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Wat is het niet: Top 10 misconcepties
Herken jij een of meerdere van onderstaande uitspraken? Hoor je ze binnen je eigen school? Of denk
je misschien zelf: ‘Maar deze uitspraak klopt toch?’
1 Formatief evalueren is hetzelfde als lesgeven zonder cijfers.
2 Een toets is formatief of summatief.
3 Formatief evalueren is het inzetten van een instrument, zoals een oefentoets, rubric of portfolio.
4 Leerlingen werken alleen voor een cijfer. Daarom werkt formatief evalueren niet.
5 We geven veel feedback, dus we werken formatief. Hoe meer feedback, hoe beter.
6 Bij formatief evalueren formuleren leerlingen hun eigen leerdoelen.
7 Bij formatief evalueren is de leerling eigenaar van het eigen leren en de leraar is de coach.
8 Formatief evalueren werkt niet voor alle leerlingen (bv. niet voor jonge leerlingen, niet voor vmboleerlingen, niet voor mijn kind)
9 Formatief evalueren vereist veel administratie en het inzetten van een ELO of digitaal volgsysteem
waarin alles wordt vastgelegd
10 Bij formatief evalueren moet ik iedere leerling individueel benaderen en dat is niet mogelijk in
een klas met 30 leerlingen.

Evaluatie in het onderwijs


Summatieve Evaluatie: gericht op het vaststellen van
de onderwijsresultaten in het algemeen of ten
behoeve van de kwalificatie van leerlingen
afzonderlijk (toetsen voor een cijfer)



Formatieve Evaluatie: gericht op het vaststellen van
de onderwijsresultaten teneinde de effectiviteit van
het onderwijs-leerproces te verbeteren (toetsen om
informatie te krijgen in hoeverre leerlingen iets
snappen)

Formatief toetsen is een cyclisch proces
Waar werkt de
leerling naar toe?
FEEDUP

Hoe komt de
leerling naar de
gewenste situatie?
FEEDFORWARD

Waar staat de
leerling nu?
FEEDBACK

strategieën van formatief toetsen
Waar werkt de
leerling naar toe?

Leraar

Mede
leerlingen

Hoe komt de
leerling naar de
gewenste situatie?

FEEDUP

FEEDBACK

1. Verhelderen van
leerdoelen en delen
van criteria voor
succes

2. Realiseren van
effectieve discussies
en activiteiten die
bewijs leveren van
leren

Begrijpen en delen
van leerdoelen en
criteria voor succes

4. Activeren van leerlingen als belangrijke
informatiebronnen voor elkaar

Begrijpen van
leerdoelen en criteria
voor succes
(Leahy et al., 2005 & Wiliam, 2015,
vertaald door SLO)

Leerlingen

Waar is de leerling
nu?

FEEDFORWARD
3. Feedback geven
gericht op verder
leren

5. Activeren van leerlingen in het
stimuleren van eigenaarschap over het
eigen leren

Effectieve vormen van formatieve toetsing
(Toetsen met leerwaarde, Sluijsmans et al. 2013)


Feedback
 Verschillende vormen; niet allemaal effectief!



Effectieve vragen stellen
 Open, zich richten op wat de leerling denkt, verschillende typen
vragen (wat, hoe, waarom, wanneer)



Klassengesprekken (toetsdialogen)
 Interactief gesprek, met als doelen: verhelderen van leerdoelen en
opstellen succescriteria



Self- en peer assessment
 (Eigen) werk relateren aan leerdoelen



Reflectieve lessen
 Diagnostische toetsen, praten over voorbeelden en ideeën, leren
zichtbaar maken




Beoordelingsrubrieken/rubrics
Formatief gebruik van summatieve toetsen

Voorwaarde voor formatief
evalueren en handelen
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Leerdoelenkaarten SLO

Werkvormen/ideeën
Per lesfase
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Formatief toetsen per lesfase
1.

Start van de les

2.

Het delen van doelen

3.

Feedback geven

4.

Einde van de les

1. Start van de les en

bewijzen over het leren
verzamelen
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Start van de les en bewijs
over het leren verzamelen
 Voorkennis

activeren
 Gebruik een startactiviteit die voorkennis
laat zien.
 Probeer minstens 1x per les van alle
leerlingen te checken wat ze weten

Activiteiten die bewijs leveren van leren


Quizizz: Digitaal verzamelen van antwoorden

https://quizizz.com/admin/quiz/5ce1755ba5df6f001a2876ec/pas
se-compose-met-etre


Voordelen t.o.v. zonder ICT
 Automatisch nakijken
 Afkijken lastig
 Automatisch een klassenoverzicht



Voordelen t.o.v. Kahoot:
 De vraag, antwoorden en tijd zijn zichtbaar bij het beantwoorden op
je device
 Willekeurige volgorde



Alternatieven
 Kahoot
 Socrative

Start van de les
Wisbordjes








Zet een opgave/vraag (woordenschatverwerving,
grammatica, n.a.v. een thuis gelezen tekst of
bekeken opname) op het bord en laat leerlingen
hun eigen antwoord opschrijven.
Laat de leerlingen hun antwoord op het wisbordje
schrijven.
Op een teken van de docent houden ze dit omhoog
De docent loopt rond en checkt de antwoorden
Vaststellen vervolg

Start van de les
Wisbordjes

Namenzoeker
Ga naar www.wheeldecide.com
➢ Modify Wheel
➢ voer keuzemogelijkheden in (max 100)
➢ Geef het rad een naam
➢ Advanced options
➢ Apply wheel changes
➢ Sla de link op Wheeldecidenaamschool

Mentimeter
Verschillende typen vragen:
• Meerkeuze
• Plaatje kiezen
• Woordwolk
• Quiz
• Schalen
• Open vragen
•
•
•

Punten verdelen
Antwoorden op 2 assen
Stemmen

•

2 vragen per presentatie (gratis versie)

Activiteiten die bewijs leveren van leren


Mentimeter
 Verschillende soorten vragen:
 Maximaal 2 vragen per sessie



Voordelen t.o.v. zonder ICT
 Resultaten direct zichtbaar
 Resultaten blijven bewaard in je overzicht
 Resultaten zijn gemakkelijk te delen (met leerlingen
of collega’s



Alternatieven:
 Googleforms
 (Socrative, Quizizz, Kahoot, Answergarden)

2. Het delen van leerdoelen
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Het delen van leerdoelen
 Uit

onderzoek (Sadler) blijkt dat:

 Leerlingen beter gaan presteren, wanneer zij:
 Een idee hebben van het doel waarnaar
gestreefd wordt
 Hun huidige prestatieniveaus vergelijken met
die norm
 De juiste acties ondernemen om het gat
daartussen te dichten

Het delen van leerdoelen
Voorbeeld: nieuw hoofdstuk
Laat de leerlingen een nieuw hoofdstuk doorbladeren
en opschrijven wanneer ze bepaalde onderdelen in
de praktijk in kunnen zetten.
(gespreksvaardigheid, lezen, schrijven, kijken en
luisteren, grammatica, vocabulaire). Minder de focus
op het leren van de toets, meer op het leren van een
taal.
 Plenair inventariseren door leerlingen aan te wijzen
hun inbreng te verwoorden.


Het delen van leerdoelen
Voorbeeld : opstellen van succescriteria


Leerdoel: brief (persoonlijke, zakelijk) schrijven
 Verzamel geanonimiseerde voorbeelden van goede / minder
goede brieven.
 Vraag leerlingen in groepjes de brieven te ordenen van beste
naar zwakste brief.
 Laat leerlingen vervolgens een lijst met succescriteria maken.
 De criteria vormen het startpunt van de les
 Gezamenlijk wordt een lijst gemaakt voor de ‘perfecte’ brief



Aan het eind van de les kunnen de leerlingen criteria
noemen voor een goede brief.

Bron SLO

Voorbeeld succescriteria
Engels voorbeeld
Leertekst p. 46-47 + de bijbehorende opdrachten.
Je stelt succescriteria op waaraan jouw 5-minuten presentatie moet voldoen.
Bij de eerste formulering komt het lesdoel niet uit de verf, maar is ook de functie en het nut van de lesstof
niet duidelijk: wat moeten leerlingen kennen/kunnen, op welk cognitief niveau (weten, doen, snappen) en
waarom?
In de les Engels wil docent Luuk zijn leerlingen uit 2-havo/vwo inzicht geven in wat een presentatie in het
Engels tot een goede presentatie maakt. Hij laat daarom drie filmfragmenten zien:
een deel van de speech van Frans Timmermans voor de VN Veiligheidsraad;
een deel van een fragment waar Louis van Gaal uitlegt waarom hij voor een bepaalde opstelling van zijn
elftal kiest;
een deel van een toespraak van Geert Wilders in Sydney.

Leerlingen bekijken de drie fragmenten en schrijven eerst individueel op wat ze zo goed (of slecht) vinden
aan de presentatie. In groepjes bespreken de leerlingen vervolgens wat ze belangrijk vinden bij het
beoordelen van de taalvaardigheid.
Klassikaal stellen de leerlingen samen met de docent een lijst beoordelingscriteria op. Op basis van de lijst
met criteria beoordelen de leerlingen de drie presentaties en bepalen ze een rangorde in wie het beste
Engels spreekt en waarom.

Leerlingen hebben zo zelf concrete beoordelingscriteria voor hun eigen presentaties opgesteld
(eigenaarschap), in plaats van deze ‘opgedrongen’ gekregen. Bovendien hebben ze in overleg ook
overeenstemming bereikt over wat de beoordelingscriteria inhouden, waardoor ze weten wat de criteria
concreet inhouden.

Delen van leerdoelen en succescriteria
Taaltaak
ERK-website
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/leraarvo/slag-vo/
BK
lesvoorbeeld_1_online_communiceren.pdf
4VWO
file:///D:/Users/Carel/Downloads/lesvoorbeeld_2_spaanse_en_fran
se_literatuur.pdf

Het leerdoelenspel


De leerlingen bedenken zelf vragen bij een tekst (3
teksten)
 De teksten worden verdeeld over de groepjes.
 De leerlingen krijgen de opdracht om 5 vragen met
bijbehorend antwoord te formuleren.



In het tweede deel van de les spelen de leerlingen een
spel.
 In groepjes proberen leerlingen de vragen zo snel en zo goed
mogelijk beantwoorden.
 Zij bespreken vervolgens onder aansturing van de docent niet
alleen het goede antwoord, maar ook de formulering en de
kwaliteit van de vraag.

Doel
Single point rubric


Een rubric waarin de leerlingen vanuit leerdoelen zichzelf en elkaar
feedback kunnen geven



Voordelen t.o.v. standaard rubric:
Eenvoudiger te maken en gebruiken
Flexibeler in verwerking en beoordeling
Meer aandacht voor zowel verbeterpunten als sterke punten
Meer ruimte voor specifieke feed up, feed back en feed forward

•
•
•
•

→ Vooral goed inzetbaar voor formatief toetsen

Single-point rubric ‘Leesvaardigheid A1’
Wat kan
beter?
Uitvoering

Criterium
LEA1-1a Ik kan korte,
eenvoudige
mededelingen
begrijpen, bijvoorbeeld
via sociale media of op
brief- of
ansichtkaarten.
Bijvoorbeeld: een
bevestiging van
aanschaf van een
product (DL) een kort
bericht (app) met de
herinnering voor een
afspraak, met datum,
tijd en plaats (DL) een
digitaal bericht waarin
staat dat de zender er
direct aankomt (DL,
WE) een ansichtkaart
met vakantiegroeten of
vakantiegroeten op
Facebook (DL) een email met bevestiging
aankomsttijd
buitenlandse gast (WE)

Wat is
uitstekend?

Bron: SLO

3. Feedback geven
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Waarom feedback geven zo belangrijk is

Feedback beïnvloedt
de leerresultaten van
leerlingen met 0.73
effectgrootte
Hattie, leren
zichtbaar maken

Feedback van docent én/of leerling


Padlet
 Delen van tekst, video’s, foto’s, linkjes, etc. zonder een
account
 Beoordelen van elkaars bijdrage
 Feedback geven op elkaars bijdrage



Voordelen t.o.v. zonder ICT
 Alles (zowel opdracht als feedback) is zichtbaar voor
iedereen
 Resultaten zijn gemakkelijk te delen (met leerlingen of
collega’s



Alternatieven
 Deelomgeving van OneDrive (office365) of GoogleDrive

Feedback van docent én/of leerling

Peerfeedback
Leerlingen nemen een presentatie op en plaatsen die op
een Padlet.
In de les kiezen groepjes van drie of vier leerlingen
3 of 4 presentaties van andere leerlingen.
Ze bekijken die en geven per presentatie feedback aan de
hand van de succescriteria die horen bij een presentatie.

Schrijfvaardigheid:
Oefenbrief [Placemat]
Opdracht: Schrijf voor de volgende les in het F/D/E/N
de brief van blz. X in het werkboek.

In de les:
Stap 1
Stap 2

Maak groepen van 4
Geef ze de opdracht: ‘Maak op basis van
jullie 4 brieven een Supergroepsbrief’
(hierbij mag je niet één van de vier brieven gebruiken!)

Digitaliseer deze.[20’]
Stap 3

Een groepslid wordt door de docent achteraf
aangewezen deze te presenteren. Lln. en
docent vullen aan/geven alternatieven.

Feedback op een Valentijnskaart (SLO)
Feedback op je valentijnskaart bij Engels
• Leerlingen tekenen en schrijven naar aanleiding van Valentijnsdag zelf een
Valentine’s Day card.
• Leerlingen beoordelen elkaars wenskaart.
• Voordat ze dat doen, wordt dit eerst voorgedaan door de leraar. Hij neemt
een voorbeeld en laat zien hoe je feedback kunt geven en hoe je daar de
samen geformuleerde succescriteria en besproken voorbeelden bij gebruikt.
• De leerlingen bekijken elkaars eerste versie van de wenskaart in groepjes van
vier. Ze geven op elke kaart feedback op alle succescriteria.
• Ze maken hun kaart af, waarbij ze gebruik maken van de feedback.
• Bij de start van de volgende les wordt in groepjes besproken in hoeverre de
feedback is gebruikt en of de kaarten beter zijn geworden.
• Uiteindelijk gaan de leerlingen na welke Valentine’s Day cards volgens hen de
beste zijn geworden van de klas en op basis waarvan ze tot die conclusie
komen.

Toolbox formatief evalueren
https://formatiefevalueren.kdg.be/overzicht/

Voorbeeld succescriteria
Engels voorbeeld
In de les Engels wil docent Luuk zijn leerlingen uit 2-havo/vwo inzicht geven in wat een
presentatie in het Engels tot een goede presentatie maakt. Hij laat daarom drie
filmfragmenten zien:
een deel van de speech van Frans Timmermans voor de VN Veiligheidsraad;
een deel van een fragment waar Louis van Gaal uitlegt waarom hij voor een bepaalde
opstelling van zijn elftal kiest;
een deel van een toespraak van Geert Wilders in Sydney.
Leerlingen bekijken de drie fragmenten en schrijven eerst individueel op wat ze zo goed (of
slecht) vinden aan de presentatie. In groepjes bespreken de leerlingen vervolgens wat ze
belangrijk vinden bij het beoordelen van de taalvaardigheid.
Klassikaal stellen de leerlingen samen met de docent een lijst beoordelingscriteria op. Op basis
van de lijst met criteria beoordelen de leerlingen de drie presentaties en bepalen ze een
rangorde in wie het beste Engels spreekt en waarom.
Leerlingen hebben zo zelf concrete beoordelingscriteria voor hun eigen presentaties opgesteld
(eigenaarschap), in plaats van deze ‘opgedrongen’ gekregen. Bovendien hebben ze in overleg
ook overeenstemming bereikt over wat de beoordelingscriteria inhouden, waardoor ze weten
wat de criteria concreet inhouden.

Feedback geven – werkvormen
Voorbeeld: rubrics
 Een

rubric bevat een reeks criteria aan de
hand waarvan een vaardigheid wordt
beoordeeld. Rubrics kunnen niet alleen
gebruikt worden voor de beoordeling van
leerlingprestaties, maar ook bij het
formuleren van opdrachten waarbij
leerlingen hun vaardigheden op een bepaald
niveau kunnen aantonen.

Voorbeeld: Gesprek voeren
Dit kan beter:

Beoordeling
op basis van:
Uitspraak:
Klinkt
Duits/Frans/Engels/Spaans
Woordgebruik:
Je hebt woorden gebruikt die
passen in de situatie
Tempo:
Je hebt een passend tempo
gebruikt zonder haperingen
Grammatica:
Je hebt de juiste
werkwoordsvormen gebruikt

Dit was fantastisch:

Retrieval Practice Challenge grids
 Templates

voor het herhalen van leerstof

(Goed te gebruiken bij woordenschatverwerving):
 Rood: laaste les
 Blauw: 1 week geleden
 Groen: 2 weken geleden




Met of zonder punten (Rood is 1 punt etc.)
Templates: http://tiny.cc/rptemplates
Voorbeelden: http://tiny.cc/rpvoorbeelden

Voorbeeld

Facebook: ‘Actief leren zonder cijfers’

Voorbeeld: feed up door een ‘goed
voorbeeld’







De leraar laat 3 voorbeeldbrieven zien;
De leerlingen schrijven op welke brief zij de beste vinden en op basis
van welke criteria zij dit vinden;
Dit mogen ze in kleine groepjes doen;
De leraar ‘haalt op’ wat de leerlingen de beste brief vinden en
schrijft de criteria op die de leerlingen zélf benoemd hebben;
De leraar vult de criteria aan eventueel en herhaalt of geeft de
uitleg.
De leerlingen maken nu zelf een brief.

Gevolg- werkvorm










Reflectiester
Omschrijving: leerlingen maken feed back visueel en geven zichzelf vervolgens feed
forward
Tijd: 5 minuten
Wanneer: kern van de les
Wie geeft de feed forward: de leerling
De reflectiester is geschikt voor open opdrachten of producten waarbij meerdere
criteria van belang zijn. Op een reflectiester schalen de leerlingen hun eigen
prestatie in op ieder criterium. Zij geven ook antwoord op een aantal open vragen
met betrekking tot ieder criterium, zoals: wat ga ik doen om de volgende keer bij dit
criterium een stap verder te komen? Eventueel kunnen klasgenoten of de docent de
opmerkingen bij de reflectiester aanvullen, om de leerling het product te laten
verbeteren. De ingevulde reflectiester kan door de docent gebruikt worden om feed
back en feed forward te geven op het reflectievermogen van een leerling. Een
reflectiester kan meerdere keren in het jaar worden ingevuld en bijvoorbeeld worden
opgenomen in een portfolio. Zo kan de voortgang van een leerling visueel worden
gemaakt.
Meer weten: https://formatiefevalueren.kdg.be/reflectiester
Zie voorbeeld op de volgende dia.

Voorbeeld van een reflectiester voor
schrijfvaardigheid

Sjabloon en voorbeelden:
https://formatiefevalueren.kdg.be/reflectiester

4. Einde van de les
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Einde van de les
A-B-C-D-kaarten
De leerlingen krijgen allemaal een set met A-B-C-Dkaarten
 Projecteer een meerkeuzevraag die betrekking
heeft op de leerstof.
 De leerlingen maken hun keuze.
 Op een teken van de docent houden ze hun kaart
in de lucht.
 De docent vraagt enkele leerlingen hun keuze te
verantwoorden.
(heel goed bruikbaar ook bij examentraining!)
Voordeel: iedereen moet meedoen.

Einde van de les
Voorbeeld: Exit ticket

Einde van de les
Voorbeeld: leerdriehoek


Vraag de leerlingen de
leerdriehoek in te vullen en in te
leveren aan het einde van de les.
 Drie dingen die ik heb geleerd.
 Twee vragen waarop ik graag een
antwoord krijg.
 Eén ding dat ik al wist.



Loop door de klas en besteed
aandacht aan het specifiek onder
woorden brengen en precies
formuleren van vragen en
leeropbrengsten.

Verkregen via http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO-HWIWMLS-Activiteit-18.pdf

Evaluatievragen
https://www.exitticket.nl/ticket/kvnexv8s

CPS Onderwijsontwikkeling en advies
Telefoon: 033 453 43 43
E-mail: cps@cps.nl
WWW.CPS.NL

Carel van der Burg
c.vanderburg@cps.nl
M 06 55138482

