
BESCHRIJVING OPDRACHT
In deze opdracht ga je aan de slag met het ontwikkelen van werkvormen die je meteen de volgende dag  
in kunt zetten. Aan de hand van concrete voorbeelden stel je succescriteria op van formatief evalueren.  
Vervolgens ga je op basis van deze succescriteria aan de slag om voor jouw vak formatieve werkvormen  
te ontwerpen.

DOEL VAN DE OPDRACHT
Je hebt:
• voorbeelden van werkvormen om formatief te evalueren in de les;
• succescriteria van formatieve werkvormen;
• ideeën, inspiratie en ervaringen (van collega’s)
• eigen ontworpen werkvorm om de volgende dag formatief mee te evalueren in je eigen les(sen). 

BENODIGDE HARDWARE (BIJVOORBEELD EEN TABLET OF LAPTOP)
Geen specifieke eisen. De opdracht kan zowel op papier als middels digitale middelen worden uitgewerkt.

TIPS
Wissel veel ervaringen uit met collega’s. De ervaring is dat daar veel ideeën van elkaar worden opgedaan, 
juist ook vakoverstijgend.

ONTWERP JE EIGEN FORMATIEVE WERKVORM



VOORKENNIS
Het is erg prettig als reeds bekend is wat formatief evalueren en de cyclus van formatief evalueren inhoudt. 
Het is een pre als hier al (wat) ervaring mee is opgedaan in de praktijk. Wissel deze ervaringen vooral ook 
uit met elkaar.

 
Cyclus formatief evalueren:

Fase 1:
verwachtingen 

verhelderen

Fase 2:
studentenreacties  

ontlokken en 
verzamelen

Fase 3:
reacties analyseren  

en interpreteren

Fase 4:
communiceren  

met studenten over 
resultaten

Fase 5:
vervolgacties onder
nemen: onderwijs & 

leren aanpassen

Waar sta  
ik nu

Feedback

Hoe kom  
ik verder?

Feed  
forward

Waar ga ik  
naartoe?

Feed up



STAPPENPLAN
Deel 1:
1.  Lees en bekijk de voorbeelden van werkvormen om formatief te evalueren in de les, verdeeld over de 

onderwerpen feedback, feed up en feedforward. Zie bijlage 1.

2.  Beschrijf vervolgens welke succescriteria je terugziet in deze voorbeelden. Dit kan in tweetallen worden 
gedaan. 

3.  Bedenk, op basis van deze succescriteria, werkvormen om formatief te evalueren die je in kunt zetten in 
je eigen les(sen). De werkvormen dienen passend te zijn bij jouw vak, leerlingen en (formatieve) doelen. 
Maak, indien gewenst, gebruik van het voorbeeldmateriaal of start een nieuw ontwerp aan de hand van 
de ontwerpcyclus. Gebruik hiervoor formulier 1. 

Deel 2:
4. Test je ontworpen werkvorm uit bij jouw klas(sen).
 
5. Evalueer de opdracht.  Wat ging goed en wat kon beter?

6. Wat ga je aanpassen op basis van de evaluatie (doel, gewenste opbrengst, werkvorm, materialen)? 

➐
Aanpassen  
werkvorm

➋
Bepaal doel  
en gewenste 

opbrengst  
van de  

werkvorm

➌
Construeer  

de werk vorm 
en/ of  

context

➍
Bepaal de  

materialen/  
middelen

➎
Doe de 

werkvorm

➏
Evalueer de  

werkvorm

➊
Bepaal 

lesdoel(en)

Constructie  
formatieve  
werkvorm



FORMULIER 1

1. Voor/ over welke lesstof wordt de werkvorm ingezet?

2. Wat is het doel en de gewenste opbrengst van de werkvorm?

3. Beschrijf hier de werkvorm in stappen.

4. Welke materialen en middelen zijn nodig voor deze werkvorm?



BIJLAGE 1. PRAKTIJKVOORBEELDEN

1. WISBORDJES EN EXIT-VRAAG

DOEL
Inzicht in hoeverre leerlingen de stof kennen en kunnen toepassen

MATERIALEN/MIDDELEN
• Insteekhoesje
• Uitwisbare stift/pen
• A4papier
• Postits

VOORBEELD WERKVORM 
Biologie

In de les biologie maakt Rikko gebruik van wisbordjes. Aan de hand van de volgende ordeningsvraag gaat 
de docent na of de leerlingen zijn uitleg over cellen begrepen hebben:
Orden van groot naar klein: A. cel, B. orgaan, C. orgaanstelsel en D. weefsel. De leerlingen schrijven op hun 
wisbordje de letters in de juiste volgorde op. Rikko vindt deze vraag meer inzicht in het beheersingsniveau 
van leerlingen geven dan de meerkeuzevraag: welke is het grootst? Aan het einde van de les laat hij de leer
lingen een exitcard invullen: een postit waarop leerlingen het antwoord schrijven op de volgende open 
vraag: Leg uit of deze cel een plantaardige of een dierlijke cel is. Antwoord: een plantaardige cel, want de 
cel bevat naast de celkern, cytoplasma, celmembraan ook plastiden (korrels in het cytoplasma). Leerlingen 
plakken hun postit bij het verlaten van het lokaal op de deur en Rikko gebruikt de antwoorden om na te 
gaan of leerlingen de theorie over eigenschappen van cellen ook kunnen toepassen. 
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2. RUBRICS

DOEL
Leerlingen krijgen concrete handvatten om het eigen werk te verbeteren

MATERIALEN/MIDDELEN 
• Rubric
• Voorbeeldmodel 
• Pen

VOORBEELD WERKVORM 
Talen - Brief beoordelen 

Eigen brief 
De leerlingen gaan hun eigen brief beoordelen aan de hand van de rubric en de modelbrief uit les 1.  
Per aspect beoordelen ze de kwaliteit van hun brief: aan de BAK, op WEG, GOED bezig of KEIGOED.  
Ze markeren in de rubric Zakelijke email/brief betreffende criteria. 

Brief klasgenoot 
De leerlingen gaan vervolgens de brief van hun buurman/-vrouw beoordelen aan de hand van het rubric  
en de modelbrief uit les 1. Naast de beoordeling die ze per aspect geven (aan de BAK, op WEG, GOED 
gedaan, KEIGOED), leggen ze ook uit waarom ze dit waarderen en geven ze tips. 
Vervolgens vergelijken ze hun eigen beoordeling met de beoordeling die de medeleerling gaf: 
•  Met groen markeren per aspect: wat komt overeen qua beoordeling en is 'GOED gedaan' of zelfs 'KEIGOED'? 
• Met oranje markeren per aspect: wat komt overeen qua beoordeling en is 'aan de BAK' of 'Op WEG'? 
•  Met geel markeren per aspect: waarin verschillen mijn klasgenoot en ikzelf qua beoordeling? Wat is het 

juiste niveau? 

In tweetallen geven leerlingen elkaar tips en feedback: hoe kan ik mijn brief verbeteren? Wat voor tips geef jij 
mij? Waarin verschillen we van mening, hoe komt dat? 

Klassikaal
Klassikaal worden adviezen uitgewisseld door middel van 10 minuten delen: willekeurig krijgt een leerling de 
beurt en noemt een aspect wat minder goed ging of juist heel erg goed en het beste advies wat hij kreeg/gaf. 
De docent wijst iemand aan die de tips noteert op het bord. De andere leerlingen kijken of zij deze tip ook 
kregen. De docent bevraagt dit expliciet. Zo nee, dan gaan de leerlingen na of deze tip ook voor hun brief geldt.

• Hulpbord
• Markeerstift
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3. WIE HEEFT HET ANTWOORD?

DOEL
Leerlingen kennen en snappen het einddoel

MATERIALEN/MIDDELEN 
• Papier
• Pen
• Handout van de cognitieve niveaus 

VOORBEELD WERKVORM 
Geschiedenis

In de les geschiedenis laat docente Simone leerlingen in groepjes eigen vragen ontwikkelen bij de stof die 
leerlingen moeten beheersen voor een schriftelijke toets. De paragrafen worden verdeeld over de groepjes. 
De leerlingen proberen één vraag met bijbehorend antwoord bij elk cognitief niveau te formuleren: weten, 
doen en snappen. Ze hebben een  handout met een beschrijving van elk niveau, de bijbehorende  
handelingswerkwoorden en vraagformuleringen (Noem twee..., Leg in je eigen woorden uit...).
In de tweede helft van de les spelen de leerlingen een spel, waarbij de groepjes leerlingen de vragen zo 
snel en zo goed mogelijk beantwoorden. Daarna bespreken de leerlingen onder aansturing van de docent 
niet alleen het goede antwoord, maar ook de formulering en de kwaliteit van de vraag. Voor een goed 
gestelde weet-vraag krijgt het groepje leerlingen dat de vraag heeft geformuleerd één punt, voor een 
doenvragen twee punten, en een goede snapvraag drie punten. Het groepje dat de vraag goed beantwoordt 
krijgt hetzelfde aantal punten. Vragen die leerlingen hebben gemaakt zijn:
 

WETEN DOEN SNAPPEN

Wie was Osiris? Waarom hadden sommige 
Egyptische goden een  
dierenkop?  

Welke god was voor het Egyptische volk het 
belangrijkst? Leg uit waarom. Wat vind je van 
mummificeren?
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