Oproep Steunpunt Ontwikkeling van gestandaardiseerde,
genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende
toetsen 2021-2025
Bijkomende vraag van geïnteresseerde indiener 2/9/2020
Vraag met betrekking tot tabel 2: overzicht van de verschillende toetsen en de
bijhorende opdrachten voor het steunpunt
Vraag:
1) Er lijkt in de oproep een discrepantie tussen Tabellen 1 en 2 voor de afnames van de toetsen
wiskunde en Nederlands in de derde graad. De kalibratiestudies staan gepland voor 2025. De eerste
afnames echter pas voor 2027. Indien dit laatste jaartal correct is, dan lijkt dat de kalibratie in 2026
(en dus buiten de looptijd van het steunpunt) kan vallen terwijl dat wel in Tabel 2 gevraagd wordt.
2) Volgens Tabel 2 is geen toetsontwikkeling voorzien voor Nederlands in de eerste graad. Klopt dit?
Antwoord:
Zoals terecht opgemerkt is er inderdaad een discrepantie tussen tabel 1 en tabel 2 die we graag
willen rechtzetten. Tabel 1 geeft inderdaad het juiste overzicht. De kalibraties voor de toetsen
wiskunde en Nederlands in de 3de graad vallen buiten de looptijd van het steunpunt.
De toetsontwikkeling voor de toets Nederlands einde 1ste graad SO behoort wel degelijk tot de
opdracht zoals ook vermeld staat in tabel 1 en de bijhorende tekst.
Tabel 2 overzicht van de verschillende toetsen en de bijhorende opdrachten voor het steunpunt
(aangepast)
Toetsontwikkeling

Basisonderwijs
Toetsen Nederlands
basisgeletterdheid einde 4de
leerjaar LO (*)
Toetsen wiskunde
basisgeletterdheid einde 4
de leerjaar LO (*)
Toetsen Nederlands einde
6de leerjaar LO
Toetsen wiskunde einde
6de leerjaar LO
Secundair onderwijs
Toetsen Nederlands einde
1ste graad SO
Toetsen wiskunde einde 1ste
graad SO
Toetsen Nederlands einde
3de graad SO
Toetsen wiskunde einde 3de
graad SO

Kalibratieonderzoek

Ondersteuning
digitale
afname

Verwerking,
analyse en
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