
Instrument bepalend voor beleid? Kan dat? Nou en of! 

 
Het onderwijs in Nederland maakt zich in meer of mindere mate druk over 
taalbeleid, rekenbeleid en referentieniveaus. Heel wat taal- en/of 
rekencoördinatoren rukten zich al uit pure frustratie vertwijfeld de haren uit het 
hoofd. Ondertussen is er in Limburg een school die voortvarend aan de slag is 
gegaan met een integraal taal- en rekenbeleid, waarbij het instrument als 
leidraad is genomen. Terwijl elke onderwijsmanager leert om eerst de visie en 
de missie te formuleren, vervolgens een strategie te kiezen, een stappenplan te 
bepalen en draagvlak te zoeken, om pas in allerlaatste instantie een instrument 
te kiezen om de SMART-geformuleerde doelen te dienen, werd hier vanuit 
ambitie meteen doorgeschakeld naar een concrete pilot. En dat bleek een 
enorme impuls voor het schoolbrede taal- en rekenbeleid. 

 
Die school heet Dendron College en zij is gevestigd in Horst aan de Maas 
(www.dendron.nl) Het instrument heet Muiswerk  Educatief 
(http://www.muiswerk.nl) en een derde partij in het geheel is Delta-plus, (www.delta-
plus.nl), een trainings- en begeleidingsbureau voor het onderwijs. Op het Dendron 
college testte men al sinds jaar en dag de brugklaspopulatie op haar taal- en 
rekenvaardigheden. De redenen voor het afnemen van deze test waren onder 
andere het principe van gelijke kansen en het feit dat de instroom met wel meer dan 
25 toeleveranciers erg divers is. Daarbij hanteert elke basisschool ook nog eigen 
toets- en volgsystemen. Toch wil het Dendron College voor elk kind aan de start die 
gelijke kansen creëren. Dat doel kan alleen worden bereikt als het startpunt van elke 
brugklasser nauwkeurig kan worden bepaald. Bovendien kregen leerlingen die dat 
nodig hebben vervolgens ook hulples aangeboden. Er werd getest op spelling, 
tekstbegrip en rekenvaardigheden. De directie en de leden van de secties 
Nederlands en wiskunde wilden de bestaande schriftelijke tests graag vervangen 
door een efficiëntere vorm van screening. De zorgcoördinator en de rt-medewerkers 
hadden hierbij eveneens hun inbreng. 
 
Het ideale instrument leidt tot beleid 
De zoektocht naar het ideale testinstrument voor het screenen van de brugklassers 
was begonnen. Om te bepalen welk instrument dat is, moet je eerst je verwachtingen 
expliciet benoemen. Wat wil je met die uitgebreide screening van een populatie 
bereiken? Wat wil je meten en weten en wat ga je vervolgens met die gegevens 
doen? Alle op de markt beschikbare testmiddelen werden onderzocht op de validiteit 
van de test, de efficiency bij afname en bij het scoren van resultaten. De aan te 
schaffen test moest bovendien aanvaardbaar zijn voor alle betrokkenen. Het moest 
een organiseerbaar geheel opleveren en natuurlijk moest de prijs/kwaliteitverhouding 
in orde zijn. 
De secties wiskunde en Nederlands formuleerden daarnaast nog een aantal criteria 
waaraan een goede screening voor taal en rekenen volgens hen moet voldoen en 
kwamen tot de volgende opsomming. Een goede screening: 

 spoort leemtes in kennis en het toepassen van kennis op bij elke leerling  

 is een basis voor gerichte hulplessen om achterstanden bij spelling, 
tekstbegrip en rekenen weg te werken 

 is landelijk genormeerd  

 onderscheidt mogelijk dyslectische en/of taalzwakke leerlingen  
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 vormt een goede basis voor en een aanvulling op een nader rt-onderzoek 

 geeft bij spelling exact aan op welke spelregels de leerling uitvalt 

 geeft bij tekstbegrip aan of de leerling uitvalt op micro-, meso- of 
macroniveaus. 

 
Terwijl de secties druk doende waren met het formuleren van een eisenpakket ten 
aanzien van het screeningsinstrument ontstonden er nog meer behoeften. Zo wilde 
men naast screenen ook een follow up in de vorm van digitale oefenstof voor de 
leerlingen. En idealiter zou oefenstof aan testresultaten gekoppeld moeten kunnen 
worden. De uitslag van een screening wordt bovendien nog veelzeggender wanneer 
taal, rekenen en studievaardigheden op een en dezelfde manier getoetst zouden 
kunnen worden.  
En zo toog de docentontwikkelaar van de school vergezeld van de afdelingsleider 
brugklas havo/vwo in januari 2009 naar de NOT om daar het ideale instrument te 
vinden, dat aan de wensen van betrokken partijen voldeed. Die missie is geslaagd! In 
januari 2009 kwam Dendron met Freek Weeda van Delta-Plus Training & Consultancy 
(www.delta-plus.nl)  en met Muiswerk Educatief in contact. En dat was het begin van 
een samenhangend taal- en rekenbeleid voor het Dendron College. Een beleid dat in 
elk geval zoden aan de dijk zet. 
 
Instrument als uitgangspunt 
Het is een verademing om bij het maken van beleid eens uit te kunnen gaan van iets 
heel concreets en meetbaars, namelijk het instrument. Nu het instrument gevonden 
was, kon men op Dendron flink aan de slag met taal- en rekenvaardigheden. Er werd 
een projectleider benoemd. Er werden 5 testleiders binnen de school opgeleid, er 
werd een applicatiebeheerder aangesteld en de directie bepaalde het tempo van 
invoering voor de hele school. Dit plan heeft het instrument als uitgangspunt. Er werd 
ook over gecommuniceerd met de toeleverende basisscholen. Al in september van 
hetzelfde jaar (2009) werd voor het eerst een complete brugklaslichting, bestaande 
uit 425 leerlingen voor 3 lesuren digitaal getest in het testprogramma van Muiswerk.  
 
Zorg op maat op Dendron  
Een school moet haar leerlingen maximaal kansen bieden om zich te ontwikkelen. 
Dat is de visie van het Dendron College. Dat betekent dat een leerling waar mogelijk 
zich op zijn eigen niveau moet kunnen ontwikkelen. Onderwijs moet inspelen op de 
actuele topics en uiteraard ook op de toekomstige exameneisen.  
Het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van haar leerlingen is een 
kernkwaliteit van de school geworden. De schoolleiding en de 
medezeggenschapsraad hebben zich achter dit doel geschaard. Na zorgvuldig 
onderzoek is er gekozen voor de digitale aanpak, omdat dat de beste garantie biedt 
voor zorg op maat.  
Door een koppeling te laten leggen tussen test- en oefenprogramma’s heeft elke 
leerling zijn persoonlijk oefenprogramma. Zo werkt elke leerling eerst zijn leemtes 
weg. De uitslagen worden natuurlijk uitgedrukt in Meijerinkniveaus, terwijl je tot op 
detailniveau kunt nagaan welke fouten de leerling maakt. Elke brugklasser heeft een 
doel dat gesteld is op het niveau van eind tweede klas en hij heeft om dat doel te 
bereiken een individueel oefenprogramma. Leerlingen van klas 1 tot en met klas 6, 
van vmbo tot en met vwo, zij zullen blijven oefenen met taal en rekenen om zich te 
ontwikkelen in deze vaardigheden of om deze vaardigheden te onderhouden. Hun 
prestaties kunnen op eenvoudige wijze worden gevolgd door docenten en 
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coördinatoren. En op de cruciale momenten in de schoolloopbaan, op de drempel 
van onderbouw naar bovenbouw wordt de stand weer opgenomen door middel van 
een test. Zo houdt de school de vinger aan de pols. 
 
Inhoud van de screening 
De brugklassers worden de eerste weken van het brugjaar getest op belangrijke 
deelgebieden van taal en rekenen. In 2010 zijn er 466 brugklassers getest in een 
vlekkeloos verlopen testbatterij Op grond van de geanalyseerde testresultaten 
ontstaat er voor elke leerling een individueel oefenprogramma voor taal en 
rekenen. Het onderdeel grammatica werd uit de test gehaald, omdat dat onderwerp 
op Dendron bij het vak Nederlands helemaal wordt herhaald. De testgegevens 
maken zichtbaar of er sprake is van extreme achterstanden, aanwijzingen voor 
dyslexie, taalzwakheid of andere leerproblemen.  
Een uitgebreid testrapport is opgenomen in het digitaal leerlingendossier van elke 
leerling en de ouders ontvangen een verkort rapport met uitleg. Ook wordt er 
feedback aan de basisscholen gegeven op basis van door Delta+ opgestelde 
analyses. De resultaten per school worden dan ingedeeld naar citoscores en voor elk 
testonderdeel afzonderlijk afgezet tegen de 
resultaten van de totale brugklaspopulatie.  
 
Muiswerk online 
Vanaf februari 2011 is er ook het Muiswerk Online 
Oefenprogramma. En hiermee is het grootste 
knelpunt van het Dendron College opgelost. 
Leerlingen zijn niet langer afhankelijk van een 
plek in het computerlokaal op school om te 
kunnen werken met Muiswerk. Zij kunnen nu 
namelijk thuis oefenen voor taal en rekenen, en 
dat doen zij ook. Zelfs in het weekend! Ouders 
worden gestimuleerd om toe te zien op het 
oefenen. Op school worden de toetsen per 
module afgenomen, waaruit dan vervolgens weer 
nieuwe oefenstof voortvloeit. 
 
Van een leien dakje? 
In een overzicht achteraf lijkt het alsof er geen 
belemmeringen en hindernissen waren om zover 
te komen. Is het dan alleen maar halleluja met Muiswerk, Dendron en Delta-plus? 
Nee, natuurlijk is dat niet het geval. Het Dendron College is een gewone middelbare 
school. Het is zelfs een school die niet voorop loopt als het om vernieuwing gaat, 
maar pas tot innovatie overgaat wanneer die ook verbetering brengt. Op een school 
die als behoudend te boek staat, leveren veranderingen uiteraard ook altijd 
weerstand op. Maar het prettige van het werken met een instrument als Muiswerk als 
uitgangspunt is, dat het zaken transparant en helder maakt, en dat je de 
tegenstanders of de huiverigen veel gemakkelijker meekrijgt met zo’n concrete 
aanpak. Minder praten en meer doen is soms de sleutel tot succesvolle invoering van 
verbetertrajecten. Muiswerk en het Dendron College blijven verbeteren en 
ontwikkelen, blijkt uit een infoblad voor het personeel: 

Toetsonderdelen 

• Spelling  

• Tekstbegrip (1 of 2) 

• Snelrekenen 

• Woordkennis 

• Rekenen en wiskunde 1 

• Zinsbouw 

• Flitstypen A (dyslexietest) 

• Woorden herkennen 1 

• Hoofdrekenen 

• Ruimtelijk inzicht 

• Luisteren 

• Stilleestest 

• Extra ICT test 



  
Kortom: op het Dendron College werden de kwaliteitsgelden onder andere besteed 
aan het ontwikkelen van een taal- en rekenbeleid rond het instrument Muiswerk. 
Daarnaast vinden er natuurlijk ook nog allerlei andere flankerende activiteiten plaats. 
Deelname aan de kangoeroewedstrijden voor wiskunde, back2basic voor wat betreft 
taal- en rekenvaardigheden in het vmbo. Lezen krijgt (nog) meer aandacht binnen 
het vak Nederlands. Elke dag staan er opgaven van www.beterspellen.nl en 
www.beterrekenen.nl  op de schoolmonitor. Docenten doen hier trouwens ook trouw 
aan mee en praten met elkaar en met leerlingen over hun scores of de oplossingen 
bij die opgaven. Langzamerhand wordt rekenen en taal op het Dendron College 
inderdaad een zaak van hen allemaal. 
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EERSTE EXAMEN TAAL & REKENEN 

Het Dendron College heeft een stevige ambitie op het gebied van Taal & Rekenen. Daarom is er een 
invoeringsplan gemaakt en is flink geïnvesteerd in test- en oefenmateriaal (Muiswerk). Dit jaar heeft de school 
zich gericht op de leerlingen van de brugklas. Volgend jaar wordt de lijn doorgetrokken in de tweede klas.  
In september 2010 is de gehele brugklaspopulatie getest. Er is ook flink gewerkt aan oefenprogramma’s. Aan 
het einde van dit schooljaar zal er een soort examen worden afgenomen. Het is een pilot met volle 
medewerking van Muiswerk.  
Het Dendron College is daarmee een van de eerste scholen die een examen Taal & Reken gaat afnemen! De 
opzet is grootschalig. Alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 (1313 leerlingen) worden getest voor taal- en 
rekenvaardigheden. Deze klassen worden voor 1 lesuur taal en 1 lesuur rekenen ingepland in de 
computerlokalen. De schoolleiding heeft aan deze operatie het predicaat examen verleend. Dat betekent dat 
de afname zeer hoge prioriteit heeft ten opzichte van andere activiteiten.  
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