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HET MKVS EN HET TOEZICHT VAN INSPECTIE
De informatie hier gepresenteerd, heeft de pretentie objectief en waar te zijn. Indien dit onverhoopt
niet zo is, verzoeken wij u ons een bericht te sturen: nmv-mkvsbegeleiders@montessori.nl
Proactief zijn in het samenwerken en naar waarheid beslagen ten ijs komen, kan zowel voor inspecteurs
als voor directies en besturen van montessorischolen duidelijkheid scheppen en onduidelijkheid,
onvrede en onrechtmatig handelen voorkomen. U kunt deze informatie gebruiken ter voorbereiding en
ter verduidelijking van uw standpunten aangaande het gebruik van het MKVS. Wij proberen
veranderingen, die er ongetwijfeld weer zullen komen, op tijd te verwerken en de tekst bij stellen. In
het deel: NIEUW TOEZICHT EN HET MKVS (DIGITAAAL VAN 2-12 JAAR) geven we weer
waar het om gaat, de rest van de informatie kunt u dan naar behoefte nog verder lezen en/of informatie
opzoeken. In de voetnoten staat waar de info vandaan komt.
Omdat het bestuur van de school een belangrijke gesprekspartner is van de inspectie is het aan te raden
ook bestuursleden deze informatie te verstrekken.
TOEZICHT
Het toezicht op de montessorischolen wijkt in principe niet af van dat op scholen met andere
pedagogische en/of onderwijskundige opvattingen. Wel mag van de inspectie worden verwacht dat
men voldoende kennis heeft van de werkwijze en achtergronden van montessori onderwijs en dat de
inspecteur deze kennis benut bij het uitvoeren van het toezicht. Om de medewerkers van de inspectie
daarbij te ondersteunen, is een notitie geschreven.1 In 2000 publiceerde de inspectie voor het eerst een
dergelijk document. In 2007 de opvolger daarvan. De eerste helft van de notitie 2007 geeft veel
(geactualiseerde) informatie over de achtergronden, principes en specifieke kenmerken van het
montessorionderwijs. In vergelijking met de vorige notitie is er meer aandacht voor recente
ontwikkelingen in het montessoriveld en, in samenhang daarmee, ook voor onderwijsaanpakken die nu
op veel montessorischolen in ontwikkeling zijn. Ook is meer informatie opgenomen over de organisatie
en de professionalisering van het montessorionderwijs.
U kunt de volledige publicatie van 2007 vindt u ook op MKVS site.

Onderstaand ziet u de bijlage uit een publicatie over het MKVS van 2003. De bijlage toont het oordeel
van de Inspectie over belangrijke indicatoren die eerder waren gekoppeld aan het PKO-PO onderzoek
dat tot januari 2008 van kracht was. Helaas is gebleken dat niet alle directies op de hoogte zijn en zijn
geweest van het bestaan van dit document.
BIJLAGE IV – OORDEEL WERKGROEP OPBRENGSTEN OVER HET
KINDVOLGSYSTEEM
De Inspectie van het Onderwijs heeft kennisgenomen van het Kindvolgsysteem voor het
montessoribasisonderwijs. De vraag is gesteld welke rol dit Kindvolgsysteem kan spelen in
relatie tot de kwaliteitsbeoordeling door de inspectie in het periodiek kwaliteitsonderzoek.
Daartoe wordt eerst een overzicht gepresenteerd, dat normen aangeeft voor die indicatoren uit
het periodiek kwaliteitsonderzoek, die een rechtstreeks verband hebben met het volgen van de
vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen.
1

Het montessoribasisonderwijs; Inspectie van het onderwijs, Utrecht, september 2007
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Normen voor indicatoren PKO- PO (versie augustus 2003):
TO1

De school waarborgt de kwaliteit van
toetsing aan het eind van het primair
onderwijs

TO2

De school waarborgt de kwaliteit van
toetsing gedurende de schoolloopbaan

P6

Leraren volgen de vorderingen en
ontwikkeling van hun leerlingen

ZB3

De school kent gunstige voorwaarden
voor de begeleiding van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften

O1

De resultaten liggen ten minste op het
niveau dat mag worden verwacht

Essentieel is dat de school een inhoudsvalide en betrouwbare
eindtoets hanteert, die zorgvuldig is genormeerd. Als de school geen
gebruik maakt van landelijk genormeerde toetsen, waarin tenminste
begrijpend lezen en rekenen en wiskunde zijn opgenomen aan het
eind van klas 6, zal deze indicator als onvoldoende moeten worden
beoordeeld.
Essentieel is dat de school inhoudsvalide en betrouwbare toets op
tussenmomenten hanteert, die zorgvuldig zijn genormeerd. Als de
school geen gebruik maakt van landelijk genormeerde toetsen voor
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde,
die minimaal 1 maal per jaar worden afgenomen, zal deze indicator
als onvoldoende moeten worden beoordeeld.
De school dient voor een voldoende op deze indicator tenminste voor
alle klassen te beschikken over een inzichtelijke
vorderingenregistratie voor Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde. Als niet uit systematische observaties en
(methodegebonden of eigen) toetsen blijkt dat leraren zicht hebben
op de vorderingen gerelateerd aan het leerstofaanbod, zal deze
indicator als onvoldoende moeten worden beoordeeld.
Minimaal vereist is dat de school procedures heeft om zorgleerlingen
vroegtijdig te signaleren, mede doordat hiertoe landelijk
genormeerde toetsen worden gebruikt. Als de school voor
zorgleerlingen geen criteria heeft, waarmee aan de hand van een
genormeerde toets wordt vastgesteld of de leerling extra zorg
behoeft, zal deze indicator als onvoldoende moeten worden
beoordeeld.
Als de school geen gebruik maakt van landelijk genormeerde toetsen,
waarin tenminste begrijpend lezen en rekenen en wiskunde zijn
opgenomen aan het eind van klas 6, zal de school haar opbrengsten
niet kunnen verantwoorden. Vooralsnog leidt dit tot het oordeel geen
waardering.

Conclusies over het Kindvolgsysteem voor het montessoribasisonderwijs
1. Het Kindvolgsysteem biedt een model voor systematische observatie van
ontwikkelingsaspecten. De auteur beroept zich erop dat de kerndoelen voor het basisonderwijs
‘grotendeels’ zijn opgenomen in het registratiesysteem. Taal en rekenen/wiskunde maken
expliciet deel uit van het systeem. De auteur merkt op dat ‘het uitgaan van tussendoelen in het
uitgegaan van jaargroepen, maar van individuele ontwikkelingsprofielen.
Chronologische leeftijd is daarbij het uitgangspunt. Driemaal per jaar wordt de geobserveerde
ontwikkeling vastgelegd.
2. Een toets of test kan een noodzakelijke aanvulling zijn op de
observaties, maar ‘toetsen en test kunnen nooit de plaats innemen van de observaties’.
3. In het systeem is nadruk gelegd op eenduidig observeren. Daarom zijn is er sprake van
eenduidige observatiecategorieën, die het al dan niet beheersen van een (deel-)vaardigheid
aanduiden. Het gaat om de registratie van gedrag, waarbij het systeem ter ondersteuning een
beschrijvend niveau en een analytisch niveau per ontwikkelingsgebied geeft.
4. Normen gerelateerd aan leeftijd ontbreken.
5. Het systeem legt een relatie met diagnosemiddelen en begeleidingsmiddelen. Het criterium
voor inzet daarvan is stagnatie of terugval in ontwikkeling, zoals op het individuele
ontwikkelingsprofiel zichtbaar wordt.

Voor dit Kindvolgsysteem geldt dat het gebruik in de praktijk kan variëren. Wel is duidelijk
dat observaties sterk het primaat hebben bij de auteur. Vanuit de huidige inspectienormen zal
een adequaat gebruik van het Kindvolgsysteem kunnen leiden tot een positieve beoordeling
op P6, indien de relatie met het aanbod voor de leerling kan worden gelegd. Positief daarbij is
dat het analytische niveau een behoorlijke operationalisatie van (deel-)vaardigheden biedt en
daarmee de kerndoelen representeren.
Als positief valt eveneens te duiden dat het systeem verwijst naar diagnosemiddelen en
begeleidingsmiddelen. De criteria voor uitval zijn echter vooral gerelateerd aan wat de leraar
als het te verwachten ontwikkelingstempo kwalificeert. Voor ZB3 zou een voldoende oordeel
kunnen worden gegeven als de school de vroegtijdige signalering met behulp van het systeem
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heeft geëxpliciteerd en de bevestiging vanuit een landelijk genormeerde (diagnostische) toets
niet schuwt.
Voor de bepaling van eindopbrengsten biedt het systeem vanuit de huidige normen geen
adequate gegevens. (Er is discussie mogelijk over het waarderen van de opbrengsten aan
de hand van de mate waarin leerlingen voldoende beheersing van geobserveerde
vaardigheden vertonen. Met andere woorden, als de school kan laten zien, dat de
“basisvaardigheden” aan het eind van de basisschool door de leerlingen worden beheerst,
kan dat ook een wijze van het verantwoorden van opbrengsten zijn.) Voor tussentijdse
opbrengsten is dit gezien de aard van het volgsysteem niet mogelijk, omdat men
principieel niet met jaargroepen en/of tussendoelen werkt.
De kwaliteit van toetsing zal met het gebruik van dit systeem evenmin als voldoende
kunnen worden beoordeeld vanuit de beschreven normen.
Nico Bollen
23 mei 2003

NIEUW TOEZICHT BRENGT MAATWERK
03 jan. 20082
De Inspectie van het Onderwijs werkt sinds 1 januari 2008 op een andere manier. Het toezicht
concentreert zich op die scholen waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. De toezichtlast
zal dus minder zijn bij scholen die goed presteren. Daarbij blijft de inspectie alle scholen in het basisen voortgezet onderwijs, ook de goede, tenminste eens in de vier jaar bezoeken. Tot nu toe bekeek de
inspectie eens in de vier jaar uitgebreid de kwaliteit van elke school. In het nieuwe toezicht kijkt de
inspectie elk jaar naar de basisgegevens van elke school. Op basis van risico's of signalen vindt nader
onderzoek plaats. Indien nodig maakt de inspectie passende afspraken met een school, zodat eventuele
risico's zo snel mogelijk zijn verdwenen. De informatie voor de jaarlijkse risicoanalyse komt uit
verschillende bronnen, zoals jaardocumenten, opbrengstgegevens en schoolgidsen. Ook informatie uit
andere bronnen, zoals krantenberichten en klachtmeldingen, kan input zijn voor de analyses. Als er
aanleiding bestaat kan de risicoanalyse gedurende het jaar worden bijgesteld. Een ander verschil van
het nieuwe toezicht is dat de inspectie nadrukkelijk het bestuur (bevoegd gezag) aanspreekt. Het
bestuur is immers eindverantwoordelijk voor het onderwijs. In de contacten met de inspectie kan het
bestuur zich door de directie laten ondersteunen. Om zicht te houden op de kwaliteit van het
onderwijs in het algemeen blijft de inspectie alle scholen minstens een keer in de vier jaar bezoeken.
Dat betekent dat ook de scholen waarbij geen risico's worden aangetroffen te maken krijgen met een
onderzoek van de inspectie. De Inspectie van het Onderwijs bezoekt voor januari 2009 elk bevoegd
gezag om de opgestelde analyses en de toezichtarrangementen te bespreken.

NIEUW TOEZICHT EN HET MKVS (DIGITAAAL VAN 2-12 JAAR)
Tot 2008 werd de kwaliteit van scholen door de inspectie gepresenteerd in de vorm van een
Kwaliteitskaart. Met het overgaan op een nieuwe manier van toezicht houden zal de presentatie
veranderen. In het eerste kwartaal van 2008 zal de Toezichtkaart de plaats van de Kwaliteitskaart
innemen.
Wet op het onderwijstoezicht.

2

site: www.onderwijsinspectie.nl
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Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT,
2002).
In deze wet zijn drie voorwaarden voor het toezicht genoemd:
1 Het toezicht moet de vrijheid van onderwijs en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de
onderwijsinstellingen voor hun onderwijs in acht nemen.
2 Onderwijsinstellingen worden niet méér belast dan voor een zorgvuldige uitoefening van het toezicht
nodig is.
3 Het toezicht is er mede op gericht te informeren over de ontwikkelingen in die sector, in het bijzonder
over de kwaliteit ervan.
Nog concreter:
1: Uitgangspunt is dat bestuur en school zélf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.
2: Scholen kunnen binnen de wettelijke kaders ook eigen doelen bepalen.
3: Besturen en scholen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van hun doelen, voor de eigen
kwaliteitsbewaking en voor de publieke verantwoording. 3

Met het in gebruik nemen van het gedigitaliseerde MKVS zijn een aantal belangrijke verbeteringen tot
stand gebracht die het ook gemakkelijker maken de opbrengsten van het onderwijs en de opvoeding bij
kinderen in kaart te brengen. We zetten nu een aantal punten op een rij door de drie onderdelen van de
waardering door de inspectie uit te werken, te weten::
•

Zorg voor kwaliteit van het montessorionderwijs

•

Het in beeld brengen van onderwijsleerprocessen

•

Het in beeld brengen van gedrag en vaardigheden (opbrengsten) en ontwikkelingsprocessen.

KWALITEITSZORG
Het gebruik van het digitale MKVS waarborgt het werken aan een continuüm van onderwijsinhouden
op hoog niveau en van volgen van ontwikkelingsmomenten bij kinderen van 2 tot 12 jaar op een
eenduidige wijze. Interpretaties worden bij het observeren en bij weergeven van wat is waargenomen in
principe gescheiden van het feitelijk te registreren gedrag.
Registraties worden ingevuld nadat er een beslissing is genomen. De beslissing is gerelateerd aan een
signalering. Het is mogelijk om per groep of per kind in totaal overzichten te zien hoe de leraar met dit
beslissingsproces en het begeleiden omgaat. De inhoud van de registratieonderdelen behelst naast
montessori specifieke inhouden, bijvoorbeeld geometrie, ook de kerndoelen primair onderwijs.
Op basis van ontwikkelingspsychologische evenals kinderneurologische en vakinhoudelijke informatie
is de inhoud van het MKVS vastgesteld. In helpteksten bij ieder onderdeel worden theoretische kaders,
signaleringshulpen en vragen aangeboden. De registratieonderdelen zijn uiteraard daaraan gerelateerd.
Indien wijzingen noodzakelijk zijn, op grond van nieuwe wetenschappelijke feiten en op grond van
gegevens die de leraren aanleveren, worden deze doorgevoerd.
Ouders worden om de 3 maanden geïnformeerd over de voortgang in de ontwikkeling.

3

Wet op het Onderwijstoezicht (2002)
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Onder ontwikkeling wordt verstaan: veranderende uitingen van gedrag en vaardigheden.
Het gegeven van speciale zorg voor het kind dat deze nodig heeft, wordt op verschillende momenten
vastgesteld. Hoofdzakelijk echter na gerichte observatie en diagnosemomenten, waaronder het afnemen
van een toets of test.

De directie heeft inzagerecht in alle dossiers. Het wordt mogelijk om overzichten te maken van ieder
gewenst onderwerp om tendensen te kunnen weergeven en zonodig verbetertrajecten in te zetten. De
bedoeling is dat dit ook voor meerdere scholen tegelijk kan, daar waar gewenst door schoolbesturen.
(De laatste mogelijkheid wordt gerealiseerd indien daar belangstelling voor blijkt te zijn.)
Het programma is webbased en kan, met toestemming van de school, ook door de inspectie worden
bekeken.

ONDERWIJS(LEER)PROCESSEN
Kritieke momenten in de ontwikkeling:
Op het profiel zijn balken afwisselend grijs en wit gemarkeerd (zie voorbeeld profiel). De grijs
gekleurde balken aan de linker zijde van het profiel geven aan dat de inhoud van het MKVS bij die
bepaalde onderwijsmaanden nog niet wordt verwacht, bij de grijs gekleurde balken aan de rechter zijde
wordt de verwachting gesteld dat gedrag en vaardigheden door het kind zijn verworven en zichtbaar
zijn. Indien er niets is geregistreerd terwijl het gedrag of de vaardigheden naar verwachting wel gezien
zouden moeten zijn wordt er een signaal af gegeven (rood vakje). Indien een kind vroeger dat verwacht
bepaald gedrag vertoont en dit wordt geregistreerd, wordt ook dit zichtbaar gemaakt met behulp van
een kleur.
De notaties op het profiel zijn gerelateerd aan de inhouden van het MKVS zoals beschreven in het
registratiedeel met de hulpteksten. Met andere woorden, als iets wordt gemarkeerd als: ‘behaald of
‘klaar’ wil dat zeggen dat het kind een bepaald gedrag of vaardigheid heeft geïnterioriseerd, maar niet
dat de ontwikkeling op dat punt dan klaar is of stopt!
Het profiel is ingedeeld met 20 maanden peutertijd en 80 maanden basisschooltijd. Er zijn 10 maanden,
(cq 1 schooljaar) aan toe gevoegd omdat de totale schooltijd kan variëren. Indien een kind
bijvoorbeeld 2 ½ in plaats van 2 jaar in de onderbouw blijft, schuift de imaginaire verticale lijn mee
op.
Toets/test
Het is o.i. niet gewenst alle kinderen standaard op vaste momenten te toetsen. Het profiel geeft per 3
maanden een overzicht van ontwikkelingsmomenten en de leraar neemt aan de hand daarvan een
beslissing voor de begeleiding over de komende 3 maanden. Daaronder valt ook de beslissing om te
diagnosticeren en een toets of test af te nemen. In het systeem zijn suggesties en verwijzingen naar
middelen om te diagnosticeren en te begeleiden opgenomen per ontwikkelingsgebied. Deze worden
jaarlijks geactualiseerd en er is een mogelijkheid voor de leraar/inten begeleider aan te geven welke
onderzoeksmiddelen de school zelf hanteert.

OPBRENGSTGEGEVENS
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1 De opbrengst per dag
Belangrijke ontwikkelingsmomenten, zowel in positieve als in negatieve zin, worden door de leraar
dagelijks gesignaleerd en genoteerd in het systeem.
Naar aanleiding van deze signaleringen worden beslissingen genomen over de wijze waarop de leraar
zal gaan begeleiden. Ook het termijn waarbinnen een bepaalde beslissing tot actie moet leiden wordt
ingevuld. De leraar kan automatisch worden herinnerd aan die tijd als er geen actie is ondernomen.
Beslissingen nemen betekent concreet kiezen tussen: ruimte geven / afwachten, inwijden / ingrijpen,
gericht observeren, diagnosticeren, evalueren en/of registreren4.
In de toekomst kan de leraar beschikken over het MKDW ( het Montessori Kind Werk Dossier ) om
dan ook direct aanwijzingen te geven op het werk zelf: op de uitvoering ervan en op het niveau en de
wijze waarop het kind het werk heeft verricht. En uiteindelijk op de wijze waarop het kind evalueert
en/ of reflecteert.

De opbrengst per kind per drie maanden

2

Het ontwikkelingsprofiel biedt een overzicht van de periode van 2 tot 12 jaar en is per jaar verdeeld in
telkens 3 tot 4 onderwijsmaanden. Het zgn. peuterdeel is gekoppeld aan het basisschooldeel. Hierdoor
wordt de overdracht, maar niet alleen dat, ook de wijze van observeren en registreren op een
ononderbroken wijze bij de overgang van de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs mogelijk
gemaakt.
Alle ontwikkelingsmomenten per kind per 3 maanden worden automatisch berekend en
vastgelegd op basis van de ingevulde gegevens bij het registratiedeel.
De leraar heeft die gegevens ingevoerd en de computer berekent de scores, die op het profiel
respectievelijk komen te staan onder:
+

ontwikkeling is in gang gezet

++

ontwikkeling verloopt stabiel

<-

achteruitgang in ontwikkeling

->

opvallend snelle ontwikkeling/vooruitgang.

Op het profiel is alleen dàt te lezen wat tijdens de 3 maanden daadwerkelijk is gezien en is
geregistreerd. Dit zijn de zgn. peilpunten of peilmomenten.
Er is ook een mogelijkheid om op het einde van een bouwjaar of bouwperiode de scores cumulatief
weer te geven.
De peilmomenten van de registratie zijn, nadat ze worden overgenomen op het profiel, niet meer
zonder informatieverlies, te veranderen. Alle gegevens per 3 maanden worden opgeslagen en zijn weer
op te halen. Ook de daarbij behorende beslissingen van de leraar.
Op het profiel zijn de opbrengsten die door de leraar zijn geregistreerd zowel horizontaal als verticaal
te interpreteren. Horizontaal gebeurt dat dan per ontwikkelingsgebied over een langere periode in de
tijd en verticaal door bijvoorbeeld een vergelijking te maken van 3 x 3 maanden .

4

Lusmodel; E. Westra 2005
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Indien er in een bepaald ontwikkelingsgebied gedurende een half jaar (2 peilmomenten) geen
waarneembare veranderingen hebben plaats gevonden kan dat betekenen dat de leraar ‘vergeet’ hier
naar te kijken of dat het kind inderdaad geen zichtbare ontwikkeling op dit gebied heeft doorgemaakt.
Langer dan 6 maanden kan/mag dit niet meer onopgemerkt blijven. Iedere 3 maanden
formuleert de leraar bij het profiel de beslissingen die hij/zij neemt omtrent de begeleiding van
het kind voor de komende 3 maanden. Dit kan op basis van het profiel van de laatste 3 maanden
(verticale lijn), maar ook naar aanleiding van de gegevens per gebied over meerdere periodes
(horizontale lijn) en tenslotte ook naar aanleiding van vorige beslissingsmomenten.
Op kort termijn zal ook het digitale werkdossier van het kind (het MKWD) hierbij bruikbaar zijn. Dit
kan bijvoorbeeld betekenen dat de vrijheid van werken per 3 maanden wordt geëvalueerd maar ook
ingeperkt, indien nodig, na 6 maanden. Een dergelijke beslissing wordt echter alleen op basis van
goede diagnostiek overwogen beslissingen genomen.

Het MKVS is geen Zorgdossier. In het MKVS wordt al het waarneembaar positief gedrag en positieve
vaardigheden genoteerd.
In het Zorgdossier van de school zijn de gegevens opgeslagen en terug te vinden die voor een
individueel kind van belang zijn rondom bepaalde problematiek.

3 Opbrengst eind basisschool
(.....als de school kan laten zien, dat de “basisvaardigheden” aan het eind van de basisschool door de leerlingen
worden beheerst, kan dat ook een wijze van het verantwoorden van opbrengsten zijn.)

Omtrent de voortgang van de ontwikkeling kunnen er op het einde van de basisschool geen
verrassingen meer uit de bus komen, tenzij leraren over de vier bouwen (inclusief de peutertijd) heen
niet goed hebben gesignaleerd en geregistreerd, of het kind niet heeft laten zien wat het kan. Het
MKVS systeem richt zich op een breed spectrum van het gedrag en vaardigheden die in
overeenstemming zijn met de verwachtingen het onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

NIEUW TOEZICHT EN DE EINDOPBRENGST TAAL/REKENEN MKVS
De resultaten bij taal en rekenen /wiskunde worden uitgebreid gevolgd. Om de inhouden van deze
onderdelen te kennen en te kunnen beoordelen verwijzen we naar het onderdeel ‘registratie’ in het
digitale systeem. Daar wordt bij de helpfuncties nauwgezet omschreven hoe de inhoud bedoeld is en
ook hoe gedrag van kinderen ‘gezien’ kan worden. Hierbij heeft men zich gebaseerd, naast hetgeen
specifiek Montessoriaans is, op recente gegevens vanuit de ontwikkelingspsychologie, (kinder)neuropsychologie en de kerndoelen.
Naast de omschreven inhouden zal er in het werkdossier van het kind (MKWD) een overzicht te
vinden zijn van vaardigheden en deelvaardigheden en van zgn. Kritieke momenten.
Daar waar kinderen problemen ervaren op het gebied van taal en reken/wiskunde is er gediagnosticeerd
en is een hulpplan voor de leraar opgesteld. Het kind volgt zijn eigen ontwikkeling en het onderwijs is
zo ingericht dat ieder kind op een maximaal niveau van kunnen kan presteren. Bij kinderen die
problemen ervaren wordt getoetst en worden de resultaten intrapersonaal geïnterpreteerd.
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Met behulp van het MKVS wordt het onderwijsresultaat formatief geëvalueerd. (Formatief
evalueren: (Bloom e.a. 1971) het gebruik van meetinstumenten tijdens het leerproces ten behoeve van
feedback naar de leerling en beslissingen over de voortgang van het onderwijs).
De school kan zich met het digitale MKVS verantwoorden voor de onderwijskundige
maatregelen die zijn getroffen om optimale resultaten te bereiken voor alle onderdelen van het
curriculum zoals in het MKVS neergelegd, zowel voor de schoolpopulatie als geheel als voor
ieder kind afzonderlijk5.
Een resultaat van een eindtoets van ieder kind zal naar verwachting liggen in het verlengde van het
totale profiel. De basisschool kan adequate adviezen geven met behulp van het MKVS richting
voortgezet onderwijs.

Tot nu toe werd er door de Inspectie gewerkt met de zgn. Kwaliteitskaart. Met het overgaan op een
nieuwe manier van toezicht houden zal deze presentatie veranderen. In het eerste kwartaal van 2008 zal
de Toezichtkaart de plaats van de Kwaliteitskaart innemen.
Indien de inhouden van de Toezichtkaart bekend zijn zal er ook vanuit het gebruik van het MKVS naar
gekeken worden.

Mei 2008
Drs. E. Westra-Mattijssen
auteur
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