van het St. 
Michaël College te Zaandam. De determinatiecoördinator van deze school is bereid om haar 
ervaring met het OLZ te delen. 
 
Op het OLZ kunnen de volgende stappen worden gezet: 
 

 Onderzoek welke eigenschappen bepalend zijn voor het onderscheidend zijn van een 
HAVO- en VWO-leerling. Hierbij kunnen de persoonskenmerken uit de psychologie 
als richtlijn worden gebruikt. Richt alle aandacht op het goed bepalen van die 
eigenschappen. Een voorbeeld van leerlingprofielen is ontwikkeld door het 
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (Leerlingprofielen). 
Onderzoek naar het eigene van een HAVO-leerling is ook gedaan door Roosjen en 
Zijlstra op het Sintermeertencollege te Heerlen (Roosjen & Zijlstra, 2009).  

 

 Interview afstromers over de mogelijke oorzaken die zij zelf zien voor dit probleem. 
Dit is vooral belangrijk voor brugklasleerlingen die een normaal prestatiepatroon 
vertonen en later toch afstromen. De ervaring van het St. Michaël College kan dienen 
als handreiking. 

 

 De leerlingkenmerken Samenwerken, Tempo en Zelfstandigheid liggen erg moeilijk, 
zowel in de theoretische onderbouwing als in de praktische definiëring en bepaling. 
Het wordt aanbevolen om deze aspecten niet langer te registreren. 
 

 Het OLZ registreert nog geen leerlingkenmerken die gerelateerd zijn aan de 
begrippen Motivatie en Onderzoekende houding.  Het wordt aanbevolen om dat wel 
in te voeren. 

 

 De leerling aspecten Concentratie, Inzet en Inzicht worden algemeen gezien als 
(heel) belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière. Er blijkt echter wel een 
duidelijke behoefte om de bepaling van deze aspecten objectiever te maken. Het 
wordt aanbevolen om de registratie van deze aspecten in de huidige vorm te 
stoppen.  
 

 De volgende aanpak wordt aanbevolen om een herinvoering van de registratie van 
Concentratie, Inzet en Inzicht zinvol te maken: 

o Concentratie: onderzoek de mogelijkheid om dit criterium met een objectieve 
test te meten. In de psychometrie zijn verschillende tests beschikbaar om 
aandacht en concentratie te meten zoals de Bourdon-Vos test, de TEA-Ch en 
de D2 test. Mogelijk kan een test worden geselecteerd die in de schoolsituatie 
kan worden gebruikt. 

o Inzet: onderzoek de mogelijkheden om objectieve informatie te gebruiken als 
onderbouwing van de score. Hierbij kan gedacht worden aan informatie die 
docenten soms zelf al gebruiken zoals systematische huiswerkcontrole, maar 
ook andere bronnen zoals bijvoorbeeld het te laat / ongeoorloofd afwezig 
register kunnen mogelijk ingezet worden. 

o Inzicht: onderzoek de mogelijkheden om dit aspect objectiever te meten. De 
meest belovende richting waarin kan worden gezocht naar objectivering is het 
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gebruik van de taxonomie van Bloom bij het opzetten van lesplannen, 
toetsmatrijzen en toetsvragen, waar het OLZ al een start mee heeft gemaakt. 

 

 In de psychologie worden vragenlijsten gebruikt om persoonskenmerken te meten, 
zie bv (123test, 2011). Het is zeer aan te bevelen om van deze techniek gebruik te 
maken bij het meten van leerlingkenmerken.  

 

 Er wordt in gesprekken regelmatig verwezen naar een methode waarbij leerlingen 
steeds een HAVO- en een VWO-cijfer krijgen voor een toets. Ook op het St. Michaël 
College is dat een goed werkende methode gebleken. Het wordt aanbevolen om te 
onderzoeken of dat in combinatie met de OBIT-benadering meerwaarde heeft. Een 
voorbeeld van deze methode, in combinatie met OBIT, is ontwikkeld door APS 
(Okuducu & Spijkerboer, 2011). 

 

 Bij elk plan om de determinatie te verbeteren is communicatie essentieel: 
o Er moet een duidelijke definitie worden geformuleerd van de begrippen die 

worden gebruikt, die definitie moet met de docenten worden besproken en er 
moet een breed draagvlak worden gecreëerd voor het gebruik en de 
interpretatie van die definities. 

o Er moet binnen de secties overleg worden gevoerd over een uniforme aanpak 
binnen de vakgebieden. 

o De gehele procedure moet goed worden vastgelegd en (nieuwe) docenten 
moeten duidelijke instructies of training krijgen. 

 

 Bij het gebruik van een puntenschaal is het belangrijk dat: 
o Er een waardenverdeling wordt gekozen die keuzes afdwingt. Een vijf-punts 

schaal heeft als grote nadeel dat het te makkelijk is om de middenwaarde te 
kiezen en daarmee in feite niet te kiezen. Over de gekozen puntenschaal 
dient een breed gedragen overeenstemming te zijn. 

o Voor de interpretatie van de schaal een rubric systeem wordt ingevoerd als 
handreiking voor de docenten. Voorbeelden van een rubric benadering zijn 
ontwikkeld door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO, 2006), (SLO, 2011) en 
door APS (APS, 2011). Eén voorbeeld is weergegeven in bijlage 6. 

 

 Bij de reeds geïnitieerde invoering van het OBIT-systeem (op de taxonomie van 
Bloom gebaseerde indeling van toetsvragen) kan een rubric systeem worden 
ingevoerd dat helpt om de toetsvragen scherper in te delen. Als voorbeeld kan dienen 
de informatie op Leren.nl (Soorten Vragen) en de bijdrage van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA Downloads). Hiermee kan mogelijk een meer uniforme score 
worden bereikt binnen de vak-clusters en tussen de vak-clusters. 

 

 Door de invoering van het OBIT-systeem kan worden verwacht dat naast Wiskunde 
meer vakken een discriminerende bijdrage gaan leveren aan de determinatie. Het is 
aan te bevelen om zo snel mogelijk de Inzicht-informatie die per vak wordt verkregen 
te analyseren op gemeenschappelijke kenmerken (ondersteuning van het algemene 
concept van Inzicht) en op verschillen tussen de vakken (potentiële bron van 
aanvullende informatie in het determinatieproces). Een snelle analyse kan de 
docenten ook helpen in het bijsturen van het proces om zo een optimaal 
gecoördineerd resultaat te bereiken. 
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Bijlagen 
 
 
1 Onderzoeksplan 
 
 

1.  Titel van het onderzoek 

Leidt het gebruik van Niet Vakgebonden Aspecten tot een betere HAVO/VWO determinatie? 

 

 

2. Namen van de onderzoeker en de begeleiders 

Docent in Opleiding: Toon Gerritsen 

Begeleider IVLOS: Theo Mulder 

Begeleider Openbaar Lyceum Zeist: Robert Peek 

 

 

3. Probleemstelling 

Op mijn school worden sinds drie jaar naast de cijfers ook NVA’s (Niet Vakgebonden Aspecten) 

per leerling geregistreerd. Deze NVA’s zijn: 

 Concentratie 

 Inzet 

 Inzicht 

 Samenwerken 

 Tempo 

 Zelfstandigheid 

Het doel hiervan is om de HAVO/VWO determinatie op mijn school te verbeteren zodat de latere 

VWO-uitval minder wordt. Er is echter nog geen duidelijk beeld of dat ook werkelijk het 

resultaat zal zijn.  

Doel: met mijn onderzoek hoop ik conclusies te kunnen trekken over de inzetbaarheid van 

NVA’s bij de HAVO/VWO determinatie en aanbevelingen te kunnen doen over hoe de NVA’s 

kunnen worden bepaald en hoe de NVA’s bij de determinatie kunnen worden ingezet. 

Onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen de NVA’s worden ingezet bij de determinatie 

HAVO/VWO en in welke mate zal die determinatie daardoor verbeteren? 

 

4. Persoonlijke en praktische relevantie  

 

De probleemstelling is voor mij relevant omdat ik het goed begeleiden van leerlingen een 

kerntaak vind van de school (van de docenten) en graag wil zien hoe dat is ingevuld, dan wel 

verbeterd kan worden. Ik vind het bijzonder interessant om een antwoord te krijgen op de 

volgende vragen: 

 Wordt er in onderwijsland (in het bijzonder op mijn school) zorgvuldig omgegaan met de 

toekomst van de leerlingen? 

 Voelt een leerling zich beter gezien, beter begrepen en beter gesteund als er in meer detail 

naar leerniveaus en andere persoonlijke kwaliteiten wordt gekeken? 

 Wordt bij de determinatie gebruik gemaakt van de meest recente inzichten in de 

psychologie (Big Five + Intelligentie). 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(persoonlijkheidsdimensies)
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Relevantie voor de praktijk: 

 Mijn school is door Inspectie op de vingers getikt over een te hoge uitval in de VWO-

stroom. De school is gehouden daar iets aan te doen.  

 Al drie jaar worden door de docenten naast de cijfers ook NVA’s (Niet Vakgebonden 

Aspecten) per leerling geregistreerd. Dat is een zware belasting voor de docenten en kan 

grote consequenties hebben voor de leerlingen. Er zal snel inzicht moet komen of die 

inspanning de moeite loont en de leerlingen recht doet.  

 De schoolleiding heeft advies ingewonnen bij APS en de schoolleiding wil de OB/IT methode  

invoeren om meer duidelijkheid te krijgen over de leerniveau’s van leerlingen. Hierdoor kan 

de NVA “Inzicht” mogelijk beter worden onderbouwd.  

 De wijze waarop docenten de NVA’s bepalen is niet in detail gespecificeerd. Misschien moet 

dat wel beter worden vastgelegd om de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren. 

 Door een betere determinatie kan voorkomen worden dat leerlingen onjuist geplaatst 

worden, daardoor in een stressvolle situatie falen en misschien wel hun kansen op een 

goede ontwikkeling verspelen. 

 Met een betere onderbouwing van de determinatie kunnen ook ouders meer zicht krijgen 

op de potentie van hun kinderen en die beter begeleiden (geen overtrokken 

verwachtingen). 

 

5. Theoretisch kader  

 

 In de wereld van de psychologie is er de laatste decennia een snelle ontwikkeling geweest 

rond de determinatie en vastlegging van persoonlijkheidskenmerken die er (naast 

intelligentie) toe doen. Een boek dat mij daarover erg heeft aangesproken is “Darwin en de 

consument” van Geoffrey Miller (Miller, 2009). Ik vind het erg interessant om te 

onderzoeken of de NVA’s die op mijn school worden gebruikt goed passen in dit kader.  

 Rapport APS (Spijkerboer, Bootsma, & Denijs, 2007): lijkt meer een algemeen overzicht, 

zonder wetenschappelijke onderbouwing van de statements. Ik denk dat ik nog flink zal 

moeten zoeken naar onderbouwing van die statements zodat we de invoering en het 

gebruik van OB/IT en NVA’s goed gefundeerd kunnen doorzetten. 

 PGO Bart Schoenmaker (Schoenmaker, 2010): Het lijkt erop dat in de huidige situatie 

vooral de cijfers voor Nederlands en Engels nauwelijks tot geen voorspellende waarde 

hebben bij de HAVO/VWO determinatie. Dat is niet mijn werkterrein (ik ben Scheikunde 

docent) en het is dus wel een uitdaging voor mij om me goed in te lezen over Bloom in het 

talengebied. 

 Promotieonderzoek Cor Sluijter (Sluijter, 1998): Toetsen kunnen op zichzelf niet 

determineren. Het gebruik van de toets resultaten is in handen van docenten die er elk hun 

persoonlijke draai aan geven. Determineren staat of valt met de ervaring/kennis van de 

docenten. Mogelijk speelt dat ook een grote rol bij het vaststellen van NVA’s. 

 Woolfolk: Chapter 13. Teaching for Learning. Leerdoelen dienen duidelijk vastgesteld te 

worden, waarbij de taxonomie van Bloom een geaccepteerd uitgangspunt is. Het toetsen of 

leerdoelen zijn bereikt, dient dit schema te volgen. (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008) 

 PGO Anke Talina van der Weij (Van der Weij, 2010): Van 3 naar 4: Een één-tweetje! Het 

probleem op deze school (De Passie Utrecht) is dat leerlingen in 4 VWO lagere cijfers dan 

de voorgaande jaren halen, doubleren of afstromen naar HAVO. De oorzaken liggen vooral 

ik de grote verschillen tussen onderbouw en bovenbouw. Leerlingen voelen zich 

overrompeld door de andere aanpak van bovenbouwdocenten en voelen zich niet 

voorbereid. Het is uitdagend om te zien of die andere aanpak in de bovenbouw gekoppeld 

kan worden aan NVA-eisen in de onderbouw. 
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6. Definities van te onderzoeken variabelen 

 

NVA’s (definities nog verder op te stellen): 

 Concentratie 

 Inzet 

 Inzicht 

 Samenwerken 

 Tempo 

 Zelfstandigheid 

 

Successcore HAVO/VWO determinatie: voorlopig zal er alleen gekeken worden naar de variabele 

“VWO-uitval” als maat voor de (niet-)successcore. 

Variabelen die ik nu voorzie bij de betrokken docenten: 

 Inzicht in hoe zij de NVA’s bepalen 

 Kennisniveau van de taxonomie van Bloom (kennis versus inzicht) 

 Ervaring met toepassen van taxonomie bij het opstellen van toets vragen 

 

7. Onderzoeksgroep 

  

 alle onderbouwleerlingen van het Openbaar Lyceum Zeist (HAVO/VWO) van de drie laatste 

startjaren (voor deze startjaren zijn per jaar alle cijfers en NVA’s geregistreerd). 

 alle docenten die lesgeven aan de onderbouw op het OZL voor de vakken Nederlands, 

Engels, Frans, Wiskunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde. Dit betreft ongeveer 14 

docenten. Indien een analyse erop wijst dat de NVA-informatie van andere vakken een 

aanvullende bijdrage levert aan een verbeterde determinatie zullen die ook bij het 

onderzoek worden betrokken. 

 

8. Deelvragen 

 

Deelvraag 1: Kan de hypothese dat NVA’s de determinatie zullen verbeteren statistisch  

onderbouwd worden? 

Deelvraag 1a: Hoe worden NVA’s geïnterpreteerd en hoe kan dat verbeterd worden? 

Deelvraag 1b: Hoe worden NVA’s bij de determinatie gebruikt en hoe kan dat verbeterd 

worden? 

 

Deelvraag 2: Hoe worden de NVA’s bepaald? 

Deelvraag 2a: Is er een eenduidige definitie voor elke NVA? 

Deelvraag 2b: Zijn er harde gegevens die de NVA’s onderbouwen? 

 

Deelvraag 3: Kan de voorspellende waarde en/of de onderbouwing van de NVA’s worden 

verbeterd?  

 

Deelvraag 4: Wat vinden leerlingen hiervan? 

 

9. Onderzoeksmethode 

 

Deelvraag 1a en b: Statistische analyse van data uit Magister 

Deelvraag 2a en b: Interviewen van docenten. 

Deelvraag 3: Statistische analyse met aangepaste definities voor NVA’s / Literatuuronderzoek 

Deelvraag 4: Interview van geselecteerde leerlingen 
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10. Benodigde instrumenten  

 

Deelvraag 1a en b: Magister, Statische analyse software SPSS 

Deelvraag 2a en b: Interview 

Deelvraag 3: Statische analyse software 

Deelvraag 4: Interview  

 

11. Methode van dataverwerking  

 

Deelvraag 1a en b: Kwantitatieve informatie (uit statische analyse) 

Deelvraag 2a en b: Kwalitatieve analyse van interview gegevens 

Deelvraag 3: Kwalitatieve analyse van literatuurgegevens en statistische analyse van 

aangepaste NVA-informatie. 

Deelvraag 4: Kwalitatieve inzichten: samenvatten in categorieën  

 

12. Tijd- en faseringsschema en taakverdeling 

 

 Januari: inlezen, overleg met begeleider op school; start analyse beschikbare informatie 

 Februari: interviews met docenten en schoolleiding 

 Maart: Analyse, eerste conclusies over noodzaak tot verbetering/aanpassing van NVA-

definities 

 April: Ontwikkelen verbeterde NVA-definities en statische analyse van bereikte 

verbeteringen, interviews met leerlingen 

 Mei: Conclusies voorleggen aan docenten, commentaar en suggesties verzamelen en  

verwerken 

 Juni: Afronden 

 

13.  Gebruikte literatuurreferenties 

 

 Geoffrey Miller; Darwin en de consument (Miller, 2009) 

 Rapport APS: Determinatie en Toetsen (Spijkerboer, Bootsma, & Denijs, 2007) 

 PGO Bart Schoenmaker: 8, 7, 6, ?? VWO-UITVAL  OP  HET  OZL: WELKE CIJFERS ZIJN 
VOORSPELLEND? (Schoenmaker, 2010) 

 Promotieonderzoek Cor Sluijter: Toetsen en beslissen. (Sluijter, 1998) 

 Woolfolk: Chapter 13. Teaching for Learning. (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008) 

 PGO Anke Talina van der Weij: Van 3 naar 4: Een één-tweetje! (Van der Weij, 2010) 
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2 Uitleg bij invoering NVA-registratie 

 
 
AAN:  Alle docenten klas 1 en 2 

 

DATUM: 1 april 2008 

BETREFT: Rapport en advisering derde periode 

 

Beste collega’s 

Even drie punten wat betreft het voorbereiden van de rapporten van de derde periode. 

Ten eerste 

In de meest actuele jaarplanning staat geen moment waarop de cijfers definitief ingeleverd moeten 

zijn. Bij deze zou ik dat moment willen stellen op maandag 7 april vóór 09.00 uur. Wij (Karin en PER) 

hebben dan de tijd om alles na te lopen en te kijken of er dingen ontbreken en/of niet kloppen.  

De indeling van de rapportvergaderingen van 17 april volgt nog. 

Ten tweede 

……. Niet relevant voor dit onderzoek …….. 

Ten derde 

Bij het inleveren van de rapportcijfers moet er ook een advies voor elke leerling worden ingeleverd. 

Deze gegevens kunnen via Magister ingevuld worden. Als je Magister opstart, kun je in de linker 

kolom “LVS” aanklikken. In de volgende “LVS-pagina” klik je observaties aan, waarna je de klas kunt 

uitkiezen. In de volgende bladzijde zie je zeven kolommen die met getallen ingevuld moeten worden. 

Dit is een uitgebreider observatie-instrument dan voorgaande jaren gebruikt is. Deze methode wordt 

ook op het OVZ en in Doorn gebruikt en levert naast een inschatting van niveau ook gegevens over 

een aantal onderwerpen die bij de niveaubepaling een rol spelen.  

De items waarop beoordeeld moet worden zijn: concentratie, inzet, inzicht, NIVEAU, samenwerken, 

tempo, zelfstandigheid. De eerste drie en de laatste drie item zijn zogenaamde Niet Vakgebonden 

Aspecten (NVA’s). De NVA’s worden gewaardeerd volgens onderstaand schema: 

 

10= Onvoldoende 

20= Matig 

30= Voldoende 

40= Goed 

50= zeer goed 

 N.B. er worden alleen tientallen ingevuld  ! 
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In de kolom “NIVEAU” kun je je advies invullen. Welk niveau schat jij in dat volgend jaar het beste zal 

zijn voor deze leerling. (Door een vreemd Magister probleempje staat deze kolom (onhandig) in het 

midden. Dit kan helaas niet anders). De criteria die bij deze kolom gebruik moeten worden zijn de 

volgende: 

    3 = Vmbo-TL 

    4 = HAVO 

    5 = VWO 

    6= Gymnasium 

 

Ik realiseer me dat vooral dit laatste punt extra werk oplevert, maar met deze gegevens hoop ik dat 

we vooral tijdens de overgangsvergaderingen tot weloverwogen en goed onderbouwde beslissingen 

kunnen komen. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kun je altijd bij mij of bij NN langskomen. 

Met vriendelijke groeten,  
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3 Leidraad voor interviews met docenten OZL 

 
Ik heb een aantal docenten van het OZL in het kader van mijn onderzoek voor het IVLOS uitgenodigd 
deel te nemen aan een interview over de invoering van de NVA-scores. 
De docenten die ik heb benaderd, heb ik geselecteerd op basis van hun bijdrage aan de scores voor 
de brugklassen die onderwerp zijn van mijn onderzoek. Helaas hebben niet veel docenten op mijn 
oproep gereageerd, waarschijnlijk ook doordat de schoolleiding lopende mijn onderzoek (mede op 
basis van mijn voorlopige uitkomsten) heeft aangekondigd dat de registratie van de NVA’s wordt 
gestopt. 
 
Uiteindelijk hebben 4 ervaren docenten aan de interviews meegedaan. Ze representeren 18 van de 62 
klas/vak combinaties (30% van de geregistreerde gegevens). Op basis van hun gevarieerde respons 
meen ik dat de antwoorden als representatief kunnen worden beschouwd voor de grotere groep van 
docenten die aan de registratie van NVA’s hebben bijgedragen. 
 
Ik heb gekozen voor een gestructureerd interview (ik wil van meerdere docenten dezelfde informatie 

ontvangen, maar ik denk dat dat niet kan met een enquête: er is actieve bijsturing/doorvragen nodig 

om de goede informatie los te krijgen). 

De informatie die ik wil verkrijgen betreft de volgende aspecten: 

 Heeft de invoering van de registratie van NVA’s op een gestructureerde manier 

plaatsgevonden? 

 Hoe gaan de docenten hiermee om, welke informatie gebruiken ze om de NVA’s per leerling 

te bepalen? 

Specifiek wil ik informatie verzamelen om te kunnen achterhalen: 

 waarom de NVA’s niet of nauwelijks differentiëren tussen de HAVO- en VWO-leerlingen in de 

brugklas? 

 waarom er soms weinig correlatie/overeenstemming is tussen docenten? 

 of er een verbeterde aanpak denkbaar is om die differentiatie te bereiken? 

 waarom er wel een duidelijke differentiatie is bij de Niveau inschatting (geen NVA)? 

 
Opzet van het interview: 
 
 

Introductie:  

In 2008 is de registratie ingevoerd van Niet Vakgebonden Aspecten (NVA's) als aanvulling op de 

registratie van toetscijfers. Deze aspecten zijn: concentratie, inzet, inzicht, samenwerken, tempo en 

zelfstandigheid. Met deze gegevens hoopt het OLZ vooral tijdens de overgangsvergaderingen tot 

weloverwogen en goed onderbouwde beslissingen te kunnen komen, in het bijzonder over de 

determinatie HAVO/VWO. 

 

Voor mijn opleiding tot eerste graad docent scheikunde voer ik onder toezicht van Robert Peek een 

praktijkgericht onderzoek uit naar de ervaringen met deze NVA's en de toepasbaarheid en 

betrouwbaarheid ervan bij de HAVO/VWO determinatie. 

 

In het kader van dit onderzoek wil ik ook onderzoeken hoe deze NVA's door individuele docenten 

worden bepaald. Daartoe wil ik via dit interview relevante informatie verzamelen. 
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Ik ga vragen stellen over de algemene gang van zaken rond de invoering van de NVA’s en vervolgens 

heb ik specifieke vragen over elk van de NVA’s. Aan het eind van het interview is er ruimte voor 

suggesties of andere opmerkingen. 

Ik noteer de antwoorden op mijn vragenlijsten en zal die anoniem gebruiken. 

Is deze opzet akkoord? 

 

Definitieve vragen: 

 Invoering NVA’s: 

o Hoe is de invoering door jou ervaren? 

o Heb je die invoering als een zinvol initiatief ervaren? 

o Welke uitleg, instructie, hulpmiddelen, training heb je ontvangen? 

o Heb je die als voldoende ervaren? 

o Hoe ben je hiermee aan de slag gegaan? 

 Per NVA (en Niveau): 

o Welke definitie hanteer je? 

o Welke informatie gebruik je als onderbouwing? 

o Ervaar je deze NVA als zinvol voor de determinatie HAVO/VWO? 

o Hoe zou je deze NVA daarbij willen inzetten? 

o (Hoe) kan deze NVA nog verbeterd worden? 

 Heb je nog commentaar/advies/suggesties die ik mee kan nemen? 
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4 Antwoorden interviews met docenten OLZ 

 
Hier volgen de verzamelde antwoorden (random weergegeven per antwoord om beloofde anonimiteit 
te borgen). 

 
0) Invoering NVA’s 

Vraag: Antwoorden: 

Hoe is de invoering 
van de NVA’s in het 
algemeen door jou 
ervaren? 
 

Deed ik daarvoor al zelf, niet nieuw, registratie wel nieuw; niet bewust, later 
niet meer gedaan maar overgestapt op OBIT; nogal top-down, moet, doen, 
niet op voorbereid; geen proces, was er ineens, heisa, wisten niet van 
tevoren, vooraf geen info kunnen verzamelen terwijl dat wel moet om het 
goed te doen. 

Heb je die invoering 
als een zinvol initiatief 
ervaren? 
 

Ja, absoluut, belangrijk; op zich wel, geleidelijk introduceren was zinvoller 
geweest; het gaat hier wel om, in de praktijk komt er weinig van terecht en 
als je dat weet ben je minder gemotiveerd; jazeker, anderen vinden dit ook 
belangrijk. 

Welke uitleg, 
instructie, 
hulpmiddelen, training 
heb je ontvangen? 

Eén middag aan besteed met sheets; geen; één blaadje met uitleg, verder 
niets; knullig, niet duidelijk voor welk rapport, geen overzicht, instructie was 
om alleen afwijkingen in 1

e
 jaar te noteren met commentaar. 

Heb je die als 
voldoende ervaren? 
 

Ok; voor mij wel, gedaan wat ik kon, je denkt dat je het goed doet; wel 
helder; ja voldoende door vorige ervaringen. 

Hoe ben je hiermee 
aan de slag gegaan? 
 
 

Alleen registreren was nieuw; uit herinnering informatie over leerlingen 
opgediept, later beter gaan opletten; niet anders dan anders, lijstje invullen 
op grond van herinneringen; individueel mee aan de slag gegaan 

 

1) Concentratie 

Vraag: Antwoorden: 

Welke definitie 
hanteer jij voor deze 
NVA? 
 

Langer dan 2 seconden over een opgave kunnen nadenken; kunnen 
focussen op één ding; leerling kan langdurig luisteren of schrijven of 
spreken; ergens serieus mee bezig kunnen blijven; mate waarin leerling 
aandacht kan hebben voor lesstof, uitleg, etc.; kan een leerling 
geconcentreerd werken (niet naar buiten kijken, gestoord worden). 

Kun je beschrijven 
hoe je deze NVA 
bepaalt? 
 

Observeren, uitgaan van gemiddelde en uitschieters bekijken; Natte vinger 
werk; referentie: verwachting HAVO/VWO met andere norm voor VWO; 
ranking; een subjectieve schaal; bekende probleemleerlingen (ADHD) apart 
meenemen in de beoordeling;  

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 

Geen; drukte in de klas, zelf goed bezig; thuissituatie; bias: besproken 
leerlingen; milder voor ADHD leerlingen 

Ervaar je deze NVA 
als zinvol voor de 
determinatie 
HAVO/VWO? 

Nee, Jawel, Ja; Wel. 

Hoe zou je deze NVA 
daarbij willen 
inzetten? 
 

Redelijk zwaar laten meewegen; op schaal 1-10 is 5 onvoldoende voor 
VWO, maar determinatie resultaat wordt niet door één factor bepaald; 
minimum score voor VWO (30); gevoel moet ook meespelen, niet alleen 
scores;  

(Hoe) kan deze NVA 
nog verbeterd 
worden? 
 

Weet niet, score is nogal subjectief; standaard invoeren; test invoeren; nu 
teveel docent afhankelijk (als docent geconcentreerd werkt, leerlingen ook); 
andere observanten inschakelen in mijn les en gedrag van leerlingen laten 
noteren; individueler meten (verstorend in de klas?, thuissituatie?). 

 



50 
 

2) Inzet 

Vraag: Antwoorden: 

Welke definitie 
hanteer jij voor deze 
NVA? 
 

Meedenken, volgen, niet achterop raken bij met huiswerk; langdurig met iets 
bezig kunnen zijn, ook in sociaal opzicht, iets doen voor een ander; mate 
van bereidheid zich in te spannen voor het vak; huiswerk maken, attitude, 
hoe gaat een leerling met huiswerk om, willen snappen; gedrag in de les; 
enthousiasme voor het vak. 

Kun je beschrijven 
hoe je deze NVA 
bepaalt? 
 

Algemene indruk; aandacht bij de les, belangstelling; observeren; huiswerk 
symptomen opvangen, betrokkenheid, willen weten;  

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 
 

Observatie, communicatie; thuissituatie (evt. problemen thuis als verklaring 
voor lagere cijfers); geen; huiswerk maken; indien extreme afwijking dan wel 
geregistreerd; op andere school was systematische huiswerkcontrole.  

Ervaar je deze NVA 
als zinvol voor de 
determinatie 
HAVO/VWO? 

Ja, telt wel mee; Jazeker; is ook een oordeel over het vak dus wel 
vakgebonden; ja, leerling moet gemotiveerd zijn, wil om vooruit te gaan; iets 
minder (VWO-er is luier) 

Hoe zou je deze NVA 
daarbij willen 
inzetten? 
 

Inzet zegt niet direct iets over het denkniveau; balans van alle 6 NVA’s; 
moeilijk; mag dit wel gebruikt worden als de cijfers goed zijn?; VWO-attitude 
is subjectief. 

(Hoe) kan deze NVA 
nog verbeterd 
worden? 
 

Overleg binnen de sectie; overleg tussen docenten geeft beter beeld; ook 
activiteiten buiten curriculum meenemen; observeren in de klas (evt. door 
extra observant), eventueel informatie van de ouders meenemen; thuisinfo. 

 

3) Inzicht 

Vraag: Antwoorden: 

Welke definitie 
hanteer jij voor deze 
NVA? 
 

OBIT: begrijpen is meer dan onthouden; item doorgronden; to the point 
kunnen komen; OBIT benadering: voor wiskunde duidelijk verschillende 
opgaven; mate waarin leerling in staat is het geleerde in nieuwe situatie te 
gebruiken. 

Kun je beschrijven 
hoe je deze NVA 
bepaalt? 
 

Probleem: inzicht is wel vakgebonden; mentorlessen zijn zinvoller als niet-
vakgebonden activiteit; deed ik al met OBIT benadering; veel informatie uit 
toetsen; interactie, type vragen, doorvragen; tijdens de les vraag/antwoord 
interactie, actief meedoen, vragen stellen, een ander helpen; wezenlijke 
dingen blijven vragen. 

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 
 

Resultaten toetsen, inzicht vragen, VWO-beoordeling; bij mijn vak twee 
cijfers (HAVO- en VWO-cijfer); ?; toets scores, inzicht vragen; opmerkingen, 
vragen die ik stel of die gesteld worden. 

Ervaar je deze NVA 
als zinvol voor de 
determinatie 
HAVO/VWO? 
 

Jazeker, zeer zeker voor VWO, maar ook voor HAVO; absoluut; wel 
belangrijk; Ja dus! 

Hoe zou je deze NVA 
daarbij willen 
inzetten? 
 

Een belangrijk aspect, belangrijker dan de andere 5 NVA’s (is intelligentie 
aspect); zwaar meewegen; als signalering: leerling kan nog wel groeien; 
combinatie van inzet en inzicht geeft wel veel info; zwaar wegen in VWO, 
iets minder zwaar voor HAVO 

(Hoe) kan deze NVA 
nog verbeterd 
worden? 
 

Specifiek testen, binnen het vak met OBIT, informatie van vakken bij elkaar 
voegen; OBIT; complexere vragen in toetsen; OBIT niet zoals we dat nu 
doen (B-I grens is een issue, meetbaarheid is een illusie); observant in de 
klas, thuis: journaal kijken, krant lezen. 
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4) Samenwerken 

Vraag: Antwoorden: 

Welke definitie 
hanteer jij voor deze 
NVA? 
 

Mate waarin leerling in staat is in opgelegd teamverband opdrachten uit te 
voeren; met elkaar tot een gewenst resultaat kunnen komen; elkaars 
talenten zien en benutten; hier kan ik het minst mee, komt in de les weinig 
voor. 

Kun je beschrijven 
hoe je deze NVA 
bepaalt? 
 

In zichzelf bezig zijn of andere leerlingen helpen; moeilijk bij wiskunde 
(autistisch vak); bij werkstukken observeren of er klachten zijn binnen het 
werkgroepje, of iedereen meedoet; bij groepsactiviteit observeren (ook 
buiten de les, meer los van het vak); 

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 
 

Observaties; autisme, ADHD informatie; thuissituatie, type basisschool; - ; -;  

Ervaar je deze NVA 
als zinvol voor de 
determinatie 
HAVO/VWO? 
 

Zegt niet zoveel, ik zie het nut niet; niet echt (minder): een onderzoeker kan 
ook alleen werken, juist op HAVO belangrijker; minder aandacht voor dit 
item, niet prioriteit 1, leerling moet niet afhankelijk zijn van anderen; geen 
cijfers gezamenlijke werkstukken, altijd gedoe, leerlingen zijn nog niet 
volwassen; ja. 

Hoe zou je deze NVA 
daarbij willen 
inzetten? 
 

Niet zwaar laten meewegen, huiskamergeleerde mag ook; -; -; -. 

(Hoe) kan deze NVA 
nog verbeterd 
worden? 
 

Eerst goed afspreken wat we hiermee willen; -; observatie, thuissituatie, 
sportdocent laten beoordelen, mentorklas; ? 

 

5) Tempo 

Vraag: Antwoorden: 

Welke definitie 
hanteer jij voor deze 
NVA? 
 

Binnen vastgestelde tijd opdracht vervullen (HAVO/VWO-tempo); 
verhouding geleverde werk / gebruikte tijd; heeft met concentratie te maken; 
leerling is in staat binnen bepaalde tijd werk af te ronden; hoeveel moeite 
heeft leerling om werk bij te benen; hoeveel tijd besteed aan huiswerk; in de 
onderbouw is dit aspect minder selectief. 

Kun je beschrijven 
hoe je deze NVA 
bepaalt? 
 

Planning van hoofdstuk/huiswerk uren; binnen je vak: toets binnen de tijd of 
eerder klaar; toets binnen de tijd, werken in de klas; werkopdrachten 3 à 4 
weken en dan repetitie; huiswerk per week; aftekenen huiswerk met datum. 

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 
 

Observeren bij toetsen, hoe snel klaar; werkboek laten zien; werken in de 
klas, wie is al klaar; zwakkere leerling vooraan zetten om aan te moedigen; 
geen; soms noteren van toets tijd, meestal uit geheugen; planner van 
hoofdstuk/huiswerk uren. 

Ervaar je deze NVA 
als zinvol voor de 
determinatie 
HAVO/VWO? 
 

Jazeker; ja, indruk hoeveel moeite het kost, niet streng selectie criterium; 
nee niet echt; ja 

Hoe zou je deze NVA 
daarbij willen 
inzetten? 
 

VWO: hoger tempo ook uit zichzelf, moet er zin in hebben; bij profielkeuze 
of meer algemeen: wat blokkeert een leerling of ligt de lat te hoog?;  

(Hoe) kan deze NVA 
nog verbeterd 
worden? 
 

Planner van hoofdstuk/huiswerk uren laten inleveren en bespreken; ?; ?: 
observant, remedial teacher, ouders inschakelen. 
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6) Zelfstandigheid 

Vraag: Antwoorden: 

Welke definitie 
hanteer jij voor deze 
NVA? 
 

Wil om eerst zelf te proberen, zelf organiseren; bij een probleem nagaan 
welke stappen een leerling heeft genomen om zelf tot een oplossing te 
komen; leerling is in staat om opdrachten zonder bemoeienis van anderen 
te doen; kan uit zichzelf tot een oplossing komen, oplossingsgericht zijn. 

Kun je beschrijven 
hoe je deze NVA 
bepaalt? 
 

Veel vragen?; tijdens de les observeren; indruk; leerlingen die steeds 
vragen stellen of alleen aan het einde van hun werk. 

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 
 

Geen, bij 2
e
 en 3

e
 klas wel de geschiedenis van de leerling meenemen; 

dyslectisch? Dan sturen naar zelf oplossen, trainen op zelfstandigheid. 

Ervaar je deze NVA 
als zinvol voor de 
determinatie 
HAVO/VWO? 
 

Ja; Ja zeker wel; Absoluut; Belangrijk, onderzoekende houding; HAVO meer 
aan de hand nemen 

Hoe zou je deze NVA 
daarbij willen 
inzetten? 
 

In totaalplaatje, geen zwart/wit, wel aandachtsgebied; limiet vaststellen; 
handig voor VWO 

(Hoe) kan deze NVA 
nog verbeterd 
worden? 
 

Specifieke opdrachten geven (werkstukken etc); overleg over definitie; thuis 
info 

 

7) Niveau 

Vraag: Antwoord: 

Definitie 
 

3= VMBO, 4=HAVO, 5=VWO, 6=Gymnasium 

Kun je beschrijven 
hoe je het Niveau 
bepaalt? 
 

Toetsen op HAVO-niveau: 4, onder de maat 3; cijfers plus NVA’s ; 
combinatie cijfers en NVA’s wat is de beste plek voor deze leerling (goede 
inzet en matig inzicht = 4); intuïtief, beeld van NVA’s, moeilijk, ik hoop dat 
het gemiddelde van de docenten een goed beeld schept. 

Welke informatie 
gebruik je als 
onderbouwing? 
 

Cijfers, NVA’s , bij twijfel volg toetsen en entree toetsen; cijfers en NVA’s, 
vooral inzicht;  

Ervaar je deze 
informatie als zinvol 
voor de determinatie 
HAVO/VWO? 
 

Ja; Ja; Bij code 6 springen leerlingen eruit, zijn intrinsiek gemotiveerd, is 
duidelijk, bij 4/5 is het niet duidelijk:  

Hoe zou je deze 
informatie daarbij 
willen inzetten? 
 

Bij 4 meer bij de hand nemen, wel goed werken, uitvoeren van instructies, 
bij 5 inzicht en zelfstandigheid; is en verantwoording van d edeterminatie; bij 
afwijking in mijn klas t.o.v. andere docenten dan leerling extra 
ondersteunen, uitdagen; 4/5/6 is geen score, niet getalsmatig benaderen 

(Hoe) kan deze 
informatie nog 
verbeterd worden? 
 

Methode is al goed, niet nog meer vragen; nee; interpretatie afstemmen; 
moeilijk, maar hier gaat het wel om; zelfde vragen voor HAVO/VWO 
(iedereen een kans geven) en HAVO-cijfer/VWO-cijfer bepalen. OBIT is 
ingewikkelder. 
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8) Afsluiting 

Vraag: Antwoorden: 

Heb je nog 
commentaar/advies/suggesties die ik 
mee kan nemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gemengde klas heeft voor en tegenstanders, ideaal is 
mooi maar de praktijk is lastiger: methodes zijn niet 
ingericht om dan goed te differentiëren . 

 Bij SaLVO: één methode. Ik ben daarop tegen: 
verschillende hersengebieden kunnen geactiveerd 
worden, er zijn veel verschillende manieren van uitleggen 
(differentiëren). 

 Overzicht per leerling moet beschikbaar zijn op de 
rapportvergadering, dat was niet zo! 

 Gevaar is groot dat de computer gaat bepalen in plaats 
van de docent, NVA’s zijn ondersteunende informatie, er 
is meer! 

 Aanvullende informatie ligt bij elke docent weer anders. 

 Informatie is wel gebruikt bij de determinatie, maar zonder 
succes. 

 Er bestaat een gevaar dat de geschiedenis te zwaar gaat 
meewegen. 

 Gebruik de deskundigheid van de docenten. 

 Eis niet teveel van docenten, maar deze aanpak zou wel 
moeten blijven. 

 Leerlingen moet je meerdere jaren volgen, concentratie 
kan inzakken en (weer) groeien, vooral in de periode van 
de puberteit. 

 Als het in de brugklas goed gaat en in de derde klas fout 
gaat, kan de puberteit daar een grote rol in spelen, dat 
wordt ontzettend onderschat. 

 Deze informatie is wel belangrijk om een omslag in gedrag 
of prestaties te signaleren en dan snel te kunnen acteren 
om dat aan te pakken, te helpen, in gesprek te gaan met 
de ouders.  
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5 Determinatieprocedure 2010-11 SMC Zaandam 
 

Op het SMC vindt in de tweede klas de determinatieprocedure plaats; dit houdt in dat de 
leerlingen aan het einde van het schooljaar een advies krijgen voor het vervolgonderwijs. De 
determinatieprocedure start voor alle vakken vanaf het begin van het schooljaar. Dit houdt in 
dat de leerlingen voor schriftelijk en/of mondeling werk een Havo- en Atheneumbeoordeling 
krijgen op basis van inhoudelijke aspecten, zie volgende bladzijde (differentiatie op 2 niveaus). 
Naast deze differentiatie op twee niveaus wordt er gekeken naar niet-cijfermatige aspecten, te 
weten: 

• Inzicht 
• Inzet 
Deze observaties noteert u op de zogenaamde observatielijsten in Magister. Op deze lijsten komen 
tevens de adviezen te staan. De adviezen zijn gebaseerd op deze observaties. Het wordt in 
Magister genoteerd, zodat de gegevens bewaard blijven. 

De leerlingen kunnen het volgend advies krijgen:  

• VMBO 
• HAVO 
• Atheneum 
• Ander soort onderwijs 

Observatiepunten voor het advies: 

De niet-cognitieve observaties betreffen vooral inzicht en inzet. 

Wat inzicht betreft wordt er gekeken of de leerling voldoende inzicht heeft voor:  
o    Géén HAVO 
o    HAVO 
o   HAVO/VWO 
o    VWO  

 
Wat inzet betreft wordt er gekeken of de leerling zich voldoende inzet: 

o    Ja 
o    Nee 

Daarnaast kunnen er opmerkingen gemaakt worden over de onderstaande punten van de 
desbetreffende leerling: 

• Belangstelling 
• Concentratie 
• Zelfstandigheid 
• Samenwerkend leren 
Deze opmerkingen kunnen de mentor en het team meer informatie geven om tot een 
passend advies te kunnen komen. 

Vervolgens wordt het ADVIES gegeven. 

Het advies berust dus op de niet-cognitieve aspecten. Vooral inzicht is van belang. 
Een leerling(e) die een VMBO-advies krijgt van het team kan niet doubleren. 
Als er voor de leerling(e) een ander vorm van onderwijs wordt geadviseerd houdt dat in dat 
de leerling(e) niet in staat is om regulier onderwijs (H/V) te volgen. 
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Differentiatie op 2 niveaus, twee cijfers.  

Naast het advies wordt er ook inhoudelijk gedifferentieerd op twee niveaus. Bij de differentiatie 
houden de vakken rekening met de taxonomie van Bloom1 om het niveau te bepalen. Bij het 
HAVO zal meer reproduceervragen en onthoudvragen gesteld worden en bij het Atheneum meer 
analysevragen, de Hoger Orde Denkvragen (de HOD-vragen). Het verschil tussen een HAVO- en 
Atheneum-cijfer dient dus niet een rekenkundig cijfermatig verschil te zijn, maar een inhoudelijk 
verschil. Bij het Atheneum wordt naast de kennis meer vakinhoudelijk inzicht van de leerling 
verwacht. 

Tijdens de adviesvergadering geeft het docententeam een advies.2 
Vóór de adviesvergadering heeft de vakdocent een advies vanuit zijn/haar vak gegeven.  
Tijdens de adviesvergadering wordt een advies vastgesteld. Niet bij elke leerling is het  
beeld van de vakdocenten eenduidig. Tijdens de adviesvergadering kan na het uitwisselen 
van verschillende argumenten door de mentor een stemming over het advies gevraagd 
worden. Als vakdocent geef je dan geen vakadvies uit, maar geef je een advies gebaseerd  
op de discussie tijdens de vergadering. Bij een eventuele stemming geldt een andere 
stemprocedure dan de reguliere stemprocedure bij de vergaderingen. 
Naar aanleiding van het advies kunnen de ouders van de leerlingen contact opnemen met 
de mentor. Tijdens een gesprek wordt het advies toegelicht. 

Aangezien er dit schooljaar voor het eerst gewerkt wordt met drie rapportmomenten en er 
gekozen is om geen aparte determinatievergadering te houden wijkt het tijdpad anders af dan 
de voorgaande jaren. In november krijgen slecht presenterende leerlingen een 
"waarschuwingsbrief". De leerling heeft zo de mogelijkheid zich te verbeteren vóór de 
adviesvergadering van maart. Tevens is er een extra Magistermoment toegevoegd, zie tijdpad, om 
een recent cijferbeeld te hebben en plotselinge veranderingen tijdig met ouders te kunnen 
communiceren, zodat bijvoorbeeld ouders dringend geadviseerd kan worden om hun 
dochter/zoon alsnog in te schrijven voor het vmbo. Het advies kan echter niet veranderd meer 
worden. 

Op de eindrapportvergadering wordt het advies vastgesteld en bepaald of de leerling ook 
volgens advies geplaatst kan worden. De cijfers op het eindrapport zijn namelijk bepalend voor de 
plaatsing 3Havo of 3VWO. 
De cijfermatige differentiatie dient dus te kloppen met het beeld dat je als docent hebt, via de 
observatiepunten, van een leerling. 

Een verkorte versie van Bloom 

Deze tabel wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het vak geschiedenis om leerlingen bewust te maken 
van wat voor vragen er tijdens een so of pw gesteld kan worden. 

Wat voor vragen kan een docent stellen? 

Er zijn drie soorten vragen, drie niveaus: 
1. kennisvragen (herinneren, onthouden), deze vragen kun je leren. 
2. leg uitvragen (uitleggen van situaties, ideeën en bepaalde informatie), deze 

vragen kun je niet letterlijk uitje hoofd leren... 
3. toepasvragen (bestaande kennis toepassen op een nieuwe situatie, verbanden 

zien) dit zijn vaak de moeilijkste vragen - atheneumvragen 

1 zie bijlage: Taxonomie van Bloom 
2 Dit houdt in dat het  niet de bedoeling is dat leerlingen bij de docenten gaan shoppen bij wie ze welk advies hebben 
gekregen. Het is een gezamenlijk besluit van het docententeam. 
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Voorbeelden daarvan zijn: 

soort vragen wat? voorbeeld 

kennisvragen 

 

beschrijven, benoemen, opzeggen, 
definiëren, stappen aangeven 

 

Noem de kenmerken van.. Wat.-., 
waar..., wanneer.. 

 

leg uit vragen 

 

in eigen woorden weergeven, 
onderscheiden, uitleggen, verklaren, 
voorspellen, beredeneren, 
verdedigen, samenvatten 

Waarom, leg uit, vertel in eigen 
woorden, wat voor soort koning 
was een verlicht despoot? 

toepasvragen 

 

evalueren, beoordelen, toepassen, 
analyseren, als-dan redeneringen, 
concluderen, beargumenteren, 
motiveren, 

Wat zijn de feiten en wat is fictie 
in deze bron? In welke opzicht is 
dit anders dan vroeger? Wat zou 
gebeuren als.. 

Stappenplan determinatieprocedure 

 

stap week/datum activiteit 
1 35: start school 1 

september 2010: start 
determinatie 

start determinatie: alle vakken geven een havo- en 
atheneumcijfer, schriftelijk werk wordt 
gedifferentieerd en leerlingen worden geobserveerd 

2 47: 22 nov tm 25 nov 
rapportvergaderingen 

Gewone rapportvergadering, ll-en die er slecht voor staan 
krijgen een waarschuwingsbrief 

3 04: 24 januari 2011 Determinatievoorlichtingsavond voor ouders klas 2 
4 09: 1 maart 2011 Deadline invoeren determinatiegegevens in Magister 
5 

09/10: 3 maart t/m 11 maart 9 

maart 

Voorbespreking met de mentoren voor de 
determinatievergadering Deadline invoeren 
rapportcijfers 

4 11: 14 t/m 18 maart 
rapportvergaderingen 

Determinatievergadering > advies 

5 14: 5 april 2011 VMBO- voorlichtingsavond 
6 13/14: 31 maart 2011 en 4 

april 2011 
Tafeltjesavond voor alle docenten en voor mentoren klas 2 
ook gesprekken met de ouders over het advies. Ouders 
kunnen dan een toelichting krijgen op het advies. Op het 
eindrapport zullen de cijfers bepalend zijn voor de 
plaatsing. 

7 17: 26 april - extra 
MAGISTERMOMENT (klas 2) 

N. a. v. de huidige stand van zaken kunnen de mentoren 
aanvullende informatie vragen aan de vakdocenten, 
zodat de mentor contact met ouders kan opnemen over 
de resultaten en de te lopen route voor volgend 
schooljaar. Het advies wordt niet meer veranderd! 

8 27: 5 juli t/m 7 juli 2011 eindrapportvergaderingen 
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6 Voorbeeld van een rubric benadering voor “Informatie verwerven en verwerken”  
 
 

Een rubric is een analytische beoordelingsschaal voor, bijvoorbeeld, een vaardigheid. 
 
In een analytische beoordelingsschaal staan aan de linkerzijde onder elkaar een beperkt 
aantal standaarden waarop men de vaardigheid wil beoordelen. Achter de 
beoordelingsstandaarden zijn drie tot vijf beheersingsniveaus geformuleerd: 
 
 

 Informatie verwerven en verwerken 

Criteria Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Gericht zoeken 
 

Ik weet niet 
waar ik naar 
moet zoeken. 
 

Ik heb veel hulp 
nodig bij het 
duidelijk krijgen 
van de vraag 
waarvoor ik 
naar informatie 
wil zoeken. 
 

Ik heb een idee 
van de vraag, 
waarvoor ik 
naar informatie 
wil zoeken. 
 

De vraag is mij 
duidelijk zodat 
ik gericht naar 
informatie kan 
zoeken. 
 

Bronnen 
raadplegen 
 

Wanneer ik 
informatie zoek 
heb ik altijd 
hulp nodig van 
anderen. 

Meestal heb ik 
hulp nodig om 
op een goede 
manier aan de 
juiste informatie 
te komen. 
 

Ik weet meestal 
aan de juiste 
informatie te 
komen. De 
manier van 
zoeken kan 
beter. 
 

Ik kan snel aan 
de juiste 
informatie 
komen. 
 

Informatie 
beoordelen 
- betrouwbaarheid 
- feiten of 
meningen 

Ik heb altijd 
hulp nodig bij 
het beoordelen 
van de informatie. 
 

Ik heb veel hulp 
nodig bij het 
beoordelen van 
de informatie. 
 

Ik kan de 
informatie goed 
beoordelen, 
maar heb wel 
wat hulp nodig. 
 

Ik kan de 
informatie goed 
en zelfstandig 
beoordelen. 
 

Informatie 
verwerken 
- hoofd- en 
bijzaken 
onderscheiden 
- teksten in 
eigen woorden 
weergeven 
- conclusies 
trekken 
 

Ik heb altijd 
hulp nodig bij 
het verwerken 
van de informatie. 
 

Ik heb veel hulp 
nodig bij het 
verwerken van 
de informatie. 
 

Ik kan de 
informatie goed 
verwerken, 
maar heb wel 
wat hulp nodig. 
 

Ik kan de 
informatie goed 
en zelfstandig 
verwerken. 
 

 
 

Bron: (SLO, 2006) 


