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WAAR KUN JE ALLES VINDEN?
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Misvattingen?
Formatief toetsen, evalueren, handelen
● “De toets ‘telt niet mee’, dus deze is formatief.”

● “Je cijfer is het gemiddelde van 3 formatieve toetsen.“

● “Formatief kost veel te veel tijd door al dat administreren.”

● “Wij willen niet van de cijfers af, dus we gaan niet formatief werken.”

● “Formatieve toetsen zijn toetsen, maar dan zonder cijfer (maar bijv. met een o/v/g).”



Wat is formatief handelen?

Toetsing Onderdeel van 
didactiek



Didactisch pakket formatief handelen

Kwaliteitsbesef Proces van 
formatief handelen Feedback Herhaaldelijk terughalen

https://toetsrevolutie.nl/?p=1393

https://toetsrevolutie.nl/?p=1393


DOELEN behalen
Binnen je onderwijs heb je doelen waar je met de leerlingen 
naartoe werkt

Hoe weet je of je leerlingen die doelen halen?

















Leraar wil 
controleren of 
vereiste 
voorkennis 
aanwezig is, en 
stelt een 
diagnostische 
vraag

Leerlingen 
wegen de 
opties af en 
stemmen met 
hun vingers

Leraar bekijkt de gekozen 
antwoorden, bespreekt de 
antwoordopties en geeft 
leerlingen aan de hand 
van hun gekozen 
antwoord een opdracht 
mee

Leerlingen oefenen 
met rekensommen, 
volgende verlengde 
instructie, of gaan 
met verdiepende 
opdrachten aan de 
slag

Leraar wil 
controleren of de 
vereiste voorkennis 
nu wel bij iedereen 
aanwezig is, en 
initieert een nieuw 
proces van formatief 
handelen



Leraar wil 
controleren of 
vereiste 
voorkennis 
aanwezig is, en 
stelt een 
diagnostische 
vraag

Leerlingen 
wegen de 
opties af en 
stemmen met 
hun vingers

Leraar voert een 
klassengesprek om de 
verschillende antwoorden 
te duiden, leerlingen 
kiezen zelf tussen de 
aangeboden opties

Leerlingen oefenen 
met rekensommen, 
volgende verlengde 
instructie, of gaan 
met verdiepende 
opdrachten aan de 
slag

Leraar wil 
controleren of de 
vereiste voorkennis 
nu wel bij iedereen 
aanwezig is, en 
initieert een nieuw 
proces van formatief 
handelen



Gouden regels bij FH

Nakijken Administreren



Gouden regels bij FH

ALLE STUDENTEN DENKEN NA 

& PRODUCEREN 
(toegang tot het denken van leerlingen)

KLEINE WERKVORM 

SNEL INTERPRETEREN

ZORG VOOR SNELLE 
VERVOLGSTAP



Praktijkvoorbeelden



Hoe stel je diagnostische 
(scharnier)vragen?

Wisbordjes

Online
www.whiteboard.fi

Of
www.wisbordjes.nl

http://www.whiteboard.fi/
http://www.wisbordjes.nl/


Hoe stel je diagnostische 
(scharnier)vragen?

Quizapps zoals:

Tips

- Niet te veel vragen
- Haal tijdsdruk weg (winst is niet het doel om te leren)
- Bespreek de vragen (vragen die veel fout worden gemaakt)
- Gebruik de gegevens uit deze vragen voor je vervolghandelingen



VB 1. Maatschappijleer
Stap 1

Voorkennis: In havo 3 is het verschil tussen normen en waarden 
behandeld. 

Leerdoel: leerlingen zijn in staat te benoemen wat een “normen” zijn.  

Definitie: een gedragsregel waarvan wordt verwacht dan men zich eraan 
houdt.



Wat zijn normen?

A. Wetten die in een land gelden.

B. Gedragsregels waar mensen zich aan dienen te houden.

C. Regels waarvan het normaal zou moeten zijn mensen zich zo 

gedragen.

D. Adviezen over hoe mensen zich moeten gedragen

Stap 2



Stap 2

Wat zijn normen? – Een gedragsregel waarvan wordt verwacht 
dan men zich eraan houdt.

A. Niet elke norm is ook een wet 

B. Goede antwoord

C. Waarde

D. Te vrijblijvend



Wat zou een logische vervolg actie zijn? 

• B – Correct antwoord à Maken een mindmap met normen 

(presenteren aan de klas) + 1 fout voorbeeld (geen norm). 

• A, C & D – Niet correct à Opdracht  ‘wat zijn normen’?

Stap 3 en 4



Antwoorden op wisbordje à Welke fout gevonden in de 

presentatie?

Stap 5



Mag het ook een ander soort vraag zijn?



Vb. 2. Checkopdracht
Checkvragen, vul in 3 min in ZONDER HULP (op je 
wisbordje)

1. Zet de onderstaande stappen in de juiste volgorde



Vb. 3. EXIT TICKET
1. Leg uit hoe je socialisatie in de tekst herkent.

2. Herken je in de tekst enculturatie of acculturatie, Leg uit 
waarom.



Vb. 4. Check na uitleg
• Persoonlijke identiteit
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, zelfbeeld

• Sociale identiteit
Het deel van iemand zijn identiteit dat past bij de groepen waar iemand deel van 
uitmaakt

• Collectieve identiteit
Het beeld dat de samenleving heeft van een groep dat ze kenmerkend en blijvend 
voor die groep vindt

Checkvragen, vul in 1.30 min in ZONDER HULP (op je wisbordje)
Welke identiteit herken je in de tekst? à



Vb. 5. Padlet



Hoe start jij met het maken van een opdracht 
bij het FH proces (stap 1)?

Wanneer heeft een client koorts?

A. [Typische foute antwoorden]

B. [Typische foute antwoorden] 

C. Hoger dan 38 graden

D. [Typische foute antwoorden]

Wat zijn in jouw beleving typische misvattingen / fouten?

Wat is de denkproces van de student?



Samengevat
1) Proces van formatief handelen is kort:

• Meerdere keren per les afronden

• Binnen een les afronden

• Max. binnen twee lessen afronden

2) Let op!

Nakijken Administreren



Didactisch pakket formatief handelen

Kwaliteitsbesef Proces van 
formatief handelen Feedback Herhaaldelijk terughalen

https://toetsrevolutie.nl/?p=1393
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KWALITEITSBESEF BIJBRENGEN



H O E  M A A K  J I J  L E E R L I N G E N  
D U I D E L I J K  W A T  V A N  Z E  

W O R D T  V E R W A C H T ?



Opdracht 2

Hoe & hoe lang? Individueel in 3 min
Wat? Neem voor jouw vakgebied een complexere vaardigheid in je 
hoofd die je leerlingen aan wilt leren.

1. Hoe zorg je er nu voor dat leerlingen weten hoe kwalitatief 
hoogstaand werk eruit ziet?

https://padlet.com/gra85/docentendag

https://padlet.com/gra85/docentendag


Je kunt een duurloop van 
6 minuten zonder 
ademnood rennen.



Je kunt zelfstandig een 
partijprogramma van een 
politieke partij schrijven.



Opdracht 2

https://padlet.com/gra85/docentendag

https://padlet.com/gra85/docentendag


Voor wie zijn leerdoelen nu eigenlijk?

A. De leerling, zodat hij/zij weet wat er van hem verwacht wordt.

B. De leerling, zodat hij/zij gerichter feedback kan geven en ontvangen.

C. De inspectie, zodat het voldoet aan een “goede” les.

D. De docent, zodat hij/zij zijn les, leerlijn en/of curriculum helder kan 

ontwerpen.



Leerdoelen presenteren op een 
bord is echter vaak niet genoeg 

voor de leerling……



Wanneer is het goed genoeg?



Rubrics?



Hoe breng je NIET kwaliteitsbesef bij?



Dus hoe maak je een leerling 
wel duidelijk wanneer het goed 

(genoeg) is?



Door te werken aan kwaliteitsbesef

impliciete en expliciete kennis over de 
aspecten die iets uitstekend maken



Hoe bepalen we kwaliteit?

Vergelijken Voordoen



Vergelijken



Voorbeelden
vergelijken à

CriteriaVoorbeelden Vergelijken

5.4 8.5

Dialoog



Je kunt een spannend 
spookverhaal schrijven.

Kwaliteit lay-out

https://www.storyboardthat.com/storyboards/nl-examples/layout-voorbeelden



Je kunt een spannend 
spookverhaal schrijven.

q Scene is rommelig en moeilijk te begrijpen
q De woordwolken overlappen
q Plek woordwolken niet prettig
q Tekst niet opgesplitst
q Auto niet in verhouding met de mensen

q Scene is rustiger en begrijpelijk
q De woordwolken zijn goed opgesplitst  
q Tekst woordwolken leest prettig
q Autogrootte in verhouding met de mensen
q Beelden beter verdeeld in de cel



Waarom is kwaliteitsbesef belangrijk?

Maakt leerlingen zelfstandig 
(zelfregulatie)

Leerlingen zien dat ze op de goede 
weg zijn & kunnen feedback 

hierover beter plaatsen



Waneer ga je kwaliteitsbesef bijbrengen?



Zo vroeg mogelijk in het 
(ontwerp) proces!



Uitdagingen kwaliteitsbesef bijbrengen
Vloek van kennis
Docenten

Leerlingen

= geen beoordelaarsexpertise



Praktijkvoorbeelden



Vb. 1. Kwaliteitsbesef bijbrengen
Open vragen

• Rangorde maken

• Bespreken

• Criteria opstellen

• Eigen antwoord 
verbeteren

‘10 werkvormen om formatief te handelen met Padlet’ : https://toetsrevolutie.nl/?p=1485

https://toetsrevolutie.nl/?p=1485


Vb. 2. Kwaliteitsbesef bijbrengen
Open vragen

• Wat maakt een 
antwoord uitgebreid 
genoeg?

• Stemmen

• Dialoog

• Optie: Criteria samen 
opstellen

Antwoorden uit de klas



Vb. 3. Kwaliteitsbesef bijbrengen
Essay schrijven

Hoe & hoe lang? In duo’s in 10 minuten

Wat? Open http://tiny.cc/essayopzetvergelijken

Zet de voorbeelden van sterk naar zwak.

1. Schrijf zo veel mogelijk criteria op waarom verschil zit tussen de 
voorbeelden.

2. Schrijf per criteria per voorbeeld waarom dat voorbeeld sterk of 
juist zwak is.

Klaar? 

http://tiny.cc/essayopzetvergelijken


Vb. 4. Kwaliteitsbesef bijbrengen
PWS
• Leerlingen bekijken verschillende aspecten (kwaliteit 

van onderzoeksvraag/literatuurlijst enz.) van 
profielwerkstukken. 

• Aan de hand van de voorbeelden moeten leerlingen 
een eigen lijst met kwaliteitscriteria maken OF 
rangorden en dan criteria opstellen. 

• Samen met docent wordt er een gezamenlijke lijst 
gemaakt.



Vb. 4b. Kwaliteitsbesef bijbrengen
PWS
Hoe & hoe lang? In je PO-groepje in 10 minuten

Wat? Voer de onderstaande stappen uit.

1. Open per persoon 1 van de onderstaande voorbeelden

Voorbeeld 1: 

Voorbeeld 2: 

Voorbeeld 3: 

2. Vergelijk de geopende voorbeelden. Schrijf zo veel mogelijk zaken op waaraan een sterk PO moet voldoen. Je let op:

Voor het plan

- Is het evenement duidelijk beschreven?

- Originaliteit van het evenement

- Bereikt het evenement zijn doel?

Voor de gevolgen van het evenement

- Wordt de theorie met voorbeelden aan het evenement gekoppeld?

Klaar? Schrijf zoveel mogelijk andere zaken die belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat jullie PO van hoge kwaliteit is. Gebruik hierbij de voorbeelden.



Vb. 5. Kwaliteitsbesef bijbrengen
Schrijven korte alinea
Hoe? Alleen

Wat? Schrijf op welke optie er beter is & waarom? (op je wisbordje)

Optie 1:
Je kent het vast wel er zijn vele films, series en documentaires over gemaakt. Ik heb het over de drugsdealers. De drugshandel is in 
ons land een maatschappelijk probleem waar zij een groot deel van zijn, omdat veel mensen problemen krijgen en de meningen 
verschillen. Ook doordat de overheid het probeert op te lossen. 

Optie 2:
Op 11 maart 2011 vond in Japan een kernramp plaats in Fukushima. Meer dan 100.000 mensen werden geëvacueerd om hen te 
beschermen tegen radioactiviteit. "The World Nuclear Association" verklaarde in 2017 dat er geen doden of gevallen van 
stralingsziekte waren. In 2018 werd echter toch de eerste stralingsdode gemeld; een man in de vijftig overleed aan longkanker. Tot 
op de dag van vandaag is de plaats van het ongeluk binnen een grote radius nog steeds verboden gebied en zijn veel Japanners 
angstig voor het gebruik van kernenergie. 



Tip #1: Gebruik voorbeelden van leerlingwerk om een dialoog met de klas aan te gaan 

over kwaliteit en om succescriteria vast te stellen. 

Tip #2: Niet teveel criteria (<10)

Tip #3: Zorg dat de leerlingen de criteria ergens opschrijven zodat ze deze niet kwijt 

kunnen raken en eventueel op een laten moment ook nog zelf erbij kunnen pakken.

Tips bij kwaliteitsbesef bijbrengen met 
behulp van voorbeelden



Even samenvatten…



Welke stelling is waar?
A. Formatief handelen focust zich op het verminderen van toetsdruk. 

B. Bij formatief handelen houd je administratie bij van de tussentijdse (formatieve) meetmomenten. 

C. Formatief handelen heeft meer met didactiek te maken dan met toetsing. 

D. Bij formatief handelen geef je feedback in plaats van cijfers. 

E. Formatief is een kenmerk van een toets. 



Welke stelling is waar?
A. Formatief handelen focust zich op het verminderen van toetsdruk. 

B. Bij formatief handelen houd je administratie bij van de tussentijdse (formatieve) meetmomenten. 

C. Formatief handelen heeft meer met didactiek te maken dan met toetsing. 

D. Bij formatief handelen geef je feedback in plaats van cijfers. 

E. Formatief is een kenmerk van een toets. 



Hoe breng je kwaliteitsbesef bij?

Voorbeelden
vergelijken à

CriteriaVoorbeelden Vergelijken Dialoog

Voordoen à
Stap voor stap 

voordoen
(hardop denken)

Evalueren Toon 
Alternatieven

Geef 
opdracht



Opdracht 3
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Hoe? Alleen of in duo’s

OPDRACHT 3
Keuze-opdracht

Keuze 1
Ontwerp een proces van formatief 
handelen

Open Padlet à keuze 1

Keuze 2
Ontwerp een proces van 
kwaliteitsbesef bijbrengen

Open Padlet à keuze 2



Opdracht 4
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Opdracht 4
Exit-ticket

Waar denk je nu aan bij formatief?



En wat nu als je aan de slag gaat?

• Begin klein

• Neem je tijd om te oefenen

• Expert worden duurt lang, kortom blijf doorzetten!

• Formatief handelen is ook voor leerlingen wennen

• Vraag hulp aan een collega of expert als je er niet uitkomt



Verschenen op 25 Maart 

Ook is het boek gratis beschikbaar als PDF 

op www.toetsrevolutie.nl

Nieuw boek!

http://www.toetsrevolutie.nl/


DANK!

flemming@toetsrevolutie.nl
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