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‘Wat is formatief toetsen? ’
de toetsrevolutie



‘Formatief handelen en 
functioneel toetsen’



#3 
FORMATIEFHA
NDELEN



Waardoor onthouden leerlingen iets beter?

https://www.researchgate.net/publication/5574966_The_Critical_Importance_of_Retrieval_for_Learning

A. Alles bestuderen en toetsen (ST)

B. Wat je niet wist nogmaals bestuderen, maar alles blijven toetsen (SnT)

C. Alles steeds bestuderen, maar wat je eerder niet wist toetsen (STn)

D. Wat je niet wist nogmaals bestuderen, en alleen dat toetsen (SnTn)

(40 woorden leren)



Na vier keer
bestuderen/toetsen
kan iedereen het….



Maar na een week…



Test-effect (of terughaal-effect)

Maar na een week…
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Noodzakelijke, 
doelgerichte

activiteit
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(Terughalen)

(Knooppunt)





Cyclus van formatief handelen

Noodzakelijke, 
doelgerichte 

activiteit

Waar staan we 
nu?

Wat moet er nu gebeuren?Wat betekent dit?

(Feedback)



Cyclus van formatief handelen

Timing van fase 2

1) Cyclus van formatief handelen is kort:
1) Meerdere keren per les afronden

2) Binnen een les afronden

3) Max. binnen twee lessen afronden

2)Waarom?
1) Feedback blijft hierdoor klein en daardoor te

behappen

1) Mogelijkheid tot iteratieve feedback

2) Succeservaringen motiveren

3) Alleen een korte cyclus heeft impact.



Cyclus van formatief handelen

Co-regulatie!

• Leerlingen raken meer 
‘feedbackgeletterd’ als ze zelf 
iets te kiezen hebben.



http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/Paginas/Hoe-weet-ik-waar-mijn-leerlingen-staan.aspx



http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/Paginas/Hoe-weet-ik-waar-mijn-leerlingen-staan.aspx

Een ding dat ik 

al wist

Twee vragen 

waar ik graag 

een antwoord 

op krijg

Drie dingen die 

ik in deze les 

heb geleerd

Activiteit Drie-twee-een



http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/Paginas/Hoe-weet-ik-waar-mijn-leerlingen-staan.aspx

Activiteit Wisbordjes



Verbindingswoorden

Werken bij Albert Heijn is altijd gezellig en levert je heel wat op. Maar
we begrijpen ook dat je tijd wilt overhouden voor vrienden, sporten en 
school. Daarom kun je bij ons al aan de slag in een bijbaan vanaf zes 
uur per week. Er is altijd wel een geschikt moment te vinden, want onze 
winkels en Pick up Points zijn vaak zeven dagen per week open tot acht, 
negen of tien uur 's avonds. En er is er altijd wel één bij jou in de buurt. 



Jim Court (1999)

Welke krachten werken er?



Exit ticket (uitgangspas)

Exit ticket ‘Lijndiagram’



Meerkeuze

Wanneer water kookt, dan zijn er grote bellen in het water. Waar 
bestaan die uit?

a) Lucht

b) Warmte

c) Stoom

d) Zuurstof en waterstof



Online?

• Kahoot.it

• Goformative.com

• Plickers.com

• Socrative.com

• Etc….



Vereisten

• Alle leerlingen tot denken bewegen;

• Snel antwoorden kunnen interpreteren (binnen 30 seconden);

• Informatie moet dezelfde les toepasbaar zijn (of de volgende
les);

• Meerkeuze is de minste optie.



Vraag (H/V 2)

Teken A (-3,1), B(3,-2) en C (4,3)
Kleur alle punten rood waarvan de afstand tot A meer dan 3 is, 
en de afstand tot B minder dan 5.















1) Feedback kan lopen van leraar tot leerlingen of 
andersom, en is een DIALOOG!

2) Feedback moet leiden tot volgende stap: 
‘doelgerichte activiteit’

3) Feedback… 
1) Is gekoppeld aan doelen, criteria, standaarden

2) Moedigt aan tot reflectie

3) Feedback leidt tot een verbeterstap

4) Stimuleert zelfsturing

Feedback begrijpen

https://unbtls.ca/teachingtips/feedbackthatimprovesperformance.html



Wat is beter voor het leren op de lange
termijn?

1) Feedback na iedere gemaakte opdracht?
2) Feedback na alle gemaakte opdrachten?
3) Geen feedback

Fyfe & Rittle _johnson (2017)





Feedback moet tot actie (kunnen) leiden

1) Goed of fout
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Feedback moet tot actie (kunnen) leiden

1) Goed of fout
2) Goed of fout, en dit is wat je nu moet gaan doen.
3) De leerling aan het denken zetten over hoe te verbeteren.



Punt van overweging: 
waar kan leerling meer informatie/hulp vandaan halen?

https://unbtls.ca/teachingtips/feedbackthatimprovesperformance.html



Laat leerlingen altijd, altijd, altijd 

iets doen met ontvangen feedback

DE GOUDEN REGEL VAN FORMATIEF HANDELEN!
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• https://improvingteaching.co.uk/2014/02/09/what-if-you-marked-
every-book-every-lesson-reinventing-the-feedback-wheel/



Gebruik een andere kleur pen (Blauw of Zwart)

Rood Maak een volgende zin af:

Henry VII controleerde baronnen door…
Hij loste zijn geldproblemen op door…
Hij hield Engeland veilig van andere landen door…
Henry VIII nam ook de … over tot…

Oranje Je hebt veel al uitgelegd, maar niet alles.
Zorg ervoor dat je het volgende hebt uitgelegd: geld, de legers van de baron, andere landen (welke), en de 
huizen van York en Lancaster verenigen.

Groen Welke problemen bleven er nog over voor de Tudors?



Niet doen… Wel: De leraar… Wel: De leerling…
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het hele werk
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Minder werk EN meer resultaat
Leerlingen activeren met feedback

Niet doen… Wel: De leraar… Wel: De leerling…
In een gemaakte opdracht allerlei opmerkingen 

schrijven en een algeheel oordeel geven over 
het hele werk

Schrijft opmerkingen in de opdracht. Schrijft zelf een algehele beoordeling van het 
werk en geeft twee sterke punten en een 

onderdeel om te verbeteren. 

In een gemaakte opdracht allerlei opmerkingen 
schrijven en een algeheel oordeel geven over 

het hele werk

Schrijft een algehele beoordeling. Geeft in de opdracht aan waar de sterke kanten 
zichtbaar worden en waar verbeteringen 

gemaakt moeten worden.

Uitgebreid commentaar opschrijven Geef een sterke kant en een ding dat 
mogelijkerwijs verbeterd kan worden.

Probeert het ene geadresseerde punt te 
verbeteren.

Naast goede dingen in het werk schrijven ‘Dit 
heb je goed gedaan want…’

Plaats twee vinkjes naast de goede delen van 
het werk.

Noteert de reden voor de twee vinkjes.

Iedere vraag nakijken. Kijkt alleen de gemarkeerde vragen na. Geeft door middel van markeren bij zichzelf (of 
bij een klasgenoot) aan waar hij de meeste hulp 

nodig heeft. 

Bij elke opdracht dezelfde uitleg opschrijven, 
als dezelfde fout door veel leerlingen gemaakt 

is.

Bespreekt de vraag in de klas. Schrijft zelf het juiste antwoord op.

Een volledige oplossing schrijven als de leerling 
de vraag fout heeft.

Schrijft alleen een hint, of de volgende stap op. Probeert de opdracht nu beter te doen.

De opdracht corrigeren als de leerling een klein 
foutje heeft gemaakt

Schrijft WGHM? (Wat gaat hier mis). Of LDV! 
(Lees de vraag!)

Probeert de opdracht nu beter te doen.

Alleen wat meer uitgewerkte opdrachten 
nakijken

Bespreekt Initiële opzetten/ of halffabricaten 
voor de opdracht in de klas voordat ze worden 

ingeleverd.

Levert uiteindelijk  geen half werk in!

Een opdracht teruggeven en dan meteen 
verder gaan met het volgende onderdeel…

Vraagt de leerling om een vink te zetten naast 
opmerkingen die ze snappen en een vraagteken 
naast het commentaar dat ze niet snappen (om 
zo leerlingen te trainen om actief feedback te 

verwerken). Laat leerlingen in paren de ? 
oplossen, voordat ze het aan jou vragen.

Gaan aan de slag met je geschreven feedback, 
en gaan daarna verder met een doelgerichte 

opdracht.



Even samenvatten…

Waarvoor gebruiken:
1) Voorkennis aanwezig? En activeren.
2) Tijdens je instructie voortgang bekijken.
3) Tijdens het zelfstandig werken.
4) Ter voorbereiding van de volgende les.

Waarop letten:
1) Geen administratie!
2) Niet per se individuele, gepersonaliseerde feedback
3) Informatie snel kunnen interpreteren.
4) Vaker per les doen.
5) Probeer leerlingen zelf zoveel mogelijk te laten doen.
6) Cyclus moet uitmonden in handelen



4 Effectieve onderwijsontwerptypes
Link

https://www.bol.com/nl/p/designing-effective-feedback-processes-in-higher-education/9200000115349443/?bltgh=s0ytf9JnUJk6OQ1iOIpI1A.1_4.5.ProductTitle


Wat betekent dit?



Wat betekent dit?

Een
neus
voor
kwaliteit



#2 
Neus voor
kwaliteit
ontwikkelen

4. Inleiding op de taak
(pre-task-guidance)



Lesdoel op het 
bord?
Je moet van een lineaire tabel 

een grafiek kunnen tekenen 

wanneer alle getallen positief zijn



Verhelderen
Leerdoel

Je moet van een lineaire tabel een grafiek kunnen tekenen 

wanneer alle getallen positief zijn

Tabel goed 

berekend

Assen 

met 

liniaal

Namen 

bij assen

Zo nodig 

zaagtand

Getallen 

bovenin tabel 

onderin 

assenstelsel

Gelijke 

stapgrootte

(1cm=….)

Verticale 

as begint 

bij 0

Twee 

punten 

getekend

Rechte 

lijn 

tussen de 

punten

Check in 

het 

midden?

Kwaliteitscriteria



www.rubricsmaken.nl



• Leerlingen gaan een boekenpitch over een
gelezen boek maken (havo-3);

• Ze kijken eerst drie voorbeelden van Kluun, 
Cronenberg en Giphart.

• Ze schrijven zelf vier kwaliteitscriteria op.

• In groepjes uitwisselen en verwerken.

• Daarna klassikale verwerking

Communiceren



Resultaat (met gedeeld eigenaarschap)
Categorie Kwaliteitscriteria Weging

Houding Rechtop zelfverzekerd

Gebaren

Klas inkijken

20 20 20 20

Inhoud Opbouw

Korte samenvatting

Cliffhanger

Thema (theorie)

30 30 40 30

Taalgebruik Begrijpelijke woorden

Articuleren vlot praten

Enthousiast (niet te) goede argumenten

Hard genoeg praten 

20 20 10 20

Presentatie Aandacht voor humor en originaliteit

Stemgebruik

30 30 30 30

Voorbeeld van Gerdineke van Silfhout



Fase 1: opstellen, verhelderen en
communiceren van leerdoelenSuccescriteria opstellen helpt:

1) Standaarden waaraan leerlingen succes kunnen afmeten.

2) Bieden vertrouwen omdat ze leerlingen inzicht geven in wat ze kunnen, en 
waar ze zich nog moeten ontwikkelen

3) Zijn noodzakelijk voor het geven van (peer-)feedback en om prestaties te 
beoordelen.

Tip #1: gebruik actieve werkwoorden om zo concreet observeerbaar gedrag te 
benoemen

Tip #2: Gebruik voorbeelden van leerlingwerk om een dialoog met de klas aan 
te gaan over kwaliteit en om succescriteria vast te stellen. 

Tip #3: Niet teveel criteria (<10)

Even samenvatten…



Punten om op te letten bij implementatie

• Begin bij effectieve didactiek, toetsprogramma volgt later;

• Kom tot duidelijke, meetbare definitie van wat formatief handelen is;

• Formatief handelen is een expertvaardigheid, (vak-)kennis is van 
belang;

• Maar ook klassenmanagement, en een veilige sfeer.

• Ambitie is makkelijk. Implementatie vereist lange adem;

• Organiseer bottom-up, met een stip op de horizon.


