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Formatief handelen doe je zo! 

Gerdineke van Silfhout

g.vansilfhout@slo.nl

Theoretisch model formatief evalueren

2

Waar werkt de leerling 
naartoe?

Waar is de leerling nu? Hoe komt de 
leerling naar de 

gewenste situatie?

Leraar

Mede-
leerling

Leerling

1. Verhelderen 
van leerdoelen en 
delen van criteria 
voor succes
Begrijpen en 
delen van 
leerdoelen en 
criteria voor 
succes
Begrijpen van 
leerdoelen en 
criteria voor 
succes

2. Realiseren van 
effectieve discussies, taken 
en activiteiten die bewijs 

leveren voor leren

3. Feedback geven 
gericht op verder 

leren

4. Activeren van leerlingen als belangrijke 
informatiebronnen voor elkaar

5. Activeren van leerlingen in het stimuleren  
van eigenaarschap over het eigen leren

Figuur 1: Vijf strategieën van formatief evalueren (Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005).
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Nog een model Formatief evalueren
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De formatieve toetscyclus: Gulikers & Baartman, 2017.

Vergelijking theoretische modellen

4

• Turn & talk: geef aan wat volgens jullie de sterke punten zijn 
van beide modellen.



SOK-congres 29 november 2019 3

Leerdoelen en succescriteria verhelderen
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De formatieve toetscyclus: Gulikers & Baartman, 2017.

Waarom zijn leerdoelen en succescriteria van belang?

Voorwaardelijk voor alle volgende stappen in formatief 
evalueren:
• leerlingen betrekken en motiveren
• het kunnen geven en begrijpen van feedback
• eerste stap naar zelfregulatie

Uit onderzoek blijkt dat deze fase niet of niet goed wordt 
uitgevoerd (o.a. Gulikers & Baartman, 2017).
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- Leerdoelen: wat leren leerlingen voor een langere periode of thema?
- Generiek: Ik kan werken volgens een stappenplan dat nodig is voor een 

bepaalde handeling in een bepaalde situatie.

- Specifiek: Ik kan een appelflap maken met een eenvoudig recept.

- Specifiek: Ik kan een baby in bad doen door een passend stappenplan te volgen. 

- Generieke leerdoelen: werken aan groei in een doorlopende leerlijn
- Nodig om diep leren te stimuleren door herhaling en verdieping over leerjaren.

- Specifieke leerdoelen: invulling in context (leerjaar, vak, etc.)
- Geeft leerlingen houvast gedurende kortere perioden

Wat zijn leerdoelen?

9

Wat zijn succescriteria?

- Standaarden beschreven in concreet en observeerbaar gedrag op basis 
waarvan je succes kunt afmeten

- John Hattie: lesgeven zonder leerdoelen gaat nog wel. Leren zonder 
succescriteria is 'hopeless' -> zonder succescriteria geen feedbackfase, 
geen zelfreflectie, geen zelfregulering mogelijk

10
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• Ontwerp met leerlingen een (single-point) rubric, waarin helder
wordt wat de verwachtingen zijn voor een bepaalde prestatie (proces
of product). Een rubric maakt het mogelijk om helder te maken wat 
de criteria zijn en ook daar eventueel verschillende niveaus aan te
verbinden.

Turn & talk: wat zijn de voor- en nadelen van rubrics?

Voorbeelden

Samen verhelderen a.d.h.v. voorbeelden
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See https://www.cultofpedagogy.com/single-point-rubric/

• Ontwerp met leerlingen een (single-point) rubric, waarin helder
wordt wat de verwachtingen zijn voor een bepaalde prestatie (proces
of product). Een rubric maakt het mogelijk om helder te maken wat 
de criteria zijn en ook daar eventueel verschillende niveaus aan te
verbinden.

• Samen opstellen óf voorbeelden met gegeven criteria bekijken.

Voorbeelden



SOK-congres 29 november 2019 8

15

• Leerdoel: Ik kan van een lineaire tabel een grafiek tekenen wanneer 
alle getallen positief zijn

Altijd mee beginnen?
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Hoe kun je dan leerdoelen en succescriteria delen met impact?

• Onderwijzen zonder leerdoelen gaat nog wel. Leren 
zonder succescriteria is 'hopeless' (Hattie)

• Voorbeelden zijn cruciaal voor het verhelderen, delen en 
begrijpen van leerdoelen en succescriteria. Ze kunnen 
boodschappen overbrengen over hoe kwaliteit eruit ziet 
zoals niets anders kan (Sadler, 2002)...

• Actieve deelname van alle leerlingen is daarbij van 
belang...

• Fase 1 kost tijd maar betaalt zich terug: dieper leren + 
eigenaarschap...

Fase 2 en 3
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De formatieve toetscyclus: Gulikers & Baartman, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM
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Toetsen: informatie verzamelen 

19

Informeel informatie
verzamelen over het 
leerproces, bv.:
vragen in de klas,
discussies in de klas,
observeren

Formeel informatie 
verzamelen over het 
leerproces, bv.:
proefwerken, so’s,
examens, externe
toetsen

• Versie 1

Welke zijn levend?
A. Steen

B. Kat

C. Tafel

D. Vogel

• Versie 2

Welke zijn levend?
A. Gras

B. Bus

C. Computer

D. Boom

Rijke vragen stellen
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Een vergelijking 

Een tegenstelling

Het woordje: zou

Is een vleermuis 
een zoogdier?

Waarom is een
vleermuis een zoogdier en 

een pinguïn niet?

Is 13 een even getal? Waarom is 13 een 
oneven getal?

Wat is de bedoeling  van 
‘een stille tocht’?

Wat zou de bedoeling  
van ‘een stille tocht’ 

kunnen zijn?

Rijke vragen stellen

Concept checks

• Visuele formats, snelle diagnose, snelle feedback
https://slo.nl/@12540/formatieve-evaluatie-0/

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1dLJqbvKAhWCPRoKHdPvBO0QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/felt.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcL3_Ott33Rpy-1EfvIXjlf7nagg&ust=1453480033400386
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1dLJqbvKAhWCPRoKHdPvBO0QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/felt.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcL3_Ott33Rpy-1EfvIXjlf7nagg&ust=1453480033400386
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1dLJqbvKAhWCPRoKHdPvBO0QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/felt.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcL3_Ott33Rpy-1EfvIXjlf7nagg&ust=1453480033400386
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1dLJqbvKAhWCPRoKHdPvBO0QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/felt.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcL3_Ott33Rpy-1EfvIXjlf7nagg&ust=1453480033400386
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1dLJqbvKAhWCPRoKHdPvBO0QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/felt.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcL3_Ott33Rpy-1EfvIXjlf7nagg&ust=1453480033400386
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1dLJqbvKAhWCPRoKHdPvBO0QjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/felt.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcL3_Ott33Rpy-1EfvIXjlf7nagg&ust=1453480033400386
https://slo.nl/@12540/formatieve-evaluatie-0/
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Conclusies trekken: weten wat de uitkomsten kunnen zijn

Fase 4 en 5

24

De formatieve toetscyclus: Gulikers & Baartman, 2017.
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Feedback-decision-tree (Harry Fletcher-Wood)
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Peer feedback a.d.h.v. succescriteria

• Herhaling van fase 1 (fase 1 moet doorlopen zijn)

• Eigen of andermans werk

• Gebruik van (zelf opgestelde) criteria

Talen: coderen van feedback

Als leerlingen een tekst hebben geschreven, geeft de leraar geen score 
of oordeel in de vorm van goed/niet goed, maar gebruikt codes voor
criteria en noteert dit voor de zin/alinea (bijv. bij het rapporteren over 
een proefje of codes voor grammatica- en spellingsregels).
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Variant geschiedenis

Leerlingen kiezen in tweetallen uit een thema 10 gebeurtenissen die zij
belangrijk vinden. Ze noteren die op 10 kaartjes. Op de achterkant
zetten ze het jaartal. Ze wisselen hun kaartjes uit met een ander duo. 
Het andere duo probeert de kaartjes in goede volgorde te leggen. Als
ze klaar zijn, draaien ze de kaartjes om en checken ze hun volgorde. De 
leraar loopt rond en stelt alleen vragen.

Denken-delen-uitwisselen

Hoe ziet feedback geven en ontvangen hier uit?
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Feedback als zoektocht

• Leraar bespreekt met leerlingen het gemaakte werk (overhoring met 
meerkeuzevragen).

• Leerlingen kijken werk van elkaar na.

• Ze noteren op het blaadje alleen het aantal gemaakte fouten.

• Op een apart blaadje maken ze het persoonlijke nakijkmodel.

• De leerlingen krijgen alleen het aantal gemaakte fouten terug en 
zoeken hun eigen fouten. De leraar loopt rond.

• Als ze die gevonden hebben, gaan ze naar de nakijker voor "het 
antwoordmodel"

Feedback door leraar en (mede)leerling

Feedback moet:
1. altijd leiden tot een vervolgactie -> leerlingen moeten er z.s.m. 

iets mee
2. gekoppeld zijn aan de leerdoelen en succescriteria (behapbaar)
3. richting geven aan hoe te verbeteren
4. denken én actie veroorzaken (zweet op goede rug)
5. niet enkel gericht zijn op persoon, maar op taak, proces en 

zelfregulatie
6. bruikbaar zijn voor een nieuwe taak in een nieuwe context
7. binnen een leerlijn zijn ingebed

32
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FE-scan

• Bekijk de criteria van de verschillende fasen.

• Bespreek in groepjes van 3 of 4:
• Welke voorbeelden van FE herken je in je eigen praktijk?

• Welke voorbeelden uit jouw eigen praktijk kun je met je collega's delen?

• Bij welke fase(n) zie jij nog de meeste ontwikkeling voor jezelf?

• Waar zou je volgende week mee aan de slag willen gaan?

Formatiefevalueren.slo.nl

• Bekijk bijv. de FE-scan met je team/vaksectie 

• Observeer lessen bij elkaar a.d.h.v. de lesobservatietool

• Speel het spel Gemeenschappelijke taal

• ...
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