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SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale)
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en 
voort gezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken
in principe alle vakgebieden.
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Effectieve inbedding van de DTT bij het vak Engels 
Handreiking 

 

Op uw school wordt dit schooljaar de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) afgenomen, een middel 
waarmee aspecten van schrijfvaardigheid bij Engels gediagnostiseerd worden. De stap van gestelde 
diagnoses naar een concrete, op maatwerk gerichte lesaanpak gaat echter niet vanzelf. Formatieve 
evaluatie (toetsen om te leren) speelt daarbij een belangrijke rol. De handreiking Effectieve inbedding 
van de DTT bij het vak Engels biedt een stappenplan waarmee u als docent leert werken met de vijf 
strategieën en bijbehorende technieken van formatieve evaluatie,  zie figuur 1. Het gaat dan om 
technieken waarmee de docent: 

1. een goed beeld krijgt van waar de leerling staat (feedback); 
2. helder maakt waar de leerling naartoe werkt (feed up); 
3. de leerling feedback geeft gericht op verder leren (feed forward). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Figuur 1. Vijf strategieën van formative assessment (gebaseerd op Wiliam & Leahy, 20151) 
 
Omdat de diagnoses van de DTT deel uit maken van de middelen om een beeld te krijgen waar de 
leerling staat, begint het stappenplan met de stap Waar is de leerling nu? In dit stappenplan is de 
diagnose van de DTT als vertrekpunt genomen als middel om een beeld te krijgen waar de leerling staat 
in de derde klas havo/vwo en de tweede klas vmbo. Een formatieve aanpak begint echter al in het 
eerste leerjaar als in kaart wordt gebracht waar leerlingen gedurende hun middelbare schoolperiode 
naartoe werken (zie www.leerplaninbeeld.slo.nl voor de kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus). 
In het stappenplan vindt u verwijzingen naar concrete voorbeelden en technieken van formatief 
evalueren. Deze handreiking biedt handvatten respectievelijk op klasniveau, op sectieniveau en op 
schoolniveau. 

                                                      
1 Wiliam, D., & Leahy, S. (2015) Embedding Formative Assessment: Practical Techniques for K-12 Classrooms. 
Opgehaald van: http://www.learningsciences.com/files/samplechapters/Wiliam_EFA_SampleChapter.pdf  

http://www.leerplaninbeeld.slo.nl/
http://www.learningsciences.com/files/samplechapters/Wiliam_EFA_SampleChapter.pdf
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Handreiking op klasniveau 

1. WAAR IS DE LEERLING NU (FEEDBACK)? 

- Vergelijk de leerlingdiagnoses van de Diagnostische Tussentijdse Toets met het beeld dat u van 
de leerling(en) heeft door: 

 eigen observaties en formatieve activiteiten tijdens de les; 
 eerdere schrijfopdrachten en/of het schrijfportfolio. 
 informatie uit (methode)toetsen; 
 resultaten uit het LVS (leesvaardigheid, woordenschat). 

- Geven deze observaties en opdrachten/toetsen eenzelfde beeld van de schrijfvaardigheid van 
de leerling(en) als de DTT-diagnoses?2 Zie het document Toelichting rapportage DTT Engels 
schrijfvaardigheid voor de uitleg van de begrippen in en de interpretatie van de leerling- en 
groepsrapportages.  

- Analyseer de DTT-diagnose ook op klasniveau door middel van de groepsrapportage. Omdat u 
voor elk hoofdaspect van schrijfvaardigheid kunt zien welke leerlingen onder, op of boven niveau 
presteren op datgene wat met de DTT gediagnosticeerd wordt, kunt u uw lesinstructie en 
schrijfactiviteiten daarop afstemmen. Is er een structurele, klassikale aanpak van een bepaald 
hoofdaspect nodig omdat een meerderheid van de leerlingen op een bepaald hoofdaspect onder 
niveau presteert? Welke homogene of juist heterogene groepjes kunt u samenstellen om samen 
te werken aan schrijfopdrachten, om elkaar feedback te geven etc.?  

- Bespreek individueel, in groepjes of klassikaal de uitslag met de leerlingen en kijk of zij zich erin 
herkennen.  

- Koppel hier een formatieve activiteit aan, zoals denken-delen-uitwisselen: leerlingen denken 
eerst zelfstandig na over de diagnose, wisselen dit vervolgens uit met een of enkele 
medeleerlingen, waarna klassikaal uitgewisseld wordt. Betrek hier eventueel hun schrijfportfolio 
of een van hun schrijfproducten bij zodat het concreter wordt en leerlingen kunnen nagaan/zien 
welke aspecten van schrijfvaardigheid ze onder, op of boven niveau beheersen.  

- Differentieer deze formatieve activiteit: ga na welke leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen 
reflecteren en welke leerlingen meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld door stuurvragen te 
stellen: Wat wordt er bedoeld met tekststructuur? Waar let je daarbij op? Waar in je tekst is de 
woordvolgorde niet correct, waarom? Etc. 

- Laat leerlingen kort opschrijven waar ze aan willen werken en hoe ze dat willen oppakken. Dit 
kan individueel (onder begeleiding van de docent) of in groepjes/klassikaal. 

 

  

                                                      
2 Op dit moment zijn in de DTT nog geen open schrijfopdrachten opgenomen. Bij de interpretatie van de diagnoses 

Engels moet u dus rekening houden met het feit dat de productieve vaardigheden van leerlingen hier niet zijn 

gediagnosticeerd: leerlingen hebben geen functionele schrijfopdrachten gemaakt, bijvoorbeeld het schrijven van een 

(zakelijke) e-mail, blog, verslag etc.  

http://www.pilotdtt.nl/binaries/pilotdtt/documenten/publicaties/2016/01/19/toelichting-rapportage-engels/toelichting-rapportages-engels-schrijfvaardigheid.pdf
http://www.pilotdtt.nl/binaries/pilotdtt/documenten/publicaties/2016/01/19/toelichting-rapportage-engels/toelichting-rapportages-engels-schrijfvaardigheid.pdf
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2. WAAR WERKT DE LEERLING NAARTOE (FEED UP)? 

- Ga voor uzelf na wat het gewenste niveau voor schrijfvaardigheid is aan het einde van de 
onderbouw. Zie daarvoor de tussendoelen schrijfvaardigheid voor vmbo of havo/vwo op de 
leerdoelenkaart (zie ook www.leerplaninbeeld.slo.nl). 

- Maak uw leerlingen bewust aan welke doelen zij voor schrijfvaardigheid dienen te voldoen aan het 
einde van de onderbouw. Geef leerlingen dit inzicht door middel van concreet voorbeeldmateriaal, 
zodat zij zich een beeld kunnen vormen waar ze zich bevinden ten opzichte van de gestelde 
doelen.  
 

Voorbeeld vmbo en h/v 
- Geef leerlingen een paar voorbeelden van geschreven teksten. Kies zowel goede als 

minder goede teksten. 
- Laat leerlingen een rangorde maken van welke tekst de beste is.  
- Bespreek met hen welke criteria zij belangrijk vonden om de rangorde te bepalen. 
- Leg de criteria vast op het bord. 
- Laat leerlingen een eigen uitwerking beoordelen en bepalen op welke positie hun 

werk komt in de ranglijst. 
- Bespreek met de leerlingen waar het niveau eind onderbouw ongeveer komt te liggen 

in de ranglijst. 

 
Selecteer open schrijfopdrachten uit de leergang of ontwikkel zelf schrijfopdrachten die voldoende 
schrijfproductie uitlokken en waarmee de leerling zijn beheersingsniveau kan laten zien op een of 
meerdere hoofdaspecten en deze ook kan evalueren. 

Voorbeeld schrijfopdracht vmbo-2 
Situatie 
Een tijdje geleden ben je begonnen met het verzamelen van oude stripboeken. Je hebt nu een 
kleine collectie opgebouwd van stripboeken uit de jaren '80 en '90.  
Je wilt graag je verzameling aanvullen met Engelstalige boekjes. Daarom plaats je een 
advertentie op Gumtree, de Engelse Marktplaats.  
 
Opdracht 
Schrijf een korte advertentie voor Gumtree. Vertel daarbij: 

- wie je bent; 
- wat voor stripboeken je verzamelt, wat je al hebt en wat je precies zoekt; 
- hoeveel geld je per stripverhaal kunt betalen. 

Noem ook de optie om stripboeken te ruilen met iets anders (ruilen = to swap). 
Vraag om jou te mailen om je te laten weten wat iemand in aanbod heeft, en voor welke prijs. 
Sluit af met een passende zin. 
Zorg ervoor dat de advertentie leuk genoeg is om reacties uit te lokken! 

http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerdoelenkaart%20Engels%20sept.pdf
http://www.leerplaninbeeld.slo.nl/
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- Stimuleer leerlingen – naast de opdrachten uit de leergangen – ook om zelf een onderwerp te 
kiezen dat ze interessant vinden. 

- Definieer en verhelder de leerdoelen en succescriteria waaraan de schrijfopdracht moet voldoen, 
zodat leerlingen een beeld krijgen van wat ervan verwacht wordt. Dat kan klassikaal of in groepjes 
door middel van voorbeeldmateriaal, bijvoorbeeld: 
 

 Goede voorbeelden: laat leerlingen twee goede uitwerkingen van een schrijfopdracht 
analyseren. Leerlingen formuleren wat deze teksten zo goed maakt, en met de docent 
worden aan de hand van deze concrete voorbeelden succescriteria opgesteld. 

 Op volgorde leggen: laat leerlingen in groepjes drie teksten die verschillen in kwaliteit op 
volgorde leggen van goed naar minder goed. Laat ze hun volgorde beargumenteren en 
klassikaal uitwisselen. Met de docent worden aan de hand van de gemaakte keuzes en 
argumentaties succescriteria opgesteld. Laat leerlingen hierbij focussen op bijvoorbeeld 
de structuur, verbindingswoorden, spelling etc. 

STAP 3: HOE KOMT DE LEERLING NAAR DE GEWENSTE SITUATIE (FEED FORWARD)? 

- Zet feedback op een schrijfopdracht op een formatieve manier in: als sleutel om verder te leren. 
Bijvoorbeeld: 

 Globaal: noteer in het werk van de leerling twee of drie feedbackvragen, zoals: Welke 
signaalwoorden heb je in je tekst gebruikt, en waarom? Welke werkwoordtijd(en) heb je 
gebruikt, en waarom? Met welke zinnen of woorden heb je ervoor gezorgd dat je 
advertentie aantrekkelijk is?  

 Gericht: spreek eerst met de leerlingen codes voor de criteria af, bijvoorbeeld G voor 
grammatica, V voor woordvolgorde etc. Noteer naast een alinea of een regel de code 
van de fout, zonder de fout te onderstrepen of te verbeteren. 

- Laat leerlingen in koppels of groepjes werken. Laat ze de feedback op het werk van een 
medeleerling verwerken. Laat ze vervolgens hun feedback uitwisselen. 

- Laat leerlingen een revisietaak schrijven: een tweede versie op basis van de feedback. Dat kan 
individueel, in groepjes of klassikaal. Of geef ze een nieuwe, vergelijkbare opdracht waarbij ze 
gebruik kunnen maken van de feedback op hun eerste product. 

- Een alternatief op de hierboven geschreven activiteit kan zijn: Schrijf een korte feedback op het 
werk van de leerlingen. Knip de feedback los van de leerlingwerken. Verdeel de klas in groepjes. 
Deel de werken en de betreffende feedback in aparte blaadjes uit. Vraag de leerlingen om de 
juiste feedback bij het juiste werk te zoeken, en daarna verbetertips te geven. 
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EVALUATIE EN BEOORDELING 

Bepaal hoe u de uitwerkingen van een schrijfopdracht evalueert en beoordeelt:  

- U geeft een reflectieopdracht waarbij leerlingen reflecteren op hun leerproces (verschil eerste en 
tweede versie inzichtelijk maken, hun aanpak, etc.) en/of de beoordeling (verschil tussen eigen 
beoordeling door middel van een rubric/beoordelingsformulier en die van de docent). 

- U geeft een gemiddeld cijfer voor de eerste en de definitieve versie, de reflectieopdracht etc.). 
- U geeft alleen een cijfer voor de eindversie. 
- U geeft geen cijfer, maar de uitwerkingen van de schrijfopdracht (eerste en definitieve versie, 

ontvangen feedback, beoordelingscriteria/rubric) worden opgenomen in het schrijfportfolio, 
waaraan reflectieopdrachten zijn gekoppeld. 

- Laat leerlingen bij een volgende schrijfopdracht terugkijken naar en reflecteren op eigen werk: 
aan welke aspecten heb ik toen gewerkt, waar ben ik toen in gegroeid wat ik tijdens deze 
schrijfopdracht opnieuw kan laten zien en waar liggen nog verbeterpunten? Dergelijke 
reflectieopdrachten maken leerlingen bewust dat er sprake is van een ontwikkeling en dat ze zelf 
eigenaar zijn van hun leerproces.  

- Op basis van de uitvoering van de opdracht en de evaluatie van het taalniveau volgt een gericht 
aanbod aan vervolgactiviteiten. 
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Handreiking op sectieniveau 

WAAR STAAN DE LEERLINGEN VAN DE VERSCHILLENDE KLASSEN? 

- Analyseer de verschillende DTT-uitslagen op klasniveau. Ga met uw collega's in gesprek en 
vergelijk de diagnoses met het beeld dat u van de leerlingen in de verschillende klassen heeft: 
komt dit overeen, waarin wel/niet? Wat zijn mogelijke oorzaken?  

- Evalueer per schoolniveau (vmbo/havo/vwo) of er over klassen heen aspecten zijn die 
structureel onder of juist boven niveau beheerst worden. Ga hierover met elkaar in gesprek: 
waar liggen mogelijke oorzaken? Denk daarbij aan de verschillende onderdelen in het 
curriculum: de gestelde leerdoelen, leerinhouden en -activiteiten, de hoeveelheid tijd en rol van 
de docent (manier van instructie, inoefening, feedback, differentiatie en remediëring), zie het 
curriculaire spinnenweb voor reflectievragen bij elk onderdeel.  
Ook aspecten die juist in een bepaalde klas voor opvallende diagnoses zorgen, verdienen de 
aandacht in het vaksectieoverleg: mogelijke oorzaken, verklaringen en oplossingen kunnen met 
elkaar besproken worden.  

- Definieer en verhelder de leerdoelen en succescriteria voor de betreffende aspecten van 
schrijfvaardigheid en stel deze afhankelijk van (toets)observaties en gezamenlijke evaluaties bij, 
ofwel voor een bepaalde klas, ofwel over klassen heen.  

  

http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/Curriculaire_spinnenweb.docx/
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Handreiking op schoolniveau  

HOE GEBRUIKT U DE DIAGNOSES VAN DE DTT SCHOOLBREED? 

Voor zowel Nederlands, Engels als wiskunde geeft de DTT een diagnose waar de leerlingen van uw 
school staan ten opzichte van de andere scholen die deel hebben genomen aan de DTT, voor de talen 
betreffend schrijfvaardigheid, voor wiskunde wiskundig inzicht. Informatie uit de schoolrapportage van 
de DTT is vooral bedoeld om binnen uw school het onderwijsbeleid te 
structureren/veranderen/verbeteren. Gebruik de groeps- en schoolrapportages om in dialoog te gaan 
met docenten en coördinatoren/conrectoren over het onderwijsbeleid bij u op school:  
 
 Schoolbeleid ten aanzien van doelen en inhouden 
• Zijn de leerlijnen voor de verschillende vakken voor docenten en leerlingen inzichtelijk? 
• Hebben schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders/verzorgers voldoende inzicht in waar de 

leerling staat op zijn leerlijn en in zijn leerbehoefte, zodanig dat er een passend vervolg aan kan 
worden gegeven? 

• Hoe wordt de effectiviteit van het leren gemonitord en worden vervolgstappen voor het leren 
bepaald? 

• Hoe worden leermiddelen (leergangen, eigen ontwikkelde opdrachten, etc.) en (formatieve en 
summatieve) toetsen ingezet om (beter) te kunnen differentiëren en personaliseren?  

• Is er voldoende overleg en afstemming hieromtrent binnen en tussen vakken? 
 
Schoolbeleid ten aanzien van toetsing en evaluatie 
• Hoe wordt de kwaliteit van het toetsbeleid geborgd?  
• Worden toetsen vooral summatief ingezet of ook om leerlingen verder te helpen in hun 

leerproces? En is er sprake van een gewenste verhouding? 
• Worden kennis, vaardigheden en attitudes met valide en betrouwbare instrumenten 

geëvalueerd; doet het beoordelingsinstrumentarium recht aan de minder makkelijk meetbare 
onderwerpen en vaardigheden (denk aan kennis, vaardigheids- en praktijktoetsen, portfolio's, 
leerlingvolgsystemen, observaties en formatieve gesprekken met leerlingen etc.)? 

• Is er zicht op de verhouding van cognitieve niveaus in de toetsen bij de verschillende vakken: 
hoe is de verhouding kennis, toepassen en inzicht over vakken en leerjaren heen (denk aan het 
gebruik van taxonomieën als Bloom, OBIT, RTTI, KIT etc.)? 

  
Communicatie naar leerlingen en ouders 
• Hoe worden observaties, beoordelingen en evaluaties naar leerlingen én ouders 

gecommuniceerd? Krijgen ouders alleen zicht op scores of ook tijdig inzicht in de ontwikkeling 
van hun kind ten opzichte van gestelde doelen (waar staat mijn kind, waar moet mijn kind 
naartoe en hoe komt mijn kind daar)? 

 
Professionalisering docenten 
• Is er voldoende expertise in school om de kwaliteit van het onderwijsbeleid rondom leerdoelen, 

-inhouden, activiteiten en materialen, toetsing en evaluatie te evalueren en waar nodig bij te 
stellen? 
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• Is er voldoende inzicht in leerlijnen en in inhouden van leergangen en andere (digitale) 
materialen om te kunnen differentiëren en personaliseren? 

• Is er voldoende kennis, afstemming en intervisie om leerlingopbrengsten valide en betrouwbaar 
te monitoren en te evalueren? 

 

 



Tussentijdse opbrengsten 
schoolleiders DTT
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