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LEERDOELEN
De deelnemers:
•

Hebben inzicht in het concept formatief toetsen

•

Kennen de 5 strategieën van formatief toetsen

•

Krijgen inzicht in docent vaardigheden nodig voor formatief
toetsen

•

Krijgen inzicht in hoe formatief toetsen is in te zetten in de
praktijk
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Voorkennis en
theoretisch kader

3

FORMATIEF TOETSEN: WAT IS HET?
•
•

Wat is formatief toetsen?
Welke kernwoorden (maximaal 5) zou u willen gebruiken om
formatief toetsen te omschrijven?

•
•

Ga naar www.menti.com
Gebruik de code 46 76 68
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FORMATIEF TOETSEN
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BALANS……
ER WORDT (TE) VEEL GETOETST!

Formatief toetsen heeft als doel informatie te
geven aan de docent en leerlingen over de
mate waarin de stof al wel of niet beheerst
wordt. Deze informatie kan worden gebruikt als
feedback om het leerproces waar nodig bij te
sturen

Toetsen als startpunt van leren!
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FORMATIEF TOETSEN: DEFINITIE
• Definitie: het gebruik van toetsen om informatie te verkrijgen over het
onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven (Bennett, 2011; Black &
Wiliam, 2009).
• Waarom belangrijk: kan leiden tot betere leerresultaten leerlingen
(Bennett, 2011; Black & Wiliam, 2009).
• Feedback speelt cruciale rol (Sadler, 1989; Van der Kleij, Vermeulen,
Schildkamp & Eggen, 2015).
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FORMATIEF TOETSEN: 5 STRATEGIEËN
Waar werkt
de leerling naar toe?

Informatie
verzamelen

Docent

Mede‐
leerling

Hoe komt
de leerling naar de
gewenste situatie?

Waar staat
de leerling nu?

Leerdoelen en
succescriteria

Feedback

Peer assessment

Self‐assessment
Leerling
(Black & Wiliam, 2009)
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LEERDOELEN EN SUCCESCRITERIA
• “Starting with the end in mind” (Covey, 1989)
• Leerdoelen: wat we willen dat leerlingen leren (niet wat ze doen!)
• Specifiek
• Ambitieus
• Passend bij de groep
• Succescriteria: de criteria die we gebruiken om te beoordelen of leeractiviteiten
waaraan leerlingen deelnamen succesvol zijn.
• Samen met de leerling een ‘neus voor kwaliteit’ ontwikkelen
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INFORMATIE VERZAMELEN OVER LEREN
• Je kunt pas de juiste informatie verzamelen als de doelen en succescriteria
helder zijn.
• Je verzamelt informatie over wat een leerling weet of kan: het feit dat je er
onderwijs over hebt gegeven wil nog niet zeggen dat de leerling het geleerd
heeft.
• Verschillende vormen van informatie verzamelen, zowel formeel als informeel
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INFORMATIE VERZAMELEN: TOETSING!

Informeel informatie
verzamelen over het
leerproces, bv.:
vragen,
discussies,
observeren
Assessment for Learning (AfL)

Formeel informatie
verzamelen over het
leerproces, bv.:
proefwerken,
SO’s
Enquêtes
Opbrengstgericht werken (OGW)
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FEEDBACK/ACTIE ONDERNEMEN
• Het geven van feedback over de voortgang van het leren
• Correctieve feedback: het corrigeren van misconcepties en strategieën
• Bevestigende feedback: het laten weten aan de leerling dat hij/zij op het juiste
spoor zit
• Feedback moet:
• Stimuleren tot nadenken (over prestaties en leren)
• Informatie bevatten over hoe naar de gewenste situatie te komen (echter,
niet de oplossing geven, leerlingen zelf de tijd en kans geven te verbeteren)
• Verwerken van de feedback door de leerling moet meer tijd kosten dan het
geven van de feedback door de docent
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PEER ASSESSMENT
• Studenten kunnen van elkaar leren
• Peer feedback: elkaars werk van feedback voorzien: niet om te beoordelen, maar
om te verbeteren
• Vaardigheden waarin studenten getraind moeten worden; toepassen van
leerdoelen en succescriteria, hoe geef je feedback, hoe stel je vragen etc.
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SELF‐ASSESSMENT
• Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leren
• Zelfregulatie en motivatie:
• Leeractiviteiten koppelen aan persoonlijke doelen (leerdoelen en succes
criteria)
• Het verbinden van het doen van moeite aan succes (feedback)
• Studenten hun eigen werk laten plannen (metacognitie)
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Formatief
toetsen in uw
eigen praktijk
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FORMATIEF TOETSEN IN EIGEN LESPRAKTIJK
• Vragenlijst formatief toetsen voor docenten en leerlingen
• Vul het onderdeel ‘leerdoelen en succescriteria’ van de
vragenlijst in (5 minuten)
• Vergelijk en bespreek de antwoorden
• Sterke punten
• Verbeterpunten
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ONDERZOEK UNIVERSITEIT TWENTE
(bijna)
nooit
<10%

soms
25%

regelmatig
50%

zeer
vaak
75%

(bijna)
altijd
>90%

Gebruikte strategieën voor formatief toetsen volgens docenten en leerlingen
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STARTEN MET LEERDOELEN EN SUCCESCRITERIA
Waar werkt
de leerling naar toe?

Informatie
verzamelen

Docent

Mede‐
leerling

Hoe komt
de leerling naar de
gewenste situatie?

Waar staat
de leerling nu?

Leerdoelen en
succescriteria

Feedback

Peer assessment

Self‐assessment
Leerling
(Black & Wiliam, 2009)

18

9

31‐10‐2019

LEERDOELEN EN SUCCES CRITERIA
• Uit onderzoek (o.a. onze eigen pilot, 2018) blijkt dat het bepalen en delen van
leerdoelen en succes criteria niet (goed) wordt uitgevoerd.
• Echter, dit is cruciaal voor:
• leerlingen betrekken en motiveren
• begrijpen en geven van feedback
• eerste stap naar zelfregulatie
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OPDRACHT
• We gaan drie video's bekijken m.b.t. leerdoelen en succescriteria
• Beantwoord de volgende vragen:
1.
Welke activiteiten voert de docent uit?
2.
Welke activiteiten voeren de leerlingen uit?
3.
Hoe zorgt de docent voor eigenaarschap bij leerlingen?
4.
Wat is de beste uitvoering (of elementen uit de video's) van de drie en
waarom? Maak een top drie (ranking).
5.
Denk na over hoe u ervoor kunt zorgen dat de leerdoelen en succescriteria
helder zijn voor uw leerlingen

• Werkvorm: In groepen van vier/vijf

20

10

31‐10‐2019

Video 1 (Bron training SLO en UT)
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Video II (bron: SLO)
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Video III: https://www.youtube.com/watch?v=Vrtt3PMD5Ro
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OPDRACHT
• N.a.v. de drie video’s
• Beantwoord de volgende vragen:
1.
Welke activiteiten voert de docent uit?
2.
Welke activiteiten voeren de leerlingen uit?
3.
Hoe zorgt de docent voor eigenaarschap bij leerlingen?
4.
Wat is de beste uitvoering (of elementen uit de video's) van de drie en
waarom? Maak een top drie (ranking).
5.
Denk na over hoe u ervoor kunt zorgen dat de leerdoelen en succescriteria
helder zijn voor uw leerlingen

• Werkvorm: In groepen van vier/vijf
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STAPPEN WERKEN ALLEEN IN SAMENHANG!
Waar werkt
de leerling naar toe?

Informatie
verzamelen

Docent

Mede‐
leerling

Hoe komt
de leerling naar de
gewenste situatie?

Waar staat
de leerling nu?

Leerdoelen en
succescriteria

Feedback

Peer assessment

Self‐assessment
Leerling
(Black & Wiliam, 2009)
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ÉÉN GROOT IDEE!
Waar werkt
de leerling naar toe?

Waar staat
de leerling nu?

Hoe komt
de leerling naar de
gewenste situatie?

Docent

Mede‐
leerling

Bewijs verzamelen over het leren van
leerlingen en op basis hiervan de
dagelijkse lespraktijk aanpassen om
tegemoet te komen aan de behoefte van
leerlingen.

Leerling
Op basis van Black & Wiliam (2008) en Wiliam (2011)
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