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Het leerpotentieel benutten van risicoleerlingen in de klas
Een onderzoek naar de consequentiële validiteit van dynamische tests 

In de reguliere onderwijspraktijk is het afnemen van tests gebruikelijk geworden wanneer 

een leerling aanhoudende (leer-)problemen in de klas vertoont. Bij problemen in het 

cognitieve gebied (dat wil zeggen, de leerling loopt wat betreft schoolresultaten voor of  

achter op klasgenoten) wordt veelal uitgeweken naar het afnemen van een intelligentietest. 

Deze testafnames zijn bedoeld om juiste diagnoses1 te stellen, met als uiteindelijk doel dat 

er een passend onderwijsaanbod aan de leerling geboden kan worden. Echter, de vraag 

blijft in hoeverre instructiegedrag van de leerkracht nou daadwerkelijk verandert na 

resultaten van deze testafnames. Het blijkt voor leerkrachten moeilijk om de uitkomsten van 

intelligentietests te vertalen in concrete veranderingen in hun onderwijs (Freeman & Miller, 

2001; Ysseldyke, 2001). Kortom, er bestaat een kloof tussen het stellen van een diagnose 

(assessment) en het aanpassen van leerkrachtgedrag op deze diagnose (Haywood, 2012; 

Shapiro & Kratochwill, 2000). 

De onderzoeken in deze dissertatie richten zich op deze kloof. Om uiteindelijk gerichte 

interventies toe te kunnen passen die recht doen aan het leerpotentieel van de leerling, is 

er onderzoek nodig dat inzicht geeft in de wijze waarop de uitkomsten van tests vertaald 

worden in concrete acties. Met andere woorden, de consequenties van testafnames zouden 

beter bestudeerd moeten worden (zie Messick, 1989, 1995). De problematiek wordt vanuit 

een methodologisch perspectief  benaderd: als we de kloof  willen overbruggen, dan zal de 

consequentiële validiteit van (dynamische) testafnames verhoogd moeten worden. Op deze 

manier zal de instructie aan leerlingen bij wie het leren niet vanzelfsprekend is gebeuren op 

een wijze die overdacht en gefundeerd is. Tests met consequentiële validiteit hebben immers 

als doel het onderwijskundige en orthopedagogische handelen van docenten te verbeteren 

om op deze wijze het leren bij leerlingen weer vlot te trekken of, in geval van hardnekkige 

problematiek, verdere achterstand te voorkomen. 

1 Met het stellen van een diagnose wordt bedoeld dat de problematiek van een leerling onderzocht wordt, en niet 
het etiketteren van (leer-)problemen van de leerling.
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Het verhogen van de consequentiële validiteit van tests, en daarmee het overbruggen 

van de kloof  tussen assessment en instructie in de klas, vraagt om een tweezijdige 

benadering: niet alleen de tests zijn hierin belangrijk, maar ook de context waarin de 

tests afgenomen en geïnterpreteerd worden. In deze context spelen de zogenoemde 

“significante anderen” een grote rol in het ontwikkelen van het potentieel van leerlingen 

en zijn zij degene die testuitslagen interpreteren. 

 

Op dit moment vindt de afname van tests meestal plaats op een geprotocolleerde 

manier om aan criteria zoals betrouwbaarheid en validiteit te voldoen. Dit betekent bij 

IQ tests dat de testafnemer wel af  en toe een vraag mag stellen, maar geen additionele 

uitleg mag geven tijdens de testafname. In het geval van risicoleerlingen kunnen hierbij 

vraagtekens gezet worden, en een dynamische manier van testen is in dit soort gevallen 

een beter alternatief. In een studie voorafgaand aan deze dissertatie is aangetoond dat 

een dynamische test onderscheid kan maken tussen leerlingen die op een standaard 

IQ test allen laag scoren (Tiekstra, Hessels, & Minnaert, 2009). Tijdens de dynamische 

testafname vindt er een fase plaats waarin feedback en/of  hints gegeven worden. Deze 

“leerfase” lijkt een belangrijke rol te kunnen spelen bij het overbruggen van de kloof  

tussen assessment en instructie, omdat deze inzicht verschaft in de processen die de 

leerling aanwendt om taakjes op te lossen. Ondanks deze voordelen worden dynamische 

tests nauwelijks in de dagelijkse praktijk gebruikt. Er dient onderzocht te worden hoe 

we de kloof  tussen assessment en instructie kunnen overbruggen en of  dynamische tests 

daarbij kunnen helpen. 

Resultaten 
Omdat dynamische testprocedures gezien kunnen worden als een waardevol alternatief  

voor de standaard IQ tests, richtte het eerste onderzoek (zie hoofdstuk 2) zich op deze 

vorm van tests. Een literatuurstudie van 31 wetenschappelijke artikelen waarin in totaal 

29 verschillende dynamische testprocedures werden beschreven, leverde een aantal 

interessante bevindingen op. Na een grondige analyse kon vastgesteld worden dat 

dynamische tests wellicht voldoen aan het criterium van validiteit voor consequenties 
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direct volgend op de testafname (immers, de aanwijzingen van de testafnemer 

worden aangepast op de resultaten van de zojuist gemaakte test van de leerling), maar 

richtlijnen voor instructie of  interventie na de testafname worden nauwelijks gegeven; 

de consequentiële validiteit die verder van de test af  zit, wordt amper benut bij de 

huidige tests. Daarom was het belangrijk om een grondige analyse te maken van de 

leerfases die bij ieder instrument beschreven waren. Het bleek dat de testafnemer hints 

en feedback geeft die voornamelijk op het cognitieve gebied, en in mindere mate ook op 

metacognitief  gebied, gericht zijn. Echter, motivationele aspecten worden nooit expliciet 

genoemd in het afnemen van deze tests. Dat is opmerkelijk, omdat dynamische tests 

zich ook richten op de “warme” kant van het leren. Kortom, ondanks het potentieel van 

dynamische tests om de kloof  tussen assessment en instructie te overbruggen, voegen ze 

op dit gebied in de praktijk nog niets extra’s toe.

Tijdens een afname van dynamische tests wordt de mate waarin een kind didactisch 

resistent is gemeten. Immers, er wordt nagegaan in hoeverre een kind reageert op de 

kwaliteits- één-op-één instructie die geboden wordt tijdens de testafname. De vraag blijft 

hoe men dit zou kunnen vertalen naar de praktijk in de reguliere klas. Het Response to 

Instruction/Intervention model (beide termen worden gebruikt) lijkt een manier te zijn 

om deze vertaling mogelijk te maken. Het kwalitatieve multipele methode onderzoek dat 

in hoofdstuk drie beschreven wordt, richtte zich op de implementatie van het RTI-model 

in de Nederlandse context. In het bijzonder werd er gekeken naar de mogelijkheid om 

met dit model didactische resistentie te meten van leerlingen in de reguliere klas. De 

resultaten wezen uit dat het een instrument kan zijn om didactische resistentie te meten, 

mits het model zodanig geïmplementeerd wordt dat naast de resultaten van de leerling 

ook de resultaten (geboden instructie) van de leerkracht in kaart gebracht worden. Dit 

vraagt om een aanpassing in hoe men denkt over het leren (namelijk: de leerkracht 

speelt een net zo grote rol in de mate van didactische resistentie) en niet alleen een 

verandering in gedrag (d.w.z. het model uitvoeren).
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De scheiding tussen gedrag en opvattingen van professionals die zo duidelijk uit 

dit onderzoek naar voren kwam, leek ons belangrijk voor het verbeteren van de 

consequentiële validiteit. In hoofdstuk 4 wordt er verder ingegaan op het verschil tussen 

gedrag en opvattingen van onderwijsprofessionals. In een kwantitatieve studie werd de 

invloed van impliciete intelligentietheorieën op het gedrag van leerkrachten in de klas 

en onderwijsprofessionals buiten de klas bij risicoleerlingen onderzocht. Het bleek dat 

deze impliciete intelligentietheorieën een grote rol spelen in de dagelijkse praktijk van het 

onderwijs. Ongeveer 34% van de totale variantie in handelingen van de leerkrachten kon 

voorspeld worden door impliciete theorieën over intelligentie, bij leerkrachten van christelijke 

scholen was dit zelfs 61%. Dit betekent dat het onderwijzen in de Zone van de Naaste 

Ontwikkeling beïnvloed wordt door ideeën van leerkrachten over de veranderbaarheid van 

intelligentie. In de groep van onderwijsprofessionals buiten de klas (zoals intern begeleiders 

en schoolpsychologen of  orthopedagogen) bleek dat er een model uit de data afgeleid kon 

worden: impliciete intelligentietheorieën voorspellen de waarde die wordt gehecht aan IQ-

tests, en dit voorspelt vervolgens de handelingen die worden gedaan naar aanleiding van 

de testuitkomsten. In het kort gezegd, de consequentiële validiteit van tests wordt voorspeld 

door de impliciete intelligentietheorie van de professional. 

Omdat impliciete intelligentietheorieën, en hiermee het op waarde schatten van testresultaten, 

een dusdanig grote rol bleken te spelen in de mate van consequentiële validiteit, wilden 

we uitzoeken welke rol tests en testgegevens spelen in de dagelijkse praktijk. In hoofdstuk vijf 

wordt gerapporteerd over twee kwalitatieve studies die gericht zijn op een beschrijving van 

de praktijk. In de eerste in-vivo studie zijn de antwoorden van 36 schoolpsychologen, 21 

intern begeleiders en 44 leerkrachten op open vragen geanalyseerd. De resultaten wezen 

uit dat er geen eenduidig beeld bestond over het gebruik van testuitkomsten en de rol van 

alle onderwijsprofessionals in de dagelijkse praktijk. Daarom is er in de tweede in-vivo studie 

een casestudy uitgevoerd. Ook in deze studie werd de kloof  tussen testafnames en instructie 

bevestigd. Samenvattend laten deze studies zien dat er in de huidige onderwijspraktijk 

behoefte is aan een andere soort van tests die (passende) richtlijnen voor het handelen in 

de praktijk kunnen geven.
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Alle bovengenoemde studies toonden aan dat onderwijsprofessionals meer kennis en 

vaardigheden nodig hebben om het leerpotentieel van leerlingen te kunnen benutten in 

de reguliere klas. De invloed van impliciete intelligentietheorieën moet hierbij zeker niet 

vergeten worden. Als laatste studie hebben we een kortstondige interventie ontwikkeld 

om te kijken of  we deze vaardigheden en kennis kunnen verhogen en de impliciete 

theorieën zouden kunnen beïnvloeden. De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk zes. 

Een pilotstudie onder een schoolteam (N=21) heeft meer inzicht kunnen verschaffen in 

welke processen nodig zijn om de huidige onderwijspraktijk te veranderen en de kloof  

tussen assessment en instructie te kunnen overbruggen. Het bleek dat de kortdurende 

interventie een effect had op de mate waarin mensen geloven in de veranderbaarheid 

van intelligentie: binnen het gehele schoolteam namen de “statische” opvattingen over 

intelligentie af. Bovendien lieten groeicurvemodellen zien dat deze afname beïnvloed 

wordt door de mate van het geloof  in eigen handelen van leerkrachten (“self-efficacy”). 

Hoe zekerder men is over het eigen handelen, des te sterker de afname in statische 

opvattingen, zelfs op de lange termijn. Echter, hoewel de training zorgde voor een 

verandering in het denken over intelligentie, kon de verandering in handelen niet 

gemeten worden door restricties in de meetinstrumenten (plafondeffect). Dit aspect zou 

dan ook in een vervolgstudie beter gemeten moeten worden. Concluderend kan men 

stellen dat als we gedrag van leerkrachten willen veranderen, dat opvattingen en de 

zekerheid over het eigen handelen meegenomen moeten worden in de interventies. 

Implicaties en aanbevelingen 
Tests worden afgenomen met als doel het handelen van leerkrachten te veranderen. 

Daarom kan ‘consequentiële validiteit’, waarin de validiteit van consequenties centraal 

staat, gezien worden als ultieme vorm van validiteitseisen van tests. Helaas wordt deze 

vorm van validiteit op dit moment niet meegenomen in oordelen over betrouwbaarheid 

en validiteit van tests. De studies in deze dissertatie laten zien dat juist deze vorm van 

validiteit de brug kan slaan tussen diagnose en interventie. De studies hebben laten zien 

dat dynamische tests een groot potentieel hebben om meer consequentiële validiteit te 

waarborgen dan de huidige statische tests. 
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Daarnaast onderschrijven de studies de behoefte aan een dynamisch perspectief  op 

leren van alle betrokkenen: van leraren tot schooldirecteuren, van orthopedagogen tot 

beleidsmakers. In Nederland is recent het Passend Onderwijs beleid ingevoerd. Met dit 

beleid is de zorgplicht voor zorgleerlingen verschoven naar de scholen. Dit betekent dat 

onderwijsbetrokkenen op een juiste manier zouden moeten kunnen handelen in het geval 

van risicoleerlingen. Als we willen dat zit zal slagen, zijn er veranderingen nodig.

Ten eerste moet er meer nadruk komen te liggen op de overtuigingen en het geloof  in 

eigen handelen (self-efficacy) van alle onderwijsprofessionals die met risicoleerlingen werken. 

Meerdere studies in deze dissertatie hebben aangetoond dat opvattingen voor een groot 

deel bepalen hoe professionals handelen, en grote gevolgen kunnen hebben voor het 

optimaal benutten van het leerpotentieel van leerlingen. In initiële opleidingen van deze 

professionals zou een dynamische opvatting over intelligentie en leren aangeleerd dan wel 

ontplooid moeten worden, zodat er recht gedaan kan worden aan het (leer)potentieel van 

alle leerlingen.

Ten tweede zou er in plaats van de huidige overwaardering voor (statische) intelligentietests 

in de onderwijspraktijk meer aandacht besteed moeten worden aan alternatieven, 

zoals dynamische tests. Ondanks het grote potentieel van dynamische tests voor de 

onderwijspraktijk, blijven kennis en kunde van onderwijsprofessionals achter. Indien 

onderwijsprofessionals de bovengenoemde dynamische opvatting over intelligentie 

ontwikkelen, zal de implementatie van dynamische tests in de praktijk soepeler verlopen. 

Ten derde zou consequentiële validiteit centraal moeten komen te staan in testvalidering. 

Naast de aanbevelingen voor onderwijsprofessionals, hebben ook testontwikkelaars 

de verantwoordelijkheid om stil te staan bij mogelijke consequenties die volgen uit de 

testresultaten van hun test. Zij zouden zich moeten buigen over vraagstukken met betrekking 

tot de interpretatie van hun testuitkomsten door onderwijsprofessionals en er zorg voor 

moeten dragen dat dit op een valide manier gebeurt. 

Als deze aanbevelingen in acht genomen worden, zal de huidige kloof  tussen diagnose en 
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interventies overbrugd kunnen worden. Uiteraard vraagt dit tijd en aanpassing van alle 

betrokkenen, maar zijn het kleine stappen die  - op termijn - een groot verschil kunnen 

maken in het professionele handelen van docenten en daarmee in de leerprocessen en 

-resultaten van leerlingen. 






