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In het schooljaar 2017-2018 is de pilot ‘klas zonder 
cijfers’ van start gegaan voor alle 2h/a klassen. Niet 
iedereen was even enthousiast over het idee geen 
cijfers meer te mogen geven. Ons onderzoek volgt de 
pilot met als belangrijkste vraag:
Hoofdvraag: lesgeven zonder cijfers –hype of 
hoopgevende onderwijsvernieuwing.
Deelvragen:
- Wanneer is er sprake van een hype (zie figuur1)
- Met welk doel zijn we de pilot ‘klas zonder cijfers’ 

gestart.  (figuur 2)
- Wat levert het niet geven van cijfers op (figuur 3) 

volgens docenten van het Spinoza Lyceum.

Figuur 4:  antwoord op de vraag of het lesgeven zonder cijfers een
hoopgevende onderwijsvernieuwing is, gesteld aan de de docenten die 
deelnamen aan de pilot ‘klas zonder cijfers’ op het Spinoza Lyceum in maart
2018.

Figuur 1: Gardner hype circle (Gardner 2017), cyclus die wordt gebruikt als 
onderzoeksmethodologie voor het vaststellen van hypes.

Tabel 2: Hoe ervaren leerlingen de overgang van PO naar Spinoza Lyceum

1) Literatuuronderzoek naar de kenmerken van een 
hype (deelvraag 1).
2) Voor deelvraag 2 hebben we aan de start van de pilot 
een digitale enquête verspreid onder alle deelnemende 
docenten, de SL en de DC met als belangrijkste vraag 
wat de verwachtingen en doelen waren van deze pilot 
(nulmeting, respons 83%).
3) In maart hebben we de tweede digitale vragenlijst 
verspreid onder dezelfde groep collega’s om te kijken of 
de eerder genoemde doelen/verwachtingen gehaald zijn. 
(respons 70%) Door de voornamelijk open vragen in de 
enquêtes spreken we van een kwalitatief onderzoek. 

ontwikkelen van kwantitatieve meetinstrumenten in de 
vorm van digitale enquêtes. Deze enquêtes zijn 
afgeno1.Leerkrachten groep 8
Hype = een door veel mensen gedeelde belangstelling 
die na korte tijd voorbij is. Dat de belangstelling op dit 
moment groot is blijkt uit facebookgroep met meer dan 
6.000leden, veel artikelen in vakbladen over lesgeven 
zonder cijfers, veel scholen starten/experimenteren 
ermee, groot aanbod aan workshops, etc. Op dit 
moment lijkt de belangstelling nog niet voorbij, hoewel 
pilot stopt op t Spinoza.
De doelen/verwachtingen die het meest genoemd 
worden voorafgaand aan de pilot door docenten van 
het Spinoza zijn:
1. Meer eigenaarschap op het leerproces bij lln (64p)
2. Meer motivatie bij lln (54p)
3. Verandering van mindset bij de lln, lln werken niet 

meer voor een cijfer (48p)
Opbrengst lesgeven zonder cijfers (zie figuur 3):
Positief:  het werken met rubrics en leerdoelen maakt 
voor zowel docent als lln inzichtelijker waar een lln staat 
in zijn leerproces en wat de lln moet doen om te kunnen 
verbeteren. Docent ontwikkelt steeds betere rubrics.
Negatief: nieuwe manier van beoordelen kost (te) veel 
tijd, wordt onvoldoende gefaciliteerd.
Geen grotere motivatie zichtbaar bij de leerlingen.
Geen mindset verandering zichtbaar, cijfer is vervangen 
door kleur. Nog steeds niet gericht op proces maar op 
resultaat.

HYPE? 
Alleen door terug te kijken kun je zeggen of iets een 
hype is geweest. Op dit moment moeilijk te 
voorspellen. Hype kan zich ontwikkelen tot een trend. 
De kans dat lesgeven zonder cijfers een trend wordt is 
aanwezig aangezien vrijwel alle kenmerken van een 
trend terug te vinden zijn in het lesgeven zonder 
cijfers/formatief evalueren.
Hoopgevend? 
19 van de 28 reacties op de vraag wat lesgeven 
zonder cijfers oplevert voor de docent zijn positief.
Vooral worden hier de professionalisering van de 
docent (7x) en het inzicht in het leerproces (6x) 
genoemd. 
14 van de 24 reacties op de vraag wat het oplevert 
voor de lln. zijn positief. Vooral het inzicht in het 
leerproces (9x) wordt gezien als een positief effect 
van het werken zonder cijfers. 
De school heeft besloten – op grond van het ontbreken 
van draagvlak – komend schooljaar te stoppen met de 
pilot zoals die afgelopen jaar gedraaid heeft, toch geeft 
62% van de deelnemende docenten aan het lesgeven 
zonder cijfers als een hoopgevende 
onderwijsvernieuwing te beschouwen. 

1. Is het weglaten van cijfers noodzakelijk om 
leerlingen meer procesgericht te laten werken in plaats 
van  resultaatgericht? 

2. Is lesgeven zonder cijfers nodig om leerlingen meer 
eigenaarschap te geven op hun leerproces.

3. Weegt het ontbreken van draagvlak zwaarder dan 
de positieve uitkomsten m.b.t. de inhoud? 

1 Blijven werken met rubrics en leerdoelen met 
docenten die dat willen en vandaaruit als olievlek 
binnen de school verspreiden.

2. Ruimte en tijd bieden aan docenten die rubrics 
willen ontwikkelen en (naast summatief) ook formatief 
willen toetsen. Liefst schoolbreed een zelfde format. 

3. Binnen de Academische werkplaats ervaringen 
uitwisselen m.b.t. het werken met rubrics / leerdoelen.

4. De dit jaar opgedane kennis niet weggooien, maar 
ombuigen in een format dat wel werkt (trend).
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Figuur 2: Overzicht van de meest genoemde factoren in enquête 1&2 met 
betrekking tot de doelen en verwachtingen bij de pilot ‘klas zonder cijfers’.

Figuur 3: staafdiagram vraag 1 en 2 gecombineerd. Wat levert lesgeven zonder
cijfers op volgens de deelnemende docenten van het Spinoza Lyceum  aan de 
pilot ‘klas zonder cijfers’. (enquête 2)
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Eigenaarschap

Vergroten van kennis en vaardigheden

motivatie= plezier uit leren & de 
wil om te verbeteren.

mindset= nadruk op het proces ipv op het 
resultaat. Niet meer leren voor een cijfer maar 
vanuit een leerdoel.

Inzicht in leerproces=
Lln weet waar hij staat en wat hij moet 
doen om te kunnen verbeteren.


