
FORMATIEF EVALUEREN

Workshop 



ZELFINSCHATTEN

Wat voor een cijfer geef je jezelf wat betreft je 
kennis over Formatief evalueren?

In hoeverre is formatief evalueren zichtbaar in jouw 
lessen? 



WAT IS VOOR 
JOU DE 

MEERWAARDE?

Waarom zou jij meer formatief 
willen evalueren?

• Wat levert het jou op?
• Wat levert het je leerlingen op?
• Welk probleem lost het op?

Welke verwachtingen heb je?

Welke vragen heb je over 
formatief evalueren?

Waar ben je benieuwd naar? 



BEDOELING VAN DEZE WORKSHOP

Je kunt de 
meerwaarde van 
formatief evalueren 
benoemen.

01
Je kent een aantal 
manieren om 
formatief te 
evalueren in de  klas.

02
Je heb een idee over 
hoe je de 5e fase van 
formatief evalueren 
kan aanpakken.

03



DOEL:

Het doel van formatief toetsen is 
leerlingen zelfregulerende 
vaardigheden aan te leren die een 
stabiele motivatie voor de leertaken 
creëren, leerresultaten verbeteren en 
een intrinsieke motivatie creëren voor 
een levenslang leren 
(Clark, 2012).



80% van het geleerde
verdwijnt met het
proefwerk in de
prullenbak

Bron: David Sousa How the brain learns



SUMMATIEF VS 
FORMATIEF

Waar of onwaar: 
• Een toets kan je 

formatief maken 



SUMMATIEF 
VS 

FORMATIEF 

Waar of onwaar: 
• Bij formatief evalueren moet je 

geen cijfers meer geven



SUMMATIEF 
VS 

FORMATIEF

Waar of onwaar: 
• Cijfers geven stopt het leren 

van de leerling



SUMMATIEF 
VS 

FORMATIEF

Waar of onwaar: 
• Bij formatief evalueren zijn 

cijfers niet belangrijk en gaat 
het alleen om het proces van 
de leerling



SUMMATIEF VS FORMATIEF

Summatief: 

• Afsluiting

• Conclusie van het leren

Formatief:

• Tijdens het leerproces

• Leren verder helpen



LAAT EEN LEERLING EEN DAG LANG 
TURVEN…

• “Dit komt op de toets terug, hoor.”

• “Ik heb het proefwerk al gemaakt, ik weet wat erin zit 
dus als ik jou was………”

• “Dit is over drie jaar wel examenstof, ja?”

• “Dat vorige cijfer was niet veel soeps, dus ik hoop en 
gun je een compenserend cijfer.”

Wel 4x per les, dus 100 keer per week
4000 x per jaar16.000 x bij mavo

20.000 x bij havo
24.000 x bij vwo



JOHN HATTIE & PROF. DR. ALEXANDER 
MINNAERT

Scheid leren
van presteren



ONDERZOEK RUTH BUTLER
E F F E C T S  OF  D I F F E RE N T  F E E DB AC K  C ON D I T I ON S  ON  M OT I VAT I ON A L  

P E RC E P T I ON S , I N T E RE S T  A N D  P E R F ORM A N C E
I N  J O U R N A L  O F  E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y

• “Leerlingen die in de eerste periode alleen een cijfer kregen, 
toonden geen vooruitgang in het werk in de tweede 
periode. 

• De leerlingen die alleen opmerkingen hadden ontvangen, 
scoorden gemiddeld 30% hoger (hoewel ze dit niet wisten 
omdat ze geen scores, geen cijfers hadden ontvangen).”



EN………

• De leerlingen die én cijfers én opmerkingen hadden 
ontvangen: zelfde effect als alleen cijfers

• Hoe dat komt?
• Leerlingen met hoge cijfers voelden niet de noodzaak om de 

opmerkingen te lezen

• Leerlingen met lagere cijfers wilden de opmerkingen niet lezen



WAT VALT ER AAN TE DOEN?

• Aanzienlijk minder toetsen-voor-een-cijfer
• minder toetsen ontwerpen

• mooi meegenomen: minder nakijkwerk?

• minder administratie? 

• Aanzienlijk meer andersoortige toetsen
• meer zicht op iedere leerling

• meer bijsturing, feedback en feedforward tijdens het 
leren van uw leerlingen



KENMERKEN VAN FORMATIEF EVALUEREN
BRON: SLO

Tijd Formatief evalueren vindt plaats tijdens het leren en niet 
na het leren.

Functie Het doel van formatief evalueren is niet cijfers, maar het 
bevorderen van het leren.

Actoren Niet alleen de docent, ook de leerling gebruikt 
technieken van formatief evalueren. Individueel (self-
assessment) of samen met medeleerling (peer-
assessment).

Frequentie Vaak inzetten op een structurele manier.

Resultaten De beslissingen die op basis van informatie van formatief 
evalueren worden genomen, helpen de docent in zijn 
lesplanning en instructie en de leerling in zijn leerproces.



UITGANGSPUNT:

(1) Ik ken en 
begrijp de 
leerdoelen

(2) Ik maak 
een 

formatieve 
toets

(3) Check: 
hoe heb ik de 

formatieve 
toets 

gemaakt?

(4) Wat ging 
goed ? Wat 
kan beter?

(5) Nieuwe 
plannen



1. Waar ga ik 
naartoe?

2. Waar sta ik 
nu?

3. Hoe gaan 
we nu verder?

1. Feed-up 2. Feed-back 3. Feed-
forward



UITGANGSPUNT:

(1) Ik ken 
en begrijp 

de 
leerdoelen

(2) Ik maak 
een 

formatieve 
toets

(3) Check: 
hoe heb ik de 

formatieve 
toets 

gemaakt?

(4) Wat ging 
goed ? Wat 
kan beter?

(5) Nieuwe 
plannen



LEERDOELEN

• Welk leerdoel stond centraal tijdens je laatste les? 

• Zet je antwoord in www.menti.com

• In hoeverre zijn je leerlingen betrokken bij het 
formuleren en bedenken van de leerdoelen?
• Wat doe je met leerlingen/docenten die dit doel al 

gehaald hebben?

http://www.menti.com/


KIJK NOGMAALS NAAR UW LEERDOELEN 

• Is het leerdoel gericht op de gewenste leeropbrengst en 
niet op een geplande activiteit? 
• Is het leerdoel voor leerlingen duidelijk en transparant 

omschreven en maar op e ́e ́n manier te interpreteren?
• Op welke manier kan aangetoond worden dat leerlingen 

het doel gehaald hebben?
• Is het leerdoel gericht op oppervlakkig leren of op diep 

leren?
• Is het leerdoel voor alle leerlingen motiverend? 
• Hetty en Timberley, 2007



UITGANGSPUNT:

(1) Ik ken 
en begrijp 

de 
leerdoelen (2) Ik 

maak een 
formatieve 

toets

(3) Check: 
hoe heb ik 

de 
formatieve 

toets 
gemaakt?

(4) Wat 
ging goed ? 
Wat kan 
beter?

(5) 
Nieuwe 

plannen



VERKRIJGEN BEWIJS LEERRESULTAAT

Waar werkt de 
leerling naar 
toe?

Waar is de 
leerling nu?

Hoe komt de 
leerling naar de 
gewenste 
situatie?

Docent 1. Leerdoelen en 
criteria voor succes 
verhelderen, delen 
en begrijpen.

2. Leerresultaten 
verzamelen.

3. Feedback geven 
waarmee de leerling 
vooruit kan.

Klasgenoot 4. Activeren van leerlingen als belangrijke 
informatiebronnen voor elkaar.

Leerling 5. Stimuleren van eigenaarschap over het 
eigen leren bij leerlingen.



VERKRIJGEN 
BEWIJS 

LEERRESULTAAT

• In een didactiek die het denken en 
leren zichtbaar maakt
• Maakt de docent op een functionele 

manier gebruik van (samen)werkvormen 

• Stelt de docent denkvragen

• Maakt de docent op een functionele 
manier gebruik van cognitieve 
vormgevers

• Gebruikt de docent opdrachten die het 
denken zichtbaar maken

• (Lesson Study)



REACTIES ONTLOKKEN/ 
FORMATIEVE TOETS



WAT DOE JE AL?

• Pak een kaartje en lees 
deze voor

• Beantwoord de vraag 

• Wat doe je al en hoe 
kan je dat vergroten? 



HOE KAN JE 
FORMATIEF 

EVALUEREN?



HOE KAN JE FORMATIEF EVALUEREN?

Vragen bedenken Checkvragen 
stellen

Meerkeuzevragen 
/ quiz

Whiteboards Learning logs Exit ticket



HOE KAN JE FORMATIEF EVALUEREN?

Ik heb een vraag. Dit gaat wel snel. Ik kan het nog goed volgen



HOE KAN JE FORMATIEF EVALUEREN?



UITGANGSPUNT:

(1) Ik ken en 
begrijp de 
leerdoelen

(2) Ik maak 
een formatieve 

toets

(3) Check: 
hoe heb ik de 

formatieve 
toets 

gemaakt?

(4) Wat 
ging goed 
? Wat kan 

beter?

(5) 
Nieuwe 
plannen



VOORBEELD NABESPREKING SO

• Open je chromebook, ga naar: Magister > Berichten > 
klik op de link naar het SO

• Samen bespreken:

• 1. Wat zijn de antwoorden?

• 2. Wat kan je al voldoende/goed?

• 3. Wat kan en wil je nog verbeteren? 

• 4. Hoe ga je dat doen?



VOORBEELD VOORBEREIDEN OP TOETS:
KIES WAT JE GAAT DOEN!

• Optie 1(VERPLICHT!): Hoe ga je leren? Hoe ga je het aanpakken? Hoe had je het 
aangepakt voor het SO en ben je daar tevreden over? Of wil je het nu anders gaan doen? 

• Optie 2: De leerdoelen beantwoorden en uitschrijven voor jezelf. Vraag daarna feedback 
van een medeleerling op je antwoorden. 

• Optie 3: Maak de Quizizz en reflecteer over je behaalde resultaat. Voordat je begint, 
schat je in wat je denkt te gaan halen. Achteraf vergelijk je je schatting met je behaalde 
resultaat. Hoe komt het dat je dit resultaat hebt gehaald? Waarom waren bepaalde 
antwoorden fout? Snap je nu waarom dacht je dat het ‘foute’ antwoord goed was? Vraag 
feedback en verduidelijking aan de docent of medeleerling. 

• Optie 4: Ga aan de slag met Test Jezelf van Memo en de oefentoets van de paragrafen én 
het hele hoofdstuk. 

• Optie 5: Maak een samenvatting en vraag feedback van je docent of een medeleerling.  



VOORBEELD - DIFFERENTIËREN

17-09 
t/m 
21-09

4 Leerdoel 
12
Leerdoel 
13
Leerdoel 
14

§1.6 theorie 
B 
Alles 
herhalen

Basisopgaven: 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Gemengde opgaven 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8

Diagnostische toets 
helemaal

Beginner:
56

Gevorderd:
67
(Herhaling 1 t/m 20)

Expert:
Gemengde opgaven 9 en 10



VOORBEELD - DIFFERENTIËREN

Herhaling: 
1. Leg uit wat Hitlers doel was met Duitsland?

2. Noem twee grote teleurstellingen die Hitler in zijn 
jongen jaren meemaakte?

3. Leg uit hoe Hitler keek naar Joden en communisten. 

4. Wat zijn Ariërs?

5. Wat wou Hitler met de oorlog bereiken?

6. Wat is de naam van de partij van Adolf Hitler?

7. Wat is het verdrag van Versailles? 

8. Hoe heet het nietaanvalsverdrag van Stail & Hitler? 

9. Waar werden de Joden van beschuldigd door de Nazi's?

10. In welk jaar kwam Hitler aan de macht?

11. Op 5 mei 1945 is heel Nederland bevrijd. Wat gebeurde 
er kort voor de bevrijding met Hitler (in Duitsland)?

Verdieping: 
1. Wat maakt het Joodse volk speciaal in vergelijking met andere genocides 

zoals de morden op de Armeniers door de Turken in 1915, de misdaden van 
Stalin of de oorlogsmisdaden van de Amerikanen in Vietnam?

2. Leg uit wat het Fascisme inhoudt en in hoeverre zie je overeenkomsten met 
Trump?

3. Waarom gedroeg Hitler zich zoals hij deed tot het bittere einde, volgens jou?

4. Wat is de rol van het verdrag van Versailles in de 2e wereldoorlog?

5. Welke rol speelde de economische crisis in de 2e wereldoorlog?

6. Noem de overeenkomsten & verschillen tussen het fascisme, nationaal-
socialisme en communisme.

7. Wat waren de politieke overeenkomsten tussen Japan en Duitsland? 

8. Zijn er overeenkomsten in militaire tactieken tussen Japan en Duitsland? 



VOORBEELDEN FORMATIEF EVALUEREN

• https://www.dropbox.com/s/55b783096j9h4pd/%20HFE%2
0Borck%20Vertalingen%20aangepast.pdf?dl=0

• Overzicht van verschillende werkvormen. 

https://www.dropbox.com/s/55b783096j9h4pd/%20HFE%20Borck%20Vertalingen%20aangepast.pdf?dl=0


ZELFINSCHATTEN

Wat voor een cijfer geef je jezelf nu?

Wat heb je nodig om verder te komen?



BEDANKT VOOR DE AANDACHT!

Valentina Devid

info@leer.io

0651709534

www.leer.io

mailto:info@leer.io
http://www.leer.io/

