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o Docent aardrijkskunde
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o Master Learning & Innovation: praktijkonderzoek formatief toetsen
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Voorstellen



Poll : met wie hebben we het genoegen? 

Poll



Formatief Handelen / Formatief Evalueren

Gaat meer over leren dan over toetsen

Masterclass



Open vraag in de chat

Wat zou je willen bereiken met formatief 
handelen?

Formatief handelen



Waar werken we naar toe? 

● Wat is leren?

● Waarom formatief handelen?

● Wat is formatief handelen?

● Welke formatieve werkvormen?

Masterclass
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● Wat is leren?

● Waarom formatief handelen?
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“Er is pas sprake van leren als bij 
leerlingen kennis en vaardigheden zijn 

verankerd in het langetermijngeheugen”

(Weinstein & Sumeracki, 2019)

Leren



Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D., en Kirschner, P. (2018).
Wijze lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel, Nederland: Ten Brink Uitgevers.

Leren



Kennis en vaardigheden

● Lange termijn
● In verschillende situaties
● Binnen en buiten de schoolcontext

Zakelijke email schrijven
Spelling

Leren
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Onderwijstijd Toetstijd

Aangepast: Wash-back effect (Alderson & Wall, 1993

Leren



Wat heeft dit te maken met formatief handelen?



T

Aangepast: Wash-back effect (Alderson & Wall, 1993

Formatief HandelenFormatief handelen



Waar werken we naar toe? 

● Wat is leren?

● Waarom formatief handelen?

● Wat is formatief handelen?

● Welke formatieve werkvormen?
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Vergroot:

○ Eigenaarschap

○ Zelfregulatie

○ Betrokkenheid

○ Motivatie

Effectieve leerstrategie:

○ Test-effect (zelfs zonder feedback)

○ Lange-termijngeheugen

Wat levert het op?

Formatief handelen



Waar werken we naar toe? 

● Wat is leren?

● Waarom formatief handelen?

● Wat is formatief handelen?

● Welke formatieve werkvormen?
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Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de 
leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te 
interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken 
over vervolgstappen.
(Black & Wiliam, 2009)

Formatief handelen



Waar werkt de 
leerling naartoe? 

(feedup)

Waar staat de leerling 
nu?

(feedback)

Wat is nodig om de 
leerling verder te 

helpen?
(feedforward)

3 kernvragen

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77

Cyclisch proces

Formatief handelen



Reacties van leerlingen 
gebruiken om beslissing 
te nemen voor verdere 

stappen

Zicht op alle leerlingen: 
Zorg dat iedereen actief 

meedoet

Een model

De formatieve toetscyclus (Gulikers & Baartman, 2017)

Formatief handelen



Wat is er nog nodig om 
een doel te halen?

Wat is er daadwerkelijk 
geleerd?

Testen OM  te leren
Testen van het leren

Formatief / Summatief



Bekijk de stellingen , welke stelling is volgens jou waar?  Steek het aantal vingers op.

1. ’Deze test is formatief, dus je krijgt geen cijfer.’

2. 'De toets ‘telt niet mee’, dus deze is formatief.’

3. Formatief verwijst niet naar een eigenschap van een toets.

4. 'Je cijfer is het gemiddelde van 3 formatieve toetsen.’

5. ‘Formatief toetsen /evalueren betekent veel extra nakijkwerk voor mij.’

Vingers opsteken

Een paar uitspraken



Bekijk de stellingen , welke stelling is volgens jou waar?  Steek het aantal vingers op.

1. ’Deze test is formatief, dus je krijgt geen cijfer.’

2. 'De toets ‘telt niet mee’, dus deze is formatief.’

3. Formatief verwijst niet naar een eigenschap van een toets.

4. 'Je cijfer is het gemiddelde van 3 formatieve toetsen.’

5. ‘Formatief toetsen / evalueren betekent veel extra nakijkwerk voor mij.’

Vingers opsteken

(Zie voor meer: www.vernieuwenderwijs.nl/5-misvattingen-over-formatief-toetsen/

Een paar uitspraken

http://www.vernieuwenderwijs.nl/5-misvattingen-over-formatief-toetsen/


Misvattingen

1. ’Deze test is formatief, dus je 
krijgt geen cijfer.’ 

Cijfer kan wel, zolang het maar geen 
summatieve waarde heeft

2. 'De toets ‘telt niet mee’, dus 
deze is formatief.

Check aan de hand van de 3 
kernvragen of een toets formatief is .

3. 'Je cijfer is het gemiddelde van 
3 formatieve toetsen.’ 

Een toets om VAN te leren heeft 
geen summatieve waarde.

4. ‘Formatief toetsen betekent veel 
extra nakijkwerk voor mij’.

Voorkom extra nakijkwerk, kies voor 
snelle check en actieve rol leerling.



Waar werken we naar toe? 

● Wat is leren?

● Waarom formatief handelen?

● Wat is formatief handelen?

● Welke formatieve werkvormen?
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● Voorkennis activeren

● Heldere leerdoelen en succescriteria & gebruik van voorbeelden

● Het stellen van vragen

● Alle –leerlingen- geven-antwoord- aanpakken

● Feedback geven

● Toetsing als leerstrategie

Formatieve  werkvormen

Zie ook ‘Toetsen als kans om te leren’ (Sluijsmans, 2020)



Formatieve werkvormen

Voorkennis activeren

• Woordenwolk
• Kapstok bieden



Formatieve 

werkvormen

Voorkennis activeren

• Woordenwolk
• Kapstok bieden
• ’Oude’ werkboekopgaven maken

Wie gebruikt deze 
tool wel eens?



• Ik kan signaalwoorden in een tekst herkennen.

• Ik kan tabellen en grafieken hanteren.

Helder geformuleerde leerdoelen
Op het bord schrijven is 

niet genoeg 



Leerdoel en succescriteria

Leerdoel: Je kunt een samenhangende tekst schrijven.

Succescriteria:
o Je beschrijft het onderwerp en de belangrijkste deelonderwerpen.
o Je verdeelt je tekst in alinea.
o Je deelt een tekst in in een inleiding, een kern en een slot.
o Etc . 



Gebruik van voorbeelden

Neus voor kwaliteit 
ontwikkelen

presentaties



Single Point Rubric



Waar staan we nu?
Het stellen van vragen

Aan de hand van deze 
antwoorden kan je zien 

welke misvattingen er (nog) 
zijn.



Hoe?

● Exit-ticket

● www.exitticket.nl 



Online werkboek opgaven maken? 



Resultatendashboard

Klassikaal 

Individueel

Online werkboek opgaven maken? 



Leerroutes

Leerroute A
• Extra ondersteuning

Leerroute B
• Basisroute

Leerroute C
• Extra uitdaging



● Wisbordjes

Zicht op alle leerlingen: 
Zorg dat iedereen actief 

meedoet



Oefentoets / examensprint



Digitaal ?

● Quizizz

● Socractive

● Lesson Up

● Nearpod

● Andere tools?



• Feedbacklegenda



Delen

Deel het in de chat
1. Welke formatieve werkvormen zet jij vaak in?

2. Benoem het vak + korte omschrijving werkvorm 

3. Wat levert dit jou op? 



Waar werkten we naar toe? 

● Wat is leren?

● Waarom formatief handelen?

● Wat is formatief handelen?

● Welke formatieve werkvormen?
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Tot slot

● +1 

● Er komt een poster met formatieve werkvormen, die in deze masterclass 
zijn genoemd en die tijdens deze masterclass zijn gedeeld.

● Meer lezen over formatief handelen? 
https://www.vernieuwenderwijs.nl/formatief/

● Exit-ticket: https://www.exitticket.nl/ticket/459gwr3d

https://www.vernieuwenderwijs.nl/formatief/
https://www.exitticket.nl/ticket/459gwr3d



