
BESCHRIJVING OPDRACHT
Je bent op zoek naar effectieve vormen van feedback en wil deze integreren in je onderwijs. In deze  
workshop leer je op welke momenten in het leerproces je feedback kunt geven en wanneer het meerwaarde 
heeft om leerlingen direct feedback te geven terwijl ze een opdracht maken. De nadruk ligt op het vormgeven 
van je opdracht in de online tool 'Formative'. Na deze workshop weet je wat de mogelijkheden zijn binnen 
deze tool en wat je met de resultaten kunt voor de invulling van je lessen. 

DOEL VAN DE OPDRACHT
Je ontwikkelt een werkblad of toets om formatief de kennis en vaardigheden van leerlingen te evalueren. 

BENODIGDE HARDWARE (BIJVOORBEELD EEN TABLET OF LAPTOP)
•  Internet, laptop of pc, tablet is minder geschikt om een Formative te maken. Tablet is wel geschikt om  

een Formative af te nemen.
• Leerlingen hebben een tablet of laptop nodig met een recente browser en internet.

ANDERE BENODIGDHEDEN
• Kies een van de vier niveaus waarop je feedback kunt geven volgens Hattie

1. Taakgerichte feedback is gericht op het uitvoeren van de taak.

2. Procesgerichte feedback richt zich op het onderliggende proces die aan de taak ten grondslag ligt. 

3. Zelfregulerende feedback gaat over de wijze waarop studenten hun handelen monitoren en reguleren.

4. Persoonsgericht feedback is gericht op de ‘persoon’ van de student. 

•  Een onderdeel uit je eigen lespraktijk. Hiervoor ga je een werkblad, een toets of een huiswerkopdracht 
maken a.d.h.v. één van de feedbackniveaus. 

• Kickstarter Formative 

VOORKENNIS
• Je weet dat formatief evalueren op allerlei momenten tijdens het leren ingezet kan worden. 
• Je weet hoe je feedback richting leerlingen formuleert.

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN MET FORMATIVE



STAPPENPLAN
1.  Bepaal het doel en moment van de formatieve evaluatie.  

Denk aan de vier niveaus waarop je feedback kunt geven.
2.  Bepaal of en hoe de mogelijkheden binnen Formative meerwaarde hebben op je lesdoel en het moment 

van evalueren. 
3.  Bepaal de vorm waarin je de formatieve evaluatie wilt gieten. Kies je voor een werkblad, een toets, een 

huiswerkopdracht.
4.  Maak in Formative een nieuwe formatieve opdracht. Formative slaat alles vanzelf op. Gebruik hiervoor  

de Kickstarter.
5. Test je Formative via de optie ‘Preview’.
6.  Wijs je Formative toe aan één of meerdere klassen of aan ‘Guest Students’. Deel de gastcode met je 

leerlingen.
7.  Bepaal wat je wilt bereiken met formatief evalueren. Welke feedback geef je via Formative en welke  

feedback geef je liever in gesprek met de leerling. Wat kun je hiermee in de inrichting van de les?  
Denk aan extra uitleg, vervolg/verdiepende opdrachten, je klas in groepen delen om gedifferentieerd  
les te geven enz. 

8.  Neem de Formative af en volg in realtime de voortgang via ‘View Responses’. Zorg dat de leerlingen  
voor dat ze met de Formative aan de slag gaan, weten wat het doel is van deze Formative.

TIPS
•  Per leerling heb je de mogelijkheid om in te zoomen op resultaten en direct te reageren via de chatfunctie 

of door gewoon naar de leerling toe te lopen.
• Gesloten opdrachten kijkt Formative automatisch voor je na.
• Resultaten kun je altijd terugvinden in Formative of exporteren naar een CSV-bestand of Google Sheets.
• Via Upload/Transform kun je bestaande Word/PDF-documenten hergebruiken en interactief maken.
•  Bouw mogelijkheden in je Formative in waarmee leerlingen kunnen aangeven hoe comfortabel ze zich 

voelen bij de inhoud en het niveau. Ook dat kan waardevolle feedback zijn!
•  Verdiep je verder in Formative met de gratis Spons leerlijn van Formative.  

https://www.spons.nl/57525/formative-maak-digitale-formatieve-toetsen 


