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Inleiding 

Het Nederlandse schoolsysteem behoort tot de besten van de 35 OECD-lidstaten, maar 

tegelijkertijd zijn Nederlandse leerlingen het ongemotiveerdst en ongedisciplineerdst. Tot 

deze conclusies komt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO/OECD) in een rapport over de staat van het Nederlandse onderwijs. Zelfs de beste 

Nederlandse leerlingen scoren beneden gemiddeld als het gaat om intrinsieke motivatie.
1
 

Daarnaast is het in Nederlandse klaslokalen rumoerig en soms zelfs wanordelijk. Docenten 

moeten lang wachten om met de les te kunnen beginnen en leerlingen blijven niet lang aan het 

werk.
2
 Vanzelfsprekend zijn er meerdere manieren om dit probleem tegemoet te treden. 

Kerstin Hämmerling, voormalig coördinator Duitse Taal en Cultuur van de onderwijsafdeling 

van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), oppert het beoordelen van leerlingen naar hun 

(actieve) deelname, zoals ook in Duitsland gebeurt, als een van deze mogelijkheden.
3
 In 

Duitsland telt naast de schriftelijke toetsen ook de participatie van leerlingen tijdens de lessen 

mee in het cijfer voor een bepaald vak. Dit wordt vaak beoordeeld als mündliche Mitarbeit of 

sonstige Leistungen binnen een ander cijfer: een mündliche Note. Hämmerling heeft voor dit 

principe de term ‘participatiecijfer’ geïntroduceerd. Zij kwam op het idee om dit cijfer in 

Nederland te promoten na verschillende studiereizen naar Duitsland die zij begeleidde. 

Herhaaldelijk verbaasden Nederlandse docenten zich over de actieve deelname van Duitse 

leerlingen aan de lessen en de kwaliteit van hun inbreng.
4
 Daarnaast is Hämmerling in 

Duitsland opgegroeid en weet ze uit ervaring te vertellen dat ze zich, vanwege het feit dat 

leerlingen daar ook op hun participatie worden beoordeeld, uitgedaagd voelde om in de lessen 

actief mee te denken en ontbrekende kennis alsnog te vergaren.
5

 Sinds zij het 

participatiecijfer, ook wel p-cijfer genoemd, in Nederland geïntroduceerd heeft, heeft zij 

vanuit het DIA ook enkele nascholingsdagen over dit thema georganiseerd. Tijdens een 

bezoek aan Duitse middelbare scholen konden de Nederlandse docenten in de lessen 

meekijken om na afloop vragen te stellen aan Duitse leerlingen en docenten. Tijdens de 

lesbezoeken viel het op dat de Duitse docenten minder aan het woord hoefden te zijn, omdat 

leerlingen actiever meededen en op elkaar reageerden. Hierdoor werd de invulling en de 

kwaliteit van de les niet alleen door de docent, maar ook door de leerlingen bepaald.
6
 

                                                 
1
 OECD 2016, p.85. 

2
 Ibid., p.86. 

3
 Hämmerling 2014. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Verburg 2015; Verburg 2016. 
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Na de nascholingsdagen zijn docenten op verschillende Nederlandse scholen pilotprojecten 

met het p-cijfer gestart. Het DIA heeft hiervan al enkele positieve terugkoppelingen 

gekregen.
7
 In het bijzonder zijn hier de ervaringen van docenten die een moderne vreemde 

taal onderwijzen te noemen. Omdat het p-cijfer ook de mondelinge vaardigheden tijdens de 

les beoordeelt, kunnen leerlingen sterker worden gestimuleerd de doeltaal in de lessen te 

gebruiken. Een docent Duits geeft te kennen dat het taalniveau van haar leerlingen door het p-

cijfer enorm is gestegen.
8
 

 De reacties op de nascholingen van het DIA over het participatiecijfer waren 

overwegend positief. Maar wat houdt dit cijfer, ontleend aan een Duits schoolcijfer, precies 

in? Hämmerling licht dit toe in een hand-out die bij een nascholing van het DIA in Kleve en 

Nijmegen werd uitgedeeld: belangrijk is in ieder geval dat het bij het bepalen van een p-cijfer 

niet om een momentopname gaat zoals bij de meeste toetsen, maar dat er “rekening [wordt] 

gehouden met de gehele leerontwikkeling van de individuele leerling gedurende een langere 

periode (…) in een vak.”
9
 Het p-cijfer wordt dus per vak gegeven en beoordeelt in ieder geval 

de participatie in de les. Hierbij gaat het niet alleen om kwantiteit, dus hoe vaak een leerling 

vragen stelt of antwoorden geeft, maar ook om de kwaliteit. Deze kwaliteit kan enerzijds 

betrekking hebben op de inhoud van wat de leerling antwoordt, vraagt of voorstelt, maar aan 

de andere kant ook op de taalvaardigheid.
10

 Dit laatste speelt zeker bij het vaststellen van het 

p-cijfer voor een moderne vreemde taal een belangrijke rol. Om actief te kunnen participeren, 

is een goede voorbereiding van belang. Daarom telt het huiswerk en het leerwerk ook vaak 

mee. De docent kan controleren of de leerlingen hun huiswerk en spullen op orde hebben en 

om het leerwerk te testen, kan hij
11

 een leerling naar voren roepen of een aantal vragen aan de 

hele klas stellen.
12

 Verder kunnen ook mondelinge presentaties in het p-cijfer worden 

opgenomen en in veel gevallen ook het (sociale) gedrag van leerlingen dat voor het vak 

relevant is.
13

 Gedrag of andere vaardigheden die bijvoorbeeld in deze context beoordeeld 

kunnen worden zijn samenwerking, zelfstandigheid, het nakomen van afspraken en het 

rekening houden met anderen.
14

 Met het participatiecijfer wordt dus niet alleen kennis die op 

afsluitende toetsen wordt getoond beoordeeld, maar ook kennis en vaardigheden die de 

                                                 
7
 Ibid. 

8
 Voorwinden 2015. 

9
 Hämmerling 2016(a). 

10
 Ibid. 

11
 In dit onderzoek zal met ‘hij’ naar docenten en leerlingen worden verwezen wanneer het geslacht onbekend is. 

Overal waar dit het geval is, kan evengoed de verwijzing ‘zij’ worden gelezen.  
12

 Zie ook Hämmerling 2016(a). 
13

 Hämmerling 2016(a). 
14

 Hämmerling 2015. 
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leerlingen gedurende een leerperiode laten zien. Hierdoor tellen ook kwaliteiten van een 

leerling mee in het vakcijfer die anders ongezien, of in ieder geval ongewaardeerd zouden 

blijven. Zeker voor leerlingen die zwakker scoren op kennistoetsen is dit erg prettig, maar ook 

voor betere leerlingen kan dit cijfer een meerwaarde hebben. Zij kunnen laten zien dat ze niet 

alleen hard kunnen leren, maar ook in de lessen een positieve inbreng hebben en over de 

gehele linie goede prestaties kunnen laten zien. 

 Wanneer Hämmerling over het participatiecijfer schrijft, maakt zij duidelijk dat het 

principe en de categorieën waarop beoordeeld kan worden zijn overgenomen uit het Duitse 

schoolsysteem. Zij geeft echter ook aan dat het in Duitsland per deelstaat, school, vak en soms 

zelfs per docent kan verschillen welke factoren precies meewegen in het cijfer en in welke 

verhouding dit gebeurt.
15

 In Duitsland kan dit cijfer in extreme gevallen zelfs tot tachtig 

procent voor een vakcijfer meetellen. Hämmerling pleit echter voor een evenwichtiger 

verhouding tussen schriftelijke toetsen en het p-cijfer.
16

  

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er geen vast format is voor het bepalen van het 

p-cijfer en dat dit cijfer door verschillende docenten anders kan worden uitgelegd en gebruikt. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het p-cijfer breed uit te leggen en ook sociaal gedrag van 

leerlingen mee te tellen, maar een school, vaksectie of docent kan er ook voor kiezen het p-

cijfer uitsluitend te gebruiken om vakkennis die mondeling tijdens de lessen wordt getoond 

mee te laten wegen. Mvt-docenten kunnen hierbij de uitlatingen van leerlingen in de doeltaal 

beoordelen. Omdat er geen vaste formule voor het geven van participatiecijfers is en de 

Nederlandse wetgeving alleen uitspraken over eindexamens doet, zijn docenten relatief vrij 

het p-cijfer naar eigen inzicht vorm te geven. Dit is echter nog niet zo gemakkelijk, blijkt uit 

de hoeveelheid e-mails die Hämmerling kreeg sinds zij begonnen was over het p-cijfer te 

schrijven en nascholingen te organiseren. In haar tijd bij het DIA kreeg zij verschillende e-

mails van docenten die met het idee speelden het p-cijfer op hun school in te voeren. 

Eveneens scholen die al met pilotprojecten gestart zijn, krijgen regelmatig het verzoek om 

informatie, hulp en ondersteuning.
17

 Deze verzoeken laten zien dat er onder Nederlandse 

docenten een behoefte bestaat aan meer informatie over het participatiecijfer. Momenteel kan 

deze informatie nagenoeg uitsluitend bij het DIA of bij de docenten die reeds met dit cijfer 

werken of ermee gewerkt hebben worden ingewonnen. Studieboeken, gespecialiseerde 

websites of standaardmateriaal over dit thema zijn vooralsnog niet beschikbaar. De informatie 

                                                 
15

 Hämmerling 2016(a). 
16

 Verburg 2016. 
17

 Hämmerling 2016(b). 
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die over dit thema verspreid wordt, is zodoende uitsluitend op ervaringen van enkele scholen 

of individuele docenten gebaseerd, zonder wetenschappelijke basis. Het doel van dit 

onderzoek is dan ook om een eerste wetenschappelijke aanzet met betrekking tot het thema 

participatiecijfer in Nederland te geven en ervaringen die inmiddels met dit cijfer zijn 

opgedaan te verzamelen en gestructureerd te analyseren om in de behoefte vanuit het 

onderwijsveld naar meer informatie over het participatiecijfer te kunnen voorzien. Dit moet 

uiteindelijk tot een antwoord op de hoofdvraag leiden of het participatiecijfer, zoals in 

Duitsland gegeven wordt, effectief op Nederlandse scholen kan worden ingezet, en zo ja, op 

welke manier. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er in de eerste plaats een 

literatuurstudie naar de Duitse equivalent van het p-cijfer en naar Nederlandse 

onderwijstrends worden uitgevoerd (hoofdstuk 1 t/m 3). Daarbij wordt een antwoord gezocht 

op de deelvragen wat er precies beoordeeld wordt in de mündliche Note / het participatiecijfer, 

hoe het cijfer bepaald wordt, welke speciale betekenis het cijfer voor het mvt-onderwijs kan 

hebben en of en hoe het p-cijfer met actuele onderwijstrends te combineren is. In het tweede 

deel van dit onderzoek (hoofdstuk 4) worden ervaringen met het p-cijfer van verschillende 

docenten op verschillende Nederlandse scholen verzameld. Hierbij worden de vragen gesteld 

op welke factoren de docenten hun leerlingen beoordelen, welke ervaringen, positief dan wel 

negatief, met het p-cijfer zijn opgedaan en welke effect het p-cijfer volgens de docenten op 

hun leerlingen heeft. 

 In dit onderzoek zal uitsluitend naar het p-cijfer vanuit het perspectief van de docent 

worden gekeken. Andere betrokkenen zoals schoolleiders, ouders en niet in de laatste plaats 

leerlingen worden grotendeels buiten beschouwing gelaten.
18

 Eveneens zal het 

participatiecijfer alleen in relatie tot de Duitse equivalent van dit cijfer worden behandeld. 

Hämmerling geeft weliswaar aan dat cijfers voor participatie ook aan Amerikaanse en 

Australische universiteiten worden gegeven
19

, maar het idee om Nederlandse leerlingen ook 

op hun deelname te beoordelen, is in de eerste plaats voortgekomen uit kennis over en 

ervaring met het Duitse schoolsysteem. Categorieën waarop beoordeeld kan worden, zijn 

geformuleerd naar aanleiding van studiereizen en nascholingen in Duitsland en op basis van 

eigen ervaringen aan Duitse scholen. Het participatiecijfer kan dan ook worden gezien als een 

Nederlands cijfer naar Duits voorbeeld. In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek zal daarom 

                                                 
18

 Er is gekozen om andere betrokken buiten beschouwing te laten omwille van de beschikbare tijd, maar ook 

omdat onderzoek naar het participatiecijfer in Nederland relatief onbekend is. De eersten die kennis over dit 

thema nodig zouden hebben, zijn de uitvoerders: de docenten. Om die reden is voor een eerste onderzoek op dit 

gebied voor het docentperspectief gekozen. 
19

 Verburg 2016. 
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op basis van literatuurstudie het Duitse cijfer dat als voorbeeld voor het p-cijfer dient, 

behandeld worden. In hoofdstuk 2 wordt daarop uiteengezet welke specifieke rol deze 

mündliche Note of het p-cijfer in het mvt-onderwijs kan hebben. Hoofdstuk 3 vervolgens zal 

ingaan op de actuele onderwijstrends in Nederland en Duitsland en de mogelijke rol van het 

participatiecijfer daarin. Voor het vierde hoofdstuk wordt het participatiecijfer op Nederlandse 

scholen behandeld. Hierbij zal worden ingegaan op ervaringen die docenten reeds met dit 

cijfer hebben opgedaan en de waargenomen effecten op leerlingen zullen worden besproken. 

Dit onderzoek sluit af met een antwoord op de onderzoeksvraag en aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. 
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Deel I 
De mündliche Note en het participatiecijfer in de literatuur 
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1. De Duitse variant van het participatiecijfer 

Hoewel het participatiecijfer zoals het door Hämmerling via het Duitsland Instituut 

Amsterdam werd geïntroduceerd naar Duits voorbeeld is gemodelleerd, is er geen eenduidig 

Duits model waarop kan worden teruggegrepen. Wat nu (nog) op een beperkt aantal 

Nederlandse scholen als p-cijfer is ingevoerd, wordt op Duitse scholen veelal met mündliche 

Note aangeduid. Dit is echter geen vaststaande term, wat betekent dat een vergelijkbaar cijfer 

op verschillende scholen anders kan heten. Een mündliche Note wordt vaak voor een deel 

gebaseerd op georganiseerde mondelinge toetsen of gehouden vakinhoudelijke presentaties. 

Slechts een deel van dit cijfer wordt bepaald door mündliche Mitarbeit, oftewel de 

mondelinge participatie (vragen stellen, vragen beantwoorden, deelnemen aan discussies 

etc.).
20

 Daarbij worden vaak ook sonstige Leistungen die niet specifiek mondeling verricht 

zijn, zoals het op orde hebben van het huiswerk of oplettendheid, meegenomen in de 

mündliche Note.
21

 Uiteindelijk zijn het vooral deze mündliche Mitarbeit en sonstige 

Leistungen, dus slechts onderdelen van de Duits mündliche Note, waarop het Nederlandse p-

cijfer geïnspireerd is. In het vervolg van deze tekst zal om verwarring te voorkomen echter 

uitsluitend het begrip mündliche Note als Duits equivalent van het p-cijfer worden gebruikt, 

ofschoon deze beide cijfers niet precies overeenkomen en er in Duitsland ook andere termen 

kunnen worden gebruikt. 

Duitse scholen hebben, evenals Nederlandse scholen die het p-cijfer invoeren, relatief 

veel vrijheid om te bepalen welke aspecten in de bepaling van dit cijfer worden meegenomen. 

Hierdoor is een mündliche Note op geen enkele Duitse school precies hetzelfde. In sommige 

Duitse deelstaten is het verplicht om niet alleen de leerlingen per vak te beoordelen, maar ook 

een cijfer te geven voor vakonafhankelijke prestaties en gedragingen zoals zelfstandigheid, 

samenwerking, verantwoordelijkheid etc.
22

 Dit cijfer is bekend als Kopfnote. Hoewel het 

Nederlandse p-cijfer dichter bij de Duitse mündliche Note lijkt te liggen dan bij de Kopfnote, 

omdat het per vak gegeven wordt en overwegend vakgerelateerde kenmerken beoordeelt, 

lijken toch enkele aspecten van de Kopfnote ook mee te wegen bij de totstandkoming van het 

p-cijfer. 

 In het federale Duitsland is niet de Bondsregering verantwoordelijk voor het 

onderwijsstelsel, maar ligt de zeggenschap bij de afzonderlijke deelstaten die ieder eigen 

                                                 
20

 Sacher 2014, p.157. 
21

 Kirk 2004, p.27. 
22

 Frey, Bonsen, 2013, p.91. 
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wetgeving op dat gebied hebben.
23

 Dat Duitse scholen verplicht zijn naast schriftelijke 

kennistoetsen ook andere prestaties van leerlingen te beoordelen is dan ook in de meeste 

onderwijswetgevingen van de deelstaten vastgelegd. In deze wetgevingen is ook bepaald of er 

een vakoverstijgende Kopfnote moet worden gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval in Saksen-

Anhalt. In een decreet is hier duidelijk beschreven welke elementen in het vakcijfer en welke 

in de Kopfnote kunnen terugkomen (zie hiervoor paragraaf 1.1). In de deelstaat Noordrijn-

Westfalen is minder concreet vastgelegd wat precies in de leerlingenbeoordeling moet worden 

meegewogen. Tevens kent deze deelstaat geen Kopfnote (meer).
24

 Toch is ook hier in de 

schoolwet vastgelegd dat niet alleen schriftelijke toetsen, maar ook “sonstige Leistungen im 

Unterricht” moeten worden beoordeeld. Hierbij moeten “beide Beurteilungsbereiche bei der 

Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt [werden].”
25

 

  

Ondanks de afwezigheid van een eenduidig Duits model, kan er weldegelijk over het p-cijfer 

naar Duits voorbeeld worden gesproken. Waar in Nederland leerlingen nagenoeg uitsluitend 

op afsluitende, meestal schriftelijke toetsen worden beoordeeld, telt op Duitse scholen ook de 

inbreng in de reguliere lessen en de sociale opstelling en leerhouding mee. Hierdoor kunnen 

Duitse leerlingen het zich niet permitteren om passief te zijn tijdens de lessen, maar wel heel 

hard te leren voor een toets, zoal in Nederland veel gebeurt. Zo’n actievere deelname van 

leerlingen aan de lessen en het stimuleren van andere vaardigheden als inzet en een goede 

voorbereiding is precies wat Nederlandse docenten met de invoering van het participatiecijfer 

hopen te bereiken.
26

 Tevens biedt dit cijfer een kans voor de zwakkere leerlingen: door actief 

mee te doen, vragen te stellen en goed voorbereid te zijn, kunnen zij de tegenvallende 

resultaten die zij met schriftelijke toetsen behalen enigszins compenseren. 

 Door de mündliche Note op Duitse scholen wordt het (eind)cijfer voor een bepaald vak 

niet alleen door schriftelijke toetsen gevormd, maar wordt er naar de prestaties van de 

leerlingen in een breder perspectief gekeken. Hoewel iedere school en iedere deelstaat de 

zwaartepunten net weer anders legt, komt een aantal aspecten waarop wordt beoordeeld bijna 

overal terug (zie paragraaf 1.1). Dit zijn ook de criteria die Nederlandse scholen die met het p-

cijfer werken via o.a. nascholing vanuit het DIA en de begeleidende Duitse schoolbezoeken 

hebben opgepikt.  

                                                 
23

 Döbert 2004, p.94. 
24

 Frey, Bonsen 2013, p.92 
25

 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schulgesetz, artikel 48. 
26

 Hämmerling 2015 
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In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de Duitse variant van het 

participatiecijfer. Allereerst zullen de veelvoorkomende criteria worden behandeld waarop de 

mündliche Note wordt gebaseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 geschetst hoe docenten 

om dit cijfer te bepalen kunnen observeren en hoe zij deze observaties kunnen vastleggen. In 

paragraaf 1.3 zal daarna aandacht worden besteed aan het beoordelingsproces. Hierbij wordt 

ingegaan op kwaliteitscriteria, beoordelingsnormen, beoordelingsfouten en zelfbeoordeling. 

In dit hoofdstuk wordt op basis van pedagogische literatuur beschreven hoe een 

observatieproces of beoordelingsproces er in het ideale geval uitziet. Theorie en praktijk 

komen echter niet altijd overeen. Het exact volgen van de theorie zou in veel gevallen te 

arbeids- en tijdsintensief voor docenten zijn. In hoofdstuk 1 wordt dan ook met name 

beschreven hoe de mündliche Note in theorie tot stand zou moeten komen, niet hoe de praktijk 

op iedere Duitse school er uitziet.  

 

1.1 Wat wordt er beoordeeld? 

Zoals in het voorgaande reeds genoemd, zijn er geen vaste modellen beschikbaar die precies 

vastleggen welke prestaties of gedragingen van leerlingen moeten meetellen voor het 

eindcijfer van een vak en welke weging de verschillende beoordelingscategorieën hebben. 

Daarbij komt nog dat hetgeen op sommige Duitse scholen als sonstige Leistung in de 

mündliche Note wordt opgenomen in andere deelstaten als onderdeel van een 

vakoverkoepelende Kopfnote wordt beschouwd. Vakliteratuur met betrekking tot het geven 

van cijfers aan leerlingen biedt hierin ook weinig houvast. Wanneer er over de mündliche 

Note geschreven wordt, worden vooral georganiseerde mondelinge toetsen en overhoringen 

behandeld. Het gaat hierbij om vooraf aangekondigde toetsmomenten die vaak niet in een 

lessituatie, maar in een een-op-eengesprek tussen leerling en beoordelaar (en evt. een tweede 

beoordelaar) plaatsvinden. Het beoordelen van mondelinge participatie in lessituaties krijgt 

slechts beperkte aandacht. Het beoordelen van sonstige Leistungen wordt weliswaar genoemd, 

maar nauwelijks uitgediept. In deze paragraaf kan dan ook niet veel meer dan een overzicht 

gegeven worden van de criteria die naast de mondelinge participatie (vragen stellen en 

beantwoorden, deelname aan discussies) door de verschillende auteurs worden genoemd. 

 Eiko Jürgens behoort tot het beperkt aantal auteurs dat een aanzienlijk aantal criteria 

benoemt die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van de mündliche Note. Hij toont 

zich een groot voorstander van dit cijfer, omdat hij vindt dat uitsluitend schriftelijk meten van 
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leerlingprestaties een onvolledig en eenzijdig beeld geeft.
27

 Wel pleit hij voor een nadruk op 

kwaliteit in plaats van kwantiteit als het gaat om de bijdragen van leerlingen aan klassikaal 

gestelde vragen of klassengesprekken.
28

 Jürgens maakt in zijn criteria onderscheid tussen 

cognitieve en niet-cognitieve kenmerken. Tot de eerste groep rekent hij het vermogen om snel 

tot de kern van een probleem te komen, het inbrengen van nieuwe ideeën, aandragen van 

alternatieve oplossingen, openstaan voor nieuwe uitdagingen, abstract kunnen denken, 

transfervermogen en creativiteit.
29

 Om deze aspecten te kunnen beoordelen, stelt hij voor 

leerlingen in verschillende situaties te observeren, zoals tijdens het mondeling beantwoorden 

van vragen, door de leerling het geleerde te laten samenvatten of door hem hardop te laten 

denken bij het oplossen van een vraagstuk.
30

 De niet-cognitieve kenmerken die volgens hem 

mogelijk in de mündliche Note beoordeeld kunnen worden, zijn: zelfstandigheid (niet steeds 

de hulp van anderen hoeven inroepen, activiteiten zelf kunnen plannen en uitvoeren), 

doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid naar onbekende of lastige opgaven, en 

samenwerkingsvermogen.
31

 Door zoveel mogelijk te variëren in onderwijsvorm, kan een zo 

breed mogelijk palet aan (te beoordelen) kenmerken van leerlingen worden geobserveerd.
32

 

Wanneer een docent bijvoorbeeld zowel de zelfstandigheid van een leerling als het 

samenwerkingsvermogen wil observeren, zal hij verschillende lesvormen moeten aanbieden. 

Samenwerkingsvermogen is namelijk nagenoeg onmogelijk te beoordelen in een les waarin 

alle leerlingen druk voor zichzelf bezig zijn. Daarbij is het afwisselen van werkvormen 

sowieso zinvol, omdat iedere leerling weer andere voorkeuren heeft.
33

 Bij bepaalde 

werkvormen zullen sommige leerlingen eerder met creatieve oplossingen komen en meer 

inzet tonen dan bij andere werkvormen. Het gebruik van verschillende werkvormen zal 

daarom ook een gedifferentieerder beeld van leerlingen en hun prestaties geven. 

 Ook Sabine Kirk geeft een opsomming van aspecten die kunnen worden beoordeeld in 

de mündliche Note. Criteria die zij noemt zijn onder andere participatie, aandacht, een 

bijdrage leveren aan klassikale vragen of gesprekken, samenwerkingsvermogen, 

zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en concentratie.
34

 Terecht merkt zij op dat deze 

                                                 
27

 Jürgens 2010, p.87. 
28

 Ibid., p.112. 
29

 Ibid., p.88. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid., p.89 
32

 Ibid. 
33

 In deze context zouden ook meervoudige intelligenties kunnen worden genoemd. Deze zullen hier echter niet 

verder worden uitgewerkt. Zie voor meer informatie hierover De Vries 2007, p.25. 
34

 Kirk 2004, p.14. 
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criteria per vak, per niveau of per jaarlaag verschillend kunnen zijn of een andere weging 

kunnen hebben.
35

 

 Naast de twee eerder genoemde auteurs die als een van de weinige ingaan op aspecten 

die in de mündliche Note beoordeeld kunnen worden, is ook de schoolwetgeving van Saksen-

Anhalt behoorlijk concreet op dit gebied. In deze deelstaat vallen echter sommige kenmerken 

die Jürgens en Kirk als onderdeel van de mündliche Note beschouwen onder de Kopfnote. In 

een decreet van 2012 aanvullend op de schoolwet staat beschreven dat het vakcijfer 

“mündliche, schriftliche und praktische Formen der Leistungsfeststellung, die Prozess, 

Produkt und Präsentation berücksichtigen [umfasst]” waarbij de mondelinge vormen onder 

meer kunnen bestaan uit kwalitatieve participatie, overhoringen van het geleerde vocabulaire, 

presentaties of rollenspellen.
36

 In de Kopfnote moeten de sociale opstelling en het leergedrag 

worden beoordeeld. Elementen die in dit decreet worden genoemd en in deelstaten zonder 

Kopfnote ook in een mündliche Note kunnen worden opgenomen, zijn op het gebied van 

sociaal gedrag bijvoorbeeld behulpzaamheid, samenwerking, bereidheid verantwoordelijkheid 

te nemen en het houden aan afspraken. Wat betreft leergedrag kunnen dit aandacht, 

zelfstandigheid, initiatief, het regelmatig uitvoeren van de opdrachten en creativiteit zijn.
37

  

 De criteria van Jürgens en Kirk en die uit het decreet van Saksen-Anhalt vertonen 

grote overlap. Veel Duitse scholen zullen hun leerlingen dan ook op deze aspecten 

beoordelen. In welke samenstelling en hoe zwaar ieder aspect meetelt, zal per school, per 

vakgroep of soms zelfs per docent verschillend zijn. Hiervoor zijn geen vaste regels of 

adviezen. Wel zijn verschillende auteurs het erover eens dat de beoordeling transparant moet 

zijn en dat de leerlingen voorafgaand aan een les of onderwijsperiode moeten weten waarop 

zij beoordeeld zullen worden.
38

 Daaraan voegt Ralf Weskamp toe dat criteria niet 

onveranderbaar zijn.
39

 Docenten kunnen zelf of in overleg met collega’s aanpassingen 

verrichten, maar ook het gesprek met de leerlingen kan gezocht worden om suggesties van 

hun kant te horen.
40

 Deze laatste mogelijkheid wordt ook deel Felix Winter geopperd. 

Wanneer leerlingen zelf kunnen meedenken over de criteria waarop zij beoordeeld worden, 

weten ze wat er qua leerprestaties en gedrag van hen verwacht wordt en zullen zij dit ook als 

redelijk ervaren.
41

 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 Ministerium für Bildung, Sachsen Anhalt, Runderlass des MK van 26 juni 2012, artikel 1.4 en 4.2.2. 
37

 Ministerium für Bildung, Sachsen Anhalt, RdErl. des MK van 26 juni 2012, artikel 5.2 en 5.3.  
38

 O.a. Jürgens 2010, p.96; Weskamp 2007, p.52; Forster 2006, p.222; Grotjahn 2013, p.212. 
39

 Weskamp 2007, p.54. 
40

 Ibid. 
41

 Winter 2014, p.36. 
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1.2 Leerlingobservaties  

Een groot deel van de aspecten die door de mündliche Note beoordeeld worden, kunnen alleen 

beoordeeld worden door middel van observatie.
42

 Dit in tegenstelling tot het overgrote deel 

van toetsen op Nederlandse scholen. Deze worden voornamelijk schriftelijk afgenomen. Dat 

heeft voor de docent onder meer als voordeel dat hij op het moment dat de toetsen worden 

gemaakt zelf niets hoeft te doen behalve misschien surveilleren. De door de leerlingen 

geleverde prestaties kan hij achteraf in alle rust analyseren en beoordelen. Hij kan de 

antwoorden die leerlingen hebben gegeven of opstellen die ze hebben geschreven woord voor 

woord nalezen en bij twijfel een collega consulteren. Deze krijgt precies dezelfde schriftelijke 

toets te zien als de beoordelende docent. Bij mündliche Noten ligt dit gecompliceerder. Tenzij 

er gebruik wordt gemaakt van video-opnamen ‒ wat in een lessituatie uiterst zeldzaam is ‒ is 

een prestatie die een leerling levert uitsluitend op het moment zelf waar te nemen. De 

beoordeling kan weliswaar achteraf geschieden, maar hoe een leerling exact de vragen of 

antwoorden formuleerde, hoe hij zich opstelde of wat hij allemaal zei, is alleen nog maar 

terug te halen uit herinneringen of aantekenen. Idealiter zijn er voor het bepalen van de 

mündliche Note aantekeningen op basis van leerlingobservaties gemaakt.  

Observeren is niet hetzelfde als eenvoudigweg zaken waarnemen. Observatie 

onderscheidt zich van waarneming doordat zij gepland is, selectief en als doel heeft aannames 

te verifiëren c.q. falsificeren.
43

 Observaties kunnen vervolgens ook weer in verschillende 

vormen worden gecategoriseerd. Karlheinz Ingenkamp en Urban Lissman maken onderscheid 

tussen ongestructureerde dagelijkse observatie en wetenschappelijke observatie. Deze laatste 

kan weer in systematische en onsystematische observatie en participerende en niet-

participerende observatie worden onderverdeeld.
44

 Dagelijkse observatie dient vaak als 

oriëntatie, terwijl het doel van wetenschappelijke observatie het beschrijven en daarmee 

reconstrueren van de sociale werkelijkheid tegen de achtergrond van een onderzoeksvraag 

is.
45

 Wanneer leerlingen geobserveerd moeten worden ten behoeve van een cijfer, lijkt 

wetenschappelijke observatie sterk aan te bevelen. De verschillende auteurs zijn het eens over 

het feit dat docenten in hun eigen lessen nagenoeg uitsluitend participerend kunnen 

observeren. In veel gevallen geldt zelfs dat de docent pas gedrag kan observeren als hij dat 

eerst zelf geprovoceerd heeft.
46

 Bijvoorbeeld door een vraag te stellen of een opdracht te 

                                                 
42

 Kirk 2004, p.34. 
43

 Ingenkamp, Lissmann, p.77; Jürgens 2010, p.91. 
44

 Ingenkamp, Lissmann 2008, p.74 en 78. 
45

 Ibid., p.74. 
46

 Ibid., p.79. 
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geven. Over de vraag of docenten systematisch of onsystematisch observeren, verschillen de 

meningen. Dat exclusief systematisch observeren onmogelijk is, lijkt een vaststaand feit, maar 

waar Ingenkamp en Lissmann geloven dat docenten in hun eigen lessen genoegen moeten 

nemen met onsystematische observaties, neemt Jürgens aan dat de observaties in de klas het 

midden houden tussen systematisch en onsystematisch.
47

 Kirk vervolgens is van mening dat 

systematische observatie in een klassensituatie tenminste ten dele zou moeten worden 

nagestreefd.
48

 Bij systematische observatie worden aan de hand van een onderzoeksvraag de 

geobserveerde antwoorden, handelingen en gedragingen gedetailleerd geregistreerd.
49

 Dit 

vergroot ook de vergelijkbaarheid van de observaties.
50

 Onsystematische observaties worden 

daarentegen vooral gebruikt wanneer er nog geen afgebakende onderzoeksvraag is en men 

vooral wil uitvinden welke fenomenen zich überhaupt voordoen. Vaak gaat onsystematische 

observatie aan systematische observatie vooraf.
51

  

 Om leerlingobservaties ten behoeve van beoordelingen zo goed en objectief mogelijk 

te laten verlopen heeft Jürgens bij wijze van checklist een viertal acties geformuleerd die 

iedere leerkracht voorafgaand aan de observaties zou moeten uitvoeren. In de eerste plaats is 

het belangrijk vast te leggen wie er precies geobserveerd zullen worden en in welke situatie 

(bijv. tijdens groepswerk of juist tijdens een klassengesprek). Daarnaast moeten de criteria 

worden bepaald die de hoofdmoot van de observaties en daarmee van de beoordeling vormen. 

Een derde punt waarover vooraf een beslissing zou moeten worden genomen, is de vraag hoe 

lang er tijdens de les geobserveerd gaat worden; bijvoorbeeld alleen de eerste zoveel minuten 

of het gehele lesuur. Tot slot is het belangrijk te bepalen hoe de observaties worden 

vastgelegd zodat ze op een later tijdstip geanalyseerd kunnen worden.
52

 De verschillende 

manieren waarop deze registratie kan gebeuren worden in paragraaf 1.2.1 worden besproken.  

 Docenten die tijdens de lessen observeren, leggen dus meestal hun observaties vast om 

de leerlingen daar op te kunnen beoordelen. Hierbij is het van belang te weten dat iedere 

observatie maar een deel van de werkelijkheid kan bevatten: op een bepaald tijdstip kan men 

slechts een deel van de op dat moment getoonde kenmerken observeren.
53

 Iedere observatie is 

zodoende een steekproef.
54

 Daarbovenop komt nog dat niet alle kenmerken die een docent wil 

                                                 
47

 Ingenkamp, Lissmann 2008, p.79; Jürgens 2010, p.98. 
48

 Kirk 2004, p.37. 
49

 Ingenkamp, Lissmann 2008, p.79. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Jürgens 2010, p.99. 
53

 Een kenmerk wordt door Reihnhold Jäger (2007, p.85) gedefinieerd als een eigenschap van een zaak, persoon 

of situatie die karakteriserend is. 
54

 Jäger 2007, p.80-81. 
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waarnemen kwantitatief of direct waarneembaar zijn. Of een leerling een vraag correct 

beantwoordt of hoe vaak hij zijn vinger opsteekt, is relatief gemakkelijk te observeren en te 

registreren. Deze kenmerken zijn manifest observeerbaar.
55

 Daartegenover staan echter de 

latente kenmerken zoals intelligentie, interesse of faalangst. Deze latente kenmerken moeten 

uit het gedrag dat wel geobserveerd kan worden, worden afgeleid.
56

 Dat zijn indicatoren. 

Interesse van een leerling is bijvoorbeeld niet waar te nemen zonder indicatoren als 

geconcentreerd toekijken en -horen en het regelmatig opsteken van een vinger.
57

 

Problematisch is echter dat een aantal indicatoren niet eenduidig is. Zo kan het kauwen op de 

achterkant van een pen betekenen dat een leerling is afgeleid, maar juist ook dat hij zozeer 

gefocust is dat hij het kauwen zelf niet meer merkt. Om een latent kenmerk uit indicatoren te 

kunnen afleiden, gaat het er daarom om in welke samenhang de indicatoren optreden.
58

 Om 

deze reden hebben Ingenkamp en Lissmann naast de vier acties die Jürgens ook al 

formuleerde om leerlingobservaties zo objectief mogelijk te maken nog een verdere actie 

toegevoegd: de leerkracht moet voor (latente) kenmerken die hij wil observeren vooraf 

indicatoren bepalen en categoriseren.
59

 Daarnaast bevelen zij aan om de resultaten van de  

observatie direct op te tekenen en hier niet mee te wachten tot een later tijdstip na de 

observatie.
60

 

 Zoals uit de aanbevelingen van Jürgens en Ingenkamp & Lissmann blijkt, is het ten 

behoeve van de objectiviteit voor een docent belangrijk om vooraf vast te leggen welke 

kenmerken hij wil observeren en beoordelen. Niet iedere lessituatie leent zich echter voor 

observatie van bepaalde kenmerken. Zoals reeds beschreven is het beoordelen van 

samenwerkingsvaardigheden vanzelfsprekend onmogelijk wanneer leerlingen uitsluitend 

zelfstandig aan het werk zijn. Om deze reden geven Jürgens en Kirk aan dat verschillende 

lessituaties en werkvormen vereist zijn om zoveel mogelijk kenmerken te kunnen 

observeren.
61

 Daarbij acht Jürgens het optimistisch om, zeker voor beginnend docenten, 

meteen de gehele bandbreedte aan te beoordelen kenmerken in een keer te willen observeren. 

Hij adviseert dan ook om te beginnen slechts een of twee van de bepaalde criteria te 

observeren. Dit geeft weliswaar minder informatie over het gehele beoordelingsspectrum, 
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maar verhoogt de focus op de categorieën die wel aandacht krijgen.
62

 Hier legt Jürgens 

duidelijk een vinger op een zere plek. In de pedagogische literatuur en ook in deze paragraaf 

is met name beschreven hoe leerlingobservaties in het ideale geval worden vormgegeven. De 

vraag is echter of een ideaal scenario in de praktijk haalbaar is. Zoals eerder beschreven zijn 

de auteurs het erover oneens of het voor docenten überhaupt mogelijk is om enigszins 

systematisch te observeren. Over de Duitse lespraktijk kunnen in dit onderzoek geen 

uitspraken worden gedaan, maar een Nederlandse docent Natuur, Leven en Technologie 

(NLT) gaf in een interview aan systematisch observeren los te laten, omdat leerlingen die niet 

per se geobserveerd worden soms spontaan uitingen laten zien (positief of negatief) waarvan 

het zonde zou zijn om niet in de beoordeling mee te nemen.
63

 Ook als men wel van plan is 

systematisch te observeren, is dit nog niet altijd mogelijk. Een docent Nederlands die al 

vijftien jaar voor de klas staat, gaf aan in een havo 3 klas zo vaak afgeleid te worden door 

wangedrag van drukke leerlingen waartegen ze moet optreden, dat ze te weinig aandacht kan 

besteden aan het observeren van rustigere leerlingen.
64

 Het is goed voor te stellen dat dit in 

Nederlandse klassen met soms wel dertig puberende leerlingen geen uitzondering is. Met dit 

voorbeeld van de docent Nederlands wordt ook meteen de dubbelrol aangeduid die docenten 

moeten aannemen wanneer zij leerlingen observeren voor het bepalen van een cijfer: enerzijds 

moet de docent ervoor zorgen dat kennis op leerlingen wordt overgedragen en dat er orde 

heerst in de klas, maar tegelijkertijd moet hij de leerlingen observeren en deze observaties 

vastleggen. Het combineren van al deze taken kan erg moeilijk en in lastige klassen misschien 

zelfs onmogelijk zijn. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om het observeren “uit te 

besteden” aan een andere docent, maar leerkrachten hebben vaak hun handen vol aan hun 

eigen klassen. Realistischer zou het daarom zijn om als docent zelf wel te observeren, maar de 

eigen observaties aan te laten vullen door observaties van een collega die sporadisch komt 

hospiteren of observaties van een stagiaire. 

Uit de bovenstaande, vermoedelijk niet op zichzelf staande, ervaringen van 

Nederlandse leraren blijkt dat observeren van leerlingkenmerken zoals in de pedagogische 

literatuur beschreven wordt, een mooi streven is, maar in de praktijk lang niet altijd haalbaar. 

Om het ideaal te benaderen zouden docenten al tijdens hun opleiding en daarna door 

nascholingen in observatie moeten worden getraind.
65
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 Jürgens 2010, p.107. 
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 Uitspraak uit interview met MW, zie bijlage I, interview 1. 
64
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65
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18 

 

1.2.1 Vastleggen van observaties 

Eerder werd aangegeven dat geadviseerd wordt als leerkracht vooraf na te denken over de 

manier waarop de observaties worden vastgelegd. Verschillende auteurs benadrukken het 

belang van een goede documentatie. Kirk bijvoorbeeld geeft aan dat alleen door een goede 

documentatie voortgang en ontwikkeling van een leerling verduidelijkt kunnen worden en dat 

daarmee ook sterktes en zwaktes kunnen worden aangetoond.
66

 Voor Jürgens zijn vastgelegde 

observaties in een model vooral van belang om geen oordeel op basis van een vage algemene 

indruk te vellen. Daarbij kunnen door een observatie-/beoordelingsmodel de mondeling 

volbrachte prestaties van iedere leerling op dezelfde manier worden beoordeeld.
67

 

 Nagenoeg iedere auteur beveelt aan om de documentatie van observaties en 

beoordeling van elkaar te scheiden.
68

 Sacher en Jürgens beargumenteren dit door aan te geven 

dat er eerst door een waardevrije observatie een beeld moet worden gevormd van de leerling 

en zijn prestaties door systematisch te werk te gaan. Pas daarna kan de prestatie langs een 

meetlat worden gelegd om er op die manier een beoordeling aan te verbinden.
69

 Deze 

scheiding van beschrijven van de prestaties en de beoordeling ervan kan ook enkele 

beoordelingsfouten die in paragraaf 1.3.3 besproken worden, voorkomen.
70

 

 Er zijn tal van manieren denkbaar waarop observaties op papier kunnen worden 

vastgelegd. Kirk stelt bijvoorbeeld een pedagogisch dagboek voor waarin de observaties 

(systematisch en onsystematisch) en de daarbij opkomende vraagstellingen worden 

genoteerd.
71

 Zij erkent hierbij echter ook het gevaar dat observatie en beoordeling in elkaar 

overgaan en dat door de grote hoeveelheid aantekeningen het overzicht verloren kan gaan.
72

 

Ingekamp en Lissmann noemen de checklist als een mogelijke registratiemethode. Dit is een 

relatief eenvoudige vorm waarbij alleen aangekruist hoeft te worden welke kenmerken 

leerlingen vertonen of waarbij vragen met ja of nee kunnen worden beantwoord. Over de 

kwaliteit, kwantiteit en intensiteit van het kenmerk doet de checklist echter geen uitspraken.
73

 

Weer een andere manier om observaties vast te leggen is het observatieschema. Hierin 

worden aan de hand van verschillende categorieën de observaties opgetekend.
74

 Binnen deze 

registratievorm zijn echter nog veel verschillende variaties mogelijk: zo kan er bijvoorbeeld 
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per leerlingen een observatieschema worden gebruikt of er kan er één schema voor de gehele 

klas worden ingezet.
75

 Deze laatste vorm heeft bij het beoordelen van sonstige Leistungen in 

een lessituatie het voordeel dat prestaties van verschillende leerlingen min of meer gelijktijdig 

kunnen worden vastgelegd. In observatieschema’s kunnen de observaties op verschillende 

manieren geregistreerd worden. Vaak wordt gebruik gemaakt van schalen
76

, cijfers of 

symbolen (bijvoorbeeld plusjes en minnetjes) om de kwantiteit en/of kwaliteit van de door de 

leerlingen geleverde prestaties aan te geven. Kirk adviseert om deze cijfers, schaalindicaties 

of symbolen zo snel mogelijk verbaal toe te lichten zodat achteraf duidelijk is waarop de 

inschattingen zijn gebaseerd.
77

 

 Wanneer gebruik wordt gemaakt van inschattingen op basis van schalen kunnen deze 

verschillende vormen aannemen. Men kan zijn schatting bijvoorbeeld kenbaar maken door 

een bepaald cijfer aan te kruisen (numerieke schaal). Dit kan met een verbale toelichting, 

maar ook zonder (zie tabel 1, voorbeeld 1 en 2). Andere mogelijkheden zijn een verbale 

schaal (voorbeeld 3) of een grafische (voorbeeld 4).
78

 Daarbij kunnen schalen wel of geen 

‘neutraal’ midden hebben. 

 

Tabel 1
79

 

Hoe sterk schat u de motivatie van de leerling in? 

 

1             2             3             4             5             6             7             8            9            10 

Hoe schat u de samenwerkingsbereidheid van de leerling in? 

 

zwak             1                2                3                4             sterk 

Hoe vaak heeft de leerling zijn huiswerk in orde? 

 

nooit               zelden               soms               regelmatig               altijd 

Hoe sterk is de angst van de leerling voor het proefwerk? 

 

zeer groot    ---------------------------------------------------------------------    helemaal geen angst 
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Het gebruiken van schalen als registratievorm heeft als voordeel dat resultaten gemakkelijker 

intersubjectief te vergelijken zijn. Daardoor wordt de subjectiviteit verkleind. Ook leidt dit 

systeem tot een grotere transparantie.
80

 Het gebruik van observatieschema’s waarin 

observaties door middel van schalen worden vastgelegd, brengen echter ook gevaren met zich 

mee. Inhouden die geobserveerd worden kunnen bijvoorbeeld concreet en direct 

waarneembaar zijn, maar ook abstract. Abstracte inhouden zoals interesse of motivatie leiden 

in observatieschema’s vaak tot voorbarige conclusies, omdat de inschatting sterk afhankelijk 

is van wat de observerende docent onder het abstracte kenmerk verstaat.
81

 Het voordeel van 

systematisch observeren boven spontaan observeren valt daarmee weg.
82

 Om dit te 

voorkomen is het daarom aan te bevelen de te observeren kenmerken zo concreet mogelijk te 

houden.
83

 Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de eerder genoemde indicatoren. 

Een ander gevaar van het gebruikmaken van schalen is de misvatting dat brede schalen 

nauwkeuriger zouden zijn. Brede schalen stellen echter te hoge eisen aan de beslissingskracht 

van de beoordelende docent, waardoor inschattingen willekeuriger zijn dan bij kleinere 

schalen. Keuze uit twee tot maximaal vijf mogelijkheden is dan ook voldoende.
84

 

 Om observaties en registratie daarvan zo objectief mogelijk te maken doen 

verschillende auteurs nog enkele algemene aanbevelingen. Zo raadt Werner Sacher evenals 

Jürgens aan om vooraf duidelijk vast te leggen welke leerling wanneer en hoe lang 

geobserveerd gaat worden, zodat er in het observeren en daarmee het beoordelen van iedere 

afzonderlijke leerling ongeveer evenveel tijd geïnvesteerd wordt.
85

 Door hierover vooraf 

beslissingen te nemen, kan ook voorkomen worden dat de docent zich te zeer laat leiden door 

spontane observaties, waardoor de wat stillere en minder opvallende leerlingen eerder over 

het hoofd worden gezien. Daarnaast bevelen verschillende auteurs aan om de observatie- en 

beoordelingsinstrumenten zoveel mogelijk met collega’s (sectiegenoten en/of collega’s die 

dezelfde klas onderwijzen) af te stemmen.
86

 Dit zorgt enerzijds voor een brede acceptatie van 

de manier waarop beoordeeld wordt
87

 en aaan de andere kant zorgt het er ook voor dat 

leerlingen zich bij verschillende docenten op dezelfde manier beoordeeld voelen.
88

 Dit kan het 

gevoel bij leerlingen dat ze onrechtvaardig beoordeeld worden, verminderen. Tot slot 
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adviseert Kirk om er ondanks de inzet van observatie-instrumenten voor te zorgen dat 

leerlingen zich niet continu geobserveerd voelen.
89

 Over de manier waarop dit het beste 

gewaarborgd kan worden, doet ze verder geen uitspraken. Tegelijkertijd zou men zich ook af 

kunnen vragen hoe erg het is wanneer leerlingen zich continu geobserveerd voelen. Natuurlijk 

is het niet de bedoeling dat leerlingen iedere les een ontzettende prestatiedruk voelen en 

iedere keer dat ze hun vinger niet kunnen opsteken als falen ervaren, maar ze weten ook dat 

de mündliche Note over een langere periode wordt bepaald. Om vooruitgang te kunnen 

aantonen, zijn herhaaldelijke observaties door de docent noodzakelijk. Het feit dat de 

leerlingen hiervan op de hoogte zijn, kan hen juist ook stimuleren om actief mee te doen en 

zichzelf te verbeteren.
90

  

 

1.3 Beoordelen 

De resultaten van de observaties moeten in het geval van de mündliche Note (en ook in het 

geval van het p-cijfer) in cijfers worden omgezet. Zoals reeds aangegeven, wordt aanbevolen 

de beoordeling en observatie niet gelijktijdig te laten plaatsvinden. In veel gevallen vindt de 

becijfering pas na verschillende observaties gedurende een bepaalde leerperiode plaats.
91

 Een 

leerperiode loopt vaak tot het volgende rapport wordt uitgereikt. Omdat met de observaties 

ook progressie kan worden geconstateerd, kunnen ook observaties die voor eerdere 

rapportcijfers gebruikt zijn van belang blijven. De observaties kunnen op verschillende 

manieren tot een beoordeling leiden. Zo kunnen gemiddelden scores (aan de hand van 

schalen, cijfers of symbolen) uit observatieschema’s worden berekend of kunnen de verbale 

toelichtingen bij observaties in een speciaal daarvoor ontwikkeld beoordelingsschema worden 

omgezet in een aantal punten.
92

 Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een 

beoordelingsmatrix of rubrics. Hierin zijn per te beoordelen kenmerk of vaardigheid 

verschillende beheersingsniveaus geformuleerd.
93

 Rubrics kunnen leerlingen veel inzicht 

geven in waar ze op dit moment per kenmerk staan en wat verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
94
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1.3.1 Kwaliteitscriteria 

Nagenoeg iedere (Duitstalige) auteur die over toetsing en beoordeling schrijft, lijkt er niet aan 

te kunnen ontkomen tenminste drie kwaliteitscriteria te benadrukken waaraan goede metingen 

die tot een beoordeling leiden moeten voldoen. Deze kwaliteitscriteria, aan wetenschappelijke 

onderzoekscriteria ontleend, zijn objectiviteit, reliabiliteit of betrouwbaarheid en validiteit. De 

uitspraken die de auteurs over deze criteria doen, zijn gericht op toetsing en beoordeling in het 

algemeen, maar gelden daardoor ook voor het beoordelen van de mündliche Note. Het 

vaststellen van de mündliche Note geeft wel juist op dit gebied enkele specifieke problemen. 

  

De objectiviteit van een meting wordt bepaald door de mate waarin de resultaten 

onafhankelijk van de metende persoon zijn.
95

 Het criterium objectiviteit kan als voorwaarde 

voor de andere criteria reliabliteit en validiteit worden gezien en kan weer in verschillende 

vormen worden onderverdeeld.
96

 In de eerste plaats onderscheidt men objectiviteit bij het 

uitvoeren van de toets/meting (Durchführungsobjektivität). Dit houdt in dat iedere leerling 

onder dezelfde omstandigheden beoordeeld wordt. Leerlingen moeten allemaal dezelfde 

opdracht krijgen, maar het gaat er hierbij ook om of ze evenveel tijd krijgen voor de toets, 

gelijke instructie hebben gekregen en gebruik mogen maken van dezelfde hulpmiddelen. 

Ingenkamp en Lissmann erkennen dat deze vorm van objectiviteit in het onderwijs alleen bij 

benadering te bereiken is.
97

 Als docent moet men natuurlijk ook rekening houden met de 

verschillen tussen leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie gelden bijvoorbeeld op veel 

scholen afspraken over het gebruik van extra hulpmiddelen en extra tijd ten opzichte van 

andere leerlingen, maar ook onder andere omstandigheden kan voor individuele leerlingen zo 

nu en dan van de toetsafspraken worden afgeweken. Zeker bij situaties waarin ten behoeve 

van de mündliche Note gemeten wordt, wordt deze vorm van objectiviteit vaak niet bereikt. 

Wanneer de kwaliteit van de mondelinge inbreng wordt beoordeeld, hebben leerlingen die 

later de beurt krijgen bijvoorbeeld meer bedenktijd gehad of kunnen profiteren van foute of 

halfcorrecte antwoorden van hun voorgangers.
98

 Wanneer sonstige Leistungen gemeten 

worden, kan nooit iedere leerling gelijktijdig geobserveerd worden. Gedragingen en inzet 

kunnen deels afhangen van het tijdstip waarop gemeten wordt. Leerlingen die tijdens een 

eerste lesuur worden geobserveerd, zijn door vermoeidheid misschien passiever dan ze op een 

later tijdstip zouden zijn en andersom kunnen leerlingen die laat op de dag worden 
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geobserveerd onder invloed van verschillende gebeurtenissen juist drukker zijn en storender 

gedrag vertonen dan ze op een vroeger tijdstip zouden doen. Vertroebelingen van deze 

Durchführungsobjektivität kunnen deels voorkomen worden door niet steeds dezelfde 

leerlingen als eerste aan het woord te laten en door leerlingen bewust op verschillende 

tijdstippen te observeren. Volledige objectiviteit in deze vorm bereiken, blijft echter 

onmogelijk.
99

      

 De tweede vorm is objectiviteit bij het analyseren en beoordelen van de prestaties van 

leerlingen (Auswertungsobjektivität). Hierbij gaat het erom dat verschillende docenten 

eenzelfde prestatie idealiter precies hetzelfde beoordelen.
100

 Bij bijvoorbeeld multiple choice 

opgaven of rekentests komt deze vorm van objectiviteit niet of nauwelijks in het geding. 

Anders is dit bij het bepalen van de mündliche Note. Ingenkamp en Lissmann beschrijven zo 

een onderzoek waarbij mondelinge toetsen op video werden opgenomen en in een 

verschillende volgorde en met verschillende voorinformatie over het gegeven cijfer aan 

proefpersonen (vakdocenten) werden getoond. Deze proefpersonen werd gevraagd de 

getoonde prestatie eveneens van een cijfer te voorzien. Uit dit onderzoek bleek dat de 

proefpersonen dezelfde prestatie soms totaal verschillend (variërend van heel hoge cijfers, tot 

krappe voldoendes) beoordeelden. Hierbij speelden de verschillende volgordes en 

voorinformatie ook een rol.
101

 Dit laatste hangt samen met typische beoordelingsfouten die in 

paragraaf 1.3.3 zullen worden besproken. Uit dit beschreven onderzoek komt duidelijk naar 

voren dat het in de praktijk heel lastig blijkt om precies dezelfde prestaties door verschillende 

beoordelaars met (nagenoeg) dezelfde cijfers te waarderen. In dit voorbeeld ging het 

weliswaar om een mondelinge toets en niet om de beoordeling van mündliche Mitarbeit of 

sonstige Leistungen, maar te verwachten is dat vergelijkbare problemen bij de beoordeling 

hiervan optreden. De beoordeling van mündliche Mitarbeit en sonstige Leistungen berust 

immers evenals de beoordeling van een mondelinge toets op directe observatie van de 

getoetste. Om Auswertungsobjektivität te benaderen is het belangrijk de beoordelingscriteria 

duidelijk vast te leggen en per criterium aan te geven hoe deze beoordeeld dient te worden. 

Wanneer steeds op dezelfde criteria wordt beoordeeld, helpen ook scholing en training om 

deze vorm van objectiviteit te vergroten.
102

 

 Een laatste vorm van objectiviteit gaat erom of resultaten door verschillende experts 

op dezelfde manier worden geïnterpreteerd (Interpretationsobjektivität). Dat betekent dat 
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verschillende docenten eenzelfde prestatie idealiter als een uiting van hetzelfde leerniveau 

beschouwen, maar heeft er ook mee te maken of aan dezelfde prestaties dezelfde 

consequenties worden verbonden: vinden bijvoorbeeld meerdere docenten dat bepaalde 

slechte prestaties een reden zijn om een kind naar bijles te sturen, te laten blijven zitten of 

zelfs van schoolniveau te laten wisselen?
103

  

 

Het tweede kwaliteitscriterium dat steeds in pedagogische werken over beoordelen terugkomt 

is reliabiliteit of betrouwbaarheid. Dit criterium doelt op de precisie waarmee een kenmerk 

wordt gemeten. Concreet gaat dit criterium om de vraag of een docent – die in het geval van 

observatie als meetinstrument fungeert – een kenmerk dat tussendoor niet veranderd is na 

enige tijd nog steeds hetzelfde beoordeelt. Hierbij hoort ook dat in de ideale betrouwbare 

meting een ander meetinstrument (een andere docent) tot praktisch hetzelfde resultaat zou 

komen.
104

 Om twee redenen is het in het geval van beoordelingen op basis van observaties 

onmogelijk om een volledig betrouwbare meting te bereiken. In de eerste plaats is het 

meetinstrument, de docent, een mens. Dat betekent dat hij onder invloed van externe factoren 

(bijvoorbeeld vermoeidheid of stemming) in verschillende situaties net wat anders kan 

beoordelen. Ook blijft een docent zijn beoordelingsvaardigheden oefenen en daarmee 

ontwikkelen, waardoor beoordelingen in de loop der tijd wat kunnen veranderen.
105

 Ten 

tweede ontwikkelt niet alleen het meetinstrument (de beoordelende docent) zich, maar ook de 

leerlingen. Wanneer bijvoorbeeld een kennismeting bij een leerling na een tijdje exact 

hetzelfde resultaat oplevert, is de meting weliswaar betrouwbaar, maar zou het daarnaast ook 

kunnen betekenen dat het leerproces van de leerling gestagneerd is.
106

 Dat zou onwenselijk 

zijn. Daarbovenop komt dat voor het beoordelen van sonstige Leistungen vaak kenmerken 

worden gemeten die niet stabiel zijn. Over de aanwezigheid van interesse, participatie en 

samenwerkingsbereidheid bij leerling zijn zeker algemene uitspraken te doen, maar deze 

kenmerken zijn niet stabiel. Afhankelijk van de situatie of stemming van de leerling, zeker als 

deze in de puberteit is, kan de mate waarin dit kenmerk aanwezig is daarom van moment tot 

moment verschillen. Om deze reden zijn observaties ook nooit volledig reproduceerbaar.
107

 Er 

bestaan verschillende methodes om vast te stellen hoe betrouwbaar een meting is. Deze zullen 

hier echter niet besproken worden, omdat ze in de wetenschappelijke wereld vermoedelijk 
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vaak worden gebruikt, maar in de onderwijswereld, waar dit onderzoek zich op richt, niet. 

Daarbij zijn deze methodes met name geschikt wanneer concrete opdrachten moeten worden 

uitgevoerd en beoordeeld. Bij de meting van mündliche Mitarbeit en sonstige Leistungen 

worden vaak juist niet-concrete taken beoordeeld.
108

 

 

Validiteit is het derde kwaliteitscriterium dat in de (Duitstalige) literatuur over toetsen en 

beoordelen uitvoerig besproken wordt. Het gaat hier om de vraag of er ook daadwerkelijk 

gemeten wordt, wat men wil meten. Ook validiteit kan weer in verschillende vormen worden 

onderverdeeld. Hier zal alleen die vorm besproken worden die voor het bepalen van de 

mündliche Note het relevantst is.
109

 Dat is de inhoudsvaliditeit. Bij de inhoudsvaliditeit gaat 

het erom of dat wat gemeten wordt ook overeenkomt met het vooraf vastgestelde leerdoel. 

Een speciale vorm van de inhoudsvaliditeit is curriculaire validiteit. Hierbij staat de vraag 

centraal of daadwerkelijk dat getoetst wordt wat in het curriculum beschreven staat.
110

 Een 

vraag die op grond van de inhoudsvaliditeit gesteld kan worden is of leerlingen ook 

daadwerkelijk op datgene getoetst worden wat zij in de lessen hebben kunnen leren.
111

 

Verhaaltjessommen bij wiskunde zijn dus niet volledig valide op de inhoud, omdat er naast de 

verworven rekenvaardigheden ook een beroep wordt gedaan op de vaardigheid begrijpend 

lezen die men niet bij wiskunde verwerft. Evident problematisch is in dit geval ook het 

beoordelen van sonstige Leistungen. Hierbij worden leerlingen namelijk ook op vaardigheden 

of kenmerken zoals samenwerkingsvermogen en creativiteit beoordeeld die de leerlingen niet 

specifiek in de les, maar juist ook buiten school en binnen het gezin verwerven. Het gevaar 

dat hierbij op de loer ligt is dat de sociale achtergrond van een leerling invloed kan hebben op 

de beoordeling.
112

 Een kind dat thuis niet geleerd heeft rekening te houden met anderen, zal 

ook in een klassensituatie meer moeite hebben met samenwerken. Desondanks zou het te 

gemakkelijk zijn om sonstige Leistungen dan maar helemaal niet te beoordelen. De school 

heeft naast het overbrengen van kennis ook een opvoedende en vormende functie.
113

 In veel 

Duitse onderwijswetten is zelfs vastgelegd dat ook sonstige Leistungen moeten worden 

beoordeeld (zie paragraaf 1.1). Ook de sociale competentie die uit verschillende componenten 
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bestaat wordt in het toekomstige beroepsleven van de leerlingen steeds belangrijker.
114

 Om 

deze redenen lijkt het gerechtvaardigd te zijn ook kenmerken en vaardigheden te beoordelen 

die niet expliciet in de lessen worden aangeleerd. Het gaat hierbij vaak om kenmerken die de 

leerlingen bij verschillende vakken moeten kunnen laten zien. Daardoor krijgen zij gedurende 

een beoordelingsperiode waarschijnlijk in verschillende lessen de kans om de gewenste 

kenmerken te tonen en daarmee ook te ontwikkelen, mits zij weten wat er van hen verwacht 

wordt en waar zij wat betreft het te beoordelen kenmerk op dat moment staan. 

 Geen enkel meetinstrument kan algemeen valide zijn. Dit geldt niet alleen voor 

observaties, maar ook voor schriftelijke toetsen die kennis meten. Een bepaalde kennistoets 

(schriftelijk of mondeling) kan precies dat testen wat leerlingen die werken met leergang x 

hebben geleerd, maar wanneer een andere klas met een andere lesmethode werkt, is dezelfde 

toets voor die leerlingen algauw niet valide.
115

 Dit pleit er voor om weliswaar zoals in 

paragraaf 1.2.1 besproken de observatieformulieren waarmee gemeten wordt zoveel mogelijk 

met collega’s af te stemmen, maar om ook per klas, vak of jaarlaag goed na te gaan of 

daarmee wel dat gemeten wordt wat in de leerdoelen is vastgelegd. Het heeft waarschijnlijk 

weinig zin om als sectie Duits een observatieformulier van de sectie wiskunde zonder 

aanpassingen over te nemen. 

 

Uit de toelichtingen bij de drie kwaliteitscriteria is gebleken dat geen enkele meting ten 

behoeve van het beoordelen van leerlingen volledig aan alle drie kan voldoen. Het beoordelen 

van mündliche Mitarbeit en sonstige Leistungen blijkt in sommige gevallen op deze gebieden 

zelfs extra problematisch. Toch betekent dit niet meteen dat alle vormen van beoordeling die 

niet bij benadering zowel objectief, als betrouwbaar en valide zijn maar zouden moeten 

worden afgeschaft. Per kwaliteitscriterium is indien mogelijk reeds aangegeven hoe het in het 

geval van de mündliche Note zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden en wanneer alleen 

de meest objectieve, betrouwbare en valide toetsen zouden mogen worden afgenomen, zou dit 

ten koste gaan van de veelvoud in de prestaties van leerlingen. Sacher noemt dit een 

grondconflict tussen objectiviteit en creativiteit. Prestaties zijn weliswaar het beste te 

vergelijken (en daarmee objectiever) wanneer iedereen hetzelfde thema en dezelfde 

materialen toebedeeld krijgt, maar opdrachten waarbij leerlingen vrijer zijn in de keuze voor 

een thema en hulpmiddelen leveren waarschijnlijk creatievere resultaten op.
116

 Daarbovenop 

                                                 
114

 Zie ook Klieme, Artelt, Stanat 2014, p.215 voor meer informatie over de sociale competentie. 
115

 Ingenkamp, Lissmann 2008, p.59. 
116

 Sacher 2014, p.46-47. 



27 

 

zouden er door het streven naar volledige objectiviteit slechts weinig toetsvormen overblijven. 

Een groot deel van de kwaliteiten van de leerlingen zou op deze manier onbeoordeeld blijven. 

Zeker voor leerlingen die niet specifiek uitblinken op het gebied van vakkennis zou dit erg 

nadelig zijn. Sacher stelt daarom zelfs dat de kwaliteitscriteria in beoordelingssituaties nooit 

volledig bereikt kunnen worden, omdat ze elkaar deels uitsluiten. Hij verwoordt dit als volgt: 

 

Das Bemühen um die Sicherung von Objektivität geht (…) auf Kosten der Validität: 

Das, was einigermaßen objektiv erhoben und beurteilt werden kann, repräsentiert die 

Schülerleistung nämlich nur noch sehr ausschnitthaft und unvollständig.
117

 

 

Tot slot voegt hij aan zijn betoog toe dat opvoeding en vorming, die naast kennisoverdracht 

ook taken van een docent zijn, altijd in hoge mate met tussenmenselijke relaties te maken 

hebben. Subjectiviteit proberen uit te schakelen, zou een docent van zijn authenticiteit in de 

relatie tot zijn leerlingen beroven.
118

 Ingenkamp en Lissmann erkennen eveneens de rol die 

intermenselijke relaties spelen en de beperkingen die het streven naar objectiviteit met zich 

meebrengt. Ook geloven ze dat in bepaalde situaties het streven naar objectiviteit losgelaten 

moet worden. Desalniettemin vinden ze het belangrijk dat beoordelaars bereid zijn hun eigen 

oordelen kritisch onder de loep te nemen en subjectieve oordelen indien nodig te herzien. 

Wanneer men namelijk niet zou proberen naar objectiviteit te streven, ligt het gevaar van 

ongecontroleerde willekeur op de loer.
119

 

 

1.3.2 Beoordelingsnormen 

Informatie die gewonnen wordt uit toetsen of observaties krijgt pas betekenis wanneer deze 

tot een bepaalde norm in relatie wordt gezet.
120

 Het feit dat een leerling in de les drie keer zijn 

vinger opsteekt om een antwoord te geven zegt op zichzelf nog niet zo veel. Pas als deze 

prestatie betrokken wordt op het aantal keer dat andere leerlingen hun vinger opsteken, op 

eigen eerdere prestaties of op een vooraf vastgesteld doel kunnen er betekenisvolle uitspraken 

over de prestatie worden gedaan. In het algemeen worden er drie beoordelingsnormen 

onderscheiden die ieder hun eigen voor- en nadelen hebben. Cijfers en oordelen gebaseerd op 

een sociale norm geven aan hoe een leerling ten opzichte van anderen gepresteerd heeft. Dat 

betekent dat een prestatie goed is, wanneer zij beter is dan het gemiddelde van andere 
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leerlingen. De groep waarmee de prestaties vergeleken worden, is vaak de schoolklas.
121

 

Tegen de sociale norm is de nodige kritiek in te brengen. Voor een docent zorgt deze manier 

van beoordelen er weliswaar voor dat de beoordelingen stabiel en relatief voorspelbaar zijn, 

maar het cijfer zegt uiteindelijk meer over de verhoudingen binnen een klas dan over het 

kunnen van een individuele leerling.
122

 Een leerling kan zo in een sterke klas lagere cijfers 

krijgen dan hij in een gemiddelde of zwakkere klas zou verdienen. Dit kan behoorlijk 

onrechtvaardig zijn, zeker wanneer cijfers van invloed zijn op overgang naar een volgende 

klas of hoger niveau.
123

  

 Tegenover de sociale norm staat de individuele norm. Hierbij wordt er niet op 

groepsniveau, maar op individueel niveau naar een presentatie gekeken. Doorslaggevend in de 

beoordeling is de vraag of een leerling progressie geboekt heeft ten opzichte van eerdere 

prestaties.
124

 Wanneer de individuele norm gehanteerd wordt, is een prestatie goed wanneer 

een leerling zichzelf verbeterd heeft of eenzelfde prestatie op een hoger niveau toont. Slechter 

worden die prestaties beoordeeld die stagnatie of zelfs achteruitgang laten zien.
125

 Het is soms 

lastig om deze norm te hanteren, omdat ten behoeve van de vergelijkbaarheid met eerdere 

prestaties vergelijkbare opdrachten moeten worden gegeven.
126

 Deze norm wordt ook wel de 

subjectieve norm genoemd en kan voor leerlingen motiverend werken, aangezien de 

leerlingen het gevoel hebben dat hun vooruitgang gezien en gewaardeerd wordt. De functie 

van deze norm is dan ook met name het stimuleren van leerlingen en het aanspreken van 

leerlingen op hun eigen niveau.
127

Deze beoordelingsnorm sluit ook goed aan bij de 

onderwijstrend naar gepersonaliseerd onderwijs die in paragraaf 3.1 zal worden besproken. 

Voor leerkrachten is het echter lastig en arbeidsintensief om uitsluitend deze norm te 

gebruiken. Ze moeten daarbij steeds een goed beeld van iedere individuele leerling en zijn 

prestaties hebben.
128

 Daarbovenop geeft het hanteren van deze norm geen informatie over de 

niveauverschillen tussen leerlingen: een slechtere leerling kan grote stappen vooruit maken en 

daarmee hogere cijfers halen dan een erg goede leerling die minder snel progressie boekt.
129

 

Het baseren van belangrijke beslissingen zoals overgang of zittenblijven op de individuele 
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norm is daarom af te raden.
130

 Desondanks beschouwt Kirk de individuele norm in het 

bijzonder voor de mündliche Note als geschikt, omdat deze norm ook een duidelijke 

terugkoppelingsfunctie heeft en de leerlingen (en hun ouders) informeert over individuele 

progressie. Dit is zeker bij de mündliche Note, waarmee een breed spectrum aan kwaliteiten 

en vaardigheden beoordeeld wordt, zinvol, omdat het de leerlingen op verschillende gebieden 

inzicht in de eigen leerontwikkeling geeft.
131

  

 Ook de derde beoordelingsnorm vindt Kirk geschikt voor het beoordelen van 

mündliche Mitarbeit en sonstige Leistungen. Dit is de criteriumgerichte of zakelijke norm, die 

ook wel de objectieve norm genoemd wordt. Hierbij wordt vooraf duidelijk bepaald aan 

welke eisen een prestatie moet voldoen. Hij cijfer dat uit deze norm voortkomt, laat zien in 

hoeverre een leerling een bepaald leerdoel heeft bereikt.
132

 In theorie vormt deze norm de 

kern van beoordelingsprocessen in een schoolcontext.
133

 Een nadeel van alle normen, maar 

specifiek van deze norm, vindt Winter dat er bij een prestatie alleen gekeken wordt naar de 

elementen die betrekking hebben op een vooraf gesteld leerdoel. Andere kwaliteiten die niet 

in het leerdoel terugkomen, blijven op die manier buiten beschouwing.
134

 

 De drie verschillende beoordelingsnormen kunnen ook met elkaar gecombineerd 

worden, al lijken de sociale en individuele norm elkaar uit te sluiten.
135

 Een combinatie lijkt 

aan te bevelen, omdat de verschillende normen ook alle drie weer verschillende informatie 

over een prestatie opleveren, wat tot een completer beeld leidt.
136

 Aansluitend bij Kirk zou in 

het geval van de mündliche Note een combinatie van individuele en zakelijke norm aan te 

bevelen zijn.  

 

1.3.3 Beoordelingsfouten 

Uit paragraaf 1.3.1 is gebleken dat beoordelingen nooit volledig aan alle kwaliteitscriteria 

kunnen voldoen, zelfs al worden er geen fouten in het beoordelingsproces gemaakt. In de 

praktijk komen er echter diverse beoordelingsfouten voor. Verschillende auteurs beschrijven 

een aantal van deze fouttypen die bij beoordelingsprocessen voorkomen. Het hoeft hier niet 

uitsluitend om beoordelingen voor een cijfer te gaan; deze fouten kunnen ook optreden bij 
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beoordelingen op basis van bijvoorbeeld een woordrapport.
137

 Er zijn wel manieren om deze 

beoordelingsfouten zoveel mogelijk te voorkomen of in ieder geval te beperken, maar 

foutvrije observatie- en beoordelingsvormen bestaan eigenlijk niet.
138

 Hieronder zal een aantal 

van deze beoordelingsfouten worden besproken die ook bij het bepalen van de mündliche 

Note een rol kunnen spelen. 

 In de eerste plaats is er een viertal fouttypen te onderscheiden dat te maken heeft met 

de manier waarop de beoordelende docent het cijferscala gebruikt (of wanneer er geen cijfer 

gegeven wordt, hoe een docent beoordeelt op een schaal van heel goed tot heel slecht). 

Hiertoe behoren mildheids- en strengheidsfouten (Mildefehler en Strengefehler). Bij 

mildheidsfouten is de docent geneigd met name de goede elementen uit een prestatie te zien, 

terwijl slechtere elementen uit dezelfde presentatie nauwelijks aandacht krijgen. Bij 

strengheidsfouten is dit precies andersom en wordt er met name gelet op de mindere aspecten. 

Met andere woorden: bij deze beoordelingsfouten ligt de focus nagenoeg uitsluitend op de 

goede c.q. slechte elementen uit een prestatie.
139

 Naar cijfers vertaalt betekent dit dat 

sommige docenten geneigd zijn met name hoge en nauwelijks lage cijfers te geven en vice 

versa.
140

 Jürgens en Sacher halen enkele auteurs aan die oorzaken voor dit beoordelingsgedrag 

proberen te geven. Hieruit komt naar voren dat docenten leerlingen die zij goed kennen 

mogelijk beter beoordelen en dat strengheidsfouten met name zouden optreden wanneer de 

beoordelaar de leerling onsympathiek vindt.
141

 Jäger concludeert dat strenge oordelen ook 

eerder zullen worden afgegeven door docenten met meer les- en toetservaring.
142

 Sacher zelf 

is van mening dat iedere leraar een persoonlijke beoordelingstendentie heeft en dat deze in 

afwijkende gevallen kan neigen naar heel mild of juist heel streng.
143

   

 Een andere mogelijke foutieve omgang met het beoordelingsscala is wanneer een 

docent geneigd is de uiterste van de schaal, hoog dan wel laag, op te zoeken (Tendenz zur 

Extremurteilen) of juist uitsluitend het midden gebruikt (Tendenz zur Mitte). Leerkrachten die 

geneigd zijn extreme oordelen te vellen, zien, wanneer zij eenmaal besloten hebben dat een 

prestatie goed is, de mindere aspecten van de prestatie snel over het hoofd. Wanneer zij een 

prestatie eenmaal als slecht beschouwen, is in hun ogen niets meer goed.
144

 Docenten met een 

tendentie naar het midden gebruiken daarentegen vooral het midden van de schaal en geven 
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noch heel hoge noch heel lage cijfers. Zij benadelen hiermee de zeer goede en bevoordelen de 

zeer slechte leerlingen. Deze beoordelingsfout komt met name voor in open 

beoordelingssituaties, waarbij vooraf niet duidelijk bepaald of afgesproken is waarop precies 

moet worden gelet.
145

 Om de genoemde vier fouttypen te voorkomen of in te perken, 

adviseert Sacher docenten om bij zichzelf na te gaan tot welk type beoordelingsfout zij 

tenderen. Bij twijfel over een bepaalde beoordeling zouden zij een of meerdere collega’s 

moeten consulteren. Ook raadt hij aan bij iedere te beoordelen prestatie bewust naar sterktes, 

maar ook naar zwaktes te zoeken. Leerlingprestaties zijn namelijk zelden alleen maar goed of 

alleen maar slecht.
146

 Kirk beveelt overwegend hetzelfde aan en benadrukt daarbij het belang 

van zo systematisch mogelijk observeren, waarbij de criteria waarop beoordeeld wordt 

voorafgaand aan de observatie duidelijk zijn omschreven.
147

 

 Overige beoordelingsfouten zijn onder andere seriefouten (Reihungsfehler) en 

contrastfouten (Kontrastfehler). Seriefouten ontstaan in relatie tot eerdere beoordelingen. Een 

gemiddelde prestatie wordt beter beoordeeld wanneer de docent net daarvoor een heel slechte 

prestatie heeft moeten beoordelen en andersom.
148

 Deze fout kan optreden op groepsniveau 

(een cijfer kan afhangen van de kwaliteit van de prestatie van degene die direct ervoor 

beoordeeld werd), maar ook op individueel niveau. In dat geval kan een docent het lastig 

vinden om een leerling die doorgaans erg goed presteert bij een mindere prestatie een laag 

cijfer te geven. Bij seriefouten hoort ook het principe dat leerkrachten er moeite mee kunnen 

hebben te vaak achter elkaar heel hoge of heel lage cijfers uit te delen. Dit kan tegennatuurlijk 

aanvoelen.
149

 Een relatief eenvoudige manier om het laatste zoveel mogelijk te voorkomen is 

om te variëren in de volgorde waarin leerlingen geobserveerd en beoordeeld worden. 

Contrastfouten komen voor wanneer een docent heel streng of juist heel mild beoordeelt op 

kenmerken of elementen die hij van zichzelf in de leerlingen herkent of die juist met zijn 

eigen persoonlijkheid contrasteren.
150

 Een docent die zelf heel geordend is kan bijvoorbeeld 

een leerling die zijn huiswerk heel slordig bijhoudt veel strenger beoordelen dan een docent 

die van zichzelf ook ietwat chaotisch is.  

 De laatste twee fouttypen die hier besproken zullen worden hangen samen met de 

verwachtingen en beelden die docenten van hun leerlingen hebben. Zo kunnen docenten soms 

                                                 
145

 Jürgens, Sacher 2000, p.39. 
146

 Sacher 2014, p.49. 
147

 Kirk 2004, p.45. 
148

 Sacher 2014, p.50. 
149

 Ibid. 
150

 Jürgens, Sacher 2000, p.41. 



32 

 

een samenhang tussen prestaties zien die er niet is (logischer Fehler).
151

 Concreet voor de 

mündliche Note kan dit betekenen dat een leerling die schriftelijk heel sterk is ook op zijn 

mondelinge vaardigheden zondermeer positief beoordeeld wordt. Vaak is er inderdaad een 

samenhang, maar dat hoeft niet per se.
152

 Het Halo-effect tot slot treedt op wanneer docenten 

op grond van een algemene indruk die ontstaat door bijvoorbeeld kledingstijl, taalgebruik etc. 

een leerlingprestatie beoordelen.
153

 Dit houdt in dat leerlingen die een positieve algemene 

indruk achterlaten sneller hogere cijfers of betere beoordelingen krijgen dan een leerling die 

bijvoorbeeld in een trainingsbroek in de les verschijnt, maar feitelijk op hetzelfde niveau 

presteert. Met andere woorden: de subjectieve waarneming van de leerkracht beïnvloedt hier 

zijn oordeel. 

 Leraren proberen een oorzaak te verbinden aan de prestaties van leerlingen. Dit zijn 

causale attributies.
154

 Deze kunnen echter uitwerking hebben op toekomstige prestaties van 

leerlingen. Zo kan een slechte prestatie van een leerling aan luiheid worden toegeschreven, 

wat er vaak toe leidt dat de docent deze leerling ook anders zal behandelen. Hierdoor bestaat 

de kans dat de leerling zich naar de verwachtingen van de docent gaat gedragen en wordt de 

verwachting een self-fulfilling-prophecy. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin.
155

 

 Naast de hierboven beschreven foutentypen en gevaren die op de loer liggen bij 

beoordelingsprocessen in het algemeen – dus niet alleen bij het bepalen van de mündliche 

Note, maar ook bij het bepalen van cijfers voor schriftelijke prestaties –, is er nog een aantal 

principes dat specifiek op beoordeling door middel van observatie en daarmee op de 

mündliche Note van toepassing is. In de eerste plaats zijn menselijke waarnemingen altijd een 

compromis tussen hetgeen daadwerkelijk wordt waargenomen en dat wat men aan de hand 

van zijn persoonlijke of rolspecifieke instelling verwachtte.
156

 Mensen structureren hun 

waarneming naar vier gezichtspunten. In de eerste plaats vindt er selectie plaats: uit een grote 

hoeveelheid prikkels worden die prikkels opgenomen die het meest aansluiten bij 

verwachtingen en behoeftes. Daarnaast worden de prikkels zo georganiseerd dat ze aansluiten 

bij de persoonlijke aannames, voorstellingen en stereotypen. Ook treedt er fixatie op, wat 

inhoudt dat men geneigd is vast te houden aan bestaande voorstellingen en verwachtingen en 

dat men zich weert tegen verandering. Een indruk die men eenmaal van een ander persoon 

heeft, laat zich daarom, ondanks waarnemingen die het tegendeel aantonen, moeilijk 
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bijstellen. Tot slot zijn waarnemingen aan accentuering onderhevig: terwijl sommige prikkels 

extra snel worden opgepikt, worden anderen juist onderdrukt.
157

 Hoewel waarneming en 

observatie zoals reeds in paragraaf 1.2 aangegeven, niet hetzelfde zijn, kunnen de 

bovengenoemde vier factoren (selectie, organisatie, fixatie en accentuering) ook hun 

doorgang vinden bij de beoordelingen die plaatsvinden op basis van observatie.
158

 Om deze 

factoren die de observaties inperken en vertroebelen enigszins tegenwicht te bieden, acht 

Jürgens het noodzakelijk dat iedere docent die met behulp van observaties beoordeelt kennis 

heeft van deze waarnemingsprocessen. Hij raadt dan ook met klem aan om tijdens alle fases 

van de observatie (van planning tot en met beoordeling) ruimte voor reflectie in te bouwen.
159

 

Om vervorming te voorkomen benadrukt naast Jürgens nagenoeg iedere auteur, zoals ook in 

paragraaf 1.2.1 vermeld, zo min mogelijk tijd te laten gaan over het moment van observatie en 

de registratie ervan.
160

 Hier bovenop formuleren Ingenkamp en Lissmann nog eens specifieke 

gevaren bij observaties die kunnen leiden tot vervormingen en daarmee tot onterechte 

beoordelingen. Ten eerste is de capaciteit van het menselijk waarnemings- en 

observatievermogen begrenst. Wanneer een docent teveel leerlingen of teveel kenmerken 

gelijktijdig moet observeren, is hij overvraagd, wat de kwaliteit van de observaties sterk kan 

beïnvloeden.
161

 Daarnaast kunnen ook onduidelijke definities tot vertekende observaties 

leiden.
162

 Hiervoor is het belangrijk om zoals in paragraaf 1.2 beschreven de te observeren 

kenmerken heel duidelijk te omschrijven en bij latente kenmerken gebruik te maken van 

samenhangende indicatoren.
163

 Of dit in de onderwijspraktijk echter altijd gebeurt, valt te 

betwijfelen. Een geïnterviewde Nederlandse docent NLT gaf aan vooral op zijn onderbuik te 

vertrouwen en zijn vakcollega spreekt van professionele inschatting.
164

 Volgens de hierboven 

aangehaalde literatuur zou dit kunnen leiden tot onterechte beoordelingen, maar bij de 

geïnterviewde docenten heeft het gebruik maken van de onderbuik en professionele 

inschatting volgens hen geen problemen opgeleverd. 

 Er zijn veel mogelijke beoordelingsfouten en -gevaren die in het beoordelingsproces 

kunnen voorkomen. In deze paragraaf is daarvan een aantal beschreven waarbij vaak ook 

aangegeven is hoe een bepaald type beoordelingsfout verkleind of vermeden kan worden. 

Daarnaast doen Jürgens en Sacher nog een aantal aanbevelingen die kunnen helpen 

                                                 
157

 Ibid. 
158

 Ibid. 
159

 Jürgens 2010, p.93. 
160

 O.a. Sacher 2014, p.50-51; Jürgens, Sacher 2000, p.49; Kirk, p.91. 
161

 Ingenkamp, Lissmann 2008, p.77 
162

 Ibid. 
163

 Ibid., p.82. 
164

 Uitspraak uit interview met MW, zie bijlage I, interview 1. 



34 

 

beoordelingsfouten in het algemeen te voorkomen. Allereerst zou men niet moeten schuwen 

om collega’s bij beoordelingsprocessen te betrekken en een duidelijke fout in de beoordeling 

te herzien.
165

 Idealiter hebben leraren (bijvoorbeeld in hun opleiding of tijdens stage) scholing 

gehad op het gebied van beoordeling, waarbij ze hebben geleerd passend bij een bepaald 

leerdoel te toetsen, op de hoogte zijn gebracht van de verschillende foutencategorieën en de 

kans hebben gehad om de valkuilen in de praktijk te ervaren.
166

 Tot slot benadrukken zij net 

als vele andere auteurs nogmaals het belang van een scheiding tussen meting (observatie) en 

beoordeling. Eerst moet er een waardevrije meting plaatsvinden, waarbij er systematisch en 

volgens vaste regels, om toevallige en onbewuste processen te voorkomen, een beeld van de 

leerling en zijn prestaties wordt gevormd. Pas daarna kunnen de prestaties in een 

referentiekader worden geplaatst.
167

 

 

1.3.4 Zelfbeoordeling 

Naast de beoordelingen door de leerkrachten, noemen enkele auteurs zelfbeoordeling en/of 

peerbeoordeling als zinvolle aanvulling op het beoordelingsproces. Weskamp stelt dat een 

coöperatieve beoordeling (dus beoordeling door zowel docent, leerling zelf als klasgenoten) 

tot een vollediger en geloofwaardiger beeld van de prestaties van de leerling leidt dan 

beoordeling op basis van alleen toetsen of sporadische observaties door de docent.
168

 Het 

argument dat leerlingen zichzelf niet goed zouden kunnen inschatten en beoordelen wijst hij 

van de hand door te verwijzen naar een onderzoek dat het tegendeel aantoont.
169

 Kirk acht 

zelfbeoordeling belangrijk om leerlingen te leren kritisch naar zichzelf te kijken.
170

 Daarbij 

vindt ze zelfbeoordeling ook zinvol, omdat leerlingen automatisch inschattingen maken of een 

cijfer dat ze gekregen hebben terecht is of niet. Wanneer leerlingen de inschattingen van 

alleen de docent zonder meer voor waar aannemen, bestaat de kans dat ze een onrealistisch 

zelfbeeld ontwikkelen.
171

 Indien de leerling ook de kans krijgt zichzelf te beoordelen en 

bereid is kritisch naar zichzelf te kijken, wordt deze kans verkleind. Daarbij wordt de leerling 

ook vaardiger in het zichzelf kritisch inschatten. Een vaardigheid die in de huidige 

samenleving steeds belangrijker wordt gevonden (zie ook hoofdstuk 3). Voorwaarde voor 

effectieve zelfbeoordeling is dat de beoordelende docent serieus naar de zelfbeoordeling kijkt 
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en er met de leerling over in gesprek gaat zodat deze de ruimte krijgt zijn inzichten mee te 

delen en toe te lichten. Wanneer de zelfbeoordeling en de beoordeling van de docent ver uit 

elkaar liggen, kan de docent toelichten waarin volgens hem het verschil ligt. Het doel van de 

zelfbeoordeling is uiteindelijk namelijk niet dat de leerling direct invloed op het cijfer heeft, 

maar wel dat hij zich serieus genomen voelt.
172

  

 Leerlingen kunnen zichzelf met behulp van verschillende middelen beoordelen. In 

Arbeitsberichte kunnen zij bijvoorbeeld hun leerproces voortdurend en ongestructureerd 

beschrijven. Dit is echter een lastige manier voor leerlingen om hun eigen proces en prestatie 

te beoordelen, omdat ze heel weinig sturing hebben.
173

 Daarom zijn algemene vragenlijsten of 

vragenlijsten die sterk lijken op het beoordelingsformulier van de docent eerder aan te 

bevelen.
174

 Ook dit is voor leerlingen in het begin niet eenvoudig en het vraagt de nodige 

oefening. Voor jongere leerlingen is het daarom ook mogelijk om hun de opdracht te geven 

zichzelf op een specifiek aspect te “observeren” en te beoordelen.
175

 Een andere mogelijkheid 

om leerlingen hun eigen ontwikkeling gestructureerder te laten beoordelen, is door gebruik te 

maken van een ontwikkelingsportfolio. Hierin bewaren leerlingen prestaties die hun 

ontwikkeling zichtbaar maken.
176

 

Zelfbeoordeling voor leerlingen wordt lastiger wanneer iedere docent bij wie ze dit 

moeten doen weer andere criteria en beoordelingsschema’s hanteert.
177

 Dit pleit ervoor, zoals 

ook eerder genoemd, de beoordelingsschema’s en categorieën binnen de vaksectie en/of een 

docententeam op elkaar af te stemmen.  
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2. Mündliche Note / participatiecijfer in het vreemdetalenonderwijs 

Om een mündliche Note te bepalen kunnen de accenten bij ieder schoolvak verschillend 

worden gelegd en kunnen verschillende docenten beoordelingscategorieën anders uitleggen. 

Toch zullen nagenoeg alle beoordelingscategorieën voor ieder vak geschikt zijn. De kwaliteit 

en kwantiteit van de inbreng van een leerling laat zich zowel voor wiskunde als voor 

aardrijskunde en levensbeschouwing beoordelen evenals samenwerkingsvermogen, inzet etc. 

Deze aspecten die vaak worden gebruikt om de mündliche Note te bepalen zijn ook geschikt 

voor de vakken waarin een moderne vreemde taal onderwezen wordt. De mündliche Note 

biedt daarnaast echter een extra kans voor het mvt-onderwijs: het kan namelijk helpen de 

gespreksvaardigheid van leerlingen, die over het algemeen als zeer belangrijk wordt 

beschouwd, maar – in ieder geval in Nederland – als het op toetsen aankomt het 

ondergeschoven kindje lijkt
178

, meer te waarderen en de leerlingen hierop structureler 

feedback te geven.  

Hoewel in de Duitstalige literatuur het nodige geschreven is over didactiek van spreek- 

en gespreksvaardigheid en over de beoordeling ervan, ontbreekt een koppeling met de 

mündliche Note. Desondanks kan deze kennis zeer nuttig zijn om te onderzoeken hoe de 

beoordeling van spreek- en gespreksvaardigheid in een op de mündliche Note geïnspireerd 

participatiecijfer een speciale rol voor het mvt-onderwijs zou kunnen vervullen en wat daarbij 

komt kijken. In dit hoofdstuk zal dit daarom aan de hand van Duitstalige en Nederlandstalige 

literatuur worden bekeken. Er moet in ieder geval aan een belangrijke, voor de hand liggende, 

voorwaarde worden voldaan: leerlingen moeten worden uitgedaagd de vreemde taal te 

gebruiken om erop beoordeeld te kunnen worden. In dit geval geldt dat de docent naast het 

scheppen van een veilig leerklimaat ook het goede voorbeeld moet geven in het gebruik van 

de vreemde taal.
179

 Wanneer de docent zelf Nederlands
180

 blijft spreken, kan hij niet 

redelijkerwijs van zijn leerlingen verwachten dat zij de te leren moderne vreemde taal 

gebruiken. In paragraaf 2.1 zal daarom eerst het principe ‘doeltaal is voertaal’ worden 

behandeld. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens gekeken hoe spreek- en gespreksvaardigheid 

voor een Nederlands p-cijfer beoordeeld kunnen worden. 
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2.1 Het gebruik van de doeltaal als voertaal in de klas 

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de grammatica-vertaalmethode dominant in het 

mvt-onderwijs.
181

 Grammatica vormde de kern, leerlingen moesten in beide richtingen teksten 

vertalen en de belangrijkste leerdoelen bestonden uit het lezen van teksten van klassieke 

schrijvers en het daarover zelf kunnen schrijven en spreken.
182

 De spreekvaardigheids-

oefeningen waren echter beperkt.
183

 Deze methode werd vervangen door de audiolinguale 

methode. Ook hier stond grammatica centraal, maar de regels hoefden in mindere mate uit het 

hoofd te worden geleerd. Daarbij werden grammatica en woordenschat gecombineerd met 

taaltaken over alledaagse situaties, werd vertalen formeel afgeschreven en werden mondelinge 

en schriftelijke contacten met doeltaalsprekers centrale leerdoelen.
184

 Vanaf de jaren ’90 van 

de vorige eeuw tot op heden wordt in het mvt-onderwijs gebruik gemaakt van een 

communicatieve aanpak. Op papier speelt grammatica een ondergeschikte rol. De 

hoofddoelen zijn mondelinge en schriftelijke communicatie, waarbij het het belangrijkst is dat 

de boodschap overkomt. De foutentolerantie is daarmee toegenomen.
185

 Een vergelijkpaar 

proces van een grammatica-vertaalmethode naar uiteindelijk een communicatieve aanpak in 

het mvt-onderwijs was ook in Duitsland waarneembaar.
186

 

 Binnen een communicatieve aanpak ligt, in ieder geval in theorie, de nadruk op het 

kunnen communiceren in de doeltaal. Om dit doel bij leerling versterkt te bereiken, geldt het 

gebruik van de doeltaal (de te leren moderne vreemde taal) als voertaal in de klas door zowel 

docent als leerlingen als een ideaal.
187

 De basis van het idee om de doeltaal als voertaal te 

gebruiken, wordt in het onderwijs gevormd door de inputhypothese van Stephen Krashen, 

aangevuld met de outputhypothese van Merill Swain.
188

 Deze beide hypotheses zijn ook 

verwerkt in Gerard Westhoffs Een ‘schijf van vijf’ voor het vreemdetalenonderwijs waarin hij 

vijf componenten van het vreemdetaalverwervingsproces beschrijft. Blootstelling aan input en 

(pushed) output zijn twee van deze vijf componenten.
189

 De Inputhypothese van Krashen gaat 

ervan uit dat het om een tweede (of derde, vierde etc.) taal te verwerven noodzakelijk is om 

blootgesteld te worden aan input in de vreemde taal. Hierbij moet de input net iets boven het 
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actuele niveau van de taalleerder liggen.
190

 Swain gaat hierop verder door te stellen dat naast 

input (in het mvt-onderwijs door de docent) de taalleerders (leerlingen) ook zelf output (al of 

niet gedwongen) in de vreemde taal moeten produceren. Op deze manier gaan ze dieper met 

het leren van een nieuwe taal aan de slag en ontdekken ze gaten in hun kennis van de taal die 

ze willen opvullen.
191

 Hoewel de hierboven heel beknopt beschreven input- en outputtheorie 

als leidraad worden gezien voor het hanteren van het ‘doeltaal is voertaalprincipe’ in het 

onderwijs, blijkt aan dit principe in de praktijk niet altijd even gemakkelijk vast te houden. 

Docenten lopen tegen verschillende problemen aan, waarvan enkele hieronder beschreven 

zullen worden. Daarnaast spelen ook de te behalen eindtermen voor de moderne vreemde 

talen en de gebruikte lesmethodes hierin vermoedelijk een rol. De helft van het eindcijfer op 

een schooldiploma wordt bepaald door het centraal examen dat voor de moderne vreemde 

talen uitsluitend leesvaardigheid toetst. Zelfs op het hoogste niveau, het vwo, wordt een deel 

van de vragen in het Nederlands gesteld en open vragen mogen niet in de doeltaal worden 

beantwoord.
192

 Docenten investeren doorgaans veel tijd in het voorbereiden van hun 

leerlingen op het centraal examen. Omdat veel vragen in het Nederlands moeten worden 

beantwoord, is de noodzaak om de vreemde taal te spreken weggenomen. Uiteindelijk wordt 

het namelijk als prioriteit beschouwd om de leerlingen goed op het centraal examen voor te 

bereiden.
193

 Ook in lesmethodes die in het Nederlandse onderwijs voor moderne vreemde 

talen gebruikt worden doet zich eenzelfde principe voor. Instructies worden weliswaar 

geregeld in het Duits beschreven, maar de leerlingen moeten vervolgens in het Nederlands 

antwoord geven.
194

 Vanwege de belangrijke rol die lesmethodes vaak spelen in de les, is het te 

verwachten dat de taal die in de methode gebruikt wordt, voor een groot deel de 

communicatie in de klas bepaalt.
195

 

Naast de eindtermen en de lesmethodes zijn er ook verschillende bezwaren vanuit de 

docenten zelf tegen het gebruik van de doeltaal als voertaal te horen. Een veel gehoord 

probleem waar tegenaan wordt gelopen, is dat het gebruik van de doeltaal de efficiënte 

communicatie tussen docent en leerlingen in de weg zou staan.
196

 Hier is tegen aan te voeren 

dat het ‘snel even iets in het Nederlands uitleggen’ weliswaar gemakkelijker is en op het 

moment zelf misschien tijdwinst oplevert, maar dat het leereffect gering is. Op korte termijn 
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kunnen de leerlingen door de Nederlandse uitleg wel een voldoende scoren op de komende 

toets, maar op de lange termijn zijn ze maar heel beperkt in staat in de vreemde taal te 

communiceren, terwijl dit juist het belangrijkste doel van de communicatieve aanpak in het 

mvt-onderwijs is.
197

 Toch kan het effectief inzetten van het Nederlands naast het gebruik van 

de doeltaal ook voordelen opleveren. Paul Goossen, docent Duits en beheerder van een door 

docenten en leerlingen veelgebruikte website met oefeningen, informatie en tips voor het vak 

Duits, laat zijn leerlingen bijvoorbeeld regelmatig in het Nederlands herhalen wat hij even 

daarvoor in het Duits verteld heeft.
198

 Door een leerling het vertelde in eigen woorden te laten 

samenvatten, wordt duidelijker of hij de strekking begrepen heeft dan wanneer hij letterlijk in 

de vreemde taal herhaalt wat gezegd is. Ook wanneer belangrijke uitleg gegeven wordt 

waarbij het essentieel is dat de leerlingen de uitleg en instructies begrijpen, wordt vaak op het 

Nederlands teruggevallen.
199

 Een voorbeeld hiervan is de uitleg van grammatica. Goosen laat 

hiermee zien dat het Nederlands ook effectief kan worden ingezet tijdens het mvt-onderwijs. 

Om echter het principe ‘doeltaal is voertaal’ optimaal te hanteren, is het wel belangrijk de 

momenten waarop Nederlands mag worden gesproken niet de overhand te laten nemen. Dus 

wanneer bijvoorbeeld de grammatica-uitleg voltooid is, wordt in het ideale geval direct 

teruggeschakeld naar de doeltaal, zodat docent en leerlingen niet in het Nederlands ‘blijven 

hangen’.   

Een ander bezwaar dat door docenten geuit wordt tegen het gebruik van de doeltaal als 

voertaal is dat zij zich onzeker over hun eigen taalvaardigheid in de doeltaal voelen en bang 

zijn om fouten te maken die de leerlingen vervolgens van hen overnemen.
200

 Ook docenten 

zijn geen perfecte doeltaalsprekers. Afgezien van een aantal docenten dat op Nederlandse 

scholen zijn moedertaal onderwijst, is de moedertaal van de meeste docenten Nederlands. Om 

hun lesbevoegdheid te halen, moeten docenten in hun opleiding een bepaald niveau van het 

Europees Referentie Kader (ERK) in de vreemde taal halen, waarbij A1 het laagste en C2 het 

hoogste is (zie ook paragraaf 2.2). Bij HBO-bacheloropleidingen die een tweedegraads 

lesbevoegdheid verschaffen, moeten studenten Engels bij hun afstuderen niveau C2 halen. 

Voor studenten Duits is dat C1 en voor studenten Frans en Spaans B2 met hier en daar 

elementen van niveau C1.
201

 De universitaire lerarenopleidingen die voorbereiden op een 

eerstegraads lesbevoegdheid zijn iets strenger, maar ook hier hoeft niet voor ieder vak het 
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hoogst haalbare niveau (C2) te worden behaald, waarbij aangemerkt moet worden dat ook 

iemand die een vreemde taal op C2-niveau beheerst lang niet foutloos hoeft te zijn. 

Universitair opgeleide docenten Engels en Duits moeten wel niveau C2 halen, docenten Frans 

en Spaans C1.
202

 Uit deze niveau-eisen voor docenten mag blijken dat veel docenten die in 

Nederland een moderne vreemde taal onderwijzen zelf de taal niet per definitie tot in de 

puntjes beheersen.
203

 Toch hoeft dit geen reden te zijn om af te zien van het gebruik van de 

doeltaal tijdens de lessen. Goossen stelt voor deze imperfectie tot nut te maken, door hierover 

open naar de leerlingen te zijn. Op deze manier kan hun duidelijk gemaakt worden dat het 

doel van het leren van een veemde taal is om een boodschap in de vreemde taal te kunnen 

overbrengen en boodschappen van anderen te kunnen begrijpen. Daarbij kunnen en mogen 

ook fouten worden gemaakt, omdat die het begrip lang niet altijd in de weg staan.
204

 

 

Hierboven is over de input door docenten geschreven. Bij het ‘doeltaal is voertaalprincipe’ 

gaat het er echter ook om dat leerlingen output produceren. In de eerste plaats is het daarvoor 

belangrijk dat de leerlingen de mogelijkheid geboden wordt om in de vreemde taal te spreken. 

Dit lijkt voor de hand te liggen, maar Erik Kwakernaak beschouwt de trend naar zelfstandig 

leren (zie ook hoofdstuk 3) als een oorzaak (naast de eerder genoemde bezwaren) dat er 

minder gebruik van de doeltaal in lessituaties wordt gemaakt.
205

 Hij constateert dat docenten 

in de meer coachende rol die ze aannemen wanneer leerlingen zelfstandig of in groepjes 

werken vaker Nederlands in plaats van de doeltaal spreken.
206

 Om er toch voor te zorgen dat 

de doeltaal gesproken wordt, is het belangrijk dat de docent ook werkvormen aanbiedt waarin 

de doeltaal kan worden gesproken. Daarnaast kan hij proberen ook in zijn begeleidende rol 

vaker de doeltaal te spreken en van zijn leerlingen verwachten dat zij ook hun vragen en 

antwoorden in de doeltaal (proberen te) formuleren. 

Wanneer de docent besloten heeft dat de leerlingen de doeltaal moeten gebruiken en in 

welke situaties, is het belangrijk dat de eisen omtrent het doeltaalgebruik helder aan de 

leerlingen worden gecommuniceerd en dat hieraan consequent wordt vastgehouden.
207

 

Wanneer een leerling in een afgesproken situatie niet de doeltaal gebruikt, kan hij hierop in de 
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doeltaal attent worden gemaakt of onbegrip kan worden geveinsd.
208

 Om de eisen concreter te 

maken en de leerlingen niet meteen in het diepe te gooien, geeft Goossen aan dat hij een lijst 

met veelgebruikte zinnen in verschillende lessituaties voor de leerlingen goed zichtbaar in zijn 

klaslokaal heeft opgehangen. Wanneer de leerlingen iets in de vreemde taal willen vragen of 

een antwoord willen geven, kunnen ze op die lijst kijken.
209

 Zo’n lijst met klassentaal kan 

natuurlijk ook in samenwerking met de leerlingen worden opgesteld. Hier ligt ook meteen een 

kans om het participatiecijfer in te zetten. Door vertalingen van verschillende 

veelvoorkomende zinnen in ieders zicht te hangen (of iedereen een exemplaar te laten 

meebrengen) kunnen leerlingen zich niet verschuilen achter het argument dat ze niet weten 

hoe iets in de doeltaal moet worden gezegd. Dat betekent echter ook dat de focus op 

veelgebruikte constructies en woordenschat komt te liggen en de leerlingen minder worden 

aangespoord om in nieuwe situaties ook de vreemde taal te gebruiken. Daarom is een lijst met 

klassentaal (gekoppeld aan een p-cijfer) vooral in lagere klassen die net een vreemde taal 

leren geschikt. Het gebruik van de zinnen van de lijst met klassentaal kan daar als voorwaarde 

gesteld worden om een voldoende op het criterium ‘gebruikt de doeltaal’ of iets soortgelijks te 

scoren. Extra punten op dit criterium kunnen bijvoorbeeld gehaald worden door creatief om te 

gaan met de zinnen (bijvoorbeeld van stellende zinnen een vraagzin maken), door extra 

woorden toe te voegen of door de zinnen vloeiend te gebruiken en een goede uitspraak te 

hebben. Wanneer leerlingen al wat langer een vreemde taal aan het leren zijn, kan er meer van 

hen worden verwacht en zullen zij ook buiten de lijst met klassentaal om hun spreek- en 

gespreksvaardigheid moeten kunnen aantonen. 

 

Ofschoon het gebruik van de doeltaal als voertaal als een belangrijk streven en een 

kwaliteitskenmerk wordt gezien
210

, lijkt er, ondanks dat er veel over geschreven is, weinig 

empirisch bewijs voorhanden te zijn dat aantoont dat spreekvaardigheid door dit principe 

daadwerkelijk vooruitgaat, zo stellen Tammenga-Helmantel et al.
211

 In een vergelijkende 

Europese studie naar de taalvaardigheid van leerlingen in de vreemde talen Engels en Duits 

werd wel een significante correlatie aangetoond tussen veelvuldig doeltaalgebruik van Engels 

in de les en een toegenomen lees- en luistervaardigheid. Voor de luistervaardigheid was de 

significantie echter minimaal. Voor Duits werden geen correlaties aangetoond, omdat deze 

                                                 
208

 Ibid. 
209

 Ibid. 
210

 Kwakernaak 2014, p.16. 
211

 Tammenga-Helmantel et al. 2016, p.35. 



42 

 

taal te weinig als doeltaal werd gebruikt om betrouwbare resultaten te genereren.
212

 Toch 

hoeft het gebrek aan empirisch bewijs niet direct een reden te zijn om het gebruik van de 

doeltaal in lessituaties achterwege te laten. De beperkte onderzoeksresultaten laten zien dat er 

weldegelijk een verband is of zou kunnen zijn tussen het gebruik van de doeltaal en een 

verbetering van verschillende vaardigheden. Daarnaast kan het gebruik van de doeltaal 

leerlingen laten wennen aan het spreken in een vreemde taal. Wanneer zij dan buiten de les 

geconfronteerd worden met de vreemde taal, zal de drempel om deze taal ook te gebruiken 

minder hoog kunnen zijn.
213

 Daarbovenop lijkt er ook bij leerlingen een behoefte aan het 

gebruik van de doeltaal in de klas te zijn; in ieder geval voor het vak Duits. Uit een 

belevingsonderzoek uitgevoerd door het DIA in 2010
214

 kwam naar voren dat de meerderheid 

van de docenten Duits minder dan de helft van de lestijd de doeltaal gebruikt en 10 procent 

van de docenten zelfs helemaal nooit. 92 procent van de leerlingen spreekt nooit of slechts 

soms Duits in de les, terwijl 37 procent graag vaker de doeltaal in de les zou willen 

gebruiken.
215

  

 

2.2 Beoordelen van spreek- en gespreksvaardigheid voor een participatiecijfer 

In Nederland lijkt het erop dat spreek- en gespreksvaardigheid beduidend minder getoetst 

worden dan receptieve vaardigheden. Een van de redenen die hiervoor aangehaald wordt, is 

het gebrek aan objectieve criteria.
216

 Omdat een Nederlandse schoolcarrière wordt afgesloten 

met eindexamens van het Cito die zo zijn gemaakt dat objectief gemeten en vergeleken kan 

worden, is het voor een docent vertrouwder om op een vergelijkbare manier te toetsen. Ook 

omdat dit het gevoel kan geven de leerlingen beter op hun eindexamen voor te bereiden. 

Hieruit wordt direct een verschil in schoolcultuur tussen Nederland en Duitsland duidelijk. In 

Nederland lijkt er meer waarde aan objectieve metingen en beoordelingen gehecht te worden. 

Dat betekent overigens niet dat dit in Duitsland niet het geval is; ook hier wordt het 

kwaliteitscriterium objectiviteit sterk benadrukt, maar tegelijkertijd is de subjectievere 

mündliche Note al decennia lang een geaccepteerd fenomeen. Het inschattingsvermogen en de 

autoriteit van de docenten op dit gebied worden niet zo sterk in twijfel getrokken, terwijl men 

in Nederland ‒ wat gechargeerd uitgedrukt ‒ het liefst zou zien dat een docent een resultaat 
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tot twee cijfers achter de komma kan verantwoorden.
217

 Zeker wanneer het gaat over 

belangrijke toetsen als examens. Om deze gewenste objectiviteit te garanderen, zijn er van het 

Cito alleen eindtoetsen voor de receptieve vaardigheden luister- en leesvaardigheid 

beschikbaar. De productieve vaardigheden lopen daardoor het risico onderbelicht te raken. 

Een mogelijke manier om spreek- en gespreksvaardigheid toch versterkt te beoordelen, is, 

zoals hierboven reeds voorgesteld, deze vaardigheid mee te nemen in een p-cijfer. Wanneer 

een mvt-docent besloten heeft zijn leerlingen voor het participatiecijfer ook op het gebruik 

van de doeltaal te beoordelen, is het belangrijk erover na te denken hoe hij dit precies wil 

doen. Nagenoeg ieder auteur die zich met het meten en beoordelen van spreek- en 

gespreksvaardigheid heeft beziggehouden geeft aan dat het om een complex proces gaat 

waarbij verschillende overwegingen moeten worden gemaakt.
218

 Feitelijk zijn er tal van 

aspecten waar op gelet kan worden, maar om die allemaal te meten en beoordelen zou zonder 

audio- en video-opnamen onmogelijk zijn. Andreas Nieweler noemt het onderscheid tussen 

formele en inhoudelijke gebieden waarop beoordeeld kan worden. Formele aspecten zijn 

bijvoorbeeld, uitspraak, intonatie, de mate waarin vloeiend wordt gesproken, woordenschat, 

lexicale correctheid en grammaticale correctheid.
219

 Inhoudelijk kan gelet worden op de 

zelfstandigheid waarmee de leerling spreekt (heeft hij veel hulp van de docent of kijkt hij 

vaak op zijn blaadje?) en op de vraag of de leerling zijn uitingen aanpast aan de situatie en de 

gesprekspartner of de luisteraar(s).
220

 Daarbovenop is het ook mogelijk om strategische 

aspecten in de beoordeling op te nemen. Hier gaat het er bijvoorbeeld om of de spreker in een 

gesprekssituatie goed kan inspelen op zijn gesprekspartner, maar ook of hij gebruik maakt van 

compenserende strategieën (zoals omschrijvingen wanneer hij een woord niet weet) of 

zichzelf herstelt bij een verkeerd woord of verkeerde zin.
221

 Om voor het bepalen van een 

participatiecijfer een leerling op al deze aspecten te moeten beoordelen en ondertussen ook 

nog de les te leiden, is onmogelijk. Daarom moeten er keuzes uit de verschillende mogelijke 

beoordelingscriteria worden gemaakt. Bij formele toetsen zal het mogelijk zijn op meerdere 

criteria te letten, maar bij het toetsen tijdens een les (voor het p-cijfer) is het vermoedelijk 

realistischer om per keer één of hooguit twee aspecten zoals hierboven beschreven te 

observeren. 
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 Wanneer de categorieën die gemeten en beoordeeld worden zijn vastgelegd, komt er 

echter een volgend probleem om de hoek kijken: bij spreek- en gespreksvaardigheid (en bij 

taalvaardigheid in het algemeen) is de grens tussen goed en fout niet altijd even scherp.
222

 

Nagenoeg iedere leerling die een vreemde taal leert, zal een accent hebben wanneer hij 

spreekt in de vreemde taal. De ene docent kan een sterk accent als zeer storend ervaren, 

terwijl een andere docent hier weinig moeite mee heeft.
223

 Spreektempo kan eveneens worden 

meegenomen in een beoordeling, maar ook hier geldt dat de voorkeur van de beoordelende 

docent een rol speelt.
224

 Daarnaast kan ook de manier waarop een leerling zich uitdrukt door 

verschillende docenten anders worden beoordeeld. Een lexicale of grammaticale fout zal 

iedere beoordelaar herkennen. De vraag is alleen hoe zwaar deze gewogen wordt wanneer het 

de communicatie niet in de weg staat.
225

  

Om de metingen en beoordelingen van spreek- en gespreksvaardigheid objectiever, of 

in ieder geval intersubjectief te maken, bevelen vele auteurs aan om gebruik te maken van een 

tweede beoordelaar.
226

 Dit gebeurt in de praktijk, zoals de auteurs zelf ook aangeven, alleen 

bij formele toetsen of examens. Zeker voor een p-cijfer, dat berust op continue metingen 

gedurende de lessen, is het nagenoeg onmogelijk om de hulp van een tweede beoordelaar in te 

roepen. Beoordelingen van spreek- en gespreksvaardigheid voor een participtiecijfer zullen 

daarom in het algemeen berusten op relatief subjectieve metingen. Dit constateert ook 

Kwakernaak. Evenals andere auteurs erkent hij dat productieve vaardigheden complex zijn 

om te meten en vervolgens te beoordelen.
227

 Daarnaast is het praktisch onmogelijk om deze 

vaardigheden objectief te meten, zoals lees- en luistervaardigheid door middel van de door het 

Cito ontwikkelde toetsen wel kunnen worden gemeten.
228

 Een gevolg hiervan is dat docenten 

sneller ervoor kiezen om globaal te meten.
 229

 Dit houdt in dat ze een beoordeling geven op 

basis van een algemene indruk die ze van de (in dit geval spreek- of gespreks)vaardigheid van 

een bepaalde leerling hebben. Globale metingen zijn weinig nauwkeurig en relatief subjectief. 

Alleen met heel veel ervaring is het enigszins mogelijk om betrouwbare globale metingen te 

doen.
230

 Tegenover globaal meten staat analytisch meten, waarbij de docent door middel van 

berekeningen en weloverwogen keuzes die ze kunnen verantwoorden tot een resultaat komt. 
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Keuzes hebben dan vaak te maken met de beoordelingscriteria en de weging die de 

verschillende aspecten krijgen.
231

 Analytisch meten maakt het ook gemakkelijker om de 

prestaties van verschillende leerlingen met elkaar te vergelijken en de leerlingen gericht 

feedback te kunnen geven.
232

 Dit laatste geldt niet voor globale metingen en daarom zou het, 

ook al levert het meer werk op, aan te bevelen zijn om ook ten behoeve van een p-cijfer in 

ieder geval ten dele analytisch te meten. Op die manier zou een p-cijfer namelijk een 

meerwaarde hebben voor de leerling (mits met heldere toelichting aan hem teruggekoppeld), 

omdat hij weet op welke gebieden zijn sterke punten liggen en waar hij zichzelf nog kan/moet 

verbeteren. Bij een oordeel op basis van een globale meting is dit veel minder concreet aan de 

leerling te communiceren. De vraag die hier echter opdoemt, is of het überhaupt mogelijk is 

voor een docent gelijktijdig (deels) analytisch te meten en al zijn andere taken als docent te 

vervullen. Om analytisch te kunnen meten, is er een helder observatieformulier en 

beoordelingsschema nodig, waarin de beoordelingscriteria duidelijk zijn toegelicht. Het 

betreft hier dan eigenlijk al een formulier dat ingezet wordt bij mondelinge toetsen in 

toetssetting, waarbij de beoordelaar verder geen andere taken heeft. Om iedere les de 

spreekvaardigheid van de leerlingen op die manier te meten, zou onrealistisch zijn, maar een 

ervaren docent zou in staat kunnen zijn om met een vereenvoudigd formulier zo nu en dan 

wat aantekeningen per leerling te maken, om concreet feedback te kunnen geven. De rest van 

de tijd zal men toch vooral globaal moeten meten. 

Feedback geven op mondelinge prestaties van een leerling is nooit eenvoudig.
233

 Zoals 

reeds beschreven is het soms een kwestie van voorkeur of een bepaalde fout zwaar gewogen 

wordt of niet. Daarnaast hoort fouten maken bij het verwerven van een vreemde taal. Door 

fouten te maken test een leerling intuïtief of bewust hypotheses die hij over de taal en de 

taalstructuren vormt.
234

 Fouten willen vermijden, zou leiden tot vereenvoudiging van de 

inhoud en complexiteit van de taaluitingen van leerlingen.
235

 Daarbij kan het te veel direct 

corrigeren van fouten leiden tot blokkades en demotivatie.
236

 Toch stelt Kwakernaak dat het 

direct geven van feedback effectiever is dan het feedbackmoment uitstellen evenals gespreid 

feedback geven in plaats van veel tegelijk.
237

 Bij het geven van een participatiecijfer is het 

echter onvermijdelijk dat feedback op een later tijdstip en in grotere hoeveelheid wordt 
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gegeven op het moment dat de leerling zijn cijfer krijgt of wanneer de docent met hem zijn 

‘tussenstand’ bespreekt. Bij zo’n terugkoppelingsmoment is het wel mogelijk om erop te 

letten dat de feedback aansluit bij wat de leerling heeft moeten leren (ingaan op foutief 

gevormde verledentijdsvormen zonder dat dit in de les behandeld is, heeft weinig zin) en wat 

de leerling heeft aangegeven te willen leren.
238

 Ook is het belangrijk de feedback gepast te 

doseren. Teveel verbeterpunten aankaarten, kan ertoe leiden dat de leerling de feedback naast 

zich neerlegt of bang wordt om in het vervolg nog in de doeltaal te spreken.
239

  

Een houvast bij het beoordelen van spreek- en gespreksvaardigheid kan het Europees 

Referentiekader (ERK) bieden. Het ERK in zijn huidige vorm werd in 2001 door de Raad van 

Europa gepubliceerd. Het gaat uit van een communicatieve benadering en heeft als doel een 

gemeenschappelijke basis bij het opstellen van curricula, lesprogramma’s, materialen en 

examens voor het vreemdetalenonderwijs in Europa te bieden.
240

 Volledig objectief 

beoordelen van spreek- en gespreksvaardigheid, ook met behulp van het ERK, is echter niet 

mogelijk. Het ERK is onderverdeeld in zes competentieniveaus, van A1 (via A2, B1, B2 en 

C1) naar C2; van beginner tot near native.
241

 Alle niveaus zijn voor de vaardigheden lezen, 

luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren uitgewerkt.
242

 Nieuw aan het ERK is dat 

de focus niet ligt op de fouten die een taalleerder maakt, maar dat gebruik is gemaakt van 

positieve competentiebeschrijvingen in de vorm van can-do statements.
243

 Wanneer de 

spreek- en/of gespreksvaardigheid van een leerling in een formele toetssituatie beoordeeld 

moet worden, wordt steeds meer gebruik gemaakt van aan het ERK ontleende 

beoordelingsmodellen.
244

 Voor het bepalen van een p-cijfer, wat in een informele toetssetting 

(observatie tijdens de les) gebeurt, zijn deze beoordelingsmodellen eigenlijk te omvangrijk. 

Zeker omdat de beoordelende docent gelijktijdig de les leidt en voor het p-cijfer misschien 

ook nog andere kenmerken dan spreek- of gespreksvaardigheid wil beoordelen. Volledig 

uitgaan van het ERK bij het beoordelen van uitlatingen in de moderne vreemde taal in 

lessituaties is dan ook niet realistisch. Toch kan kennis van de competentieniveaus wel een 

goede oriëntatie bieden. Het nagaan of leerlingen aan de can-do statements op een bepaald 

niveau voldoen, leent zich beter voor formele toetsen, maar wanneer een docent weet dat zijn 

leerlingen ongeveer niveau A2 moeten hebben voor gespreksvaardigheid, kan hij wel gebruik 
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maken van de beschrijving van de tekstkenmerken (productief). Hieruit kan de docent 

bijvoorbeeld opmaken dat zijn leerlingen op niveau A2 een duidelijk hoorbaar accent mogen 

hebben zolang de uitspraak duidelijk verstaanbaar is, dat er nog elementaire grammaticale 

fouten mogen worden gemaakt (behalve bij eenvoudige constructies) en dat leerlingen in hun 

uitingen kort mogen zijn en veel pauzes mogen laten vallen.
245

 Op deze manier kan het ERK 

ook richtlijnen voor het p-cijfer geven. 

 

In dit hoofdstuk is getracht te schetsen hoe binnen het mvt-onderwijs het p-cijfer een 

bijzondere plaats kan innemen. Dit heeft ermee te maken dat het p-cijfer de mogelijkheid 

biedt om ook het doeltaalgebruik in de les te beoordelen. Het voordeel hiervan is dat de 

vaardigheden spreek- en gespreksvaardigheid die zeer belangrijk worden geacht, maar minder 

lijken te worden getoetst, door middel van een p-cijfer versterkt aandacht krijgen. 

Tegelijkertijd kan het participatiecijfer de leerlingen extrinsiek motiveren om tijdens de lessen 

de doeltaal vaker te gebruiken. Het beoordelen van doeltaalgebruik is echter slechts een 

onderdeel (eventueel met extra zware weging) dat voor het bepalen van een p-cijfer zou 

kunnen worden meegeteld. Het is weliswaar hét element dat het participatiecijfer voor een 

vreemde taal onderscheidt van een participatiecijfer voor andere vakken, maar ook in het mvt-

onderwijs laten de leerlingen in de les kwaliteiten zien die eveneens beoordeeld zouden 

kunnen worden. Een leerling die in zijn moedertaal een leestekst helder kan samenvatten, 

geeft bijvoorbeeld blijk van een goede leesvaardigheid, terwijl een andere leerling altijd zijn 

huiswerk goed heeft voorbereid. Ook dit zijn elementen die net als voor andere vakken ook 

voor het mvt-onderwijs in het p-cijfer kunnen worden meegenomen. 
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3. Actuele onderwijstrends in Duitsland en Nederland 

In 1984 sprak Peter Birkel van een “Aufwertung der (...) »mündlichen Noten«.“
246

 Hij doelt 

hiermee met name op het beoordelen van de mündliche Mitarbeit tijdens de les en niet zozeer 

op het mondeling testen van kennis door middel van een overhoring aan het begin van een les 

of in een toetssetting. Dit laat zien dat de mündliche Note zoals in hoofdstuk 1 besproken geen 

nieuwe vinding is en al decennia lang in het Duitse onderwijssysteem gebruikt wordt. Een 

reden die Birkel noemt voor de toegenomen waarde van deze mündliche Note / mündliche 

Mitarbeit is dat het de leerlingen zou stimuleren actiever mondelinge bijdragen aan de lessen 

te leveren
247

: dezelfde reden die Hämmerling geeft om het participatiecijfer in Nederland in te 

voeren.
248

 Toch is er in Duitsland nog een andere reden voor het toegenomen belang van de 

mündliche Mitarbeit in de tweede helft van de 20
e
 eeuw zeer aannemelijk. Na de tijd van het 

nationaalsocialisme gold het als een opvoedkundige taak van de scholen om de leerlingen op 

te leiden tot ruimdenkende burgers die bereid zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen in 

de geest van vrijheid en democratie.
249

 Dit om een herhaling van de geschiedenis te 

voorkomen. Deze vaardigheden die een onderdeel zijn van politische Bildung en in Nederland 

pas sinds enkele jaren onder de noemer ‘burgerschap’ versterkt aandacht krijgen (zie ook 

paragraaf 3.1) kunnen expliciet worden onderwezen samen met kennis over democratie, 

vrijheid, politiek en staatskunde. In andere vakken kunnen leerlingen echter in een mündliche 

Note ook beoordeeld worden op de mate waarin zij zich kritisch opstellen, meedenken en 

actief deelnemen aan discussies, waardoor zij er blijk van geven op te groeien tot 

democratisch meedenkende en verantwoordelijke burgers.
250

 Het is gezien het nationaal-

socialistisch verleden van Duitsland daarom niet verwonderlijk dat het belang van deze 

vaardigheden al snel na de Tweede Wereldoorlog in het onderwijs belangrijker werden 

gevonden dan in Nederland.  

Het Nederlandse participatiecijfer dat pas enkele jaren in deze vorm bestaat, is met 

name op de Duitse mündliche Note geïnspireerd, maar daarnaast worden soms ook elementen 

uit de Duitse Kopfnote gebruikt. Deze Kopfnoten werden in Duitsland zelfs al gegeven 

voordat leerlingen vakspecifieke cijfers kregen.
251

 De Kopfnote is echter herhaaldelijk 

afgeschaft en weer ingevoerd, waarbij de criteria zich aanpasten aan de veranderende 
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samenlevings- en schoolcultuur.
252

 In de deelstaten die momenteel met een Kopfnote werken 

worden bijvoorbeeld vlijt en gehoorzaamheid niet meer als zodanig meegeteld. 

 Uit het voorgaande blijkt dat de mündliche Note en de Kopfnote waarop het 

Nederlandse p-cijfer geïnspireerd is uit een tijd stammen waarin klassikaal leerkrachtgestuurd 

onderwijs de norm was (en op veel scholen nog is).
253

 Traditionele onderwijsvormen worden 

echter steeds meer in twijfel getrokken en zowel in Duitsland als in Nederland worden 

onderwijsvernieuwingen doorgevoerd en proberen afzonderlijke scholen zich te profileren 

door nieuwe werkvormen aan te bieden of te werken volgens nieuwe didactische inzichten.
254

 

In dit hoofdstuk zullen vergelijkbare trends in het Duitse en Nederlandse onderwijslandschap 

worden besproken. Veel van deze trends vragen ook weer om aangepaste vormen van 

beoordeling. Voor de Nederlandse onderwijstrends zal getracht worden een inschatting te 

maken in hoeverre het p-cijfer, dat in eerste instantie gebaseerd is op Duitse cijfers die 

overwegend in leerkrachtgestuurde lessen bepaald werden, ook kan worden ingezet in 

combinatie met nieuwe en aangepaste onderwijsvormen.  

 

3.1 Kenmerken van een nieuwe leercultuur 

Winter behandelt enkele kenmerken van een neue Lernkultur, wat een overkoepelend begrip 

is voor onderwijshervormingen die al vanaf de jaren ’60, maar de laatste tijd verstrekt in 

Duitsland in de aandacht staan.
255

 In een nieuwe leercultuur gaat het niet alleen om het 

aanpassen van reeds bestaande werkvormen, maar ook om leren door leerlingen en 

onderwijzen in een nieuw verband te plaatsen, waarbij het leren duidelijk op de voorgrond 

komt te staan. Daar komt bovenop dat er een duidelijkere relatie tussen school en de 

maatschappij en haar ontwikkelingen tot stand wordt gebracht.
 256

 Deze maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals de toegenomen pluriformiteit en flexibilisering en de eisen die deze 

ontwikkelingen aan het individu stellen, worden gebruikt om een nieuwe leercultuur te 
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bepleiten.
257

 Hier wordt een duidelijke parallel met Nederlandse onderwijsvernieuwingen 

zichtbaar: in januari 2016 werd een eindadvies als eerste stap naar curriculumherziening voor 

primair en voortgezet onderwijs in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap door Platform Onderwijs2032 uitgebracht. Doel van de herziening is om het 

onderwijs beter te laten aansluiten op de 21
e
 eeuwse samenleving en haar toekomstige 

ontwikkelingen.
258

 

 Het eerste kenmerk van de nieuwe leercultuur in Duitsland dat Winter noemt, is 

zelfstandigheid. Een reden voor de sterkere focus op zelfstandigheid is de voorbereiding op 

het leven in een open, pluriforme samenleving, waarbij individualisering, flexibiliteit en 

zelfsturing steeds belangrijker worden.
259

 Zelfstandigheid kan op verschillende manieren in 

het onderwijs worden bevorderd. Zo is zelfsturing van het leerproces door leerlingen een 

belangrijke vorm van zelfstandigheid, maar ook individualisering van het onderwijs hoort bij 

dit kenmerk.
260

 Met individualisering wordt bedoeld dat iedere leerling onderwijs aangeboden 

krijgt of kan kiezen dat aansluit bij zijn eigen niveau of belevingswereld. Het kenmerk 

zelfstandigheid en het belang ervan wordt ook in het Nederlandse onderwijs steeds duidelijker 

zichtbaar. In verschillende Nederlandse onderwijspublicaties wordt bijvoorbeeld aandacht 

besteed aan zelfsturing door de leerling (ook wel geformuleerd als de leerling eigenaar maken 

van zijn leerproces) in plaats van leerkrachtgestuurd onderwijs. Hiermee wordt bedoeld dat de 

leerling leerstrategieën leert, zelf initiatieven neemt om leerdoelen te bereiken, zijn leerproces 

mede vormgeeft en hier kritisch op kan reflecteren om uiteindelijk klaar te zijn voor een leven 

lang leren.
261

 Hiervoor moeten leerlingen ook “leren leren”. Dat betekent dat zij hun eigen 

leerproces beschouwen en daarop gebaseerd handelen. Concreet houdt dit in dat leerlingen 

hun eigen leerproces bewust leren te plannen, te volgen en indien nodig bij te sturen.
 262

 

Bregje de Vries toont zich een voorstander van zelfsturing, maar pleit er wel voor om de 

leerlingen hiertoe gedifferentieerd uit te dagen. Niet iedere leerling is op hetzelfde moment al 

toe aan zelfverantwoordelijke zelfsturing. Daarom zou iedere leerling op een manier die voor 

hem aansprekend is hiertoe moeten worden gestimuleerd.
263

 De hierop aansluitende 

individualisering van het onderwijs is eveneens een thema in Nederland en wordt meestal met 

differentiatie of gepersonaliseerd leren aangeduid. Het gaat hier enerzijds om differentiatie 
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binnen de klas, maar kan ook groter worden gezien. In het kader van het project maatwerk is 

er inmiddels een dertigtal scholen met een pilot gestart waarbij leerlingen de verschillende 

vakken op verschillende niveaus kunnen volgen.
264

 Een leerling kan bijvoorbeeld zijn beste 

vak op vwo-niveau volgen, zijn zwakste op vmbo-niveau en de rest van de vakken op havo-

niveau. 

 Het volgende kenmerk van een nieuwe leercultuur in Duitsland is volgens Winter de 

oriëntatie op het proces in plaats van op het resultaat. Dit sluit in sterke mate aan op het 

voorgaande kenmerk zelfstandigheid, omdat de nadruk op het leerproces als doel heeft om 

leerlingen leercompetenties en vakoverstijgende competenties bij te brengen die de leerling in 

staat stellen zijn eigen proces te sturen en een leven lang te kunnen blijven leren.
265

 Het 

benadrukken van het aanleren van competenties bovenop het aanleren van kennis komt voor 

Duitsland niet alleen bij Winter terug, maar ook bij Eckhard Klieme et al., die het bijbrengen 

van competenties als probleemoplossing, zelfsturing en sociale competenties als onontbeerlijk 

beschouwen voor de toekomst van leerlingen.
266

 Ook in Nederland worden vakoverstijgende 

vaardigheden of competenties met het oog op de arbeidsmarkt als vaste basis voor leerlingen 

beschouwd volgens het eindadvies van het platform onderwijs2032. Het gaat hierbij om 

leervaardigheden, creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken
267

: 

competenties die aan de hand van concrete opdrachten in het onderwijs zouden moeten 

worden aangeleerd.
268

 Deze competenties komen grotendeels overeen met wat de 21st century 

skills worden genoemd.
269

 Ook de Vries constateert dat in Nederlandse onderwijsdiscussies 

het combineren van feitelijke kennis met vaardigheden en houdingen steeds meer aandacht 

krijgt. Door de kennismaatschappij wordt het belang van metacognitieve vaardigheden als 

samenwerken en reflectie steeds sterker benadrukt.
270

  

 Het derde kenmerk dat Winter voor Duitsland beschrijft is het leren in complexe 

situaties. Als voorbeeld hiervoor noemt hij projectonderwijs. Dit kan bijvoorbeeld 

vakoverstijgend gebeuren en in samenwerking met instanties buiten de school. Op deze 

manier kunnen leerlingen door middel van authentieke ervaringen leren, persoonlijke 

verbanden leggen met dat wat geleerd moet worden en problemen vanuit verschillende 
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perspectieven leren bekijken.
271

 Ook in Nederland wordt steeds meer geëxperimenteerd met 

nieuwe werkvormen waarvan projectonderwijs er een is.
272

 Daarbij pleit het Platform 

Onderwijs2032 voor een interdisciplinaire aanpak die vaak door middel van projecten 

geschiedt. Op deze manier leren leerlingen complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit 

verschillende gezichtspunten te onderzoeken en interdisciplinair te denken.
273

 

 Als laatste van vier kenmerken van een nieuwe leercultuur in Duitsland noemt Winter 

democratisering van het onderwijs. Ten dele komt dit overeen met wat het Platform 

Onderwijs2032 voor Nederland ‘burgerschap’ noemt. Leerlingen moeten leren om in een 

democratische samenleving te functioneren, kennis van staatsinrichting en democratie 

verwerven en in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid “de basiswaarden van de 

rechtstaat levend houden”.
274

 De school zou daarom een plaats moeten zijn waar leerlingen 

“leren (...) samen te leven en te werken, om te gaan met spelregels, hun eigen mening te 

vormen en die van anderen te respecteren.”
275

 Deze burgerschap is volgens Winter ook een 

element van democratisering van het onderwijs, maar daarbij komt ook dat leerlingen passend 

bij de leeftijd vormen van medezeggenschap en zelforganisatie ontwikkelen en dat leerlingen 

mede verantwoordelijk zijn voor de invulling van het onderwijs.
276

 Zelfsturing door de 

leerling is een onderdeel van democratisch onderwijs, omdat een deel van de bevoegdheden 

over het eigen leren bij de leerling wordt gelegd.
277

 Hoewel het volledige concept van 

democratisering zoals Winter het voor Duitsland beschrijft in het reguliere onderwijs in 

Nederland nog niet aan de orde lijkt te zijn, is er wel steeds meer aandacht voor zelfgestuurd 

leren en in de toekomst vermoedelijk ook voor burgerschap. 

 Naast de hierboven beschreven kenmerken van een nieuwe leercultuur spelen er 

meerdere onderwijsdiscussies waarvan er hier nog een behandeld zal worden, omdat deze 

voor de mündliche Note en het p-cijfer relevant kan zijn. Het gaat hier om de vraag of het 

geven van cijfers in het algemeen wel nuttig is. In Duitsland betwijfelen Von Saldern en 

Schulze beide bijvoorbeeld de zeggingskracht van een cijfer. Een 7 (of een Duitse 3) voor een 

proefwerk is op zichzelf niet veelzeggend. Het betekent dat de leerling zijn werk niet foutloos 

heeft gemaakt, maar dat hij een leerdoel wel behaald heeft dus er geen reden is tot 
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ongerustheid. Over de concrete kennis en vaardigheden zegt het cijfer echter niets.
278

 Daarbij 

kan hetzelfde cijfer voor twee leerlingen iets totaal anders betekenen. Een 7 kan voor de ene 

leerling een beloning zijn voor de harde arbeid en de getoonde inzet, terwijl het voor een 

ander kan betekenen dat hij zijn capaciteiten slechts minimaal heeft benut.
279

 Deze problemen 

zouden kunnen worden opgelost door cijfers van een toelichting te voorzien, maar dan zou het 

cijfer zelf eigenlijk overbodig zijn. Daarbij zijn woordrapporten volgens Von Saldern vaak 

vaag.
280

 Hij ziet dan ook een oplossing in het beoordelen van leerlingen met behulp van 

rubrics.
281

 Een ander argument dat tegen het beoordelen door middel van cijfers zou pleiten, is 

dat cijfers vooral gericht zijn op de fouten die leerlingen maken en niet op dat wat ze wel 

goed doen.
282

 Hierdoor wordt het doel van leerlingen vooral om goede cijfers te halen en 

tijdens het leren of presteren maar niet van de gebaande paden af te wijken of risico’s te 

nemen. Dit kan ten koste gaan van de nieuwsgierigheid en creativiteit van leerlingen.
283

 De 

overwegingen die aan het al of niet geven van cijfers ten grondslag liggen, lijken ook niet aan 

Nederlandse scholen voorbij te zijn gegaan. Zo start een Gelderse scholengemeenschap vanaf 

schooljaar 2017/2018 met een nieuwe stroming waarbij leerlingen, naast dat ze vakken op 

verschillende niveaus kunnen volgen en veel in projecten werken, niet meer door middel van 

cijfers, maar uitsluitend op basis van rubrics worden beoordeeld. Op deze manier is de 

beoordeling met name formatief (beoordeling/feedback tijdens het leerproces om het proces te 

kunnen bijsturen of stroomlijnen, zie ook paragraaf 3.2) en hebben de leerlingen een beter 

overzicht over wat hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Ook op enkele andere scholen in 

Nederland wordt gewerkt zonder cijfers. Opvallend is dat dit vaak samen lijkt te gaan met 

andere onderwijsvernieuwingen als bijvoorbeeld maatwerk, zelfsturing en/of 

projectonderwijs.
284

  

 

3.2 Toetsen en beoordelen in een nieuwe leercultuur 

Het doel dat Winter met het beschrijven van een nieuwe leercultuur in Duitsland beoogde, 

was om aan te tonen dat de traditionele beoordelingsvormen, waarbij de volledige regie van 

het beoordelingsproces in handen van de docent ligt en de leerlingen pas aan het einde van 

een prestatie een beoordeling krijgen, niet meer bij het actuele onderwijsaanbod passen. 
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Wanneer het bijvoorbeeld over zelfstandigheid en zelfgestuurd leren gaat, neemt hij een 

discrepantie waar tussen enerzijds de wil om het onderwijs te vernieuwen en anderzijds het 

vasthouden aan summatief beoordelen; dat wil zeggen aan het einde van een leerperiode 

toetsen of een leerdoel gehaald is.
285

 Tegenover summatief beoordelen staat formatief 

beoordelen. Dat laatste is erop gericht de leerling al tijdens het leerproces zinvolle feedback te 

geven over zijn prestaties zodat deze feedback gebruikt kan worden om het leerproces bij te 

sturen en te optimaliseren.
286

 Vereenvoudigd weergegeven zouden er volgens Winter twee 

aanpassingen moeten worden gedaan om de beoordelingssituatie beter op de nieuwe 

leercultuur aan te laten sluiten. Dit zijn zelfbeoordeling en meer aandacht voor formatief 

beoordelen. Wanneer leerlingen gestimuleerd worden eigenverantwoording over te nemen in 

hun leerproces, zou het vreemd zijn om ze volledig uit te sluiten van het proces van 

beoordeling. Leerlingen zouden daarom ook de kans moeten krijgen om mee te denken over 

de eisen waaraan prestaties moeten voldoen. Tevens zouden ze getraind moeten worden in 

zelfreflectie en beoordelingsvermogen om zich ook op dit gebied tot zelfstandige personen te 

ontwikkelen.
287

 Winter erkent echter ook dat het niet eenvoudig zal zijn om leerlingen die van 

jongs af aan gewend zijn door een docent beoordeeld te worden te activeren en te motiveren 

om in het beoordelingsproces zelf een grotere rol te spelen.
288

 

 Enerzijds zou dus in een nieuwe leercultuur met nieuwe werkvormen en 

zwaartepunten de rol van leerlingen in het beoordelingsproces vergroot moeten worden en aan 

de andere kant zou ook de beoordelende rol van de docent moeten veranderen. Wanneer 

leerlingen zelfstandiger hun leerproces vormgeven en wanneer de focus verschuift van 

eindresultaat naar leerproces, wordt formatief beoordelen door de docent belangrijker. Niet 

alleen als afsluiting van een leerperiode zou de docent zijn oordeel moeten geven, maar ook al 

tijdens het leerproces in de vorm van feedback, zodat de leerling op tijd wordt bijgestuurd en 

beter voor ogen heeft welke stappen te ondernemen zijn om de leerdoelen te bereiken.
289

 

  

Hierboven is heel beknopt en versimpeld proberen te schetsen hoe Winter een deel van de 

beoordeling in een nieuwe leercultuur voor Duitsland ziet. Vergelijkbare aanzetten en met 

name de toegenomen belangstelling voor formatief beoordelen zijn ook in het Nederlandse 
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onderwijs te vinden.
290

 De vraag die hierbij gesteld kan worden is of het participatiecijfer, dat 

in eerste instantie ontstaan is uit een Duits cijfer dat met name in leerkrachtgestuurd onderwijs 

gegeven wordt, nog wel actueel is. Hierbij moet in eerste instantie opgemerkt worden dat niet 

iedere middelbare school in Nederland onderwijsvernieuwingen even snel doorvoert en dat 

aanzetten tot onderwijsvernieuwingen niet alleen worden gesteund, maar ook op veel protest 

kunnen stuiten.
291

 Naar alle waarschijnlijkheid staat op veel Nederlandse scholen docent-

gestuurd onderwijs centraal. In deze scholen is in ieder geval aan een aantal voorwaarden 

voldaan om met het p-cijfer te kunnen werken. Daarbij lijken op basis van de intentie van het 

p-cijfer (zie inleiding) de literatuur over de mündliche Note (zie hoofdstuk 1) en 

onderwijstrends en -discussies (zie paragraaf 3.1) het p-cijfer en enkele onderwijs-

vernieuwingen elkaar absoluut uit te sluiten, maar elkaar in sommige gevallen zelfs te 

versterken. Zoals reeds in de inleiding beschreven, worden met het p-cijfer niet alleen 

afsluitende toetsen beoordeeld, maar ook kennis en vaardigheden die de leerlingen over een 

langere periode laten zien. Hierdoor tellen ook kwaliteiten van leerlingen mee in het vakcijfer 

die anders niet zouden worden meegenomen. De toegenomen aandacht voor het leerproces en 

competenties sluit hier prima op aan. Er is namelijk geen vaste regelgeving voor wat er in het 

participatiecijfer moet worden meegeteld. Dit cijfer kan daardoor relatief smal worden 

uitgelegd, maar ook heel breed. Bij een smalle benadering zou het alleen gaan om 

vakspecifieke prestaties, maar bij een brede benadering kunnen ook vakoverstijgende 

vaardigheden of competenties meegenomen worden die niet specifiek bij een bepaald vak 

worden aangeleerd. Hierbij valt te denken aan teamspelerskwaliteiten, voorbereiding en 

inzet.
292

 Met relatief weinig aanpassingen kunnen ook competenties die in het kader van 

onderwijsvernieuwingen een steeds groter belang worden toegedicht (vaak 21st century skills) 

in p-cijfers voor verschillende vakken worden opgenomen. Voorbeelden van deze 

competenties zijn creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken 

zoals in het eindadvies van Ons Onderwijs2032 genoemd. Ook de uitingen van burgerschap 

(omgaan met regels, eigen mening kunnen vormen en die van anderen respecteren) zouden op 

deze manier kunnen worden beoordeeld. Om deze competenties goed te kunnen beoordelen, 

moeten ze echter wel helder en eventueel met behulp van indicatoren geformuleerd zijn.
293

 

Daarbij kunnen niet alle te beoordelen competenties in iedere lessituatie worden geobserveerd 

en is de obsevatiecapaciteit van docenten beperkt: het is onmogelijk om heel veel kenmerken 
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tegelijk te observeren,
294

 dus zouden er wat betreft de te beoordelen competenties keuzes 

moeten worden gemaakt. 

Zelfsturing door de leerling is een andere onderwijstrend en tevens een 21st century 

skill die mogelijk met het p-cijfer te combineren is. Ook tijdens het werken aan eigen 

opdrachten en eigen leerdoelen kan de docent de leerlingen observeren op participatie en de 

kwaliteit van tussentijdse vragen, antwoorden en ideeën registreren. Wanneer een les of 

lesperiode niet leerkrachtgestuurd is, heeft de docent zelfs meer tijd om de individuele 

leerlingen goed te observeren en de resultaten als uitgebreide feedback aan de leerling terug te 

koppelen, zodat het p-cijfer niet alleen een summatieve, maar ook een formatieve beoordeling 

is waar de leerlingen in hun eigen leerproces iets aan hebben. Eenzelfde principe lijkt op 

projectonderwijs van toepassing. Enerzijds kan de docent in deze situaties de 

samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen goed observeren, maar juist ook de individuele 

bijdragen, zodat een leerling niet alleen op het eindproduct beoordeeld hoeft te worden, maar 

ook op de getoonde kennis en kwaliteiten tijdens het leerproces.  

Lastiger lijkt het om het participatiecijfer in te voeren op scholen die zonder cijfers 

werken. Toch gaat het hier niet om een onoverbrugbare paradox. Ook op scholen zonder 

cijfers worden leerlingen op een bepaalde manier beoordeeld, al zijn de cijfers dan vaak door 

rubrics of woordrapporten vervangen. Beoordelingen voor het p-cijfer die uit observaties naar 

voren komen hoeven niet noodzakelijkerwijs naar een cijfer te worden vertaald. Ze kunnen 

ook als woordrapport of in de vorm van rubrics als een p-resultaat of als p-feedback aan de 

leerling worden teruggekoppeld. Op deze manier wordt meteen het probleem van 

subjectiviteit deels ondervangen. De observaties die de docent doet, blijven weliswaar licht 

gekleurd en subjectief, maar deze hoeven niet meer naar een cijfer dat de schijn van 

objectiviteit heeft te worden vertaald.  

 

Uit het voorgaande mag naar voren zijn gekomen dat het p-cijfer zich in principe met veel 

actuele onderwijstrends en -vernieuwingen laat combineren. Omdat er geen vaste formules en 

criteria voor het bepalen van het p-cijfer zijn, gaat het om een flexibel cijfer dat relatief 

eenvoudig aan verschillende onderwijsvormen kan worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld 

summatief worden ingezet, maar ook formatief, wat goed aansluit bij verschillende 

onderwijstrends. Daarnaast kunnen de vaardigheden en competenties die met het p-cijfer 

worden beoordeeld afhankelijk van de klas, docent, school en onderwijsvorm worden 
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bepaald. Een p-cijfer op de ene school kan zo een heel andere inhoud krijgen dan op een 

andere school. Of het participatiecijfer in combinatie met onderwijsvernieuwingen echter nog 

zinvol is, hangt af van de reden waarom het is ingevoerd. Wanneer het doel uitsluitend is 

geweest om de leerlingen te motiveren actiever mee te doen, zou het kunnen zijn dat deze 

functie inmiddels door andere vernieuwingen is overgenomen. In veel gevallen zal dit cijfer 

echter zijn ingevoerd om een completer beeld van de prestaties van leerlingen te krijgen, 

zodat er recht gedaan kan worden aan andere kwaliteiten van leerlingen (naast kennis). In dat 

geval blijft het p-cijfer, dat in sommige gevallen misschien geen cijfer, maar p-feedback is, 

zeker nuttig. Ook wanneer verschillende onderwijsvernieuwingen andere producten ter 

beoordeling opleveren, zoals creatieve eindresultaten van projecten of portfolio’s en verslagen 

waarin ontwikkeling is vastgelegd, kan een p-cijfer zinvol blijven. Dit cijfer is namelijk 

overwegend door middel van observaties tot stand gekomen en geeft de docent daarom 

informatie die op een andere manier moeilijk kan worden ingewonnen. Hier gaat het 

bijvoorbeeld om de kwaliteit van vragen en antwoorden in de les, het aantal keren dat een 

leerling hulp vroeg of aanbood en of de leerling zich aan gemaakte afspraken en deadlines 

heeft gehouden. Op basis van iets anders dan observatie is deze informatie eigenlijk niet te 

verkrijgen.  
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Deel II 
 

Het participatiecijfer in de praktijk 
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4. Het participatiecijfer op Nederlandse scholen 

In deel I van dit onderzoek is aan de hand van (deels kritische) literatuurstudie beschreven hoe 

in Duitsland de mündliche Note tot stand kan komen en hoe dit proces ook op het Nederlandse 

p-cijfer van toepassing zou kunnen zijn. Ook is er in hoofdstuk 2 en 3 op basis van literatuur 

respectievelijk aandacht besteed aan de beoordeling van spreek- en gespreksvaardigheid voor 

een p-cijfer in mvt-lessen en de combinatie van dit cijfer met actuele onderwijs-

ontwikkelingen en -trends. In deel II wordt vervolgens de stap naar de praktijk gezet: niet 

meer op grond van literatuur, maar aan de hand van docentervaringen zal het p-cijfer worden 

besproken. De opbouw van deel II (hoofdstuk 4) volgt globaal de opbouw van deel I en voor 

een groot deel zullen dezelfde thema’s worden behandeld. In paragraaf 4.1 zal eerst de 

methode van data-verzameling worden beschreven en daarna zal in paragraaf 4.2 worden 

ingegaan op de reden van Nederlandse docenten om het p-cijfer in te voeren. Vervolgens 

worden de beoordelingscriteria waar mee gewerkt wordt besproken (paragraaf 4.3), de reactie 

van leerlingen en ouders en andere betrokkenen (paragraaf 4.4), het observatieproces 

(paragraaf 4.5), de samenwerking met collega’s (paragraaf 4.6), het gebruik van de doeltaal 

bij moderne vreemde talen (paragraaf 4.7) en het participatiecijfer als onderwijsvernieuwing 

(paragraaf 4.8). In paragraaf 4.9 worden de successen met het p-cijfer, maar ook de 

problemen en valkuilen behandeld en in paragraaf 4.10 wordt tot slot beschreven hoe de 

toekomst van het participatiecijfer eruit kan zien.  

Het doel van deel II is niet om een oordeel uit te spreken over de manier waarop 

docenten in Nederland met het p-cijfer omgaan. Dit hoofdstuk wil de stand van het p-cijfer in 

Nederland, een onderdeel van de Nederlandse schoolpraktijk dat nog niet eerder onderzocht 

werd, overzichtelijk maken en is daarmee met name beschrijvend. Waar mogelijk zal de 

praktijk echter met de literatuur worden vergeleken. Wanneer de praktijk van de literatuur 

afwijkt, betekent dit echter niet dat het participatiecijfer ‘verkeerd’ wordt toegepast. Iedere 

docent heeft een eigen manier van lesgeven ontwikkeld en ook methoden die niet in de 

literatuur beschreven staan of zelfs in de literatuur worden afgeraden, blijken in de praktijk in 

sommige gevallen juist prima te werken. Daarnaast zijn de resultaten uit de interviews die 

voor dit hoofdstuk gehouden zijn niet generaliseerbaar, omdat iedere docent het 

participatiecijfer op een eigen manier hanteert en docenten die wel met dit cijfer werken, maar 

niet aan dit onderzoek hebben meegewerkt het cijfer op een andere manier kunnen inzetten 

dan de geïnterviewde docenten.  
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Dit hoofdstuk geeft een inkijk in de lespraktijk van docenten die met het nieuwe fenomeen 

participatiecijfer werken om zo te onderzoeken wat de mogelijkheden, grenzen, problemen en 

positieve effecten zijn. Dit kan voor het onderwijsveld relevant zijn, omdat dit hoofdstuk tips 

en aanbevelingen voor het werken met het p-cijfer kan opleveren. Ook wetenschappelijk is dit 

hoofdstuk daarnaast van nut, doordat het ervaringen en problemen blootlegt die 

wetenschappelijk verder onderzocht kunnen worden of zelfs vervolgonderzoek behoeven.  

   

4.1 Methode 

Om de stand van het participatiecijfer in Nederland in kaart te kunnen brengen, is er geen 

literatuur voorhanden. Informatie hierover kan nagenoeg uitsluitend uit de eerste hand worden 

ingewonnen. Om gegevens over het participatiecijfer in Nederland te verkrijgen zijn er 

daarom op vijf verschillende scholen interviews gehouden met individuele docenten die met 

het p-cijfer werken. Het ging hierbij overwegend om semigestructureerde interviews die in 

sommige gevallen duidelijke kenmerken van een ongestructureerd of vrij interview 

vertoonden. Er is gekozen om interviews op een vijftal scholen af te nemen. Meer zou gezien 

de beschikbare tijd en middelen niet realistisch zijn. Docenten van vijf verschillende scholen 

kunnen echter een behoorlijk betrouwbaar beeld van de stand van het participatiecijfer in 

Nederland geven, temeer daar het participatiecijfer in Nederland niet breed verbreid lijkt te 

zijn: het Duitsland Instituut Amsterdam weet van twaalf scholen in Nederland dat er met het 

p-cijfer gewerkt wordt. In de praktijk zullen dat er wat meer zijn, maar het gaat hier echt nog 

om een klein aantal. Toch is dit aantal van vijf scholen (en überhaupt het kleine aantal scholen 

dat in Nederland met het p-cijfer werkt) te klein om algemeen geldende uitspraken te kunnen 

doen over het werken met het participatiecijfer. De resultaten van dit hoofdstuk zijn dan ook 

niet generaliseerbaar. 

 De scholen waarop de interviews zijn afgenomen zijn geselecteerd aan de hand van 

gegevens van het DIA. Bij de selectie is geprobeerd er met name op te letten dat de 

geïnterviewde docenten al enige ervaring met het p-cijfer hebben opgedaan. Uiteindelijk is er 

niet met deze voorkeursselectie gewerkt vanwege tijdgebrek van een docent die al een paar 

jaar met het p-cijfer werkt en overspannenheid van een andere ervaren docent. Daarom 

hebben enkele geïnterviewde docenten slechts krap een jaar ervaring met het 

participatiecijfer. Ook een goede spreiding aanbrengen in de vakken die deze docenten 

onderwijzen, bleek onmogelijk. Bij het DIA staan als contactpersonen overwegend docenten 

Duits geregistreerd. De meeste contactpersonen hebben weliswaar collega’s van andere 

vakken die ook met het p-cijfer werken, maar de meeste ervaring ligt vaak bij de secties 
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Duits. Dit is ook niet vreemd, aangezien het idee van het p-cijfer vanuit Duitsland via het DIA 

naar Nederland is gekomen.  

 Uiteindelijk is er een vijftal scholen bezocht waar interviews zijn gehouden. Het betrof 

drie scholengemeenschappen, één categoraal gymnasium en één mbo-school. Op vier van de 

vijf scholen waar interviews zijn afgenomen is slechts één docent geïnterviewd. Op de vijfde 

school is er één uitgebreid interview gehouden, maar was het daarnaast mogelijk om kort nog 

vier andere collega’s vragen te stellen. Deze vier korte interviews behandelden met name de 

beoordelingscategorieën waarmee de docenten werken en het doel dat zij met het p-cijfer 

hopen te bereiken of al bereikt hebben.  

 Van alle interviews zijn audio-opnamen gemaakt die vervolgens getranscribeerd zijn 

en gecodeerd zoals beschreven door Werner Früh.
295

 Bij de transcriptie zijn denkpauzes, 

correcties en versprekingen weggelaten, omdat deze niet relevant zijn voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvraag. De transcripties en coderingen zijn als bijlagen bij dit onderzoek 

toegevoegd.  

 

4.2 Redenen voor de invoering van een participatiecijfer 

Hämmerling introduceerde het p-cijfer via de website van het DIA in 2014 als reactie op een 

rapport van de onderwijsinspectie dat een gebrekkige motivatie bij Nederlandse scholieren 

blootlegt. Zij ziet het participatiecijfer als een middel om leerlingen tijdens de lessen te 

activeren en daarmee ook te motiveren.
296

 Dit is echter niet de enige reden die zij aanhaalt. 

Het p-cijfer zou ook “kritische denkers [kweken] die niet bang zijn om een goed 

onderbouwde mening uit te dragen”
297

 en is niet slechts een momentopname, maar houdt 

rekening met de leerontwikkeling die een leerling gedurende een paalde onderwijsperiode 

doormaakt.
298

  

De redenen die Nederlandse docenten
299

 aangeven om met het p-cijfer te beginnen, 

komen behoorlijk met Hämmerlings visie overeen. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien 

veel van hen via Hämmerling en haar bijscholingen vanuit het DIA met het p-cijfer kennis 

hebben gemaakt. Toch leggen de verschillende docenten het zwaartepunt anders en heeft niet 

iedereen exact hetzelfde doel voor ogen dat ze met dit cijfer hopen te bereiken. De meeste 
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docenten zien in ieder geval in het p-cijfer een middel om de leerlingen die zij als bijzonder 

passief beschouwen te stimuleren actiever aan de lessen deel te nemen. Een docent Duits op 

het mbo verwoordt dat als volgt: “Wij hebben echt consumerende leerlingen; er wordt niets 

van hen verwacht” en “in de les is de docent het middelpunt en daar moet je eigenlijk 

vanaf”.
300

 Daarnaast geeft hij, evenals een docent Duits van een scholengemeenschap aan het 

cijfer te gebruiken om de leerlingen door hun actievere houding medeverantwoordelijk te 

maken voor het verloop van de les en de lesopbrengsten. Het doel van de scholen-

gemeenschap is dan ook om de leerlingen op die manier meer rendement uit de lessen te laten 

halen en zo ook het hoge aantal schriftelijke toetsen te kunnen verminderen. 

 In combinatie met het doel om de leerlingen te activeren, worden ook vaak 

‘motiveren’ en ‘motivatie’ genoemd. Idealiter verhoogt het participatiecijfer namelijk ook de 

motivatie van de leerling voor een bepaald vak. Klassiek wordt er onderscheid gemaakt tussen 

extrinsieke en intrinsieke motivatie. Bij de eerste vorm wil de leerling alleen een doel 

bereiken vanwege bepaalde positieve gevolgen (bijvoorbeeld een beloning, ouders trots 

maken) of om negatieve gevolgen te vermijden (straf, zittenblijven).
301

 Bij intrinsieke 

motivatie daarentegen werkt de leerling hard om een doel te bereiken uit interesse of hij ziet 

het bereiken van het doel als een uitdaging en het doel behalen geeft bevrediging.
302

 Een 

docent Natuur, leven en techniek (NLT)
303

, die zelf als afstudeerproject in zijn klassen 

onderzoek deed naar motivatie door het participatiecijfer geeft aan dat het een utopie zou zijn 

om te verwachten dat je alle leerlingen intrinsiek kunt motiveren. Hij haalt echter een model 

van Ryan en Deci aan dat verschillende gradaties van extrinsieke motivatie beschrijft. Bij de 

meest extrinsieke gradatie worden leerlingen uitsluitend gedreven door de verwachtingen van 

anderen en de angst voor bestraffing.
304

 In een stadium van extrinsieke motivatie dat deze 

docent bij zijn leerlingen door een p-cijfer hoopt te bereiken, worden de leerlingen weliswaar 

gedreven door eisen en verwachtingen van anderen, maar snappen zij ook waar deze 

verwachtingen vandaan komen. Zij staan hier dan ook welwillend tegenover en ze hebben de 

verwachtingen die aan hen worden gesteld voor een deel geïnternaliseerd.
305

     

Naast deze reden komt bij een aantal docenten terug dat dit cijfer de leerlingen ook 

beloont voor zaken die zij niet per definitie voor een toets hebben moeten of kunnen leren. 
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Het kan hier gaan om onderdelen van de 21st century skills, maar veel docenten geven ook 

aan inzet te willen belonen. Dezelfde docent NLT zei bijvoorbeeld:  

 

Ik wil ook graag de dingen kunnen belonen die niet per se in een examenachtig cijfer 

zitten. Ik vind iemand die veel inzet toont die kan later verder komen dan iemand die 

niks doet en overal tienen voor haalt en dat verschil wil ik graag belonen op een of 

andere manier.
306

 

 

Een docent Duits op een categoraal gymnasium ziet het p-cijfer ook als een manier om 

leerlingen te belonen, maar dan met name voor de ontwikkeling die zij doormaken. Hij 

betrekt hierbij ook de functie van formatief toetsen en formatieve feedback die het p-cijfer 

kan hebben: zo’n cijfer in combinatie met feedback kan laten zien waar een leerling in zijn 

ontwikkeling voor een bepaald vak staat en welke stappen hij nog kan zetten. Hoewel de 

andere docenten het niet zo uitgebreid verwoorden en de nadruk vooral op de actievere 

participatie van leerlingen leggen, is deze docent toch niet de enige die op deze manier naar 

het p-cijfer kijkt. De eerder aangehaalde docent NLT spreekt van een ‘groeicijfer’ en ook de 

meeste collega’s van dezelfde school geven aan dat ‘groei’, ‘ontwikkeling’ of ‘progressie’ een 

belangrijk element is dat zij in hun beoordeling laten meewegen.  

   

Uit het voorgaande blijkt dat de geïnterviewde docenten soms verschillende redenen geven 

waarom zij ervoor gekozen hebben het p-cijfer in te voeren. Eén element, namelijk het 

stimuleren van leerlingen om actiever aan de lessen deel te nemen, komt echter bij nagenoeg 

iedere docent terug. Hierin ziet het ernaar uit dat het participatiecijfer, dat gemodelleerd is 

naar de Duitse mündliche Note, met name een reactie is op het ook door het OECD aan de 

kaak gestelde Nederlandse probleem van ongedisciplineerde en ongemotiveerde leerlingen. In 

Duitsland lijkt dit, in ieder geval oorspronkelijk, niet het primaire doel van de mündliche Note 

te zijn. Met name het opleiden tot mondige burgers en “kweken van kritische denkers” zoals 

Hämmerling het ook verwoordt, lijkt daar een belangrijk doel zijn (zie ook de inleiding van 

hoofdstuk 3).
307

 Geen van de geïnterviewde Nederlandse docenten geeft dit echter expliciet 

als reden voor de invoering van het participatiecijfer of als te behalen doel aan. 
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4.3 Beoordelingscriteria en weging 

Zoals al in de inleiding vermeld, zijn er geen vaste richtlijnen die beschrijven hoe een p-cijfer 

moet worden gegeven of aan welke criteria leerlingen moeten voldoen. Iedere school of 

docent is zodoende vrij het p-cijfer naar eigen inzicht vorm te geven. Tijdens de 

nascholingsbijeenkomsten van het DIA hebben docenten inspiratie kunnen opdoen aan de 

hand van beoordelingsmodellen van Duitse collega’s en werden er enkele good practices uit 

Nederland getoond. Uit de interviews met de docenten die deze nascholing hebben gevolgd, is 

duidelijk gebleken dat ze daaruit inspiratie hebben kunnen putten. Op veel scholen is een 

aardige overlap van criteria die in de bepaling van een p-cijfer worden meegenomen. Toch 

verschillen alle beoordelingsformulieren ook behoorlijk van elkaar en zijn ze soms duidelijk 

aangepast aan de doelgroep. Een beoordelingscriterium dat in ieder geval bij alle docenten 

terugkomt is een actieve deelname aan de les. In een enkel geval is dit één eigen 

beoordelingselement, maar in de meeste gevallen is dit uitgesplitst in kenmerken als ‘stelt 

vragen’, ‘levert mondelinge bijdragen’ en ‘let op tijdens de les’. Hierbij speelt vaak niet alleen 

kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de vragen en antwoorden een rol. Met name binnen een 

van de scholengemeenschappen wordt duidelijk aandacht aan de kwaliteit besteed. In de 

rubric waarmee beoordeeld wordt, is een hele categorie aan de inhoud van de bijdragen 

gewijd en wordt er gekeken naar de mate van inhoudelijke correctheid, het gebruik van 

vaktaal en de relevantie van de reactie. Op de mbo-school (niveau 3) daarentegen speelt de 

kwaliteit van de bijdragen een ondergeschikte rol. Het feit dat een leerling meedoet in de les 

en daarmee interesse toont, is een doel op zich dat het belonen waard is door middel van een 

positieve beoordeling in die categorie.   

 Een ander beoordelingselement dat overal terugkomt is de mate waarin de leerling 

voorbereid naar de les komt. Iedere docent werkt met een beoordelingsmodel waarin niet 

alleen gekeken wordt of de leerlingen hun huiswerk hebben gedaan, maar ook of zij de juiste 

materialen bij zich hebben. Dit kan als een voorwaarde worden gezien voor actieve deelname 

aan de les. Een leerling die niet goed is voorbereid zal immers naar verwachting ook weinig in 

te brengen hebben in de les. Naast de voorbereiding zijn er ook twee docenten die in het p-

cijfer aandacht besteden aan reflectie op het gemaakte werk. Op een scholengemeenschap 

wordt gekeken hoe de leerlingen op hun leerresultaten reflecteren en of zij hun fouten 

verbeteren. Op een categoraal gymnasium laat een docent Duits zijn leerlingen eens per twee 

weken een schrift inleveren, waarin zij beschrijven wat ze geleerd hebben, wat daarbij goed 

ging en wat ze lastig vonden. Ook de kwaliteit van de reflectie wordt meegenomen in het p-

cijfer. 
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 De twee bovengenoemde criteria (actieve deelname en voorbereiding) komen als enige 

in de beoordelingsmodellen van alle geïnterviewde docenten terug. Daarnaast wordt er door 

verschillende docenten op een aantal andere kenmerken beoordeeld. Het gaat hier met name 

om de kenmerken, samenwerking, zelfstandigheid, de bereidheid verantwoordelijkheid te 

nemen, sociaal gedrag (bijvoorbeeld behulpzaamheid en respectvol in de omgang met docent 

en medeleerlingen) en het spelen met de mobiele telefoon (alleen op de mbo-school). Voor 

veel van deze beoordelingscriteria geldt dat ze geïnspireerd zijn op voorbeelden van 

beoordelingsmodellen van Duitse docenten voor het bepalen van een mündliche Note. Toch 

zijn deze criteria in principe vakonafhankelijk en zouden daarmee ook onderdeel van een 

Duitse Kopfnote kunnen zijn. Zoals echter in hoofdstuk 1 toegelicht, is in Duitsland de grens 

tussen Kopfnote en mündliche Note niet altijd even scherp en hoewel het Nederlandse p-cijfer 

dichter bij de Duitse mündliche Note lijkt te liggen, heeft het zeker ook raakvlakken met de 

(moderne) Kopfnote. Het mee laten wegen van kenmerken als samenwerken en 

zelfstandigheid sluit ook goed aan bij de actuele onderwijsontwikkelingen met meer aandacht 

voor de 21
st 

century skills, waartoe samenwerking en zelfregulatie behoren. 

 Een criterium dat wel vakspecifiek is, maar niet bij iedere mvt-docent in het 

beoordelingsmodel is opgenomen, is de mate waarin de leerlingen de doeltaal gebruiken en de 

kwaliteit van de uitingen in de doeltaal. In paragraaf 4.7 zal dit uitvoeriger worden 

beschreven. 

 

In Duitsland maakt de mündliche Note een aanzienlijk deel van het uiteindelijke vakcijfer uit. 

In extreme gevallen kan dit aandeel zelfs oplopen tot tachtig procent.
308

 Op de Nederlandse 

scholen die met het participatiecijfer werken verschilt de weging sterk. In de meeste gevallen 

is voor een lichte weging gekozen. Hierbij valt te denken aan dezelfde weging als een enkel 

proefwerk of een enkele schriftelijke overhoring (SO). De geïnterviewde mbo-docent laat het 

p-cijfer zelfs helemaal niet meewegen, maar gebruikt het als een advies of de leerlingen een 

hoger niveau aan zouden kunnen of niet. De voornaamste reden die wordt opgegeven voor de 

keuze voor een lichte weging van het p-cijfer is de angst voor protesten vanuit schoolleiding, 

collega’s of ouders. Op Nederlandse scholen gaat het om een (nog?) relatief onbekend cijfer 

dat niet door iedere docent wordt gehanteerd. Daarbij berust het cijfer op metingen door 

middel van observatie, waardoor een bepaalde mate van subjectiviteit nooit volledig kan 

worden voorkomen. Om te zorgen dat het p-cijfer geaccepteerd wordt en niet op teveel 
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weerstand stuit, koos een aantal docenten voor een minder zware weging. Zij geven echter 

aan dat zij verwachten dat het p-cijfer meer effect zal hebben wanneer het zwaarder meetelt. 

Op een scholengemeenschap in het Noorden van Nederland is dit het geval. Inmiddels wordt 

hier al een paar jaar door een groepje docenten met dit cijfer gewerkt en telt het vijftig procent 

mee. De reden hierachter is dat leerlingen het cijfer volgens de docenten anders niet serieus 

zullen nemen. Deze school, die net als Duitse scholen dit cijfer ongeveer even zwaar als 

schriftelijke toetsen laat meetellen, lijkt in Nederland echter een uitzondering te zijn. De 

scholengemeenschap die daarna de zwaarste weging aan het p-cijfer geeft, heeft voor een 

weging van vijftien procent gekozen, waarbij de eerste periode als proefperiode geldt en het 

cijfer pas vanaf de tweede periode ook daadwerkelijk meetelt voor het eindcijfer. Bij de 

overige geïnterviewde docenten telt het p-cijfer als een schriftelijk proefwerk of een SO mee 

(en in één geval wordt het p-cijfer niet als cijfer, maar als een advies gegeven). In de praktijk 

betekent dit vaak dat het participatiecijfer een geringe invloed op het gemiddelde eindcijfer 

van een leerling heeft. 

 

4.4 Reacties van leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding 

In de Duitse deelstaten is de mündliche Note een vast principe dat samen met schriftelijke 

toetsen het eindcijfer voor een schoolvak bepaalt. De leerlingen krijgen een mündliche Note in 

iedere jaarlaag en voor nagenoeg ieder vak. Ook de meeste ouders zullen dit principe nog 

kennen uit hun eigen schooltijd. In Nederland is dit anders. Leerlingen en ook hun ouders zijn 

gewend dat toetsen op Nederlandse scholen vooraf worden aangekondigd. Normaalgesproken 

kan men zich ook op een toets voorbereiden door de behandelde stof te leren of door 

bijvoorbeeld een spreekbeurt thuis te oefenen. Het participatiecijfer waarbij leerlingen ook in 

de les beoordeeld worden zonder zich daarvoor speciaal te hebben kunnen voorbereiden is in 

Nederland een nieuw fenomeen. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat iedereen direct 

enthousiast over het participatiecijfer is. Docenten die besluiten met het p-cijfer te gaan 

werken staan dan ook voor de uitdaging hiervoor acceptatie te winnen bij schoolleiding, 

collega’s, ouders, maar bovenal bij de leerlingen.  

 Tegen de verwachting van de docenten in die het p-cijfer in hun lessen hebben 

ingevoerd, bleven echt heftige protesten uit. Het merendeel van de leerlingen leek het 

participatiecijfer zonder morren te accepteren en stond er relatief onverschillig tegenover. In 

de meeste klassen waren er echter ook een paar leerlingen die zich licht tegen een p-cijfer 

verzetten, omdat zij zich daardoor te zeer gecontroleerd voelden en er tegenop zagen actief te 

moeten meedoen tijdens de les. Daartegenover stonden vaak ook leerlingen die juist 
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enthousiast waren en verwachtten door het p-cijfer een beter eindresultaat te kunnen halen. 

Een verklaring die een docent aandraagt voor de relatief gemakkelijke acceptatie onder 

leerlingen is het feit dat het p-cijfer niet zwaar meetelt (op de meeste scholen). Een docent 

NLT geeft aan het p-cijfer in de vierde klas te hebben ingevoerd wanneer de leerlingen voor 

het eerst het vak NLT krijgen. Om deze reden kennen de leerlingen het vak niet anders dan 

dat er naast de geplande toetsen en inlevermomenten ook een p-cijfer wordt gegeven. Dit kan 

de acceptatie vergemakkelijken en zou ook een reden kunnen zijn om, wanneer een docent 

met het p-cijfer wil werken, dit meteen vanaf het moment dat de leerlingen met een nieuw vak 

beginnen in te voeren. Twee andere docenten verklaren het uitblijven van hevige weerstand 

door de manier waarop het p-cijfer naar de leerlingen toe gecommuniceerd is: door de 

voordelen te benadrukken, duidelijk aan te geven wat het doel is en het te presenteren als een 

beloning. 

  Niet alleen leerlingen kunnen een mening over het p-cijfer hebben, maar ook 

ouders.
309

 Toch geven alle docenten aan dat zij verrassend weinig reacties van ouders, positief 

dan wel negatief, hebben gehad. Zij hadden verwacht zeker bij ouders op weerstand te stuiten. 

Deze weerstand bleef echter uit. In alle gevallen is besloten de invoering van het p-cijfer niet 

in de schoolgids of in een speciale brief of e-mail aan de ouders te communiceren. Het feit dat 

hun kind bij tenminste één vak ook door middel van een participatiecijfer wordt beoordeeld, 

hebben de ouders van hun eigen kind te horen gekregen of ze hebben het via een 

cijferadministratiesysteem als Magister kunnen zien. Enkele docenten geven aan op 

ouderavonden een paar vragen over het p-cijfer te hebben gehad. Het ging hierbij in alle 

gevallen echter niet om het principe, maar om het feit dat ouders vonden dat hun kind een te 

laag p-cijfer had gekregen. De docent kon steeds door middel van eigen aantekeningen de 

ouders uitleggen hoe hij tot een bepaald p-cijfer gekomen is.  

 

Een andere groep van waaruit ook reacties op de invoering van het p-cijfer zijn gekomen, is 

de groep van collega’s. Het zal niet verrassend zijn dat de reacties vanuit andere docenten 

behoorlijk verschillend waren. Een aanzienlijk deel van de docenten was geïnteresseerd in het 

principe, maar ook veel collega’s zagen er geen heil in en hadden geen zin in het “gedoe”,
310

 

waarmee ze waarschijnlijk met name doelden op het extra werk dat het bijhouden van het p-

cijfer met zich meebrengt. Dit was met name het geval op de mbo-school waar een van de 

geïnterviewden werkzaam is. Toch was dit niet de enige school waar collega’s niet direct 
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enthousiast van het idee van een participatiecijfer werden. Op een scholengemeenschap, waar 

zeker ook veel interesse bestond, waren er eveneens docenten die niets van deze 

onderwijsvernieuwing wilden weten en er niet in geïnteresseerd waren hun beproefde 

onderwijsconcept, waarmee ze al jaren werkten, aan te passen. Daarnaast kwam er vanuit 

verschillende docenten van een categoraal gymnasium kritiek op het gebrek aan objectiviteit 

en bewijsbaarheid en het feit dat niet alleen vakinhoud, maar voor een deel ook gedrag wordt 

beoordeeld. De neuzen van collega’s op de verschillende scholen die wel in het 

participatiecijfer geïnteresseerd waren, stonden ook niet per definitie dezelfde kant uit. Dit 

wordt in paragraaf 4.6 besproken. 

 

Wanneer een docent besluit het p-cijfer in zijn lessen te willen invoeren, ontkomt hij er niet 

aan zijn leidinggevenden (afdelingshoofd en vaak ook schoolleiding) om toestemming te 

vragen of tenminste in te lichten. Ook in dit geval waren de reacties verscheiden. Op één 

scholengemeenschap was de coördinator onderwijs enthousiast over het idee en heeft actief 

meegedacht over de vormgeving. Op andere scholen wees de directie het participatiecijfer 

zeker niet af, maar werd er wel bezorgdheid uitgesproken. Deze bezorgdheid bestond volgens 

de geïnterviewde docent met name uit angst voor boze reacties van ouders of negatieve 

beoordelingen door de inspectie bij gebrek aan objectiviteit. Ook het bezwaar dat zo’n cijfer 

nergens wettelijk is vastgelegd en vanuit de school en docenten zelf wordt ingevoerd, waren 

redenen voor schoolleidingen om wat terughoudend te zijn. Op iedere school is wel groen 

licht gegeven om bij wijze van een pilotproject het participatiecijfer in te voeren, maar geen 

van de schoolleidingen heeft tot nog toe het idee opgevat om zo’n cijfer schoolbreed in te 

voeren of te gebruiken als uniek kenmerk van de school. Het is natuurlijk ook mogelijk dat op 

een aantal scholen docenten die het p-cijfer zouden willen invoeren hiervoor geen 

toestemming van de schoolleiding hebben gekregen. Voorbeelden hiervan waren echter voor 

dit onderzoek niet bekend. 

  

4.5 Het beoordelingsproces 

Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat het proces van beoordelen op basis van observaties, zoals 

nodig is voor het participatiecijfer, niet eenvoudig is. Op verschillende gebieden moeten 

keuzes worden gemaakt: er moet bijvoorbeeld besloten worden op welke criteria gelet wordt 

tijdens de observaties en hoe deze vervolgens uitmonden in een cijfer. Ook zijn er 

verschillende kwaliteitscriteria waarmee idealiter rekening wordt gehouden en is er een groot 

aantal beoordelingsfouten die nooit volledig kunnen worden vermeden.  
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4.5.1 Observatie 

Zoals in paragraaf 1.2 beschreven, zijn er verschillende vormen van observatie. Voor het 

bepalen van een mündliche Note en daarmee ook voor het bepalen van een p-cijfer wordt 

systematische observatie aanbevolen.
311

 Dit houdt in dat er een onderzoeksvraag centraal staat 

en dat, om deze te beantwoorden, observaties gedetailleerd worden vastgelegd.
312

 Over het 

feit dat volledig systematisch observeren door de onderwijzende docent tijdens zijn eigen 

lessen onmogelijk is, lijken de auteurs die zich met dit thema hebben beziggehouden het eens 

te zijn. Over de mate waarin er wél systematisch geobserveerd kan worden verschillen de 

meningen. Kijkend naar de manier van observeren die de geïnterviewde Nederlandse 

docenten beschrijven, lijkt Jürgens gelijk te krijgen en houden de observaties in Nederland ten 

behoeve van het p-cijfer het midden tussen systematische en onsystematische observaties.
313

 

Nagenoeg alle docenten observeren aan de hand van een vooraf opgesteld observatie-

/beoordelingsschema waarin de criteria bepaald zijn waarop leerlingen beoordeeld worden. 

Dit zou als een soort onderzoeksvraag beschouwd kunnen worden: de docent wil onderzoeken 

in hoeverre hun leerlingen aan de verschillende criteria voldoen. De mate waarin de 

bevindingen gedetailleerd worden vastgelegd, verschilt echter sterk. Slechts enkele docenten 

maken gebruik van verbale toelichtingen bij hun observaties en deze bestaan vaak slechts uit 

kernwoorden. De meeste docenten bedienen zich van andere manieren om de graad waarin 

leerlingen bepaalde kenmerken vertonen aan te duiden: op twee scholen wordt met name 

gebruik gemaakt van 4-puntsschalen, op twee andere scholen wordt door de geïnterviewde 

docent of door collega’s met kleuren gewerkt (bijvoorbeeld groen wanneer een criterium 

volledig behaald is en rood wanneer dit niet het geval is) en ook een systeem met plusjes en 

minnetjes werd een paar keer genoemd. Sommige docenten vullen de symbolen nog aan met 

tekst. Dit is ook iets wat Kirk aanraadt om later gemakkelijker terug te halen waarop bepaalde 

plusjes of minnetjes of andere symbolen gebaseerd zijn.
314

 Het is in ieder geval gebleken dat 

elke docent gaandeweg zijn eigen manier van vastleggen van observaties heeft ontwikkeld. 

Ook docenten die binnen een school of sectie met dezelfde beoordelingscriteria werken, 

registreren de gedragingen en uitlatingen van leerlingen tijdens de les ieder op een eigen 

manier.  
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Zoals Jürgens ook aanbeveelt hebben eigenlijk alle docenten voordat zij begonnen met 

het p-cijfer te werken goed nagedacht over de beoordelingscriteria en de manier waarop zij 

hun observaties zouden vastleggen.
315

 Aangezien het p-cijfer op iedere school echter een 

nieuw principe was, bleken sommige criteria in de loop der tijd niet werkbaar of overbodig en 

werden andere criteria juist toegevoegd. Zo bleek bijvoorbeeld voor een docent Duits op het 

mbo het criterium ‘gebruik van de doeltaal’ niet werkbaar in zijn klassen en had een andere 

docent veel moeite om de kwaliteit van de inbreng van leerlingen structureel te beoordelen 

naast alle andere beoordelingscriteria en docenttaken. Ook de manier van registreren werd bij 

de meeste docenten gaandeweg aangepast om per docent de juiste modus te vinden, maar een 

duidelijk basisidee was er al voordat men begon met het p-cijfer te werken. Dit lijkt minder te 

gelden voor de manier waarop geobserveerd wordt. Jürgens adviseert ook om voorafgaand 

aan een les vast te leggen welke leerlingen geobserveerd zullen worden en hoe lang, zodat 

uiteindelijk aan iedere leerling ongeveer evenveel tijd is besteed om tot een beoordeling te 

komen.
316

 Dit lijken Nederlandse docenten echter weinig te doen. Eén van de geïnterviewde 

docenten geeft aan dat, toen hij net met het p-cijfer begon, hij soms vooraf bedacht welke 

leerlingen hij in het bijzonder in de gaten wilde houden. Algauw merkte hij echter dat 

leerlingen die niet in het vooraf geselecteerde groepje zaten vaak kennis of gedrag lieten zien, 

waarvan het zonde zou zijn om dat niet in de beoordeling mee te nemen. Het vooraf 

vastleggen van de te observeren leerlingen bleek voor hem uiteindelijk te kunstmatig. Hij 

heeft dit daarom grotendeels losgelaten. Een andere ervaren docent geeft ook te kennen dat 

het vooraf selecteren van leerlingen op wie in het bijzonder gelet gaat worden vaak niet 

hanteerbaar is: tussendoor eisen andere leerlingen door storend gedrag te veel aandacht op, 

waardoor de focus op de geselecteerde leerlingen verloren gaat. De meeste docenten 

observeren tijdens hun lessen dan ook in principe alle leerlingen. Als iemand iets laat zien dat 

voor de beoordeling van het p-cijfer relevant is, wordt dat opgetekend. Wanneer docenten aan 

het einde van de dag of week door hun aantekeningen bladeren en zien dat ze bij sommige 

leerlingen niets of heel weinig geregistreerd hebben, is dat een reden om in de volgende 

lessen wat meer op deze specifieke leerlingen te letten of om hen aan te moedigen meer 

inbreng te laten zien. Vaak worden ook de momenten waarin leerlingen zelfstandig of in 

groepjes aan het werk zijn, gebruikt als beoordelingsmomenten. Op deze momenten zijn de 

docenten minder bezig klassikaal les te geven en de rust te bewaren, zodat er tijd overblijft om 

individuele leerlingen te observeren. Meestal wordt ook niet elke les op ieder specifiek 
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beoordelingscriterium gelet. Afhankelijk van de onderwijsvorm wordt bijvoorbeeld de ene les 

sterker op kwalitatieve of kwantitatieve inbreng gelet, terwijl een andere les zich leent om met 

name op samenwerkingsvaardigheden te letten. 

 In alle klassen op de verschillende scholen waar het p-cijfer is ingevoerd, zijn naast het 

doel van dit cijfer ook de beoordelingscriteria aan de leerlingen duidelijk gemaakt. In het 

kader van transparantie van het cijfer is dit ook heel belangrijk.
317

 Daarnaast geven nagenoeg 

alle docenten hun leerlingen op ieder moment inzage in de aantekeningen die betrekking 

hebben op het participatiecijfer of leerlingen kunnen in het administratiesysteem (Magister) 

zien hoe zij voorlopig op hun p-cijfer scoren. Hierdoor kunnen zij zien of ze op de goede weg 

zijn of dat ze nog verbetering kunnen laten zien. Alle docenten geven tevens aan open te staan 

voor vragen over de aantekeningen en leerlingen krijgen eveneens de ruimte om aan te geven 

wanneer ze het niet eens zijn met de inschattingen van de docent. Hoe de docenten deze 

“tussenstand” van het participatiecijfer inzichtelijk maken, verschilt per docent. Eén docent 

heeft een speciale kolom in Magister ingericht waarin hij een o(nvoldoend), t(wijfelachtig), 

v(oldoende) of g(oed) per leerling noteert. Op die manier hebben leerlingen (en ook hun 

ouders die vaak toegang tot Magister hebben) een indicatie van hoe zij ervoor staan. Aan het 

einde van de periode wordt dan een definitief cijfer vastgesteld. Een voordeel van dit systeem 

is dat iedere leerling alleen zijn eigen (tussen)beoordeling kan zien en niet die van 

klasgenoten. Sommige leerlingen vinden het namelijk niet prettig om hun cijfers aan anderen 

te tonen. Ook een andere docent laat de leerlingen in principe alleen hun eigen gegevens zien. 

Zij heeft het beheer van het observatieschema aan de leerlingen zelf overgelaten. Iedere 

leerling heeft een eigen kaart die hij iedere les bij zich moet hebben. Hierop noteert de docent 

haar bevindingen per categorie. Veel andere docenten werken niet met een schema per 

leerling, maar met een schema per klas. Zij laten het papier waarop zij hun observaties 

optekenen op de hoek van hun bureau liggen. Leerlingen kunnen dan tijdens of aan het einde 

van de les langskomen om de aantekeningen in te zien. Een groot voordeel is dat zij per 

categorie kunnen zien hoe zij scoren en eventueel concreet hun handelen daarop aanpassen. 

Door sommigen kan het feit dat ze niet alleen hun eigen stand, maar ook die van hun 

medeleerlingen kunnen zien als nadeel worden ervaren. 

 Een docent die op het mbo lesgeeft heeft een heel eigen manier om de leerlingen 

inzage te geven. Op het digitale schoolbord toont hij iedere les de klassenlijst en de criteria 

die beoordeeld worden. De criteria zijn zo geformuleerd dat ze allemaal in iedere les aan bod 
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komen. Gedurende de les maakt hij door middel van kleurtjes duidelijk hoe een leerling die 

les op een bepaald criterium (denk aan: huiswerk gemaakt, stelt vragen, speelt met telefoon) 

scoort. De leerlingen kunnen als het ware live-time meekijken en met de docent in discussie 

gaan. Aan het einde van een les kan de leerling de indruk van de docent van ieder afzonderlijk 

criterium zien. Dit systeem lijkt goed te werken, maar is niet voor iedere docent geschikt. 

Deze docent op het mbo heeft klassen van circa twintig leerlingen en zijn lessen duren 

negentig minuten, waardoor hij voldoende tijd heeft om iedere leerling in de gaten te houden. 

Op het voortgezet onderwijs hebben sommige docenten slechts vijftig minuten de tijd voor 

dertig leerlingen. Een vergelijkbaar systeem zal daar dan ook nauwelijks werkbaar zijn. 

 

4.5.2 Beoordeling 

Wanneer de observaties zijn opgetekend en een onderwijsperiode is afgesloten, moet er uit de 

aantekeningen een cijfer voortvloeien. In de Duitstalige literatuur wordt sterk de nadruk 

gelegd op een scheiding tussen vastleggen van observaties en beoordeling.
318

 In eigenlijk alle 

gevallen gebeurt dit ook op Nederlandse scholen. Aantekeningen die tijdens observaties 

gemaakt zijn, worden pas aan het einde van een rapportperiode omgezet in cijfers. De 

aantekeningen kunnen echter niet waardevrij worden genoemd. In het optekenen van veel 

minnetjes of plusjes of in het rood of groen markeren van bepaalde criteria ligt eigenlijk al 

een beoordeling besloten. Het is echter de vraag of het überhaupt gewenst is om een poging te 

doen om de aantekeningen waardevrij te houden. Door gebruik te maken van plusjes, 

minnetjes, kleuren en schalen kan een leerlingen (mits hij inzage in de aantekeningen van de 

docent krijgt) gedurende het proces al zien of hij op de goede weg is en zo nodig zijn 

handelen daarop aanpassen. Wanneer de aantekeningen uit waardevrije beschrijvingen zouden 

bestaan, zou dit voor de leerlingen niet mogelijk zijn. Daarnaast kan het ook voor een docent 

nuttig zijn om al in een eerder stadium beoordelingen aan observaties te koppelen. Op die 

manier kan hij zijn leerlingen al in een vroeg stadium gerichter feedback geven.  

 Veel docenten gebruiken hun beoordelingsschema als leidraad voor de observaties. 

Aan het einde van een onderwijsperiode bepalen dan het aantal plusjes en minnetjes, het 

aantal groene en rode vakjes of de schaalindicaties welk cijfer een leerling verdiend heeft. Bij 

criteria als ‘heeft huiswerk in orde’ is het gemakkelijk om te beoordelen of een leerling 

hieraan voldaan heeft. Huiswerk laat zich immers relatief eenvoudig controleren. Anders is dit 

bij een criterium als ‘zelfstandigheid’ of ‘samenwerking’. Docenten die op deze criteria 
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beoordelen, hebben veelal door middel van indicatoren duidelijk omschreven welk gedrag ze 

wel of juist niet verwachten. Bij samenwerking wordt er bijvoorbeeld op gelet of leerlingen 

hun kennis met anderen delen en zich houden aan de gemaakte afspraken binnen de groep. Op 

deze manier kunnen zij ook helder verantwoorden hoe zij tot een bepaalde beoordeling van 

deze criteria gekomen zijn. Een enkele docent geeft echter ook aan op zijn gevoel te 

vertrouwen. Bij ervaren docenten kan dit gevoel aardig kloppend zijn, maar beoordelen op 

gevoel kan het verantwoorden van cijfers wel bemoeilijken. 

 

In paragraaf 1.3.1 is reeds stilgestaan bij het feit dat de kwaliteitscriteria objectiviteit, 

betrouwbaarheid en validiteit bij een Duitse mündliche Note onmogelijk optimaal bereikt 

kunnen worden. Dit geldt misschien nog wel in sterkere mate voor het Nederlandse 

participatiecijfer, omdat op eigenlijk alle scholen die in Nederland met een p-cijfer werken dit 

een relatief nieuw fenomeen is. Hierdoor is het cijfer in veel gevallen nog volop in 

ontwikkeling en wordt het regelmatig, ook wat betreft kwaliteitscriteria, geëvalueerd. Geen 

van de scholen heeft daarom al een vast concept van hoe ze de kwaliteitscriteria bij het p-

cijfer zouden willen benaderen. Toch kan men niet stellen dat er geen aandacht aan de 

kwaliteitscriteria wordt besteed. De docenten die met het p-cijfer werken, zijn zeker met dit 

thema bezig, al is dat misschien niet in de vorm van een check-list om te kijken in hoeverre 

alle kwaliteitscriteria bereikt worden.  

 Vooral het criterium objectiviteit houdt de Nederlandse docenten bezig. Een van de 

voornaamste bezwaren dat tegen het p-cijfer gehoord wordt, is de mate van subjectiviteit. Met 

name bij het beoordelen van zaken als ‘zelfstandigheid’, ‘samenwerking’ en ‘inzet’ komt het 

aan op de inschatting van een individuele docent die bepaald gedrag weer anders kan 

interpreteren dan een collega. Ook zijn de prestaties die een leerling in de les levert uitsluitend 

op het moment zelf te observeren. In een later stadium kan een prestatie niet eenvoudig 

worden teruggekeken om het in alle rust opnieuw te beoordelen. Dit kan alleen op basis van 

eventuele aantekeningen en herinneringen die vertekend kunnen zijn. Ook de geïnterviewde 

docenten erkennen het probleem van subjectiviteit. Een docent Frans geeft aan dat een reden 

te vinden om het p-cijfer niet te zwaar mee te laten wegen in het eindcijfer en een docent 

Duits vertelt dat hij, ook al is het onbewust, leerlingen die hij als storend ervaart sneller een 

lager p-cijfer geeft. Negatief gedrag overschaduwt dan de positieve inbreng van een leerling. 

Toch kan men niet beweren dat het Nederlandse participatiecijfer berust op willekeur van de 

docent. Er wordt weldegelijk aan enkele (onderdelen van) kwaliteitscriteria voldaan. Zo wordt 

iedere leerling in principe onder dezelfde omstandigheden beoordeeld. De geïnterviewde 
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docenten hebben aangegeven alle leerlingen gelijktijdig te observeren zodat niet de ene 

leerling steeds beoordeeld wordt tijdens de lessen die ’s morgens worden gegeven en een 

andere leerling iedere keer aan het einde van de dag. Dit is een vorm van 

Durchführungsobjektivität. Daarbij is ook de Auswertungsobjektivität in alle gevallen 

tenminste ten dele gewaarborgd. Deze vorm van objectiviteit houdt in dat verschillende 

docenten eenzelfde prestatie ongeveer hetzelfde zouden beoordelen. Door gebruik te maken 

van beoordelingsformulieren, waarbij in een aantal gevallen te beoordelen kenmerken met 

behulp van indicatoren nader gespecificeerd zijn, hebben docenten handvatten bij het 

beoordelen. Dit hoeft weliswaar niet direct te betekenen dat verschillende docenten aan 

dezelfde prestaties exact hetzelfde cijfer verlenen (dat is ook bij schriftelijke toetsen niet per 

definitie het geval), maar deze vorm van objectiviteit wordt in ieder geval benaderd.  

 Naast de objectiviteit komen ook de betrouwbaarheid en validiteit bij het geven van 

een participatiecijfer in het geding. Dit hoeft echter niet per se een groot probleem te zijn. Bij 

de betrouwbaarheid of reliabiliteit gaat het erom dat metingen niet te sterk afhankelijk van het 

meetmoment zijn. Idealiter levert een meting van een onveranderd kenmerk na het verstrijken 

van enige tijd nog steeds hetzelfde resultaat op. Omdat docenten relatief recentelijk met 

metingen ten behoeve van het participatiecijfer bezig zijn, is het echter logisch dat hun 

vaardigheden op dit gebied nog in ontwikkeling zijn en dat zij eerst meer ervaring moeten 

opdoen om hun metingen te stabiliseren en te optimaliseren. Daarbij zijn leerlingkenmerken 

die gemeten worden niet stabiel (bijvoorbeeld actieve deelname of zelfstandigheid) en 

ontwikkelen leerlingen zich eveneens. 

 Validiteit houdt in dat er daadwerkelijk gemeten wordt wat men wil meten. Door 

middel van de beoordelingsformulieren waarbij lastige of latente kenmerken duidelijk 

toegelicht zijn, is dit bij het p-cijfer zeker het geval. De inhoudsvaliditeit is echter 

twijfelachtig. Criteria als samenwerken of actieve inzet zijn geen vaardigheden die de 

leerlingen tijdens een les bewust aangeleerd krijgen. Toch worden zij er met een p-cijfer op 

beoordeeld. Zoals echter ook in paragraaf 1.3.1 vermeld, worden naast vakinhoudelijke 

aspecten ook vaardigheden beoordeeld die van belang zijn in het latere beroepsleven en die 

leerlingen tijdens verschillende lessen kunnen oefenen. Dit kan als een rechtvaardiging voor 

het beoordelen hiervan worden gezien. Daarnaast is een participatiecijfer geen 

momentopname en krijgen leerlingen gedurende een hele onderwijsperiode de kans om de 

vaardigheden waarop zij worden beoordeeld te laten zien en te ontwikkelen. 
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Niet iedere leerling is hetzelfde, maar doorgaans worden zij bij iedere schriftelijke toets 

hetzelfde beoordeeld. Vaak gaat het dan om toetsen waarvoor iedereen in zijn eigen tempo en 

op zijn eigen manier de stof heeft kunnen leren. Bij het p-cijfer is dit niet het geval. 

Leerlingen krijgen vaak niet de kans zich voor te bereiden op vragen die de docent stelt en 

sommige leerlingen zijn van nature wat meer op zichzelf gericht en andere weer meer op de 

groep. Wanneer een docent wil beoordelen of leerlingen regelmatig een bijdrage leveren aan 

de les en actief meedoen, ligt het voor de hand dat dit voor een extraverte leerling 

gemakkelijker is dan voor een faalangstige. Dit is iets waar nagenoeg alle docenten in hun 

beoordeling rekening mee houden. Van een teruggetrokken leerling wordt niet verwacht dat 

hij ieder moment zijn vinger in de lucht steekt. Deze leerling wordt door de docenten wel 

gestimuleerd zich wat vaker te laten zien en wanneer dit dan ook gebeurt, wordt dat hoger 

aangeslagen dan reactie van een extraverte leerling die al regelmatig iets te zeggen heeft. In 

deze samenhang wordt vaak ook de term ‘groeicijfer’ of iets soortgelijks genoemd. Een 

docent Duits geeft aan haar leerlingen de eerste periode nog geen officieel p-cijfer te geven, 

zodat ze deze tijd kan gebruiken om van iedere leerling de ‘nullijn’ te bepalen. Na deze 

periode weet zij wat de leerlingen op het gebied van de beoordelingscriteria kunnen en kan zij 

hun ontwikkeling goed in de gaten houden. Er is vaak dus niet alleen een vooraf vastgesteld 

standaard (een beoordelingscriterium) waaraan de leerlingen moeten voldoen, maar er wordt 

ook naar persoonlijke progressie gekeken. Hiermee wordt het p-cijfer deels bepaald door een 

criteriumgerichte norm en deels door een individuele norm. De verhouding tussen beide 

normen verschilt per docent. Voor sommige docenten is het p-cijfer bijna uitsluitend op de 

ontwikkeling van een leerling gericht, terwijl andere docenten de beoordelingscriteria 

centraler stellen. Geen van de docenten hanteert een sociale norm, waarbij de prestatie van 

een leerling wordt beoordeeld in verhouding tot de prestaties van zijn klasgenoten.  

 

4.5.3 Terugkoppeling 

Wanneer er uit de observaties een cijfer is bepaald, wordt dit aan de leerlingen 

bekendgemaakt. Ook tijdens een onderwijsperiode kunnen er tussenstanden worden gegeven. 

Hierboven is reeds uiteengezet dat eigenlijk elke docent de leerling op ieder moment inzage 

geeft. Op eigen initiatief kunnen de leerlingen hierover dan vragen stellen of in discussie 

gaan. Daarnaast stappen docenten ook op hun leerlingen af voor terugkoppeling. In de 

eenvoudigste vorm gebeurt dit bij de meeste docenten tijdens de reguliere lessen: door 

complimenten te geven met verwijzing naar het p-cijfer of door de leerling individueel aan te 

spreken op bepaalde punten die voor het p-cijfer relevant zijn. Dit laatste gebeurt met name 
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wanneer een leerling nog verbetering moet laten zien om een goed cijfer te kunnen halen. 

Sommige docenten plannen halverwege een onderwijsperiode bewust gesprekjes met 

leerlingen, waarin wordt besproken op welke criteria de leerlingen al goed scoren en welke 

punten zij nog kunnen verbeteren. Dit kan gezien worden als formatieve feedback. Deze 

gesprekjes worden ook tijdens de lesuren gehouden door de leerlingen één voor één naar het 

bureau van de docent te roepen. Eenzelfde principe vindt plaats voordat het p-cijfer voor een 

bepaalde periode officieel wordt vastgelegd. Van tevoren bespreken de meeste docenten het 

cijfer met hun leerlingen en leggen ze uit op welke observaties het cijfer gebaseerd is. Pas 

daarna wordt het cijfer officieel geregistreerd. Een aantal docenten verbindt de terugkoppeling 

ook met een zelfevaluatie van de leerlingen. Zo vraagt een jonge docent haar leerlingen aan 

het begin van het schooljaar aan te geven waar zij denken dat hun eigen verbeterpunten 

liggen. Op die manier kan ze op die punten specifiek feedback geven. Twee andere docenten 

gebruiken een zelfevaluatie vooral om uit te zoeken of er een groot verschil is tussen de 

zelfinschatting en de inschatting van de docent. Deze verschillen geven vervolgens aanleiding 

om met elkaar in gesprek te gaan. Bij een van deze twee docenten mogen de leerlingen 

zichzelf ook een cijfer geven. Wanneer de docent de zelfinschatting realistisch acht, middelt 

hij het cijfer dat hij zou geven met het cijfer dat de leerling zichzelf zou geven. Uit dit 

experiment is gebleken dat deze leerlingen zichzelf behoorlijk realistisch kunnen inschatten 

en dat de beoordeling van de docent en de zelfbeoordeling vaak niet ver uit elkaar liggen.     

 

4.6 Samenwerking binnen scholen 

Verschillende Duitstalige auteurs adviseren om observatie- en beoordelingsschema’s met 

collega’s binnen en buiten de vaksectie af te stemmen.
319

 Duidelijke afspraken tussen 

collega’s en een vergelijkbare werkwijze zorgen ervoor dat er onder leerlingen een brede 

acceptatie ontstaat: zij zullen de manier van beoordelen en de beoordelingscriteria minder snel 

in twijfel trekken wanneer verschillende docenten er op eenzelfde manier mee omgaan.
320

 

Hoewel het participatiecijfer door de meeste Nederlandse leerlingen geaccepteerd lijkt te 

worden
321

, geeft een aanzienlijk deel van de geïnterviewde docenten aan dat de samenwerking 

tussen docenten op dit gebied te wensen overlaat. Binnen de secties wordt over het algemeen 

regelmatig overlegd en worden zaken met elkaar afgestemd, maar het overleg tussen de 

verschillende secties is slechts beperkt en ontbreekt soms volledig. De geïnterviewde 
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docenten zien het gebrek aan overleg tussen de secties als een probleem. Zij zien liever dat, 

zoals de eerder aangehaalde auteurs ook aanraden, collega’s op eenzelfde manier tegen het p-

cijfer aankijken en het op vergelijkbare wijze hanteren. Verschillende docenten vertellen dat 

zij er pas na verloop van tijd achter kwamen dat docenten buiten hun eigen sectie ook 

begonnen waren met het p-cijfer te werken. In veel gevallen stelden zij vast dat het cijfer heel 

anders bepaald wordt en dat er op manieren gewerkt wordt die niet per se aansluiten bij hun 

visie op het participatiecijfer. Eén docent benoemt een extreem geval waarbij voor het 

bepalen van het p-cijfer nagenoeg alleen gekeken wordt of een leerling in de les aanwezig is. 

Een manier om te voorkomen dat iedere sectie of elke docent zonder overleg zijn gang gaat, 

zou kunnen zijn om nog voor de invoering van een p-cijfer de andere docenten informatie te 

verstrekken. Zo heeft een docent Duits voordat haar sectie afgelopen schooljaar begon met het 

p-cijfer een stuk hierover in het docentenblad geplaatst. Daarbij heeft zij expliciet aangegeven 

dat zij graag bereid is geïnteresseerde docenten extra informatie (materialen van een 

nascholing van het DIA, eigen aantekeningen etc.) toe te sturen. Op een andere scholen-

gemeenschap werd een workshop rondom het thema p-cijfer georganiseerd en op weer een 

andere school gaf een docent NLT die voor zijn afstudeeronderzoek met het thema p-cijfer 

aan de slag was geweest een presentatie over zijn resultaten. Op al deze initiatieven werd door 

een aantal collega’s positief gereageerd en werd er informatie ingewonnen bij de experts 

binnen de school op het gebied van het participatiecijfer. Toch bleken de centrale 

bijeenkomsten en de centrale informatieverstrekking niet voldoende om toekomstige 

samenwerking te garanderen. De meeste geïnterviewde docenten geven aan dat er in het begin 

weliswaar overlegd is, maar dat er, nu sommige secties of docenten eenmaal een tijdje met het 

p-cijfer werken, minder overleg is dan zij wenselijk zouden vinden. Op die manier kan een 

participatiecijfer er binnen dezelfde school bij verschillende vakken behoorlijk anders uitzien. 

Ook binnen de secties geven sommige docenten aan dat iedere docent zijn eigen weg gaat. 

Tot een bepaalde mate is dat niet erg, omdat iedere docent een manier moet vinden die voor 

hem het prettigst en efficiëntst werkbaar is, maar uiteindelijk is het om de acceptatie voor het 

p-cijfer te vergroten en ervoor te zorgen dat leerlingen het p-cijfer serieus (blijven) nemen 

zinvol om tenminste de beoordelingscriteria en de weging met collega’s af te stemmen.   

Een docent opperde om op iedere school waar meerdere secties het p-cijfer hanteren 

een coördinator aan te wijzen die vragen beantwoordt, evaluatie-bijeenkomsten organiseert en 

het overzicht van docenten die met het p-cijfer werken bewaart. Een probleem hierbij dat zij 

zelf al aangeeft, is dat eigenlijk niemand tijd zou hebben om als coördinator op te treden naast 
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de vele andere rollen die een docent al heeft. Om dit plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, 

zou de schoolleiding hier uren voor moeten vrijmaken.   

 

4.7 Doeltaal is voertaal 

In Het Onderwijsblad bericht Voorwinden over de ervaringen van enkele docenten Duits die 

in bijna al hun klassen het p-cijfer hebben ingevoerd.
322

 De leerlingen worden in hun p-cijfer 

naast op actieve deelname en goede voorbereiding ook op hun spreekvaardigheid (o.a. 

uitspraak, woordenschat en grammatica) in het Duits beoordeeld. Dit moeten zij niet alleen op 

speciale toetsmomenten laten horen, maar ook tijdens de reguliere lessen. Deze docenten zijn 

niet alleen enthousiast over de toegenomen inzet van hun leerlingen, maar ze constateren ook 

dat het spreekvaardigheidsniveau aanzienlijk gestegen is sinds leerlingen er in een p-cijfer op 

worden beoordeeld.
323

 Docenten van de school uit dit artikel waren helaas niet in de 

gelegenheid ten behoeve van dit onderzoek over hun ervaringen te vertellen. Wel zijn er vijf 

docenten van andere scholen geïnterviewd die een moderne vreemde taal onderwijzen (vier 

keer Duits en één keer Frans). Hun ervaringen met het beoordelen van spreek- en 

gespreksvraardigheid in het p-cijfer zijn minder glorieus. In principe is wel ieder van deze 

docenten een groot voorstander van het ‘doeltaal = voertaalprincipe’ zoals in paragraaf 2.1 

beschreven. Allemaal proberen ze zoveel mogelijk de moderne vreemde taal met de leerlingen 

te spreken. Dit lijkt in de meeste gevallen aardig goed te lukken. Alleen bij het uitleggen van 

complexe materie (bijvoorbeeld grammatica-uitleg) vallen veel docenten terug op het 

Nederlands, omdat zij het hierbij het belangrijkst vinden dat de leerlingen volledig begrijpen 

wat er gezegd wordt. Leerlingen op hun beurt mogen soms ook bij lastige thema’s die bij lees- 

of luistervaardigheid behandeld worden in het Nederlands antwoorden, omdat het hierbij 

belangrijker wordt gevonden dat leerlingen de (gesproken of geschreven) tekst goed hebben 

begrepen dan dat ze er uitgebreid over in de vreemde taal kunnen vertellen. Alleen de 

geïnterviewde docent Duits die lesgeeft op mbo niveau 3 geeft aan niet zo zeer vast te houden 

aan het spreken van de doeltaal in zijn lessen. Zelf gebruikt hij wel een basiswoordenschat 

aan Duits, maar verwacht niet (meer) dat zijn leerlingen in het Duits antwoorden. Het gaat 

hier dan ook om een doelgroep die slechts een half jaar lang een keer per week Duitse les 

krijgt. Een deel van de leerlingen heeft nog nooit eerder Duits gehad en zij die niet 

doorstromen naar niveau 4 zullen verder ook geen Duitse les meer krijgen.  
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 Van de geïnterviewde mvt-docenten laten er drie het gebruik van de doeltaal door 

leerlingen expliciet meewegen in het participatiecijfer. Eén docent vindt dit een goed idee, 

maar werkt zelf niet met dit criterium en nog een andere docent beoordeelt weliswaar ook de 

spreekvaardigheid in het p-cijfer, maar heeft daar geen eigen criterium van gemaakt. Bij hem 

wordt spreekvaardigheid in de doeltaal mede beoordeeld in de kwaliteit van vragen, 

antwoorden en inbreng van de leerling. Een van de docenten die van het gebruik van de 

doeltaal wel een eigen criterium heeft gemaakt, is de eerder aangehaalde docent die lesgeeft 

op het mbo. In zijn geval bleek dit criterium niet werkbaar, omdat sommige leerlingen in het 

begin nog geen woord Duits spraken en omdat hij naar eigen zeggen dit criterium niet bij het 

type leerling dat altijd enthousiast in het Nederlands begint te praten, vindt passen. De andere 

twee docenten handhaven het gebruik van de doeltaal wel als een eigen criterium. Zij letten er 

bijvoorbeeld op of de leerling kan zeggen wat hij wil zeggen en of hij daarbij gebruik maakt 

van passend vocabulaire en van grammatica die hij heeft kunnen leren. Ook het feit dat de 

leerling laat zien zijn best te doen om de vreemde taal te spreken kan punten opleveren. Beide 

docenten geven aan dat de inzet van de leerlingen is toegenomen en in beide gevallen doen 

leerlingen duidelijk hun best om de vreemde taal te spreken. Een stijging van het taalniveau 

zoals in het artikel van Voorwinden wordt door beide docenten echter niet genoemd. Om 

diepgaander te onderzoeken hoe het p-cijfer een extra waarde kan hebben voor het mvt-

onderwijs en of het kan helpen de taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren is daarom 

aanvullend onderzoek nodig. 

 

4.8 Participatiecijfer als onderwijsvernieuwing 

In hoofdstuk 3 is een aantal actuele onderwijstrends in het Duitse en Nederlandse onderwijs 

behandeld. Ook is gepoogd te argumenteren waarom een participatiecijfer zich prima leent 

om met een groot deel van deze onderwijstrends te combineren. Bij de selectie van de 

docenten voor de interviews was van tevoren niet bekend in hoeverre zij naast het p-cijfer ook 

andere onderwijsvernieuwingen in hun lessen toepassen. Uit de interviews is gebleken dat de 

meeste docenten proberen niet continu klassikaal en docentgestuurd les te geven. De docenten 

die NLT onderwijzen, laten hun leerlingen bijvoorbeeld veel in projecten werken en proefjes 

en experimenten uitvoeren. NLT is een vak dat zich ook bij uitstek voor dit soort werkvormen 

leent: het is een relatief nieuw vak dat sinds 2007 door bovenbouwleerlingen met een 

natuurprofiel gekozen kan worden. Binnen NLT worden vraagstukken behandeld waarin de 
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monovakken aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde samenkomen.
324

 

Het vak op zich kan daarom als een onderwijsvernieuwing worden gezien, omdat het perfect 

aansluit bij de wens naar een meer interdisciplinaire aanpak zoals in Ons onderwijs2032 

Eindadvies geuit wordt.
325

     

 Hoewel de andere docenten een vak onderwijzen dat zich op een langere 

onderwijstraditie kan beroepen, proberen ook zij verschillende nieuwe werkvormen uit 

waarbij de leerlingen veel zelf of in groepjes aan de slag moeten gaan. Een docent Duits geeft 

aan de leerlingen vooral te willen activeren om zelf aan de slag te gaan. Hij laat leerlingen 

veel in groepjes werken, maar hen ook hun eigen werk plannen. Zij krijgen per hoofdstuk een 

aantal verplichte opdrachten en een aantal mogelijke keuzeopdrachten. Zij moeten dit zo voor 

zichzelf plannen dat alles na een x-aantal lessen af is. Verder laat hij de leerlingen soms zelfs 

SO’s ontwikkelen en de leerlingen hun eigen cijfer voor proefwerken bepalen. Wanneer het 

cijfer overeenkomt met het cijfer dat de docent heeft gegeven, krijgen leerlingen bonuspunten. 

Daarnaast maakt deze docent met name in de onderbouw veel gebruik van activerende 

spelelementen. Dit alles sluit duidelijk aan bij de trend naar zelfsturend leren en 

verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces zoals besproken in paragraaf 3.1. Ook 

het feit dat hij leerlingen mee laat denken over hun eigen beoordeling past hierbij, evenals de 

zelfevaluatie die sommige docenten hun leerlingen laten invullen.  

Een andere docent Duits ziet in het p-cijfer een middel om de leerlingen niet alleen 

summatief, maar ook formatief te toetsen. Ook dit sluit aan bij de actuele 

onderwijsontwikkelingen, waarbij de focus niet alleen meer gelegd wordt op het eindresultaat, 

maar ook op het leerproces (zie paragraaf 3.1 en 3.2). De andere geïnterviewde docenten 

maken zo nu en dan gebruik van werkvormen en een didactische aanpak zoals hierboven 

beschreven, maar daar zit geen volledig vernieuwingsconcept achter. Ze integreren elementen 

uit onderwijstrends in hun lessen zonder daarbij de docentsturing volledig los te laten.  

De voorbeelden van de docenten NLT die veel werken in projecten en de docent Duits 

die inzet op zelfsturing en activerend leren, laten zien dat het p-cijfer geschikt is om met veel 

verschillende werkvormen, oudere en moderne, te combineren. Voor dit onderzoek zijn echter 

geen docenten geïnterviewd die klassikaal onderwijs en summatief beoordelen volledig 

hebben losgelaten of didactisch een totaal andere weg zijn ingeslagen. Bij dit laatste valt te 

denken aan het compleet afschaffen van cijfers of zodanige differentiatie dat leerlingen 
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vakken op verschillende niveaus kunnen afsluiten.
326

 Vermoedelijk kan ook dan nog een p-

cijfer worden ingezet (zie hoofdstuk 3), maar er zijn geen voorbeelden bekend van scholen die 

daar ervaring mee hebben. De belangrijkste onderwijsvernieuwing van de geïnterviewde 

docenten heeft daarom misschien niet zo zeer met de onderwijsvormen die zij gebruiken te 

maken, maar zou wel eens de invoering van het participatiecijfer zelf kunnen zijn.   

 

4.9 Ervaringen met het participatiecijfer 

4.9.1 Problemen 

Op de meeste scholen van de geïnterviewde docenten is de invoering van het participatiecijfer 

niet zonder slag of stoot verlopen. Ofschoon veruit de meeste docenten die voor dit onderzoek 

geïnterviewd zijn positief over het p-cijfer zijn en het ook in de toekomst willen voortzetten, 

kan iedereen een aantal problemen opnoemen waartegen zij bij de invoering van het p-cijfer 

aanliepen. Ook nu de meesten al enige tijd met dit cijfer werken, is nog niet alles opgelost en 

doemen zich weer nieuwe problemen op. Opvallend is echter dat de valkuilen en problemen 

die de geïnterviewde docenten opnoemen heel verschillend van aard zijn. Slechts weinig 

aandachtspunten worden door meerdere docenten genoemd. Eén van deze punten die wel door 

meerdere docenten genoemd werd, is de administratie van de observaties. Enkele docenten 

geven aan tijd nodig gehad te hebben om een manier hiervoor te vinden die niet te 

arbeidsintensief is. Dit blijkt iets te zijn waarin iedere docent zijn eigen weg moet vinden. De 

ene docent werkt gemakkelijker met kleurtjes, terwijl de andere liever plusjes en minnetjes 

registreert of aantekeningen maakt. Om de administratie beperkt te houden, raadt een docent 

Frans aan om het beoordelingsformulier niet te uitgebreid te maken, zodat het aantal 

beoordelingscriteria waar op gelet moet worden overzichtelijk blijft. Zij adviseert eveneens 

om het aantal meetmomenten in te perken. Deze aanbeveling wordt echter niet door iedereen 

gedeeld. Een docent Duits geeft juist aan het belangrijk te vinden leerlingen iedere les het 

gevoel te geven dat zij zich kunnen bewijzen. Dat betekent niet dat zij continu onder 

prestatiedruk staan; zij krijgen ook de ruimte om zo nu en dan een baaldag te hebben en zich 

minder hard te inzetten, maar over de gehele linie zouden zij volgens deze docent het gevoel 

moeten hebben dat hun inspanningen gezien worden en dat hun niveau vooruitgaat.   

 Wanneer het op de beoordelingscriteria aankomt, geeft een docent te kennen dat het in 

de praktijk soms lastig is om alles daadwerkelijk te meten. Soms blijkt het gewoon 

onmogelijk om een les te leiden, ondertussen te observeren welke leerlingen actief meedoen 

en welke niet en tegelijkertijd ook nog de kwaliteit van de inbreng te beoordelen. Bij het 
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beoordelingscriterium ‘doeltaalgebruik’ kwamen twee geïnterviewde docenten erachter dat dit 

heel lastig meetbaar is in klassen waarin de leerlingen niet gewend zijn in de vreemde taal te 

moeten communiceren. Om hen dan direct op dit criterium af te rekenen vonden beide 

docenten wat te streng. De ene docent heeft dit criterium daarom min of meer geschrapt, 

terwijl de andere docent heeft besloten hier mild mee om te gaan. Gelijktijdig echter wordt het 

probleem genoemd om het participatiecijfer niet té mild te gebruiken. Leerlingen moeten niet 

het gevoel krijgen dat zij zonder daar veel moeite voor te moeten doen een hoog cijfer kunnen 

halen. Daarmee samen hangt ook een ander punt dat als lastig ervaren wordt: de meeste 

docenten hebben in de loop der tijd een systeem gevonden om hun observaties op te tekenen. 

Het kan echter lastig zijn om uit de aantekeningen een cijfer te destilleren. In veel gevallen is 

er geen schema ontworpen dat bepaalt hoeveel plusjes en minnetjes of hoeveel groene en rode 

vlakken nodig zijn om een voldoende te halen. Geïnterviewde docenten geven aan dat het 

bepalen van een p-cijfer vaak dan ook op gevoel gebeurt. Hier zouden echter goede 

voorbeelden van omrekentabellen of iets soortgelijks nuttig kunnen zijn, om zo ook weer een 

stapje dichter bij de reeds genoemde objectiviteit te komen. Omdat de meeste geïnterviewde 

docenten nog niet lang met een p-cijfer werken en hun beoordelingsvaardigheden op dit 

gebied nog ontwikkelen, worden de uiterste van een schaal, met name naar beneden toe, 

gemeden. Een docent Duits geeft bijvoorbeeld aan dat een p-cijfer lager dan een 4 bij hen op 

school niet mogelijk is.  

 Een volgend probleem dat genoemd wordt, is om ervoor te zorgen dat álle leerlingen 

geobserveerd worden. Vooral in grote klassen kan dit lastig zijn. Een docent Nederlands met 

al vele jaren leservaring geeft aan dat drukke leerlingen die storend gedrag vertonen soms 

teveel aandacht opeisen waardoor het moeilijk is ook nog voldoende tijd aan het observeren 

en beoordelen van de rustigere leerlingen te besteden. Zij adviseert daarom om iedere les heel 

duidelijk de te observeren criteria voor ogen te houden, zodat na een onderbreking door 

storende leerlingen de aandacht weer gemakkelijker ook op andere leerlingen gericht wordt.   

 Het laatste probleem waartegen enkele docenten die met het p-cijfer werken aanlopen, 

is het feit dat niet iedere leerling het principe even serieus neemt. Dit probleem doet zich voor 

op scholen waar het p-cijfer slechts in beperkte mate invloed heeft op het eindcijfer. Veel 

leerlingen zijn berekenend
327

 en wanneer zij merken dat hun eindcijfer een voldoende gaat 

worden door goede schriftelijke resultaten, doet niet iedereen meer zijn best om een hoog p-

cijfer te halen.  
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4.9.2 Adviezen voor collega’s 

Naast het benoemen van een aantal problemen waartegen zij aanliepen en aanlopen, hebben 

alle docenten ook aanbevelingen geformuleerd voor collega’s die overwegen het 

participatiecijfer in te voeren. Aanbevelingen geven indirect ook problemen aan waartegen 

docenten zijn aangelopen of potentiële problemen die zij vrezen wanneer men zich niet aan de 

aanbevelingen houdt. In hun aanbevelingen zijn de geïnterviewde docenten eensgezinder. 

Vier aanbevelingen komen bij verschillende docenten terug. In de eerste plaats adviseren 

meerdere docenten om de invoering van het participatiecijfer goed voor te bereiden. Het 

belangrijkste is misschien wel dat iedere docent voor zichzelf duidelijk heeft waarom hij het 

p-cijfer wil invoeren en wat hij ermee hoopt te bereiken. Daarnaast moet in de voorbereiding 

ook nagedacht worden over de beoordelingscriteria, de weging van het p-cijfer, een 

observatieschema en in welke klassen ermee begonnen wordt. Iets anders waar in de 

voorbereiding aandacht aan besteed zou moeten worden, is de communicatie. Hierbij hoort 

het nadenken over de vraag wie er allemaal op de hoogte wordt gebracht van de invoering van 

een p-cijfer (schoolleiding, collega’s, ouders), maar met name ook de communicatie naar 

leerlingen toe. Dat is dan ook het tweede punt dat meerdere docenten als aanbeveling 

formuleren. Zij raden aan heel duidelijk aan de leerlingen uit te leggen wat een 

participatiecijfer is, waarom het ingevoerd wordt en wat er van hen verwacht wordt. Hierbij 

benadrukken enkele docenten het positief brengen van de boodschap. De leerlingen zullen het 

p-cijfer volgens hen gemakkelijker accepteren wanneer zij het doel ervan snappen en het als 

een beloning voor hun harde werken ervaren. Hiermee gepaard gaat ook het belang van 

terugkoppeling en feedback. Leerlingen zouden niet alleen een eindcijfer moeten zien, maar 

hun moet ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden waarom zij een bepaald cijfer verdienen. 

Idealiter krijgen zij ook tussentijds zo nu en dan (formatieve) feedback, zodat zij weten aan 

welke punten zij nog kunnen werken om uiteindelijk een hoger p-cijfer te halen.  

Een derde advies dat verschillende docenten geven, is om de lessen op het p-cijfer aan 

te passen. Dat betekent niet per definitie dat een docent zijn manier van lesgeven volledig 

moet omgooien, maar het is wel belangrijk als docent lessituaties te creëren waarin de 

leerlingen de kenmerken waarop zij beoordeeld worden kunnen laten zien: wanneer de 

kwaliteit van de antwoorden van leerlingen beoordeeld wordt, moeten er ook vragen worden 

gesteld en samenwerking kan niet worden geobserveerd wanneer iedereen zelfstandig aan het 

werk is. Daarnaast zou de docent ook aan zichzelf moeten denken en de les zo inrichten dat 
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hij tijd heeft om leerlingen in relatieve rust te observeren. Dit is ook een aanbeveling die in de 

Duitstalige literatuur duidelijk terugkomt.
328

 

De laatste aanbeveling die verschillende docenten doen, is misschien wel de 

belangrijkste: namelijk niet bang zijn om met het p-cijfer te experimenteren en het gewoon 

uitproberen (onder de voorwaarde dat de invoering goed voorbereid is). Onder andere hieruit 

blijkt dat veel docenten het p-cijfer als een succes beschouwen en hopen dat andere docenten 

hun voorbeeld volgen. 

 

4.9.3 Successen 

Geen van de geïnterviewde docenten heeft spijt met het p-cijfer te werken of gewerkt te 

hebben. Hun oordeel varieert van gematigd positief tot zeer positief. Veel docenten wilden 

met de invoering van het p-cijfer bereiken dat de leerlingen actiever tijdens de lessen zouden 

meedoen en gemotiveerder zouden zijn. De meeste van hen constateren inderdaad een 

actievere houding bij de leerlingen. Docenten krijgen meer respons vanuit de klas en een 

docent Duits geeft aan dat haar leerlingen zelf steeds meer eigen thema’s of oefeningen 

aandragen. Op deze manier geven de leerlingen mede vorm aan het verloop van de lessen. 

Een docent NLT vertelde daarnaast dat de toa’s (technisch onderwijs assistenten) die niets van 

de invoering van het participatiecijfer wisten hem erop aanspraken dat de leerlingen 

tegenwoordig veel beter zijn voorbereid en hun spullen beter op orde hebben. Een andere 

docent NLT die ook biologie onderwijst ziet tot slot duidelijk verschil tussen de houding van 

leerlingen in de lessen NLT en in de lessen biologie (waar ze geen p-cijfer voor krijgen). 

Eenzelfde leerling die bij biologie vaak niet oplet en passief is, zet zich voor NLT duidelijk 

intensiever in en refereert daarbij zelf aan het p-cijfer.  

 Inzet en actieve deelname is iets wat docenten behoorlijk duidelijk en betrouwbaar 

kunnen waarnemen Wanneer zij aangeven dat leerlingen actiever meedoen sinds de invoering 

van het participatiecijfer is er weinig reden om daaraan te twijfelen, hoewel men zou kunnen 

aanhalen dat dit niet op wetenschappelijke wijze vastgesteld is en dat docenten eventueel 

graag waarnemen wat zij willen zien. Toch wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat de 

waarnemingen van ervaren docenten op dit gebied overwegend betrouwbaar zijn. Het 

vaststellen van de motivatie van leerlingen ‒ ook een vaker gehoorde reden om het p-cijfer in 

te voeren ‒ is daarentegen lastiger, omdat zich dit vooral binnen in het hoofd van de leerling 

afspeelt en erg moeilijk te onderzoeken is. De meeste docenten doen daarom ook geen 
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uitspraken over eventuele toegenomen motivatie door het p-cijfer. Michel Wijnhold, docent 

NLT heeft hiernaar echter onderzoek gedaan. Om motivatie te definiëren gebruikte hij het 

model van Deci en Ryan die verschillende vormen van extrinsieke motivatie onderscheiden 

(zie ook paragraaf 4.2). Hij wilde onderzoeken of met behulp van het participatiecijfer 

leerlingen van een stadium waarin zij uitsluitend extrinsiek gemotiveerd zijn door 

verwachtingen van anderen een stadium kunnen bereiken waarin zij het nut van deze 

verwachtingen inzien en deze deels hebben geïnternaliseerd.
329

 Door middel van enquêtes 

toonde hij een significante stijging van de motivatie aan bij leerlingen uit de vierde klas havo. 

In de vierde klas vwo werd ook een verbetering van de motivatie vastgesteld, maar deze was 

niet significant.
330

 Op dit onderzoek kan, zoals Wijnhold zelf al in de methodische 

kanttekeningen aangeeft, een en ander worden aangemerkt.
331

 In de eerste plaats is dit 

onderzoek slechts in enkele klassen op één bepaalde school uitgevoerd en heeft er geen 

nulmeting plaatsgevonden, maar is er een vergelijking getrokken tussen vakken mét en 

vakken zonder p-cijfer, waardoor de factoren als voorkeur van de leerling en invloed van de 

docent niet uitgeschakeld zijn. Ondanks deze beperkingen, kan het resultaat dat een 

toegenomen motivatie dankzij het p-cijfer aantoont een hoopgevend voorbeeld zijn voor 

andere scholen en docenten die overwegen het participatiecijfer in te voeren. Andere 

veelbelovende resultaten voor het p-cijfer die weliswaar niet wetenschappelijk tot stand 

gekomen zijn, zijn afkomstig van een enquête die op een scholengemeenschap werd 

afgenomen. De meerderheid van de leerlingen gaf onder andere aan zich door het 

participatiecijfer aangespoord te voelen om inhoudelijke bijdragen te leveren, het huiswerk 

beter bij te houden en vaker in de onderwezen vreemde taal te communiceren. Deze 

toegenomen participatie levert verschillende voordelen op. Zo heeft een docent Duits het idee 

dat de leerlingen de lessen leuker vinden, wanneer zij veel respons kunnen geven. Een andere 

docent Duits geeft aan dat lesgeven ook voor haarzelf door de actievere deelname van de 

leerlingen plezieriger is geworden: er is veel meer interactie in de les, zodat niet meer alleen 

de docent aan het werk is, maar ook de leerlingen. Daarnaast heeft dezelfde docent Duits het 

vermoeden dat ook de resultaten op schriftelijke toetsen verbeteren, doordat de leerlingen de 

lesstof beter bijhouden. Dit kan zij echter niet met cijfers hardmaken. Enkele andere docenten 

geven juist aan vooralsnog geen verbetering van de resultaten op schriftelijke toetsen te 

kunnen vaststellen, hoewel zij dit wel verwacht hadden. 
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 Naast een verbeterde werkhouding, actievere inzet en ‒ in het geval van Wijnhold ‒ 

toegenomen motivatie benoemen nog twee docenten een ander succes dat zij ervaren door het 

p-cijfer. Omdat zij hun leerlingen bewust op vooraf vastgestelde criteria observeren, krijgen 

zij een veel beter zicht op de individuele leerlingen en hun ontwikkeling. Op die manier zijn 

zij in staat de leerlingen veel persoonlijkere terugkoppelingen over hun resultaten en 

ontwikkeling te geven. Zij kunnen daarnaast leerlingen niet alleen met goede cijfers voor 

schriftelijke toetsen belonen, maar ook hun waardering voor andere kwaliteiten in een cijfer 

tot uitdrukking brengen. 

 

4.10 De toekomst van het participatiecijfer 

Hoeveel scholen op het moment precies met het participatiecijfer werken, is niet bekend. Het 

gaat om een relatief klein aantal. De interesse voor dit fenomeen lijkt echter groter te zijn. In 

2016 gaf Hämmerling aan bijna wekelijks mails te krijgen met vragen over het p-cijfer en ook 

een school die reeds enige tijd met het p-cijfer werkt, wordt regelmatig benaderd.
332

 Om deze 

reden is dan ook het plan door Hämmerling en enkele docenten opgevat om een 

subsidieaanvraag bij het LerarenOntwikkelFonds in te dienen. Met dit geld zou een tweetal 

docenten die al in een vroeg stadium succesvol een pilotproject met het p-cijfer startte tijd en 

ruimte krijgen om een handleiding en voorlichtingsmaterialen voor geïnteresseerde docenten 

te ontwikkelen.
333

 Een andere docent zou ruimte krijgen voor extra onderzoek naar dit thema 

en ook dit onderzoek zou deel uitmaken van het project waarvoor subsidie werd aangevraagd. 

De handleidingen, voorlichtingsmaterialen en onderzoeksresultaten zouden uiteindelijk op een 

website worden gepubliceerd zodat iedere docent gratis toegang tot informatie en extra 

ondersteuning zou hebben.
334

 De subsidieaanvraag werd echter afgewezen, waardoor er op dit 

moment geen handleiding voor docenten beschikbaar is en er geen centrale website met 

informatie over het participatiecijfer bestaat. Daarnaast is Hämmerling, die het 

participatiecijfer in Nederland introduceerde en zorgde voor nascholingen en informatie-

bijeenkomsten niet meer voor het DIA werkzaam. Door de afwijzing van de subsidieaanvraag 

en het vertrek van Hämmerling, lijkt ook de verbreiding van het p-cijfer minder prioriteit van 

(de onderwijsafdeling van) het DIA te krijgen. Op dit moment is de centrale en coördinerende 

rol van het DIA dan ook wat naar de achtergrond verdwenen en zijn de docenten die met het 

p-cijfer werken in sterkere mate op zichzelf aangewezen. Ook voor geïnteresseerde docenten 
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bemoeilijkt dit de zoektocht naar informatie en wanneer er niet regelmatig informatie op 

bijvoorbeeld de website van het DIA of in onderwijsbladen verschijnt, bestaat het gevaar dat 

de interesse terugloopt. Om het p-cijfer actueel te houden, zou het daarom belangrijk zijn dat 

het DIA zijn coördinerende rol behoudt of dat deze wordt overgenomen door anderen: 

bijvoorbeeld door enkele docenten die inmiddels geruime tijd ervaring met het participatie-

cijfer hebben en hun ervaringen met anderen willen delen. Ideaal hiervoor zou het zijn om 

(met behulp van een nieuwe subsidieaanvraag) alsnog een website in te richten met informatie 

voor geïnteresseerde docenten en een forum waarop zij hun ervaringen en beoordelings- en 

observatieschema’s kunnen uitwisselen. 

 Wanneer er voorlopig geen centraal informatiepunt komt, betekent dat echter niet 

meteen het einde van het participatiecijfer. De geïnterviewde docenten gaven aan het werken 

met het p-cijfer voort te blijven zetten, al dan niet in aangepaste vorm. Een aantal docenten 

wil daarnaast onderzoeken of het mogelijk is het p-cijfer uit te breiden naar andere vakken of 

zou het principe het liefst zelfs schoolbreed inzetten. In een ideaal scenario verspreiden deze 

docenten het idee om een p-cijfer in te voeren onder collega’s (ook wanneer zij van school 

wisselen) en treedt er op die manier langzaamaan een sneeuwbaleffect op. Wanneer dit zou 

gebeuren, is het wel belangrijk dat de verschillende docenten binnen een school die met het p-

cijfer werken met elkaar blijven overleggen (zie paragraaf 4.6). In dat geval is een centrale 

coördinatie zeer wenselijk. In een minder rooskleurig scenario blijft het participatiecijfer 

beperkt tot een aantal scholen en tot slechts enkele docenten per school. Wanneer docenten 

dan vertrekken of met pensioen gaan (zoals de geïnterviewde mbo-docent), verdwijnt met hen 

ook het p-cijfer. Daarom zou het ook zinvol zijn om jonge docenten voor een p-cijfer te 

enthousiasmeren, zoals een van de geïnterviewde docenten die al tijdens haar eindstage vorig 

jaar met dit cijfer werkte. Voor haar is een p-cijfer inmiddels een vanzelfsprekendheid. 

Of het participatiecijfer nu door verschillende docenten wordt doorgegeven en of het 

centraal gecoördineerd wordt of niet, de kans dat het participatiecijfer op korte termijn in het 

Nederlandse onderwijsveld groot gaat worden, lijkt klein te zijn. In Duitsland is de mündliche 

Note in schoolwetgevingen vastgelegd, kennen docenten het uit hun eigen schooltijd en 

krijgen leraren in opleiding al tijdens hun stages met dit cijfer te maken. In Nederland is dit 

allemaal niet het geval en kunnen docenten die met het participatiecijfer werken niet 

teruggrijpen op regelgeving of jarenlange ervaring. Zij moeten nagenoeg bij nul beginnen en 

of dit cijfer op den duur groter gaat worden, hangt er onder andere van af of de huidige 

pilotprojecten succesvol blijven of nog succesvoller worden en of de succeservaringen 
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verspreid zullen worden. Een centrale coördinatie of tenminste een algemeen toegankelijke 

website lijkt daarvoor uiteindelijk onontbeerlijk.  
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Conclusie 

In hoofdstuk 1 van dit onderzoek is de Duitse variant van het Nederlandse participatiecijfer 

besproken. Hier is, met behulp van hoofdstuk 4, o.a. gezocht naar een antwoord op de 

deelvraag wat er precies in de Duitse variant van het participatiecijfer en in het Nederlandse 

p-cijfer beoordeeld wordt. Omdat de onderwijswetgeving in Duitsland per deelstaat bepaald 

wordt en scholen daarnaast zelf ook de nodige vrijheid hebben om lessen en toetsen vorm te 

geven, zijn er daar geen vaste regels en formules waaraan een mündliche Note, die als 

voorbeeld voor het p-cijfer dient, moet voldoen. Een mündliche Note wordt veelal opgebouwd 

uit georganiseerde mondelinge toetsen, referaten en spreekbeurten, mündliche Mitarbeit en 

sonstige Leistungen. Met name deze laatste twee elementen hebben als voorbeeld voor het 

Nederlandse p-cijfer gediend. Als mündliche Mitarbeit wordt de mondelinge inbreng tijdens 

de les door vragen te stellen en te beantwoorden, te discussiëren en ideeën aan te dragen 

beoordeeld. Als sonstige Leistungen worden vaak vaardigheden beoordeeld die niet specifiek 

voor een bepaald vak worden aangeleerd, maar die leerlingen bij meerdere vakken kunnen of 

moeten laten zien. Om deze reden worden sonstige Leistungen in Duitse deelstaten waar een 

vakoverstijgende Kopfnote wordt gegeven vaak ook bij de Kopfnote betrokken in plaats van 

bij de mündliche Note. Sonstige Leistungen die in een mündliche Note of Kopfnote kunnen 

worden beoordeeld zijn bijvoorbeeld zelfstandigheid, samenwerkingsvermogen, doorzettings-

vermogen, aandacht, bereidheid verantwoordelijkheid te nemen, het nakomen van afspraken 

en creativiteit. Uit hoofdstuk 4 waarin de ervaringen van Nederlandse docenten die met een p-

cijfer werken worden besproken, blijkt dat veel van deze criteria waarop leerlingen in 

Duitsland kunnen worden beoordeeld zijn overgenomen. In het Nederlandse participatiecijfer 

komt nagenoeg bij iedere docent de mündliche Mitarbeit als beoordelingscriterium terug. 

Daarnaast wordt er door iedereen op gelet of leerlingen hun huiswerk en materialen op orde 

hebben. Sonstige Leistungen die door verschillende docenten in het p-cijfer worden 

beoordeeld zijn samenwerkingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

 In hoofdstuk 1 is getracht op basis van literatuuronderzoek een antwoord op de 

deelvraag te vinden hoe een mündliche Note c.q. participatiecijfer bepaald wordt. Met behulp 

van hoofdstuk 4 kan vervolgens gekeken worden in hoeverre Nederlandse docenten dezelfde 

manier hanteren. De metingen voor een mündliche Note c.q. participatiecijfer worden gedaan 

door middel van observatie. Idealiter zijn deze observaties systematisch, maar in de praktijk 

blijkt gedeeltelijk systematisch observeren het hoogst haalbare. Na de observaties en de 

vastlegging ervan, moet er een cijfer worden bepaald. Veel docenten in Nederland gebruiken 

voor het bepalen van een cijfer deels een criteriumgerichte norm en deels een individuele 
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norm. Deze laatste norm wordt gebruikt, omdat veel docenten het p-cijfer niet alleen zien als 

een middel om leerlingen actiever aan de lessen te laten deelnemen, maar ook om hun 

ontwikkeling (op het gebied van de beoordelingscriteria) zichtbaar te maken.  

Voor beoordelingsprocessen in het algemeen geldt dat er zoveel mogelijk rekening 

gehouden dient te worden met de kwaliteitscriteria objectiviteit, reliabiliteit en validiteit. Voor 

het participatiecijfer dat op observaties en inschattingen van een docent berust is dit extra 

problematisch. Een bepaalde mate aan subjectiviteit is onvermijdelijk. Toch proberen 

docenten voor een zo objectief mogelijk participatiecijfer te zorgen door er bewust op te letten 

dat iedere leerling gezien wordt, zodat een beoordeling niet op slechts een vage inschatting 

berust. Daarnaast maken zij gebruik van helder uitgewerkte observatie/-beoordelings-

formulieren. Sommige docenten vullen dit aan met een zelfbeoordeling door de leerlingen, 

waardoor zij kunnen controleren of beide beoordelingen niet te ver uit elkaar liggen. Zorgen 

voor volledig betrouwbare beoordelingen als het gaat om het bepalen van een 

participatiecijfer is nagenoeg onmogelijk, omdat veel docenten ‒ zeker docenten die net met 

het p-cijfer beginnen ‒ hun beoordelingsvaardigheden op dit gebied nog moeten ontwikkelen. 

Daarnaast worden voor het participatiecijfer vaak ook kenmerken beoordeeld die niet volledig 

stabiel zijn, zoals zelfstandigheid of samenwerkingsvermogen. Ook de (inhouds)validiteit tot 

slot is bij het geven van een p-cijfer zeker niet gegarandeerd. Niet alles wat beoordeeld wordt, 

wordt de leerlingen in de lessen bewust aangeleerd. Toch is het gebrek aan volledige 

handhaving van alle kwaliteitscriteria niet zo problematisch als het klinkt. In de eerste plaats 

zijn ook schriftelijke toetsen zelden volledig objectief, betrouwbaar en valide. Daarbij zouden 

er weinig toetsvormen overblijven wanneer volledig objectief gemeten zou moeten worden. 

Op die manier zou nagenoeg uitsluitend kennis kunnen worden getoetst en zouden andere 

vaardigheden en kwaliteiten die leerlingen in de lessen laten zien onbeoordeeld blijven. Met 

name voor leerlingen die minder goed scoren op kennistoetsen, zou dit een nadeel zijn. 

 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn de mündliche Note / het participatiecijfer in het mvt-onderwijs en 

actuele onderwijstrends in Nederland en Duitsland besproken. Met behulp van de ervaringen 

van docenten in Nederland die in hoofdstuk 4 behandeld zijn, is gepoogd een antwoord op de 

deelvragen te vinden welke speciale betekenis het p-cijfer voor het mvt-onderwijs kan hebben 

en hoe het p-cijfer met actuele onderwijstrends te combineren is. Omdat weinig van de 

geïnterviewde docenten in Nederland het p-cijfer volledig ten behoeve van de moderne 

vreemde taal die zij onderwijzen inzetten en omdat geen van hen in het geheel volgens een 

nieuw onderwijsprincipe lesgeeft, laten deze deelvragen zich met name met op literatuur-
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studie beruste vermoedens beantwoorden. Het participatiecijfer kan een meerwaarde voor het 

mvt-onderwijs hebben, omdat hierin ook de spreek- en gespreksvaardigheid van leerlingen in 

de doeltaal kan worden beoordeeld. Deze vaardigheid wordt anders vaak minder frequent 

beoordeeld dan andere vaardigheden. Een voorwaarde hiervoor is dat in de lessen de doeltaal 

overwegend als voertaal wordt gebruikt. Een probleem hierbij is dat het objectief beoordelen 

van spreekvaardigheid praktisch onmogelijk is. Dit geldt zeker wanneer er alleen gebruik 

gemaakt kan worden van globale metingen tijdens de lessen. Toch zou het werken met een 

overzichtelijk en beknopt beoordelingsschema in combinatie met ervaring en professionele 

inschatting ervoor kunnen zorgen dat spreek- en gespreksvaardigheid voor het p-cijfer kan 

worden beoordeeld. Door er op deze manier ook voor te zorgen dat leerlingen regelmatig de 

doeltaal gebruiken, zal hun angst hiervoor verminderen en in het ideale geval stijgt hun 

taalniveau. 

 Omdat er geen vaste regels voor het bepalen van een participatiecijfer zijn, kan het 

zoals hierboven beschreven voor het mvt-onderwijs worden ingezet. Bovendien kunnen er 

ook voor andere vakken eenvoudig aanpassingen worden gedaan. Dit maakt dat dit cijfer ook 

relatief gemakkelijk met onderwijstrends te combineren is. Vaardigheden als 21st century 

skills die de laatste jaren versterkt in de aandacht staan, kunnen bijvoorbeeld worden 

beoordeeld in een participatiecijfer. Daarnaast bieden ook de trends naar zelfsturend leren en 

projectonderwijs mogelijkheden om te combineren met een p-cijfer. Beide trends geven de 

docent ruimte om individuele leerlingen op getoonde kennis en vaardigheden te observeren en 

hun hierop formatieve feedback te geven. Het p-cijfer, dat door veel docenten als individueel 

groeicijfer wordt gezien, past sowieso prima in de trend naar formatief in plaats van 

summatief beoordelen. In deze categorie hoeft het p-cijfer ook niet noodzakelijkerwijs als 

cijfer van 1 tot 10 te worden gepresenteerd. Ook met behulp van bijvoorbeeld rubrics of 

woordrapporten kan de voortgang van een leerling worden aangetoond op de criteria die in 

een p-cijfer / p-resultaat worden beoordeeld. 

 

In deel II van dit onderzoek zijn de ervaringen van een aantal docenten in Nederland die met 

het p-cijfer werken behandeld. Hier is gezocht naar een antwoord op de hoofdvraag of en zo 

ja, hoe het participatiecijfer zoals het in Duitsland wordt gegeven ook op Nederlandse scholen 

effectief kan worden ingezet. Dat het mogelijk is dit cijfer naar Duits voorbeeld op 

Nederlandse scholen effectief in te voeren lijkt op basis van de ervaringen van docenten in 

Nederland bevestigd te worden. De voorbeelden van de geïnterviewde docenten die in de 

meeste gevallen een toegenomen participatie en soms zelfs een toegenomen motivatie van de 
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leerlingen tijdens de lessen constateren, tonen dit aan. De vraag hoe dit cijfer effectief op 

Nederlandse scholen ingezet kan worden, is echter lastiger te beantwoorden. Uit de 

gesprekken met docenten is gebleken dat iedere school en daarbinnen ook weer iedere sectie 

of zelfs individuele docent een eigen visie heeft op de manier waarop het p-cijfer gehanteerd 

zou moeten worden. Dat betekent dat, net als in Duitsland, op iedere school net weer op 

andere criteria wordt beoordeeld, de registratie en terugkoppeling van observaties op 

verschillende wijzen geschiedt en het p-cijfer niet overal dezelfde weging heeft. De 

basisgedachte achter het participatiecijfer in Nederland, namelijk actievere deelname van 

leerlingen tijdens de lessen en een beter zicht op de kwaliteiten en ontwikkeling van de 

individuele leerlingen, is bij nagenoeg iedere docent hetzelfde, evenals het feit dat bij iedereen 

de leerlingen in ieder geval op hun mündliche Mitarbeit worden beoordeeld. Ondanks de 

verschillen gaat het daarom op iedere school toch om een en hetzelfde cijfer: het op de Duitse 

mündliche Note geïnspireerde participatiecijfer. 

 Omdat verschillende docenten, ofschoon zij het p-cijfer verschillend hanteren, toch 

duidelijke successen dankzij het participatiecijfer waarnemen, kan gesteld worden dat er niet 

slechts één manier is waarop het p-cijfer effectief op Nederlandse scholen kan worden 

ingezet. Deze bewering wordt ondersteund door het feit dat ook in Duitsland de mündliche 

Note per deelstaat en per school anders kan worden gebruikt. Dat betekent echter niet dat 

iedere manier waarop het p-cijfer wordt ingezet per definitie effectief is. Het lijkt in ieder 

geval een voorwaarde te zijn dat er een basisgedachte, vergelijkbaar met die zoals hierboven 

reeds beschreven, aan het principe ten grondslag ligt en dat in ieder geval de mondelinge 

inbreng van de leerlingen tijdens de les (mündliche Mitarbeit) in het cijfer wordt 

meegenomen. Daarnaast zijn er meerdere factoren die de kans op het effectief en succesvol 

inzetten van het participatiecijfer vergroten. In de eerste plaats is het zinvol om inspiratie bij 

andere docenten die met het p-cijfer werken op te doen. De geïnterviewde docenten hebben 

vooral gekeken naar voorbeelden uit Duitsland tijdens nascholingsdagen vanuit het DIA. Zij 

hadden zodoende al goede voorbeelden van beoordelingscriteria en manieren van observatie-

registratie. Voor docenten die in de toekomst het participatiecijfer zouden willen invoeren, is 

het dan ook aan te bevelen om ofwel Duitse scholen te bezoeken of collega’s van Nederlandse 

scholen die met dit cijfer werken te consulteren. Een tweede factor die ervoor kan zorgen dat 

het p-cijfer effectief kan worden ingezet, is zorgen voor steun vanuit de schoolleiding. 

Wanneer dit het geval is, kan het p-cijfer de status van experiment van een individuele docent 

ontstijgen en een vast onderdeel van toetsing binnen een sectie of school worden. Dit zal er 

ook voor zorgen dat het participatiecijfer door zowel leerlingen als hun ouders serieus wordt 
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genomen. Eveneens lijkt het om deze reden handig om te kiezen voor een relatief zware 

weging van het p-cijfer. De geïnterviewde docenten die het meest enthousiast over de effecten 

van het p-cijfer zijn, hanteren de zwaarste wegingen (50 resp. 15 procent). Zoals het 

voorbeeld waarin het p-cijfer voor 15 procent meetelt laat zien, is een extreem zware weging 

niet per se noodzakelijk, maar moet het p-cijfer wel zodanig meetellen dat de leerlingen het in 

hun eindcijfer (combinatie van schriftelijke toetsen en het participatiecijfer) kunnen “voelen”. 

Vervolgens is een goede voorbereiding van essentieel belang om het p-cijfer effectief te 

kunnen inzetten. Voorafgaand aan de invoering moet goed worden nagedacht over het doel 

van het p-cijfer, de beoordelingscriteria, de manier van registratie, de weging en de 

terugkoppeling. Uiteraard kan dit allemaal gaandeweg worden bijgesteld en geoptimaliseerd, 

maar wanneer er vooraf helemaal niet over nagedacht is, zal men eerder tegen onvoorziene 

situaties aanlopen en is de kans groter dat men het werken met het p-cijfer opgeeft. Daarnaast 

komt een goede voorbereiding professioneler op leerlingen over, waardoor deze sneller 

geneigd zullen zijn het principe serieus te nemen. Hiermee samen gaat ook een andere factor 

die de kans op effectiviteit en succes van het p-cijfer vergroot: het positief presenteren van het 

p-cijfer naar leerlingen toe. Wanneer zij snappen waarom het p-cijfer ingevoerd wordt en zij 

het als een beloning ervaren, vergroot dit de kans dat zij zich gaan inzetten voor een goed 

resultaat. De laatste factor is tenslotte het blijven evalueren van het participatiecijfer. Hiervoor 

kunnen ook de leerlingen in bijvoorbeeld een enquête naar hun mening worden gevraagd en is 

het zinvol om met collega’s samen te evalueren. Op deze manier wordt er met verschillende 

meningen rekening gehouden. Door te blijven evalueren, kunnen onderdelen (beoordelings-

criteria, registratieformulieren, weging etc.) van het p-cijfer die niet effectief blijken worden 

aangepast of vervangen, kunnen succesfactoren worden uitgebreid en kan het p-cijfer blijven 

meegroeien met de school. 

 Uiteindelijk is er nog een tweetal factoren dat in eerste instantie niet direct nodig is om 

het p-cijfer effectief in te zetten, maar uiteindelijk wel cruciaal lijkt te zijn voor het 

voortbestaan van het p-cijfer in Nederland. Als eerste is daarvoor een goede communicatie 

tussen collega’s die met het p-cijfer werken belangrijk. Voor leerlingen is het prettig en 

overzichtelijk wanneer binnen een school docenten die met het p-cijfer werken dit op 

vergelijkbare wijze doen. Wanneer dit niet het geval is, is de kans groot dat de leerlingen het 

nut van een p-cijfer niet zullen inzien en hun leerhouding er niet op aanpassen. Daarom is het 

van belang dat collega’s hun beoordelingscategorieën en werkwijze omtrent het p-cijfer op 

elkaar afstemmen. Iedere docent kan wel zijn eigen manier van registreren (plusjes/minnetjes, 

kleurtjes, woordrapport etc.) en terugkoppelen (altijd inzage in de registratie, af en toe een 
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gesprekje etc.) handhaven, maar binnen een school zouden de basisgedachte achter het p-

cijfer en de belangrijkste beoordelingscriteria idealiter grotendeels overeenkomen. Om het 

overleg binnen een school te organiseren, zou er een coördinator voor het p-cijfer kunnen 

worden aangewezen. Op dit vlak lijkt voor het voortbestaan van het participatiecijfer in 

Nederland ook een centrale coördinatie essentieel. Deze zou bij het DIA kunnen blijven 

liggen, maar kan eventueel ook door anderen worden overgenomen. Een centrale coördinatie 

zou ervoor zorgen dat good practices kunnen worden uitgewisseld en dat er een centraal punt 

is waar docenten met vragen terecht kunnen, zodat iedereen ongeveer dezelfde antwoorden 

krijgt en er een globale eenheid in het p-cijfer zoals het in Nederland gehanteerd wordt 

ontstaat. In een ideaal scenario komt er een website voor het p-cijfer met handleidingen, 

publicaties en een forum en blijven er nascholingen en netwerkbijeenkomsten worden 

georganiseerd. Op deze manier blijft het participatiecijfer voor de betrokkenen een actueel 

thema en wordt de drempel voor docenten om met het p-cijfer te starten kleiner, omdat zij 

weten waar ze betrouwbare en nuttige informatie kunnen vinden. Dit zou ervoor kunnen 

zorgen dat het participatiecijfer met het onderwijs meegroeit en niet alleen nu, maar ook in de 

toekomst blijft bestaan.  
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Discussie 

In dit onderzoek is een van de eerste pogingen gedaan om het thema participatiecijfer in 

Nederland wetenschappelijk te benaderen. In deel I is dit gebeurd aan de hand van een 

literatuurstudie waarbij onder andere Duitstalige literatuur die betrekking heeft op de Duitse 

mündliche Note is gebruikt. Hoofdstuk 1 is daarmee overwegend beschrijvend en levert vanuit 

Duits perspectief bekeken weinig nieuwe inzichten op. Voor de Nederlandse lezer is dit echter 

anders. Met bepaalde aspecten zal ook de Nederlandse lezer (veelal in het onderwijs 

werkzaam) via eigen ervaring of (Duitse) collega’s bekend zijn, maar in dit onderzoek is de 

theorie die voor het participatiecijfer relevant is voor het eerst samengebracht, geordend en 

geanalyseerd. In hoofdstuk 2 is vervolgens getracht op basis van literatuur te beschrijven hoe 

en te beargumenteren waarom het participatiecijfer een extra meerwaarde in het mvt-

onderwijs kan hebben. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe en waarom dit cijfer met andere 

onderwijstrends en -vernieuwingen te combineren is. Ook voor deze beide hoofdstukken geldt 

dat er niet per se volledig nieuwe ideeën zijn gecreëerd. Over een participatiecijfer in het mvt-

onderwijs publiceerde Het onderwijsblad immers al eens een succesverhaal. Toch lijken de 

voorbeelden waarin het p-cijfer bewust wordt ingezet om leerlingen te stimuleren frequenter 

in de doeltaal te communiceren en waarin het p-cijfer samen met andere onderwijs-

vernieuwingen gaat, beperkt. De beschrijvingen van de manieren waarop het p-cijfer voor het 

mvt-onderwijs kan worden ingezet en gecombineerd kan worden met actuele onderwijstrends 

berusten dan ook op aan wetenschappelijke literatuur ontleende aannamen die slechts beperkt 

worden ondersteund door systematisch geanalyseerde docentervaringen. Deze aannamen 

kunnen daarmee echter als eerste aanzet dienen voor vervolgonderzoek. 

 In deel II van dit onderzoek zijn ervaringen van verschillende docenten die in 

Nederland met het participatiecijfer werken verzameld. De dataverzameling is door middel 

van semigestructureerde en soms open interviews die vervolgens kwalitatief geanalyseerd 

zijn, tot stand gekomen. Eerder zijn op nascholingsdagen van het DIA good practices 

gepresenteerd, maar de ervaringen werden nog niet eerder systematisch en thematisch 

geordend op schrift gesteld met koppelingen naar literatuur. De analyse van de interviews 

heeft geresulteerd in een antwoord op de onderzoeksvraag of en zo ja, hoe het 

participatiecijfer zoals het in Duitsland gegeven wordt effectief in Nederland kan worden 

ingezet. Als kritiek hierop zou kunnen worden aangehaald dat het aantal geïnterviewde 

docenten relatief beperkt is geweest. Met vijf docenten is individueel uitvoerig gesproken en 

bij vier andere docenten is in individuele gesprekken van maximaal tien minuten aanvullende 

informatie ingewonnen. Omdat het participatiecijfer door iedere docent weer op een eigen 
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wijze wordt ingezet, bestaat er een reële kans dat het houden van meer interviews nieuwe 

ervaringen met het p-cijfer had opgeleverd en dat met de populatie waarmee in dit onderzoek 

gewerkt is het punt van saturatie niet volledig is bereikt. In het antwoord op de hoofdvraag 

zijn echter ervaringen betrokken die verschillende docenten afzonderlijk van elkaar 

bespraken. Ervaringen die slechts door één docent werden genoemd zijn hierin buiten 

beschouwing gelaten. Extra interviews zouden daarom weliswaar specifieke ervaringen 

hebben kunnen opleveren die de moeite van het vermelden waard zouden zijn geweest; tot 

een ander antwoord op de onderzoeksvraag zouden zij hoogstwaarschijnlijk niet hebben 

geleid. Een andere aanmerking op de aanpak van dit onderzoek kan zijn dat de onderzoeker 

nooit eerder kwalitatieve interviews heeft afgenomen. Desalniettemin hebben de gehouden 

interviews de noodzakelijke informatie opgeleverd om tot een beantwoording van de 

hoofdvraag te komen. Een ervarener onderzoeker had echter in de gesprekken met docenten 

op een aantal punten kunnen doorvragen en zo hier en daar wat meer diepgang kunnen 

aanbrengen. In de interviews hebben docenten met name hun ervaringen beschreven, terwijl 

er ook kansen lagen om te vragen naar visies op het p-cijfer en naar hoe docenten de toekomst 

van het p-cijfer, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere scholen in Nederland voor 

zich zien. Meer diepgang was in ieder geval wenselijk geweest bij de behandeling van het p-

cijfer in Nederland voor moderne vreemde talen (paragraaf 4.7). Het verzoek om een 

interview met een docent die het p-cijfer voornamelijk inzet om in haar lessen de 

communicatie in de doeltaal te bevorderen en als expert op dit gebied kan worden beschouwd, 

werd echter afgewezen. Voor vervolgonderzoek zou dit daarom een interessant onderwerp 

zijn. Men zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of leerlingen die een participatiecijfer krijgen 

voor hun mondelinge vaardigheden in de vreemde taal de doeltaal vaker in de lessen 

gebruiken en meer vooruitgang laten zien dan leerlingen die hierop niet worden beoordeeld. 

Zo’n onderzoek zal nauw samenhangen met onderzoek naar de effecten van het gebruik van 

de doeltaal als voertaal in de klas.   

 Ondanks de hierboven besproken beperkingen heeft dit onderzoek geleid tot een 

uitvoerige literatuurstudie over de mündliche Note / het participatiecijfer en een 

gestructureerde verzameling van ervaringen die tot nu toe in Nederland met het 

participatiecijfer zijn opgedaan. Dit onderzoek kan er dan ook aan bijdragen dat theoretische 

informatie over het p-cijfer voor geïnteresseerden in Nederland toegankelijker wordt: 

enerzijds omdat er door dit onderzoek niet alleen wetenschappelijke informatie in het Duits, 

maar ook in het Nederlands beschikbaar is, anderzijds ook omdat in dit onderzoek informatie 

voor het eerst thematisch geordend is. De ervaringen met het p-cijfer die in deel II behandeld 
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zijn, kunnen vervolgens als inspiratie dienen voor anderen die overwegen het participatiecijfer 

in te voeren. 

 Als het op het thema participatiecijfer in Nederland aankomt, is er nog veel 

onontgonnen gebied. Deze studie kan een waardevolle wetenschappelijke bijdrage aan dit 

onderzoeksveld leveren, maar kan nog op verschillende gebieden worden aangevuld. Zo is het 

participatiecijfer in dit onderzoek vanuit het perspectief van de docent benaderd. Een 

interessante en relevante insteek zou zijn om ook naar het perspectief van de leerling te 

kijken. Op kleine schaal is dit reeds gedaan door Wijnhold, die onderzocht of een p-cijfer 

zorgt voor een toegenomen motivatie bij leerlingen. Een vergelijkbaar onderzoek zou op 

grotere schaal (op meerdere scholen en voor verschillende vakken) kunnen worden 

uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is een vergelijkend kwantitatief onderzoek, waarbij de 

houding van leerlingen op Duitse en Nederlandse scholen ten opzichte van de mündliche Note 

resp. het participatiecijfer vergeleken wordt. Voor een profielwerkstuk deden twee middelbare 

scholieren uit Friesland al eens zo’n onderzoek, maar op meerdere scholen uitgevoerd en aan 

statistische tests onderworpen kan een vergelijkbaar onderzoek veel nuttige informatie 

opleveren. Tot slot zou over enkele jaren het kwalitatieve gedeelte uit dit onderzoek herhaald 

kunnen worden. Op dit moment is het participatiecijfer in Nederland nog volop in 

ontwikkeling en staan docenten die dit cijfer geven aan het begin: werken deze docenten over 

enkele jaren nog steeds met een p-cijfer? Wat is er veranderd? Werken er inmiddels meer 

collega’s met dit cijfer? Met behulp van interviews met dezelfde docenten over enkele jaren 

kan, mits zij dan nog steeds dit cijfer hanteren, een ontwikkeling van het Nederlandse 

participatiecijfer worden aangetoond.        
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Samenvatting onderzoek in het Duits 

Einleitung 

Das niederländische Schulsystem gehört zu den Besten der 35 OECD-Mitgliedstaaten. 

Gleichzeitig sind aber dessen Schüler die unmotiviertesten und die undiszipliniertesten.
335

 Es 

gibt mehrere Möglichkeiten, diesem Problem zu begegnen. Laut Kerstin Hämmerling, 

ehemalige Koordinatorin Deutsche Sprache und Kultur im Bildungsbereich des Deutschland 

Instituts Amsterdam (DIA), ist eine dieser Möglichkeiten, nach deutschem Vorbild
336

, die 

Beurteilung der (niederländischer) Schüler anhand ihrer Beteiligung im Unterricht, In 

Deutschland werden Schüler nicht nur schriftlich geprüft; auch ihre aktive Teilnahme 

während des Unterrichts und die Qualität ihrer Beiträge wird als Teil einer mündlichen Note 

mitbewertet.  

Um diese Note auch in den Niederlanden bekannt zu machen, hat Hämmerling den 

Begriff Participatiecijfer (Beteiligungsnote) erfunden. Die Participatiecijfer ist nicht nur eine 

Momentaufnahme, sondern beurteilt und bewertet die persönliche und intellektuelle 

Entwicklung der Schüler in einem spezifischen Schulfach.
337

 Neben der Quantität und 

Qualität der Unterrichtsbeiträge können in dieser Note auch sonstige Leistungen und 

Fertigkeiten wie Vorbereitung, Zusammenarbeit und Selbstständigkeit beurteilt werden.
338

  

Das DIA hat unter der Leitung von Hämmerling verschiedene Fortbildungen zu diesem 

Thema veranstaltet, bei denen deutsche Schulen besucht wurden. Seitdem sind manche 

Schulen in den Niederlanden damit begonnen Pilotprojekten mit der Participatiecijfer zu 

starten. Hämmerling und einige dieser Schulen bekommen seither fast wöchentlich E-Mails 

von interessierten Lehrern mit der Bitte um Informationen und Unterstützung bei eigenen 

Umsetzungen eines solchen Projektes.
339

 Diese E-Mails weisen darauf hin, dass es einen 

hohen Bedarf nach Informationen über die Participatiecijfer bei niederländischen Lehrern 

gibt, sich diese Lehrer aber lediglich an eine kleine Gruppe Personen wenden können, welche 

bereits Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt haben. Den Informationen, die man in den 

Niederlanden zu diesem Thema bekommt, liegen somit vor allem individuellen Erfahrungen 

einzelner Schulen oder Lehrer zu Grunde; wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema 

liegen dahingegen nicht vor. Ziel dieser Arbeit war es deswegen einen ersten 

wissenschaftlichen Ansatz zum Thema Participatiecijfer zu erarbeiten und die Erfahrungen, 
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die verschiedene niederländische Schulen bereits mit der Participatiecijfer gemacht haben, zu 

sammeln und strukturiert auszuwerten. Letzten Endes hat dies zu einer Antwort auf die Frage 

ob und wenn ja, wie die Participatiecijfer, so wie sie in Deutschland existiert, in 

niederländischen Schulen effektiv eingesetzt werden kann, geführt. Dabei wurden die 

Teilfragen gestellt, was genau in einer mündlichen Note / Participatiecijfer beurteilt wird, wie 

der Beurteilungsprozess aussieht, welche spezielle Bedeutung sie im Fremdsprachenunterricht 

haben kann und ob und wie sie sich mit aktuellen Trends im Unterricht kombinieren lässt. 

Auf diese Teilfragen wurde anhand einer Literaturstudie im ersten Teil dieser Arbeit eine 

Antwort gesucht. Im zweiten Teil wurden anhand Interviews und einer qualitativen 

Inhaltsanalyse Daten über die Erfahrungen von Lehrern die bislang an niederländischen 

Schulen mit der Participatiecijfer gearbeitet haben, erhoben. In diesem Teil wurde nach einer 

Antwort auf die Teilfragen nach welchen Kriterien niederländische Lehrer ihre Schüler in 

einer Participatiecijfer beurteilen, welche Erfahrungen sie, positiv und negativ, schon 

gemacht haben und welche Auswirkung diese Note nach den Lehrern auf ihre Schüler hat 

gesucht.  

 

Die mündliche Note in Deutschland als Vorbild für die Participatiecijfer 

In einer deutschen mündlichen Note werden meistens sowohl mündliche Prüfungen als auch 

die mündliche Mitarbeit während der Unterrichtsstunde beurteilt. Hinzu kommen oft noch 

sonstige Leistungen, die in manchen Bundesländern auch in einer Kopfnote zusammengefasst 

werden. Vor allem die Elemente ‘mündliche Mitarbeit’ und ‘sonstige Leistungen’ haben in 

den Niederlanden für die Participatiecijfer als Vorbild gedient. Es gibt für die Erteilung der 

mündlichen Noten allerdings keine allgemeingültigen deutschen Richtlinien. Schulgesetz-

gebung ist Ländersache: das bedeutet jedes Bundesland ist befugt eigene Gesetze zu 

verabschieden. Zudem haben Schulen und Lehrer relative Freiheit, wie sie ihren Unterricht 

und ihre Prüfungen gestalten wollen, sodass eine mündliche Note in ein und demselben 

Bundesland an verschiedenen Schulen unterschiedlich aussehen kann. Es gibt aber 

bestimmten Kriterien, die in vielen Schulen die Grundlage der mündlichen Noten bilden und 

von welchen sich niederländische Lehrer, die eine Participatiecijfer einführen möchten 

inspirieren lassen können. Als mündliche Mitarbeit werden die Unterrichtsbeiträge der 

Schüler beurteilt. Dies kann sowohl qualitativ als auch quantitativ geschehen. Die sonstigen 

Leistungen sind deutlich vielseitiger: Eiko Jürgens nennt als Beispiele Selbstständigkeit, 
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Durchsetzungsvermögen, Neugier und Zusammenarbeit.
340

 Um die verschiedenen Leistungen 

der Schüler prüfen zu können, wäre es ratsam unterschiedliche Arbeitsformen im Unterricht 

anzubieten.
341

 Andere sonstige Leistungen, die in unterschiedlichen Schulgesetzen genannt 

werden, sind z.B. Verantwortung übernehmen, Behilflichkeit und Kreativität.
342

     

Die Leistungen, die Schüler in Bezug auf die mündliche Note zeigen, können meistens 

nur während des Unterrichts erbracht und beobachtet werden. Das heißt auch, dass Leistungen 

‒ wenn nicht auf Bild festgelegt ‒ nicht an einem späteren Zeitpunkt analysiert werden 

können. Deswegen werden die Beobachtungen idealerweise bereits während des Unterrichts 

schriftlich festgelegt. Zugunsten einer Vergleichbarkeit der Leistungen wäre ein 

systematischer Beobachtungs- und somit auch Beurteilungsvorgang empfehlenswert. Einem 

systematischen Beobachtungsvorgang liegt eine Forschungsfrage zugrunde und die 

Beobachtungen werden detailliert festgelegt.
343

 Die verschiedenen Autoren, die sich mit 

diesem Thema befassen, sind sich allerdings uneinig darüber, ob ein systematisches 

Beobachten und somit eine objektive Beurteilung durch den Lehrer überhaupt möglich ist.
344

 

Jedoch ist es möglich und sogar ratsam vor der Beobachtung fest zu legen wer beobachtet 

wird, wie lange dies geschieht und nach welchen Kriterien.
345

 Außerdem raten Karlheinz 

Ingenkamp und Urban Lissmann die Beobachtungen sofort auf zu verzeichnen.
346

 Dieses 

Aufzeichnen kann als eine Art pädagogisches Tagebuch geschehen, aber auch mithilfe von 

Symbolen (wie z.B. Plus- und Minuspunkte) oder Schätzskalen.
347

 Schlussendlich resultieren 

diese Beobachtungen in einer abschließenden (mündliche) Note.  

Nahezu jeder deutschsprachige Autor, der über die Beurteilung von Schülerleistungen 

schreibt, betont drei Qualitätskriterien: Objektivität, Reliabilität und Validität. Mit 

Objektivität im Zusammenhang mit der Leistungsbeurteilung ist gemeint, dass Ergebnisse 

unabhängig vom beurteilenden Lehrer sind und dass unterschiedliche Lehrkräfte die 

Leistungen gleich beurteilen würden.
348

 Reliabilität bedeutet, dass „die Messungen (…) 

möglichst präzise und fehlerfrei erfolgen [sollen], d.h. sie sollen nicht von Ort und Zeit der 

Messung oder vom verwendeten Messinstrument abhängen.“
349

 Validität behandelt 
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schließlich die Frage, ob tatsächlich das erfasst wurde, was erfasst werden sollte;
350

 auf 

Schülerbeurteilungen bezogen heißt das, dass man eine Prüfung auch nur genau die 

Kenntnisse und Kompetenzen beinhaltet, die die Schüler während des Unterrichts erworben 

haben. Wenn man aber die mündliche Note oder die Participatiecijfer in Bezug auf diese 

Qualitätskriterien betrachtet, scheint dies problematisch zu sein. Zum einen sind 

Beurteilungen, die sich auf Beobachtungen und Einschätzungen der einzelnen Lehrer stützen 

nie völlig objektiv und zum anderen werden als sonstige Leistungen Fertigkeiten beurteilt, die 

Schüler nicht unbedingt während eines spezifischen Fach erwerben. Nichtdestotrotz wäre der 

Mangel an diesen Qualitätskriterien kein Grund eine mündliche Note oder Participatiecijfer 

nicht einzuführen. Werner Sacher meint z.B., dass, wenn man nur versucht möglichst objektiv 

zu beurteilen, alle Leistungen und Leistungsaspekte der Schüler nur ausschnitthaft und 

unvollständig berücksichtigt werden können.
351

  

Neben den Qualitätskriterien sind auch die Bezugsnormen bei der Erteilung von 

Schülernoten relevant. Noten kommen Zustande, indem gewonnene Informationen auf eine 

Norm bezogen werden. Wenn die soziale Leistung als Norm gehandhabt wird, heißt das, dass 

eine Schülerleistung mit den Leistungen der anderen Lernenden bzw. mit dem Durchschnitt 

verglichen wird.
352

 Eine andere Möglichkeit wäre die Schülerleistungen mit früheren 

Leistungen desselben Schülers in Verbindung zu setzen (individuelle Norm)
353

 und 

schließlich gibt es noch die sachbezogene oder kriteriale Norm. Hierbei wird vor der 

Informationserhebung ein beabsichtigtes Beurteilungskriterium festgelegt.
354

  

Obwohl die individuelle Norm keine Auskunft über die Leistungsunterschiede 

zwischen Schülern gibt, wäre diese Norm besonders für die mündliche Note geeignet, da 

diese auch eine bestimmte Feedbackfunktion innehat.
355

 Eine Kombination aus individueller 

Norm und sachbezogener Norm wäre auch denkbar.
356

 Außerdem könnten die Beurteilungen 

durch die Lehrer mit Selbstevaluationen und Selbstbeurteilungen der Schüler ergänzt werden. 

Der Schüler würde auf diese Weise lernen eigene Leistungen kritisch einzuschätzen und er 

würde sich zudem ernst genommen fühlen.
357
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Die Participatiecijfer im Fremdsprachenunterricht 

Eine spezielle Funktion könnte die Participatiecijfer im Fremdsprachenunterricht erfüllen: Sie 

bietet die Möglichkeit die Gesprächsfertigkeit in der Fremdsprache häufiger zu prüfen und so 

auf diese gezielt Feedback zu geben. In den Niederlanden werden die Sprech- und 

Gesprächsfertigkeit in einer Fremdsprache im Vergleich zu den rezeptiven Fertigkeiten,
358

 

nämlich oft noch wenig beachtet, obwohl seit den 90er Jahren kommunikative 

Unterrichtsmethoden maßgeblich sind.
359

 In einer kommunikativen Unterrichtsmethode ist 

das Hauptziel, dass die Schüler selbst mündliche und schriftliche Output produzieren. 

Verständnis ist hierbei wichtiger als grammatikalische Korrektheit.  

Um die Sprech- und Gesprächsfertigkeit für eine Participatiecijfer beurteilen zu 

können, ist es notwendig, dass während des Unterrichts die Zielsprache gesprochen wird. 

Viele Lehrer benutzen dazu die Zielsprache als Verkehrssprache. Nach der Inputtheorie von 

Krashen und der Outputtheorie von Swain sprechen sie (die Lehrer) selbst so viel wie möglich 

in der Zielsprache und erwarten das auch von ihren Schülern.
360

  

In der Praxis gibt es allerdings oft einige Probleme bei der Umsetzung dieses Prinzips, 

die das Sprechen in der Zielsprache verhindern. In den meisten Lehrbüchern wird z.B. die 

Zielsprache nicht konsequent verwendet; so werden zum Beispiel Aufgaben auf 

Niederländisch gestellt oder müssen Schüler niederländische Antworten formulieren. Dies ist 

oft genauso in den zentralen Abschlussprüfungen worauf die Lehrer ihre Schüler vorbereiten 

möchten.
361

  

Außerdem wird die Kommunikation in der Zielsprache oft als Erschwernis für eine 

effiziente Kommunikation zwischen dem Lehrer und den Schülern gesehen. Bei der 

Behandlung schwieriger Themen wird daher oft auf die Muttersprache der Schüler 

zurückgegriffen.
362

 Trotz oben genannter Einwände und trotz des Mangels an vielfachen 

Belegen, die die Wirksamkeit des Zielsprache als Verkehrsspracheprinzips aufzeigen,
363

 wäre 

es Sinnvoll die Zielsprache im Unterricht so oft wie möglich zu verwenden, da die Schüler 

sich an die Zielsprache gewöhnen würden und ihre Angst sie zu verwenden, somit verringern 

könnten.
364
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Die Beurteilung der Gesprächsfertigkeit (für eine Participatiecijfer) ist nicht einfach. 

Es gibt eine große Anzahl an Kriterien die berücksichtigt werden können, wie zum Beispiel: 

Aussprache, Wortschatz, grammatikalische Korrektheit, lexikale Korrektheit, Tempo, 

Interaktion oder Betonung.
365

 Viele dieser Kriterien können beinahe nicht objektiv bewertet 

werden, was wahrscheinlich der wichtigste Grund dafür ist, dass Sprech- und 

Gesprächsfertigkeit in den Niederlanden relativ wenig geprüft werden.
366

 Dennoch könnten 

diese Fertigkeiten in einer Participatiecijfer beurteilt werden, wenn der Lehrer sich auf einige 

zu observierende Kriterien beschränkt. Auf diese Kriterien kann er den Schülern dann zudem 

gezielt Feedback geben. Dabei wäre es wichtig, dass nicht zu viel Feedback auf einmal 

gegeben wird, sodass keine Hemmungen bei den Schülern entstehen um die Zielsprache zu 

verwenden.
367

 Außerdem sollte das Feedback sich auf das, was die Schüler gelernt haben, 

beziehen
368

 und sollten Schüler erfahren, dass es nicht schlimm ist Fehler zu machen: Wenn 

sie versuchen Fehler zu vermeiden, würde das zu Vereinfachung des Inhalts und der 

Komplexität führen, welches die Schüler nicht weiterbringen würde.
369

 

 

Aktuelle Trends im niederländischen und deutschen Unterricht 

Die deutsche mündliche Note, die als Vorbild für die niederländische Participatiecijfer dient 

und ab der zweiten Hälfte des 20sten Jahrhunderts an Bedeutung gewann, stammt aus einer 

Zeit in der ein Lehrergesteuerter Unterricht selbstverständlich war. Auch wenn dies sowohl in 

Deutschland als auch in den Niederlanden immer noch in einem Großteil des Unterrichts so 

stattfindet, gibt es in beiden Ländern Trends und Versuche den Unterricht an die moderne 

pluralistische, sich schnell verändernde Gesellschaft anzupassen. Einer dieser Trends ist 

Selbststeuerung der Schüler. Hierbei gestaltet nicht mehr der Lehrer, sondern vor allem der 

Schüler selbst (in Teilen) den eigenen Lernprozess und ist für das Erreichen von Lernzielen 

selbst verantwortlich.
370

 Hierzu gehört auch die Individualisierung des Unterrichts, bei der 

den Schülern die Lehrinhalte angeboten werden, die zu ihrem eigenen individuellen Niveau 

und ihrer Begriffswelt passen.
371

  

Andere Trends im niederländischen und deutschen Unterricht sind u.a. eine größere 

Bedeutung fachübergreifender Fertigkeiten und Kompetenzen (oft 21st century skills) und das 
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Lernen in komplexen Situationen, z.B. durch Projektunterricht.
372

 Außerdem plädiert die 

Platform Onderwijs2032 in den Niederlanden für mehr burgerschap (Bürgerschafts-

fertigkeiten). Die Schüler sollen hierbei lernen wie sie in einer demokratischen Gesellschaft 

funktionieren können und dass sie Teil haben können am demokratischen Prozess.
373

 Es gibt 

auch Schulen, in der die Noten bereits vollständig abgeschafft wurden und in der die Schüler 

z.B. mithilfe von Verbalzeugnissen oder anhand von Rubrics beurteilt werden.
374

  

Zu den aktuellen Unterrichtstendenzen gehören laut Winter auch neue 

Beurteilungsstandards. Die herkömmliche Beurteilungskultur ist summativ, was heißt, dass 

Schüler nur am Ende einer Unterrichtsperiode eine Rückmeldung über ihre Leistungen 

bekommen.
375

 Formative Beurteilungen (Feedback während des Lernprozesses um das 

Prozess erforderlichenfalls anzupassen) und eine zunehmende Beteiligung der Schüler am 

Beurteilungsvorgang würde besser an die vorherrschenden Trends anschließen.
376

 

Die Participatiecijfer lehnt sich an die deutsche mündliche Note an, die in einer Zeit, 

in der die oben genannten Trends noch keine Rolle spielten, erfunden wurde. Trotzdem lässt 

sie sich oft problemlos mit diesen Tendenzen kombinieren. Selbstgesteuerter Unterricht und 

Projektunterricht bieten den Lehrern Zeit um individuelle Schüler genau zu beobachten und 

somit eine gute Sicht auf die Leistungen und Entwicklung dieser Schüler zu bekommen und 

dies durch formatives Feedback an den Schüler zurück zu geben. Zudem könnten auch 

fachübergreifende Fertigkeiten, andere Kompetenzen, so wie auch burgerschap in einer 

Participatiecijfer mitbeurteilt werden, da es bislang keine festen Kriterien gibt, was alles 

genau in der Participatiecijfer bewertet werden darf und was nicht. Außerdem muss die 

Participatiecijfer nicht unbedingt eine Note sein. Sie kann auch als Participatiefeedback oder 

Participatie-Ergebnis erteilt werden. 
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Stand der Participatiecijfer in den Niederlanden 

Mithilfe von Semi-strukturierten Interviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse wurde ein 

erster Versuch gemacht den Stand der Participatiecijfer in den Niederlanden zu erfassen. In 

fünf Schulen wurden insgesamt neun Lehrer über ihre Erfahrungen mit der Participatiecijfer 

befragt. Die Ziele, die diese Lehrer mit dieser Note beabsichtigen sind hierbei ungefähr die 

gleichen. Zum einen hoffen die Lehrer, dass sich ihre Schüler aktiver am Unterricht beteiligen 

oder sogar motivierter werden. Einige Lehrer wollen mit dieser Note ihre Schüler aber auch 

für Extra-Anstrengungen oder eine positive Entwicklung belohnen können.  

Auch die Beurteilungskriterien der befragten Lehrer stimmen großenteils überein. Alle 

achten sie auf jeden Fall auf mündliche Mitarbeit (quantitativ, aber meistens auch qualitativ) 

und Vorbereitung. Manche beurteilen außerdem die Zusammenarbeit der Schüler, die 

Selbstständigkeit, oder die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Einige Lehrer die eine 

Fremdsprache Unterrichten benutzen das ‚Zielsprache = Verkehrssprache-Prinzip’ in ihrem 

Unterricht und beurteilen die Schüler dementsprechend nach ihrer Sprechfertigkeit in der 

Fremdsprache. Dies ist aber bei den befragten Fremdsprachenlehrern eher ein untergeordnetes 

Beurteilungskriterium.  

Obwohl die mündliche Note in Deutschland einen beträchtlichen Teil der Gesamtnote 

eines bestimmten Faches ausmacht, wiegt die Participatiecijfer in den Niederlanden in den 

Schulen der befragten Lehrer (noch) nicht so schwer. Nur in einer Schule zählt diese Note 50 

Prozent, während sie in den meisten anderen Schulen wie eine Klausur oder gar nur wie ein 

Test beurteilt wird. Dies könnte auch einer der Gründe sein, weshalb die meisten Schüler der 

befragten Lehrer die Einführung der Participatiecijfer relativ einfach akzeptierten, da dieses 

für die Berechnung der Endnote bei den meisten keine große Rolle spielt.  

Die Daten, die zu einer Participatiecijfer führen, werden durch Beobachtungen 

erhoben. Ein Beurteilungsschema wird als Leitfaden bei den Beobachtungen verwendet. Die 

befragten Lehrer erkennen, dass Subjektivität immer mit in die Beurteilungen einfließt, aber 

sie versuchen diesem Problem größtenteils zu begegnen, indem sie deutliche 

Beurteilungskriterien nutzen und mithilfe von Skalen, Symbolen, Farben und/oder Notizen 

transparent machen können, wie eine Participatiecijfer zustande gekommen ist. Schüler 

dürfen bei den meisten befragten Lehrern die Beurteilung des Lehrers einsehen, wenn sie ihre 

Lehrer darum bitten. Darüber hinaus besprechen nahezu alle befragten Lehrer zumindest 

einmal während einer Unterrichtsperiode die Beobachtungen in individuellen Gesprächen mit 

den Schülern, so dass diese eine Art formatives Feedback in Bezug auf die Participatiecijfer 

erhalten. Am Ende einer Unterrichtsperiode wird die definitive Participatiecijfer, meist teils 
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anhand der sachbezogenen, teils anhand der individuellen Norm bestimmt. Neben den vorab 

aufgestellten Kriterien, beurteilen die meisten befragten Lehrer ihre Schüler nämlich zudem 

auch nach ihrem Fortschritt und  inwieweit ein Schüler sich selbst verbessert hat.   

Während der Ein- und Durchführung der Participatiecijfer sind alle befragten Lehrer auf 

Schwierigkeiten gestoßen. Viele nennen insbesondere die mangelhafte Zusammenarbeit 

zwischen Lehrern derselben Schule, die mit der Participatiecijfer arbeiten. Innerhalb einer 

Schule kann das bedeuten, dass verschiedene Lehrer andere Beurteilungskriterien verwenden 

oder andere Ziele mit dieser Note verfolgen. Ein vergleichbares Verfahren bezüglich der 

Participatiecijfer würde aber für eine breitere Akzeptanz unter den Schülern sorgen 

können.
377

 Eine andere Schwierigkeit die genannt wurde, liegt in der Festlegung der 

Beobachtungen: manchmal dauert es eine Weile, bevor ein Lehrer eine Methode hierin 

gefunden hat, die für ihn praktikabel ist. Des Weiteren empfinden einige der befragten Lehrer 

es als schwierig sich während des Beobachtungsvorgangs nicht zu sehr von anderen störenden 

Schülern ablenken zu lassen. Um obengenannte und eventuelle andere Probleme 

vorzubeugen, empfehlen die befragten Lehrer eine Einführung einer Participatiecijfer gut 

vorzubereiten, indem zumindest Beurteilungskriterien, Beobachtungsschemen und die zu 

erreichenden Ziele vorab überlegt und festgelegt werden. Zudem raten einige der Lehrer dazu 

die Participatiecijfer positiv, das heißt als eine Belohnung, darzustellen und verschiedene 

Unterrichtssituationen zu schaffen, in denen die zu beurteilenden Kriterien beobachtet werden 

können, sodass Schüler regelmäßig in die Gelegenheit kommen an ihrer Note zu arbeiten.  

Zum Schluss, und vielleicht als wichtigste, empfehlen einige befragten Lehrer die 

Participatiecijfer (vorausgesetzt, dass die Einführung gut vorbereitet ist) einfach mal 

auszuprobieren, da sich neben Schwierigkeiten auch Erfolge der Participatiecijfer einstellten.  

Fast alle Lehrer bemerkten eine aktivere Beteiligung der Schüler am Unterricht. Das 

wichtigste Ziel, das sie mit der Einführung der Participatiecijfer anstrebten, wurde somit 

erreicht. Ein Lehrer konnte, wissenschaftlich belegt, sogar eine Zunahme der Motivation in 

einer seiner Klassen feststellen.
378

 Ein anderer wichtiger Erfolg, der von zwei Lehrern 

genannt wurde, war, dass sie durch die Participatiecijfer einen besseren Einblick in die 

Leistungsfähigkeit und die Entwicklung der Schüler bekommen haben.  

Aufgrund der Erfolge, wollen fast alle befragten Lehrer die Verwendung der 

Participatiecijfer ‒ eventuell in angepasster Form ‒ auch im nächsten Schuljahr fortsetzen. 

Um diese Note allerdings weiter zu verbreiten wäre eine zentrale Verbreitung, so wie die 
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 Vgl. Jürgens 2010, S.102. 
378

 Vgl. Wijnhold 2013, S.28. 
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Fortbildungen die das DIA es eine Weile lang angeboten hat, wünschenswert. Vor allem wäre 

eine zentrale Webseite auf der Erfahrungen, Beurteilungsmodelle und Tipps ausgetauscht 

werden können wünschenswert. Dies könnte die Verbreitung der Participatiecijfer in den 

Niederlanden beschleunigen. Außerdem könnte man verstärkt auf das Wissen aus 

Deutschland zurück greifen, da es dort bereits Gesetzgebungen und langjährige Erfahrung, auf 

diesem Gebiet gibt. Da dies in den Niederlanden nicht der Fall ist, ist es wichtig, dass 

Erfolgsgeschichten und Empfehlungen geteilt werden können und für alle Lehrer zugänglich 

sind, damit diese Note in den Niederlanden weiterexistieren kann. 

 

Fazit 

Im Abschnitt „Die mündliche Note in Deutschland als Vorbild für die Participatiecijfer“ 

wurden die Antworten auf die Teilfragen was in einer mündlichen Note / Participatiecijfer 

beurteilt wird und wie das Beurteilungsprozess aussieht, beschrieben.  

Im Abschnitt „Die Participatiecijfer im Fremdsprachenunterricht“ wurde dann die Frage 

welche spezielle Bedeutung die Participatiecijfer im Fremdsprachenunterricht haben kann 

beantwortet und anschließend im Abschnitt „Aktuelle Trends im niederländischen und 

deutschen Unterricht“ die Frage, ob und wie sie sich mit aktuellen Trends im Unterricht 

kombinieren lässt. Abschließend wurden unter der Überschrift „Stand der Participatiecijfer in 

den Niederlanden“ auf die Teilfragen nach welchen Kriterien niederländische Lehrer ihre 

Schüler in einer Participatiecijfer beurteilen, welche Erfahrungen sie, positiv und negativ, 

schon gemacht haben und welche Auswirkung diese Note nach den Lehrern auf ihre Schüler 

hat, eingegangen. 

Hauptfrage dieser Studie war, ob und wenn ja, wie die Participatiecijfer, so wie sie in 

Deutschland existiert, in niederländischen Schulen effektiv eingesetzt werden kann. Der erste 

Teil dieser zweiteiligen Frage, lässt sich relativ einfach beantworten: die befragten Lehrer 

haben sich (meistens über das DIA) von deutschen Beispielen inspirieren lassen, bevor sie die 

Participatiecijfer eingeführt haben. Sie stellen nach dem Einführen einer Participatiecijfer 

eine zugenommene Beteiligung und in einem Fall sogar eine zugenommene Motivation bei 

ihren Schülern fest. Dies zeigt, dass die Participatiecijfer, so wie sie in Deutschland existiert, 

auch in niederländischen Schulen effektiv eingesetzt werden kann. Wie man das aber macht, 

ist schwieriger zu beantworten. Schulen und Lehrer können, genauso wie in Deutschland, 

diese Note relativ frei gestalten und es gibt nicht nur eine Art und Weise, wie die 

Participatiecijfer effektiv eingesetzt werden kann. Es gibt allerdings einige Voraussetzungen, 

die die Effektivität einer Participatiecijfer vergrößern können. Zum einen ist es wichtig, dass 
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Lehrer ein klares Ziel (z.B. aktivere Beteiligung der Schüler erzielen und/oder ein besseres 

Bild der verschiedenen Schülerleistungen bekommen) mit der Participatiecijfer verfolgen und 

zumindest die mündliche Mitarbeit der Schüler in diese Note mit einbeziehen. Des Weiteren 

wäre es empfehlenswert Kollegen (aus Deutschland oder den Niederlanden), die schon 

Erfahrungen mit dieser Note gemacht haben, zu Rate zu ziehen, bevor Lehrer selbst mit einer 

solchen Note experimentieren. Außerdem könnte die Unterstützung der Schulleitung oder der 

Schulbehörde die Effektivität maximieren, so dass die Participatiecijfer nicht mehr ein 

Projekt eines einzelnen Lehrers ist, sondern von den Schulbehörden und anderen Kollegen 

unterstützt wird. Wenn zudem die Participatiecijfer eine größere Gewichtung in der 

Notenfindung einnehmen würde, so dass sie einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtnote 

haben würde, würden Schüler die Note auch ernster nehmen, was sich wiederum vorteilhaft 

auf die Effektivität einer solchen Note auswirken könnte. Unverzichtbar ist aber auch eine 

gute Vorbereitung, sowie ständige Überprüfung, und falls notwendig, Anpassung der 

Participatiecijfer, damit diese sich mit der Schule zusammen weiter entwickeln kann.  

Damit die Participatiecijfer nicht nur von einzelnen Lehrern oder Fachgruppen 

eingesetzt wird, sondern in den Niederlanden weiterhin bestehen bleibt, vielleicht sogar an 

Bedeutung gewinnt, ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lehrern 

innerhalb einer Schule notwendig, so dass die Participatiecijfer mehr oder weniger einheitlich 

angewendet wird. Darüber hinaus wären eine zentrale Koordination und eine zentrale 

Webseite zu diesem Thema erstrebenswert, um Erfahrungen und Tipps leichter austauschen 

zu können und um dafür zu sorgen, dass die Participatiecijfer für die Beteiligten und 

interessierte Lehrer aktuell bleibt. 
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