
Formative is een tool om tijdens de les multimediale opdrachten toe te kennen aan               
leerlingen, realtime resultaten te krijgen en direct feedback te geven. In deze kickstarter 
leggen we uit hoe je een opdracht deelt met leerlingen, hun antwoorden direct te zien 
krijgt en meteen feedback kunt geven.

LESVOORBEREIDING

Maak een account aan Maak een nieuwe opdracht aan

Klascode Afronden

Maak een nieuwe klas aan

Ga naar www.goformative.com
Klik op ‘Teachers & Students Sign up FREE!’
Kies ‘Teacher’
Doorloop het registratieformulier









Klik linksboven op ‘+ New Formative’
Je ziet nu een lege pagina met de titel
‘Untitled Formative’ met een springend ‘+’ 
symbool in het midden





Pas de titel ‘Untitled Formative’ aan
Klik op het ’+’ symbool om een nieuwe
vraag toe te voegen
Kies bijvoorbeeld ’multiple choice’ en
vul de vraag en antwoorden in







Klik op het huisje linksboven om terug
te keren naar het beginscherm
Klik boven aan op ‘Classes’
Klik op ‘New class’ 
Geef jouw klas een naam en kleur









Je ziet nu jouw klas met 0 studenten
Rechts staat een ‘Class Code’ bestaande
uit zes letters of tekens
Hier hoef je nu niets mee te doen maar heb je
straks nodig tijdens de les







Je hebt nu jouw opdracht gemaakt en
een klas aangemaakt



Voer de vragen en antwoorden in

TIJDENS DE LES

Ga naar www.goformative.com
Log in met jouw account
Klik op ‘Classes’
Deel de unieke ‘Class Code’ met de leerlingen









De leerlingen moeten nu ingelogd zijn
en jouw klas zien. Nu gaan we de
opdracht uitdelen:

Ga naar www.goformative.com 
Klik rechtsboven op ‘Join Code’
Voer de ‘Class Code’ in
Klik op ‘Sign up’ en kies voor ‘Student’
Doorloop het registratieformulier











Klik op ‘Formatives’
Kies jouw opdracht
Klik rechtsboven op ‘Assign’
Kies jouw klas en klik op ’Assign’

De opdracht staat nu live!
Klik op ‘View responses’ om de resultaten
te bekijken 













Laat leerlingen account aanmaken

Leerlingen

Open de opdracht en deel de code

Docent

Live de kennis van de
hele klas checken met

Leerlingen zijn ingelogd en zien de klas

Als de leerlingen jouw opdracht niet zien, 
moeten ze de pagina opnieuw laden
Klik op ‘Enter’ om de opdracht te starten

Beantwoord de vragen en klik op ‘Submit’ 
om de antwoorden in te sturen









GOUDEN TIPS HOE VERDER

MINDER GESCHIKT VOOR





Offline werken: voor deze tool heb je inter-
netverbinding nodig en de leerlingen moeten 
devices hebben waarmee ze de antwoorden 
kunnen geven.

Voor uitgebreidere en andere feedback 
waarbij de relatie leraar-leerling van belang 
is, is persoonlijk contact nodig.

RESULTAAT







Voeg via ‘Add Question -> Show Your Work’ 
vragen toe die leerlingen kunnen beantwoor-
den met een tekening, bijvoorbeeld een 
schema of opstelling.

Voeg via ‘Add Content’ uitleg toe in de vorm 
van teksten, afbeeldingen, video’s of een 
combinatie van woord en beeld. 

Bekijk eens de publieke opdrachten ter 
inspiratie of gebruik ze in je eigen les.

Voor jou:
 Een krachtige manier om direct tijdens de les 

het niveau van je leerlingen te testen, hun 
voortgang te bepalen, struikelblokken
te identificeren en meteen bij te sturen.

Voor de leerlingen:
 Leuke, handige en moderne manier om 

toetsen te maken.

 Upload via ‘Upload & Transform’ bestaande 
toetsen om gemakkelijk analoog materiaal 
digitaal te gebruiken.

Meer uitleg nodig?
 Bezoek de ‘Community’ met handleidingen, 

video’s, kant-en-klare opdrachten en een 
forum: bit.ly/formativecommunity


