
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsen om van te leren 

Inspiratiedocument - februari 2018 
 

Op veertien gymnasia onderzoeken we hoe de wijze van toetsen binnen de school een krachtige 

bijdrage aan het leerproces van de leerling kan leveren. Op iedere school is een groep docenten 

hiermee concreet aan de slag. In totaal zijn ruim tachtig docenten bezig met een experiment.  

 

We starten met een aantal algemene inspiratietips die een overzicht bieden van andere manieren van 

toetsen en het belang ervan toelichten. Daarna gaan we in op zes vragen die in het bijzonder op de 

deelnemende scholen spelen. De ervaringen en inspiratie op het gebied van deze vragen vind je op de 

volgende paginanummers:  

 
1. Hoe kunnen we leerdoelen meer centraal stellen in het onderwijs?  

2. Hoe geven we leerlingen feedback zodat ze meer eigenaarschap ervaren over hun leerproces? 

3. Hoe motiveren we leerlingen voor het leerproces anders dan met een cijfer?  

4. Hoe kunnen we de ontwikkeling op bepaalde vaardigheden zichtbaar maken en toetsen? 

5. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen (meer) op eigen tempo aan de leerstof kunnen werken?  

6. Hoe maken we (meer) ruimte voor de eigen interesses van leerlingen en hoe beoordelen we dit? 

p. 3 

p. 4 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. 8 

 
Heb je aanvullende bronnen of materialen, dan ontvangen we die graag.  
 
Veel leesplezier! 

 

Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse en Stefan van Langevelde 
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Het belang van een andere wijze van toetsen 

Het vraagstuk hoe toetsing effectiever kan bijdragen aan het leerproces speelt niet alleen op de 

gymnasia. Het is een landelijk vraagstuk wat met name in het voortgezet onderwijs veel aandacht 

krijgt. Veel docenten en scholen zijn aan het experimenteren met nieuwe manieren. Organisaties als 

de VO-raad en SLO spelen een actieve rol in het aanwakkeren en faciliteren van deze experimenten. 

Aanvullend worden er vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzoek naar 

gedaan. Veel van deze initiatieven en onderzoeken vallen onder de verzamelnaam ‘formatief 

toetsen’. Er is inmiddels veel informatie te vinden. We delen een selectie:  

 
 
 

ALGEMENE INSPIRATIETIPS 

• Het boek ‘Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voorgezet onderwijs’ beschrijft 

op grondige wijze wat formatief toetsen is, waarom het belangrijk is en hoe je dit als 

school het beste kunt doen. 
 

• Alfie Kohn is schrijver en docent op het gebied van onderwijs, opvoeding en ouderschap. 

Hij is fel tegenstander van de gangbare wijze waarop er getoetst wordt. Waarom? Dat 

licht hij in deze video toe. 
 

• In 2017 heeft een aantal scholen in twee leernetwerken van de VO-raad en SLO gewerkt 

met formatief evalueren. Lees hier hun inspirerende verhalen. 
 

• Gulikers en Baartman (2015) beschrijven in het rapport 'Doelgericht professionaliseren: 

formatieve toetspraktijken met effect! Wat doet de docent in de klas?' formatief toetsen 

als een cyclus met vijf fasen. Met behulp van deze set posters maken ze duidelijk wat 

deze vijf fasen inhouden. 
 

• In november 2017 vond het derde Nationale Toetscongres plaats. Op deze webpagina 

vind je alle presentaties van de sprekers. 
 

• Het aprilnummer van 2017 van het tijdschrift van TWAALF tot ACHTTIEN is volledig 

gewijd aan formatief toetsen. 
 

• De SLO heeft op deze webpagina een overzicht gemaakt van inspiratietips rond formatief 

toetsen.  
 

• In deze informatieve blog worden concrete manieren om formatief te toetsen besproken 

aan de hand van een casus over een leerling in 3 vwo voor het vak Nederlands. 
 
 

  

http://www.toetsrevolutie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=lfRALeA3mdU
https://www.vo-raad.nl/artikelen/298
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/09/405-15-722-Formatief-evalueren_Posters-bij-de-5-fasen.pdf
http://www.toetscongresvo.nl/plenaire-sprekers/
http://www.van12tot18.nl/abonneren/bestel-een-los-nummer
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/aan-de-slag-met-formatieve-evaluatie
https://wij-leren.nl/formatief-toetsen-om-te-leren-dtt-strategie.php
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1. Hoe kunnen we leerdoelen meer centraal stellen in het 

onderwijs?  

In de gesprekken rond deze vraag wordt duidelijk dat werken vanuit leerdoelen meer ruimte geeft 

voor verschillende leerroutes en toetsvormen. Docenten in de gesprekken merken dat nu vaak een 

bepaalde inhoud met leerlingen wordt gedeeld, zonder dat voor hen duidelijk is wat het achterliggende 

leerdoel is. Het is dus belangrijk om het leerdoel expliciet te maken en leerlingen te laten ervaren 

waarom dit relevant en belangrijk is. Dat kan bijvoorbeeld door leerlingen als start een probleem te 

laten ervaren of uitdaging voor te leggen. Een mooi voorbeeld komt vanuit een sectie LO: het leerdoel 

is dat leerlingen de bovenhandse techniek ontwikkelen om de bal in de korf te gooien. Leerlingen 

krijgen eerst de mogelijkheid zelf te ontdekken hoe ze de bal in de korf kunnen krijgen. Daarna geeft 

de docent aan dat de bovenhandse techniek het makkelijkst is en demonstreert dit. Leerlingen 

snappen dit direct, omdat ze het kunnen verbinden aan hun eerdere ervaring. In alle vakken is dit toe 

te passen, het gaat erom de leerling een opdracht voor te leggen dat ze kunnen oplossen met het 

leerdoel (bijv. Ontwerp een fiets: hoe weet je hoe groot de wielen moeten worden? Daar heb je onder 

andere ‘pi’ voor nodig). 

 

Tot slot is het belangrijk dat leerlingen zelf kunnen evalueren of ze een leerdoel hebben behaald. Dit 

kan bijvoorbeeld door een diagnostische toets of door leerlingen zichzelf te laten beoordelen. Bij dit 

laatste kunnen leerlingen bijvoorbeeld aangeven of ze vinden dat ze (1) nog hulp nodig hebben, (2) ze 

goed op weg zijn of (3) het onder de knie hebben. Dit geeft je als docent de mogelijkheid om aan te 

sluiten bij wat de leerling nodig heeft. Verder kun je ook vrijheid geven in hoe leerlingen laten zien dat 

ze een leerdoel hebben behaald. Ze kunnen bijvoorbeeld een verslag maken, een video of een 

presentatie geven. Als je daarmee maar goed kunt beoordelen of ze het leerdoel hebben behaald.  

 
 
 

INSPIRATIETIPS VRAAG 1 

• Het kan een hele klus zijn om te bepalen welke leerdoelen belangrijk zijn in jouw vak. 

SLO heeft een overzicht van alle leerdoelen gemaakt per vak. 
 

• Wiskundedocent Jorgen van Remoortere deelt op zijn blog hoe hij leerdoelen en 

succescriteria inzet voor de brugklas vwo.  
 

• David Carless en collega's beschrijven de effectieve aanpak van voorbeelden in de 

cyclus van formatieve evaluatie. Gezamenlijke analyse en het beoordelen van 

voorbeelden door leerlingen is bijzonder effectief voor het leerproces van leerlingen.  
 

• Expert op het gebied van formatieve evaluatie, Dylan Wiliam, stelt dat het analyseren 

van voorbeelden heel effectief is bij het verhelderen van leerdoelen en succescriteria.  
 

• Ten slotte blijkt uit onderzoek van Lin-Sigeler, Shaenfield en Elder (2015) dat het gebruik 

van contrasting examples bijzonder effectief is. 
 
 

  

http://leerplaninbeeld.slo.nl/
https://jvremoortere.wordpress.com/2017/08/01/leerdoelen-wiskunde-1-vwo/
http://davidcarless.edu.hku.hk/wp-content/uploads/Deakin_chapter_exemplars.pdf
http://teachlikeachampion.com/blog/dylan-wiliam-advises-forget-rubric-use-work-samples-instead/
http://teachlikeachampion.com/blog/dylan-wiliam-advises-forget-rubric-use-work-samples-instead/
https://www.researchgate.net/profile/David_Shaenfield2/publication/282265849_Contrasting_case_instruction_can_improve_self-assessment_of_writing/links/568820ab08ae1e63f1f734d6.pdf
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2. Hoe geven we leerlingen feedback zodat ze meer 

eigenaarschap ervaren over hun leerproces? 

Bij veel toetsteams leeft de vraag hoe je als docent het inzicht in en het eigenaarschap van de leerling 

over zijn leerproces kan vergroten. De wens is om leerlingen meer feedback te geven op hun leerproces 

en ze uit te dagen tot reflectie op hun aanpak. Tijdens het onderzoek werden verschillende 

interessante aanpakken gedeeld: 

• Toets aan het begin van de periode formatief zodat leerlingen weten waar ze staan t.o.v. de te 

behalen doelen. Deel de stof op in kleine stukken en geef vaak directe feedback. 

• Met taakbrieven kunnen leerlingen zelf aan de slag en komen ze met diagnostische toetsen 

achter wat goed gaat en nog aandacht behoeft. 

• Drie voorbeeldteksten voorleggen (uitstekende, middelmatige, onvoldoende tekst) en in duo’s 

bepalen welke tekst het beste is en waarom. Daarna zelf een eigen tekst laten schrijven of de 

kans geven hun eerder gemaakte tekst te verbeteren. 

 
Veel docenten zijn bezig om toetsen zodanig na te bespreken dat het eigenaarschap van leerlingen 

over het leren toeneemt. Een paar voorbeelden hiervan zijn:  

• Leerlingen in duo’s elkaars werk nakijken en in gesprek laten gaan over hun antwoorden; 

• Samen in de klas het nakijkmodel opstellen en zo de juiste antwoorden achterhalen; 

• Een expertgroepje met een aantal leerlingen samenstellen die de toetsen beoordelen aan de 

hand van een nakijkmodel (de docent doet nog een steekproef naderhand);  

• Alleen aanstrepen waar een fout in zit en de leerlingen zelf de fout laten corrigeren.  

 
 
 

INSPIRATIETIPS VRAAG 2 

• Om snel zicht te krijgen op waar leerlingen staan, worden goede ervaringen opgedaan 

met Goformative en Edpuzzle (waar je video’s kunt verzamelen of uploaden en daar 

formatieve vragen over stellen). Peergrade en Classkick zijn handige tools om 

(peer)feedback te geven. 
 

• De SLO tipt 19 korte activiteiten aan het begin, tijdens of het einde van de les waarmee 

je als docent achterhaalt waar de leerlingen staan in hun leerproces.  
 

• Waarom geven van directe feedback zo waardevol is vertelt Shirley Clarke, expert in 

formatief evalueren, in deze video. Op haar website vind je 25 video’s met voorbeelden 

van feedback geven op het leerproces, peerfeedback en leren door samenwerken. 
 

• Hier vind je video’s die o.a. manieren van peerfeedback laten zien. 
 

• In deze blog beschrijft een docent hoe je leerlingen op weg kunt helpen met het geven 

van feedback en hen daar de waarde van laten inzien. 
 

• Deze blog beschrijft zes concrete stappen, zodat leerlingen de gegeven feedback op hun 

schrijfproduct daadwerkelijk verwerken.  
 

• Spelvormen toepassen in de les geeft leerlingen directe feedback, moedigt aan door te 

gaan na het maken van fouten en zorgt voor een gezonde dosis competitie. 
 

https://goformative.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.peergrade.io/
https://www.classkick.com/teachers/
http://downloads.slo.nl/Documenten/FE%20Hoe%20weet%20ik%20waar%20zij%20staan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DGNp0AJte_c
https://www.shirleyclarke-education.org/videos/
https://www.teachingchannel.org/videos?page=1&categories=topics_assessment&load=1
https://www.detaalprof.nl/blog/effectieve-peerfeedback/
https://www.cultofpedagogy.com/delayed-grade/
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/gamification-toepassen-in-de-les/
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3. Hoe motiveren we leerlingen voor het leerproces anders 

dan met een cijfer?  

Verschillende docenten hebben al geëxperimenteerd met het geven van minder cijfers. De ervaring 

leert dat dit vooral positieve effecten heeft als er nagedacht wordt over wat er voor het cijfer in de 

plaats komt dat leerlingen motiveert.  In de gesprekken over deze vraag zijn verschillende 

succesvoorbeelden uitgewisseld waarbij leerlingen leerden zonder een cijfer te krijgen. Wat goed 

werkt is een andere wijze van beoordelen introduceren en frequent gebruik maken van activerende 

werkvormen. Bij een andere wijze van beoordelen is het cruciaal dat je de leerlingen relevante 

informatie geeft over hoe hij het doet. Waar staat hij in zijn ontwikkeling en hoe komt hij een stap 

verder? Dit zijn voorbeelden die langskwamen:  
 

• Werken met een stoplicht-beoordeling, niet voldaan/voldaan, op weg/voldoende; 

• Op een toets alleen aangeven dat iets nog niet goed is en de leerling zoekt uit waarom;  

• Werken met levels: als ze een level in voldoende mate beheersen, mogen ze door naar het 

volgende level. 

 
Bij activerende werkvormen gaat het erom dat leerlingen plezier ervaren in bezig zijn met de stof. Het 

bestuderen van een boek voor een schriftelijke toets wordt niet vaak als plezierig ervaren en wordt er 

vaak geleerd omdat er nou eenmaal een toets met een cijfer bij hoort. Als er meer uitdaging en plezier 

te vinden is in de vorm, vinden leerlingen het cijfer vaak minder belangrijk. Voorbeelden zijn: bij 

aardrijkskunde zelf een vakantiereis samenstellen en presenteren op een beurs, leerlingen één minuut 

geven om iets leuks dat zij hebben gehoord te presenteren en het voorbereiden van verschillende 

standpunten en daar een debat over voeren. 

 
 

 

INSPIRATIETIPS VRAAG 3 

• Dylan William schreef het boek ‘Cijfers geven werkt niet‘ en maakte een tweedelige 

BBC-documentaire waarin hij experimenteert met technieken van formatief evalueren in 

de klas: The Classroom Experiment - Part 1 en The Classroom Experiment Part 2 
 

• In de Facebookgroep Actief leren zonder cijfers worden dagelijks inspirerende 

voorbeelden gedeeld om formatief te evalueren en kun je ook tips vragen rond jouw 

vraagstuk of experiment.  
 

• In de Ted-Talk ‘Let’s teach for mastery, not test scores’ laat Sal Khan zien wat we kunnen 

doen om de beheersing van de stof centraal te stellen in plaats van het behalen van een 

cijfer. 
 

• Benjamin Zander is dirigent en muziekdocent. In het filmfragment ‘How to give an A’ zet 

hij cijfers en toetsen in een heel ander daglicht. 
 

• Leerlingen op het Blariacum College in Venlo krijgen bij elk vak een rapport over hun 

kennis, vaardigheden, werkhouding en ontwikkeling. De docenten vullen één kant van 

het rapport in, de leerlingen de andere. Lees hier meer over hun aanpak. 
 

https://tenbrinkuitgevers.nl/cijfers-geven-werkt-niet
https://www.youtube.com/watch?v=J25d9aC1GZA
https://www.youtube.com/watch?v=1iD6Zadhg4M
https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_test_scores
https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/365/original/artikel_formatief_evalueren_12-18.pdf?1493120636
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4. Hoe kunnen we de ontwikkeling op bepaalde vaardigheden 

zichtbaar maken en toetsen? 

In het gesprek is verkend hoe we de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden meer kunnen 

stimuleren én wat een passende manier van toetsen is. Individuele groei van leerlingen is belangrijk 

om te laten zien en dat lukt beter als je dat niet uitdrukt in cijfers. Het kan zijn dat een leerling die niet 

zo sterk is in een vak toch een sterke groei laat zien: daar kun je positieve feedback op geven zodat zijn 

zelfvertrouwen groeit. Als je je als docent meer richt op vaardigheden onder de knie krijgen en minder 

op het geven van cijfers, gaan de prestaties omhoog, blijkt uit de besproken experimenten van de 

secties LO en Latijn. De sectie LO bijvoorbeeld werkt met drie centrale competenties (inzet, 

persoonlijke ontwikkeling en teamwork). Ze laden iedere competentie met een aantal indicatoren. De 

docent geeft drie keer per jaar één totaaloordeel aan de leerling op basis van de drie competenties in 

de vorm van een onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend. Aan het oordeel verbindt de docent 

twee dingen: allereerst krijg je positieve feedback op dat wat je goed gedaan hebt en waar de docent 

ontwikkeling gezien heeft. Ook krijg je een tip voor iets waar je de volgende periode aan kunt werken. 

 

Uit de gedeelde experimenten bleek dat de toetsstress afneemt, zowel bij de leerling als bij de docent, 

en de leeropbrengst toeneemt. Verder bleek dat keuzevrijheid voor leerlingen goed werkt: dat kan zijn 

inhoudelijk, met toetsmanieren of met de volgorde van activiteiten. Het toetsen van de ontwikkeling 

van vaardigheden zal makkelijker worden als het schoolbreed, in het hele systeem, gedragen wordt en 

overgenomen door andere secties. Daarnaast vraagt het lef van docenten om het te gaan doen. 

 
 
 

INSPIRATIETIP VRAAG 4 

• Een actieve manier om vaardigheden te toetsen, is je klaslokaal transformeren tot een 

escape room: voorbeeld 1 en voorbeeld 2. 
 

• Vaardigheden zijn goed te toetsen met een rubric. Het mooie van een rubric is dat deze 

ook gebruikt kan worden door de leerling om zichzelf of anderen te beoordelen. En het 

is niet noodzakelijk (of zelfs onwenselijk) dat er een cijfer voortkomt uit de rubric. In dit 

document van de SLO staat toegelicht hoe je een rubric voor vaardigheden kunt maken 

en een aantal voorbeelden.  
 
 
 

  

http://komenskypost.nl/?p=2916
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/escape-the-classroom-breinbrekende-uitdaging
http://www.slo.nl/downloads/rubricsals.pdf/download
http://www.slo.nl/downloads/rubricsals.pdf/download
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5. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen (meer) op eigen tempo 

aan de leerstof kunnen werken?  

Bij veel vakken wordt het leerproces van de leerling uitgestippeld door de docent. De docent bepaalt 

waar de leerlingen mee bezig zijn, wanneer en op welke manier. Regelmatig wordt de metafoor 

genoemd van een trein die doorrijdt, waardoor een leerling niet sneller of langzamer kan gaan. En 

wanneer hij de trein mist, is het lastig weer aan te haken. Veel docenten zijn daarom op zoek naar 

meer flexibiliteit en mogelijkheden om te differentiëren, ook wat betreft de toetsing. Om leerlingen 

meer aan het roer te laten rond hun eigen leerproces, zijn heldere leerdoelen essentieel (zie vraag 1). 

Op deze manier weet de leerling wat het eindpunt is. Dit kan een doel zijn van de docent (bijv. vanuit 

de eindtermen), maar ook een doel van de leerling zelf. Vervolgens kan de leerling zelf bepalen hoe hij 

dat doel behaalt. De docent is hierin ondersteunend, wat niet hetzelfde is als loslaten. Als docent ben 

je sterk betrokken bij de leerling en heb je ideeën over wat de leerling kan helpen om het leerdoel te 

halen. Die suggesties mag je zeker doen, alleen is het belangrijk dat je dit op zo’n manier doet dat de 

leerling zelf de keuze kan maken of en wanneer hij deze suggesties toepast. 

 
 
 

INSPIRATIETIPS VRAAG 5 

• Op de Lek en Linge in Culemborg bepalen leerlingen en docent wat het passende 

tempo is van de leerstof. De docent heeft van tevoren de eindtermen bepaald en in een 

systeem gezet. Het is vervolgens aan de leerling om te bepalen hoe hij hieraan wil 

werken. Daarbij krijgen de leerlingen geen cijfer, maar moeten ze de onderdelen 

voldaan hebben. In een gesprek gaan leerlingen met de docent in op het proces. In dat 

gesprek gaat het vooral om de zelfreflectie van de leerling te stimuleren. Lees hier er 

meer over. 
 

• Om het eigen leerproces te sturen, zijn leerstrategieën essentieel: aanpakken die het 

behalen van gestelde leerdoelen vergemakkelijken. Deze strategieën bevorderen het 

leren leren. Hier lees je een artikel waarin kort wordt uitgelegd wat zes leerstrategieën 

inhouden en hoe je ze inzet. Met deze zelfstudiemodule kun je zelf aan de slag met het 

toepassen in je lessen.  

 

 

  

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/lek-en-linge
https://www.klasse.be/111613/6-leerstrategieen-leerlingen/
https://docs.google.com/presentation/d/1TJop5porCCqgxRk65hKj8mZzbljMJ2NnMfiZVzP_rdw/mobilepresent?slide=id.g241bb86a96_0_47
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6. Hoe maken we (meer) ruimte voor de eigen interesses van 

leerlingen en hoe beoordelen we dit?  

Toetsing gaat doorgaans over dat wat de leerling moet kennen of kunnen volgens de docent en de 

eindtermen. We weten dat een leerling gemotiveerd is wanneer hij kan werken aan zijn eigen 

interesses. Op veel scholen zijn er daarom naast de verplichte vakken allerlei mogelijkheden voor 

leerlingen om aan hun interesses te werken. Dit zijn mooie ontwikkelingen. Het is nog interessant hoe 

we de eigen interesses ook een onderdeel kunnen laten zijn van de vaste vakken. Of vraagt het zelf om 

een hele andere manier waarop we het onderwijs organiseren? 

 
 
 

INSPIRATIETIPS VRAAG 6 

• Op het Vathorst College in Amersfoort zijn ze aan het experimenteren met het 

‘driehoeksgesprek’. Dit is een gesprek tussen leerling, docent en ouders. De leerling 

bereidt dit gesprek voor, is ‘voorzitter’ van het gesprek en legt de gemaakte afspraken 

vast. Het doel is om de leerling te stimuleren zijn ontwikkeling in kaart te brengen en 

persoonlijke leerdoelen te stellen. Meer hierover is hier te lezen. 
 

• Journalist Rutger Bregman beschrijft in het (lange) artikel ‘Waarom onze kinderen 

steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten)’ het maatschappelijke 

belang van ruimte bieden voor de eigen nieuwsgierigheid van kinderen. In het artikel 

geeft Bregman de school Agora als voorbeeld. Bij Agora bepalen leerlingen zelf wat en 

wanneer ze leren, onder begeleiding van docenten. In deze video wordt toegelicht hoe 

Agora werkt. 
 
 

 
  

https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/leernetwerken-formatief-evalueren-3
https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-thuis-zitten/281572717800-2482c662
https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-thuis-zitten/281572717800-2482c662
https://www.youtube.com/watch?v=kGM3TBQeWdE


 

9 

 

Contactgegevens  
Annechien van Buurt 

annechien@takeastep.nl 

06-19628111 

Stefan van Langevelde 

stefan@stefanvanlangevelde.nl 

06-41813830 

 

Eefje Teeuwisse 

eefje@takeastep.nl 

06-20090813 

 

 

Deelnemende scholen 
Murmellius Gymnasium 

Christelijk Gymnasium Utrecht  

Stedelijk Gymnasium Piter Jelles 

Stedelijk Gymnasium Den Bosch 

Felisenum Gymnasium 

Coornhert Gymnasium 

Stedelijk Gymnasium Haarlem 

 

Celeanum  

Willem Lodewijk Gymnasium 

Sint-Oelbert Gymnasium 

Stedelijk Gymnasium Nijmegen  

Trinitas Gymnasium   

Utrechts Stedelijk Gymnasium  

Willibrord Gymnasium  
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