
Ik kreeg 23 december 2021 het verzoek van de COTAN om de tekst van 
hoofdstuk 8 uit de Richtlijnenvan de website te verwijderen.  Dat heb ik 
gedaan, de COTAN gaat tenslotte over de eigen publicaties.  Het argument is 
dat de COTAN de Standards van APA, NCME, AERA 2014 hanteert, en daar 
is niets op tegen.  Die Standards zijn open access, ik verwijs ook vaak naar.  
Ik heb enkele overwegingen toegevoegd aan mijn korte antwoord op het 
COTAN-verzoek: uiteraard zal ik de integrale tekst verwijderen, en dat is 
hierbij dus gedaan. Wie de tekst graag wil hebben, ik stuur hem op verzoek 
toe.  

Toelichting zoals geschreven aan de COTAN, 23 december 2021:

Stukken zoals deze Richtlijnen horen in het publieke domein, 
daarom was ik zo brutaal om het hoofdstuk Toetsen op mijn 
website te zetten.  Ook als inzichten intussen zijn veranderd.  Ik 
ben natuurlijk wel benieuwd op welke wijze huidige inzichten 
van de COTAN over toetsen in en voor  het onderwijs afwijken 
van het gestelde in 1988.  Het ligt dan toch meer in de rede om 
die oude tekst vergezeld te laten gaan van die nieuwe 
inzichten.  Verwijzen naar de Standards 2014 is uiteraard geen 
argument, de Richtlijnen 1988 waren op het punt van toetsen 
bepaald geen vertaling van tekstgedeelten uit de Standards 
destijds.  

Ik wil u wel verklappen dat ik het een belangrijk verlies vind dat 
ik deze tekst niet op deze wijze meer mag gebruiken.  Iedereen 
toetst in Nederland maar raak, vooral politici zijn er gek op, en 
daarom is het van belang dat er richtlijnen bestaan, dat ook het 
recht grenzen stelt (Cohen 1981, an Berkel 2019), en dat men 
zich daar beter van bewust wordt.  

Wellicht ten overvloede.  Ik heb destijds intensief met Han 
Starren meegewerkt aan het tot stand komen van de tekst van 
hoofdstuk 8, en beschouw hem dan ook deels als eigen werk.  
Auteursrechtelijk heb ik waarschijnlijk geen been om op te 
staan, ook al ligt het in dit geval waarschijnlijk toch wel 
complex.  

Ik begrijp de vrees van de COTAN niet.  Waarom geen 
openheid?  Maak het hele boek online beschikbaar op de 
website van het NIP, en voeg er een beschouwing aan toe op 



welke wijze huidige inzichten toch echt afwijken van die in 
1988.  Zonder te duiken achter de Standards van 2014 (die 
tegenwoordig open access zijn). 


