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Het begrip
Formatief evalueren

Evalueren kan twee functies hebben. Bij summatief evalueren, 
worden toetsen gebruikt als afsluiting of als conclusie van het leren. 

Kneyber, R., & Sluijsmans, D. (2016)

Bij de tegenhanger ervan, formatief evalueren, worden toetsen 
tijdens het leerproces gebruikt om het leren verder te helpen, 
om het leren te vormen.

Formatief Toetsen: Gebruiken van toetsen om informatie te 
verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te 
geven (Bennett, 2011; Black & Wiliam, 2009).



Het begrip
Formatief evalueren

Evalueren kan informeel en/ of formeel zijn:



https://jvremoortere.wordpress.com/



wash-back effect (Alderson & Wall, 1993) 





Latijnse School in Nijmegen



Nationaal Onderwijsmuseum (Dordrecht)



De wet op het voortgezet onderwijs (1962)



http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2016-08-01



operation.education.com



Hattie (2009)

Regelmatig toetsen



Summatief Evalueren
Het kan anders

● Een norm is niet altijd een wet.

● Feedback is essentieel voor het leren. 

● Brooklyn Free School



Brooklyn Free School



Summatief Evalueren
Het kan anders

● Een norm is niet altijd een wet.

● High Tech High

● Feedback is essentieel voor het leren. 

● Most Likely to Succeed

● Brooklyn Free School



High Tech High



Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & van der Vleuten, C. P. M. (2013). 



wash-back effect (Alderson & Wall, 1993) 



https://jvremoortere.wordpress.com/



Formatief Evalueren
In het kort

● Sociaal-constructivistisch

● Evalueren is een continu proces

● Fouten maken mag

● Leerlingen worden betrokken

● Leren staat centraal

Lev Vygotski (1896 - 1934)





Formatief Evalueren
Fasen

● 1. Verwachtingen communiceren [feedup]

● 2. Informatie ontlokken

● 3. Informatie interpreteren

● 4. Communiceren met studenten (leerlingen) [feedback]

● 5. Vervolgacties: Onderwijs aanpassen [feedforward]



http://www.wur.nl



Fasen Formatief Evalueren
Fase 1: Verwachtingen communiceren [feedup]

● Wat moet je als leerlingen kennen en kunnen?

● Hoe kan ik verder komen?

http://www.vernieuwenderwijs.nl/rubrics-klas-zo-ga-er-mee-aan-slag/

● Heldere leerdoelen en succescriteria: Learning Progression



Maatschappijkunde.nl



Fasen Formatief Evalueren
Fase 2: Informatie ontlokken

● Opzet methodieken om aan leerdoelen te werken

● Formeel en informeel reacties verzamelen

● Klassenklimaat: fouten maken mag!



Fasen Formatief Evalueren
Fase 3: Informatie interpreteren

● Analyseren ‘antwoorden’ (werk) leerlingen

● Leerlingen analyseren eigen werk



Fasen Formatief Evalueren
Fase 4: Communiceren met studenten (leerlingen) [feedback]

● Leerlingen feedback geven

● Sturing geven aan self- en peer assessment

● Feedback op verschillende niveaus  

Hattie (2009)

Fase 1

Fase 4



Een feedbackmodel om leren te bevorderen (Hattie & Timperley, 2007, p. 87)



Fasen Formatief Evalueren
Fase 5: Vervolgacties: Onderwijs aanpassen [feedforward]

● Zet een verbeterplan in werking (met de leerlingen)

Basisactiviteiten in formatief toetsen (Black & Wiliam, 2009; p. 8) 



Formatief Evalueren
Voorwaarden

● Duidelijke missie en visie

● Een gedeelde cultuur 

● De juiste middelen

● Duidelijke taken en verantwoording (organisatie)

● Resultaten: wat verwacht je? Wat doe je er mee?



Formatief Evalueren
Meerwaarde

● Meer inzicht in leerbehoeften en prestaties leerlingen

● Intensief contact met leerlingen

● Duidelijk verhaal achter cijfers (ouders)

● Meer inzicht in docentvaardigheden

● Meer kans op succes (leerlingen)

● Verhogen zelfregulatie (leerlingen)



Formatief Evalueren
Concrete tips

● Geef duidelijke feedback

● Organiseer dialogen

● Organiseer peer- en self-assessment

● Stel effectief vragen 

● Gebruik beoordelingsrubrieken

● Gebruik summatieve evaluaties formatief

● Zie een toets niet als eindpunt



Leren zichtbaar maken



 Controleren of informeren?



Literatuur
Wat zijn inspiratiebronnen?



Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

● @wesselpeeters

● @vernieuwendwijs

● wessel@vernieuwenderwijs.nl 

vernieuwenderwijs.nl


