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Doel van de workshop

•Wat is formatief beoordelen (inclusief 
stukje geschiedenis)?
•Wat vereist formatief beoordelen van 
studenten en docenten?
•Hoe kunnen toetsen formatief worden?

Wat versta jij onder 
formatief beoordelen?

‘Assessment for Learning is part of everyday 
practice by students, teachers and peers 
that seeks, reflects upon and responds to 

information from dialogue, demonstration 
and observation in ways that enhance 

ongoing learning’

(AfL experts, Dunedin New Zealand, 2009)

Stukje geschiedenis

Scriven (1967): …. Levert informatie voor het ondersteunen van 
het onderwijsprogramma.

Bloom (1967): …. Levert informatie voor het leerproces die door 
docenten gebruikt kan worden voor aanpassen instructie.

Sadler (1983) …. Levert informatie voor het leerproces die door 
docenten gebruikt kan worden voor aanpassen instructie 
en studenten voor het aanpassen van hun prestatie.

Black & Wiliam (1989) e.a.: …. Levert informatie voor het 
leerproces die door docenten gebruikt kan worden voor 
aanpassen instructie en studenten voor het aanpassen 
van hun prestatie en het verhogen van hun motivatie.

FB als instrument (de formatieve 
toets) of als proces (een continue 

leerproces)



Doel van beoordelen

Assessment
OF Learning

Assessment FOR 
Learning

Type beoordeling Summatief X x

Formatief x X

(Bennett, 2011)

Relatie tussen doel en type beoordeling Focus op dagelijkse onderwijspraktijk

Effectieve strategieën:

•bespreken van doelen en criteria

•vragen stellen (‘rich questioning’) 

•feedback geven

•zelfbeoordeling

•peerbeoordeling

Vragen stellen (‘rich questioning’)

• Geef de student meer tijd om na te denken

• Gebruik open vragen

• Accepteer alle zinvolle antwoorden en 
gebruik ze om een redenatie uit te werken

Studenten trainen

• Bekwamen in  feedback geven en ontvangen, criteria 
opstellen en rich questioning (Sluijsmans, 2002)

• Zoek naar bewijzen van bekwaamheid en begrip, en 
bepaal op basis van die bewijzen wat de beste 
volgende stap is voor de student en voor de leraar

• Bewijslast komt uit alledaagse activiteiten maar kan ook 
uit summatieve toetsen komen

• Hulp bieden is goed maar de nadruk moet liggen op 
aanwijzingen voor de student hoe hij zelf kan 
verbeteren

Studiebenadering van studenten

• Studenten moeten weten wat de volgende stap 
moet zijn . Cijfers of een oordeel (moet beter) 
helpen niet om de student te betrekken bij het 
leren

• Surface approach: Ik wil van die toets / taak  
af…..

• Deep approach: Ik wil het begrijpen / analyseren 
• Strategic approach: Ik wil zo hoog mogelijk 

scoren door georganiseerd en effectief te 
studeren

Wat betekent dat voor docenten?

• Hoe geef je feedback, welke feedback geef je?
• Hoe maak je het beste duidelijk wat je criteria 

zijn en hoe ga je een dialoog aan met studenten 
over wat er van ze wordt verwacht? 

• Hoe kunnen we studenten helpen de kloof te 
overbruggen tussen wat ze al kunnen en wat ze 
nog moeten bereiken? 

• Hoe maak je ze duidelijk waar ze staan?



Niveaus van feedback
(Hattie & Timperley, 2007) 

• op de taak zelf (‘Je kunt nu optelsommen met getallen 
boven de 1000 oefenen’)

• op het proces van probleemoplossen (‘Ik zie in de 
uitwerking van de optelsommen dat je steeds vergeet de 
tientallen op te tellen. Ik denk dat het beter werkt als je 
het volgende probeert…’)

• op het niveau van zelfregulatie (‘Je weet hoe je 
tientallen moet optellen, ga eens na in je uitwerking 
waar dit goed gaat en waar niet’) 

• op het persoonlijk niveau (‘Die som heb je prima 
opgelost, goed gedaan!’)

Vormen van feedbackinformatie

• Feed-up

– Waar gaat de student naartoe: wat zijn de doelen en 
bijbehorende beoordelingscriteria; wat moet de student straks 
weten/kunnen? 

• Feedback
– Hoe heeft de student de taak uitgevoerd: welke vooruitgang 

wordt geboekt in vergelijking met een vorige taak/situatie; wat 
weet/kan de student al?

• Feedforward
– Hoe kan de student verder: welke aanpak is nodig om tot verder 

leren te komen?

→ cyclisch proces!

• Identificeer moeilijke vragen; leerlingen / studenten 
analyseren en verwoorden deze vragen op een manier 
die voor hen begrijpelijk(er) is

• Maak een  perfect correctiemodel voor de toets
• Studenten / leerlingen maken hun eigen vragen over 

de stof van de toets
• Een percentage van het eindcijfer is voor het werk dat 

de studenten / leerlingen hebben gedaan na de toets

Summatieve toetsen formatief inzetten (1) Summatieve toetsen formatief inzetten (2)

• Brainstorm leeractiviteiten, studenten maken hun eigen overzicht
• Bespreek het geleerde. Onderscheid feiten en analyse, leerwerk en 

inzicht
• Geef korte basis instructie voor het maken van een toets (spreiding, 

validiteit, vraagsoorten etc.)
• Groepen maken toets (opdrachten en items)
• Toets wordt samengesteld uit opdrachten en items van groepen en 

de klas doet vervolgens de toets en bespreekt samen resultaten en 
antwoorden.

• Leraar maakt toets met % vragen / opdrachten / items van studenten 
en draagt zorg voor een goede mix en spreiding over de stof

Summatieve toetsen formatief inzetten (3)

• Geef de nu gemaakte toets terug maar zonder geschreven 
commentaar of cijfer (staat op een kopie) 

• De klas doet de toets nog eens, in gemengde groepen van sterke 
en minder sterke studenten / leerlingen. De groepen delen hun 
kennis.

• De groepen maken samen een nakijksleutel, eventueel met hulp 
van docent.

• Iedere student / leerling kijkt met behulp van de nakijksleutel zijn 
eigen toets na, verbetert fouten en maakt een gepast cijfer.

• De docent middelt eigen cijfer met cijfer student / leerling. 10% 
discrepantie of meer: docent bespreekt de toets met de 
betreffende student / leerling.

In hoeverre is je beeld veranderd en 
wat ga je anders doen?



Hartelijk dank!


