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Ed van den Berg, Emiel de Kleijn, Gerdineke van Silfhout / SLO

Formatief evalueren 
Leerlingen leren reflecteren in de scheikundeles

Een belangrijk doel van onderwijs is dat leerlingen zich bewust worden van wat ze al wel of 
nog niet weten en kunnen en dat ze meesturen bij hun eigen leerproces. We geven enkele 
voorbeelden hoe formatief evalueren daarbij kan helpen.

Een snelle en bekende – maar onvoldoende gebruikte – 
manier is werken met een ‘exit ticket’. Een voorbeeld: een 
minuut voor de bel gaat, maken leerlingen één zin af die 

wordt gekozen uit het volgende rijtje dat uiteraard aangevuld 
kan worden met andere zinnen. Het antwoord wordt gegeven 
op een afgescheurd stukje papier of digitaal via bijvoorbeeld 
Padlet. 
 Ik heb geleerd dat ….
 Wat ik moeilijk vond vandaag is ….
 Ik begrijp nog niet dat ….
  Het meest interessante in de les van vandaag was ....
 Ik heb nog meer oefening nodig voor ....

Als docent blader je de papiertjes door om te checken waar je 
de volgende les op moet terugkomen. Verwijs dan wel expli
ciet naar de exit ticket, opdat leerlingen zich gehoord voelen. 
Er zijn veel meer mogelijkheden met exit tickets. Pieter Ger
rits (2020) schreef daar een zeer bruikbare handleiding over.

Zelfreflectie - leerdoelen 
Reflectie kan ook aan de leerdoelen worden gekoppeld. Mat
thijs Oosterhoff geeft de leerdoelen in de onderbouw en stelt 
daar een vraag bij. De vraag kan variëren. Bijvoorbeeld ‘Hoe 
heb je vandaag aan de leerdoelen gewerkt?’ Of: ‘Vind je dat je 
de leerdoelen van 10.1 goed beheerst?’ ‘Welke vind je lastig?’ 
‘Wat ga je eraan doen?’

Zo’n zelfassessment is in het begin niet erg precies, maar met 
reflectievragen, zoals ‘welk leerdoel vind je lastig en wat ga je 
eraan doen?’ kan de docent reflectie op het eigen leren stimu
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leren. Je kunt leerlingen ‘opvoeden’ om dit soort vragen met 
meer detail te beantwoorden. Dat vraagt wel om herhaald 
inzetten en feedback van de docent op het zelfassessment 
van de leerling.
Sabine van Amersfoort gaf een huiswerkopdracht aan boven
bouwleerlingen om hun eigen fouten over een periode van 
enkele weken te analyseren met de tabel in figuur 1. Doel is 

LEERDOELEN 10
•  Je kunt onderscheid maken tussen een moleculaire stof, 

een zout en een metaal en herkennen of het een van 
deze stoffen is.

•  Je kunt de eigenschappen van een zout beschrijven en 
hier een zout aan herkennen.

•  Je kunt de begrippen oplosbaarheid en oplossnelheid 
beschrijven aan de hand van een berekening en grafiek.

Antwoorden van leerlingen
•  De laatste vraag snapte ik nog niet helemaal, voor de 

rest snapte ik wel alles.
•  Ik vind dat ik de leerdoelen goed beheers en net zoals 

deze paragraaf ga ik de volgende paragraaf ook mijn 
huiswerk maken.

•  Ik heb weinig gedaan en dat ging heel goed, maar nu ga 
ik wel wat doen.

•  Een deel wel en een deel niet.
•  Ik vind dat ik ze best wel prima beheers.
•  Ik beheers het goed, ik snap alles.
•  Ik vind leerdoel 1 nog best lastig. Je kan onderscheid ma-

ken tussen een moleculaire stof, een zout en een metaal 
en herkennen of het een van deze stoffen is, ik ga in het 
boek kijken en de LessonUp nog een keer goed doorne-
men en vragen stellen.

•  Nee, bijna laatste vraag was lastig, ik ga nu wel mijn 
huiswerk maken.

Doelgericht leren door kleine 
aanpassingen in dagelijkse 
leeractiviteiten

>>
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de leerling: in plaats van “Ik snap ionen niet”, wordt het dan 
“Ik maak fouten in de verhoudingsformule”.

Matthijs heeft ook een tabel in Padlet (figuur 2) waarin leer
lingen kunnen invullen waar ze zijn en die hij kan corrigeren 
als hij vindt dat ze iets over moeten doen. Zowel bij online 
als fysiek lesgeven ziet hij leerlingwerk in LessonUp langsko
men en kan hij controleren of het zelfassessment klopt. Ook 
het werken met, en bespreken van deze tabel met leerlingen 
stimuleert het leerlingbewustzijn over het wel of nog niet 
bereiken van leerdoelen.

Oefentoets
Sabine en Rik gebruiken oefentoetsen waarvan de resultaten 
worden teruggekoppeld naar leerlingen. In de bovenbouw 
kijken leerlingen die zelf na met een correctievoorschrift en 
daardoor worden ze zich, volgens de docenten, meer bewust 
van succescriteria én van hun eigen sterke en zwakke punten. 
Zelf nakijken werkt volgens hen beter dan bespreking van een 
door de docent nagekeken (oefen)toets. Opgaven komen uit 
dezelfde bronnen als PTAopgaven.

Toetsbespreking
Een toetsbespreking van een summatieve toets kan een zeer 
nuttige les zijn, maar is dat vaak niet (Baalen & Bonouvrie, 
2016). Cijfers en het geven van cijfers zitten vaak reflectie op 
de eigen fouten in de weg. Sabine: “In plaats van een toetsbe
spreking, lieten we leerlingen de slechtst gemaakte opgaven 
opnieuw maken, daar leken ze veel meer van te leren.” Wel 
worden met de zwakste leerlingen nog enkele opgaven 
doorgenomen. Goede leerlingen die in die tijd wat anders 
mogen doen, doen vaak toch mee met deze manier van toets 
bespreken.

Peer feedback
Reflectie kan ook worden gestimuleerd door leerlingen 
feedback te laten geven op elkaars werk. Bij het nakijken van 
elkaars proeftoets met een correctiemodel leren leerlingen 
meer over de eisen (succescriteria) die bij de leerdoelen 
worden gesteld. Rob Franssen liet 4havoleerlingen elkaars 
voorbereiding voor drie achtereenvolgende practica beoor
delen aan de hand van een checklist met onder andere de 
volgende vragen:
•  Welke grootheden worden gemeten?
•  Zijn dit alle noodzakelijke metingen?

dat leerlingen zich meer bewust worden van fouten die ze 
vaak maken en daar meer op gaan letten. De linker kolom 
in de tabel kan uiteraard aangepast worden aan de meest 
gemaakte fouten bij een bepaald onderwerp. 
Beide methoden, die van Matthijs en die van Sabine, zullen 
uiteindelijk resulteren in een specifiekere zelfdiagnose van 

Figuur 1 Analyse van huiswerkopgaven 

 Niet 
(>90% 
goed) 

Soms 
(70-
90% 
goed) 

Te 
vaak 
(<70% 
goed) 

Wat kan ik doen om mij te 
verbeteren 

Ik maak fouten in het noteren van de ionen 
(verkeerde ionen) 

 -  Meer oefenen en stampen 

Ik maak fouten in het noteren van de ionen 
(verkeerde lading) 

 -  Meer oefenen en stampen 

Ik heb BINAS of tabel 1 nodig om de juiste 
ionen te noteren 

+   Bij de SO mag je géén 
BINAS of lesboek 
gebruiken, je moet de 
deeltjes van tabel 1 uit je 
hoofd kennen! 

Ik maak fouten in de verhoudingsformule 
(verkeerde indices) 

 -  ? 

Ik maak fouten in de verhoudingsformule 
(vergeet haakjes bij samengestelde ionen) 

 -  Oefenen met deze 
opdrachten en goed kijken en 
lezen bij de vraag. 

Ik maak fouten in de naam van zouten (gebruik 
geen/verkeerde Romeinse cijfers) 

+    

Ik maak fouten in de naam van zouten (gebruik 
van Griekse telwoorden (mag niet)) 

+    

Ik maak fouten in oplos- en indampvergelijking 
(geen kloppende reactievergelijking) 

+    

Ik maak fouten in oplos- en indampvergelijking 
(geen toestandsaanduidingen s en ag) 

 -  Dit is een slordigheidsfout 

Ik maak fouten in oplos- en indampvergelijking 
(ik zet ook water in de vergelijking) 

+    

Ik maak fouten in oplos- en indampvergelijking 
(deeltjes voor en na de pijl zijn verwisseld) 

+    

Ik maak fouten in oplos- en indampvergelijking 
(deeltjes voor of na de pijl bevatten fouten, 
omdat ik nog fouten maak in noteren van ionen 
en/of verhoudingsformule (zie boven) 

? ? ?  

Andere opvallende fouten: Soms de Engelse naam 
omdat ik dat op de een of 
andere manier me zelf dat 
heb geleerd. Dit ging in 
het begin fout, nu niet 
meer. 

 

 Figuur 1: Leerlingen analyseren hun eigen fouten en formuleren een actie.

Figuur 2: Leerlingen vullen in waar ze zijn met betrekking tot de leerdoelen en de docent 
kan dat corrigeren als de feiten anders uitwijzen.

Productieve peer feedback 
vereist begeleide oefening>>
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•  Welke grootheid/grootheden mis je?
•  Welke grootheid/grootheden worden er berekend?
•  Zijn dit alle noodzakelijke en gevraagde berekeningen, zo 

nee, welke mis je?
•  Zijn de voorbereidingsvragen correct beantwoord? Zijn de 

conclusies juist?
•  Geef drie tips voor verbetering.
•  Zou iemand anders op basis van deze voorbereiding de 

gehele proef uit kunnen voeren?

Rob liep tegen problemen aan. Leerlingen moeten leren 
feedback te geven en dat als een nuttige en serieuze activi
teit te zien. Feedback moet komen van wisselende partners, 
niet steeds van dezelfde andere leerling. Een voordeel van 
leerlingfeedback volgens Rob is dat leerlingen twijfelen aan 
de (juistheid van de) feedback van medeleerlingen, juist deze 
kritische houding maakt peerfeedback effectief, hierdoor 
gaan leerlingen scherper naar eigen werk kijken en dat is 
wat we willen. Voor meer tips zie het eerste deel van Shirley 
Clarke’s (2020) webinar over learning partners. 

Kortom, er zijn veel praktische manieren om leerlingen te 
dwingen na te denken over het eigen leerproces en daarin 
een meer actieve deelnemer te worden. Vaak kan dat door 
kleine aanpassingen te maken in normale klasactiviteiten. 

Met bijdragen van Sabine van Amersfoort / KSG Apeldoorn, 
Rik Heus / CLA, Apeldoorn, Matthijs Oosterhoff / Ichthus 
College, Kampen, Rob Franssen / Marianum, Groenlo.   
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Biodivers

Wanneer ontwaakt 
de natuur uit  
winterrust?

V
erlang jij ook al naar de bloeiende bosanemoontjes, 
de ontelbare bladknoppen die open barsten en 
waaruit de frisgroene blaadjes verschijnen of naar 

de eerste fladderende citroenvlinders in je achtertuin? 
Mogelijk dat de eerste signalen van de (voor)lente al zicht-
baar zijn. Met de stijgende temperaturen dient de lente 
zich steeds vroeger aan. Daar waar halverwege de vorige 
eeuw de gemiddelde temperatuur in de wintermaanden 
op 1,8°C lag is die tegenwoordig al 3,9°C! De effecten van 
deze stijging zijn overal in de natuur zichtbaar. Ik volg deze 
veranderingen op de voet. Inmiddels al sinds 2001.
Dit doe ik niet alleen maar samen met duizenden vrijwilli-
gers in het kader van De Natuurkalender. Via het interna-
tionale GLOBE-programma betrekken we ook scholieren bij 
dit onderzoek. Enorm inspirerend om dit onderzoek samen 
uit te voeren. Het levert veel waarnemingen op waarmee 
we elk jaar weer een beter beeld krijgen van hoe de natuur 
reageert op veranderingen in weer en klimaat. Ik zie ook 
dat scholieren die meedoen met ons onderzoek anders 
naar de natuur gaan kijken.
Engels onderzoek laat zien dat mensen die bewust naar de 
natuur kijken, aan bloemen ruiken, naar de vogels luisteren 
of naar de wolken kijken gelukkiger zijn, meer ontspannen 
en zorgzamer zijn voor de dieren en planten om hen heen. 
Gun je leerlingen dat ook en doe mee met de voorjaars-
campagne van GLOBE. Onderzoek de spectaculaire trans-
formatie in de natuur die in de overgang van winter naar 
lente plaatsvindt rondom je school. We hebben hiervoor de 
GrowApp ontwikkeld waarmee je mooie timelapse-video’s 
van de ontwikkelingen in de natuur kunt maken. Op www.
growapp.today zie je duizenden voorbeelden. Scholen 
uit heel Europa doen mee. Kom uit je klas en ontdek de 
natuur. Stuur me een email en ik help je op weg.

Arnold van Vliet, bioloog, Wageningen University,  
arnold.vanvliet@wur.nl
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