Bens Tweet

Vertaling

situationisme

Fout!

contextrijk

Fout!

PISA

Fout!

rekentoets

Fout!

leerlingenvolgsysteem (LVS)

Fout!

assessment center

Fout!

niet valide

Ik ben het er niet mee eens. Het waarom daarvan doet niet ter zake.

onbenul cito

Ik ben bij sollicitaties daar afgewezen.

… heeft niet voldoende expertise in huis

… had mij natuurlijk moeten vragen!

Is …. misschien de weg kwijt?

Ik ben het niet met … eens.

Alle stoppen zijn doorgeslagen, daar bij de …

Ik ben het hier niet mee eens, omdat … een mij ongevallige uitspraak heeft gedaan.

fanatici

Ik kijk nu in de spiegel en zie bovendien dubbel.

bekokstoven (bij OCW/CvE/Cito)

Die instituten deden gewoon hun werk.

Maar wie ben ik?

Oeps, sorry, was zeldzaam moment van zelfrelativering. Zal niet meer voorkomen.

NL influisteraars

Ik vind het zo jammer dat ik die invloed niet heb, dat echt niemand meer naar mij luistert.

Dat is alleen met experimenteel onderzoek te verifiëren.

Dat geldt natuurlijk niet voor mijn eigen beweringen. Die zijn gewoon waar.

deugdelijk onderzoek

Onderzoek door mij uitgevoerd.

Dit destijds over het hoofd gezien?

Ik wil u dit even goed inpeperen.

Bart volgt mij nog niet.

Hoe haalt Bart het in zijn hoofd?

Wakker worden! Tijd voor special over rekentoetsen.

Ik houd het wel bij zure tweets vanaf mijn kansel.

criticaster & mythbuster

Ik ben een, gefrustreerde, zuurpruim.

Van de bestuurlijke gekke dat het CvE wanpresteert

Ik ga binnenkort ook maar het CvE overnemen.

We weten heel veel meer dan waar in het onderwijs gebruik van wordt gemaakt

We weten = ik beweer. Ik heb geen minuut zelf voor de klas gestaan.

Mogen ouders bepalen wie er kennis van mag nemen? InBloom

Ik vind de taxonomie van Bloom niet valide (zie onder niet valide)

Is daar democratisch over besloten?

Iedereen was voor, maar ik natuurlijk niet.

expert opinion

Mening van … Ja, van wie dacht u?

Wat/wie zijn rekenexperts?

Dat ben ik toch?Anderen? Nou vraag ik je.

Hans Freudenthal, eminent wiskundige, maar onderwijsamateur.

Ik ben immers als enige de Weg, de Waarheid en het Leven

