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1. Inleiding 
 
 
 
 
 
1.1 De Diagnostische Tussentijdse Toets 
De Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) heeft tot doel leerlingen, hun ouders, leraren en 
schoolleiders informatie te verschaffen over leervorderingen bij de vakken Nederlands, Engels 
en wiskunde tot het einde van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toets is adaptief 
van karakter en wordt afgenomen in het voorjaar van het tweede leerjaar in het vmbo en het 
derde leerjaar in havo en vwo. Het kader voor deze toets is de Toetswijzer Diagnostische 
Tussentijdse Toets (CvTE, 2014). De toetsdoelen in de toetswijzer zijn op hun beurt gebaseerd 
is op de tussendoelen Nederlands, Engels en wiskunde voor de onderbouw (SLO, 2012). 
 
De DTT beoogt leerlingen, hun ouders, leraren en schoolleiders inzicht te verschaffen in 
hoeverre leerlingen voldoende toegerust zijn voor het uitvoeren van schrijftaken in het 
Nederlands en het Engels en voor wiskundig handelen. Daartoe toetst de DTT hoe goed 
leerlingen bepaalde aspecten beheersen die voorwaardelijk geacht worden om schrijftaken bij 
Nederlands en Engels te kunnen uitvoeren en hoe goed wiskundig inzicht bij leerlingen 
ontwikkeld is. Bij de talen worden hoofd- en bijbehorende deelaspecten onderscheiden en bij 
wiskunde drie kenmerken van wiskundig inzicht. Aan de hand van de uitslag van de toets – die 
in de vorm van leerling-, klas- en schoolrapportages gegeven wordt – kunnen leerlingen, 
ouders, leraren en schoolleiders inzicht krijgen in redenen waarom leerlingen wel of niet goed 
schrijftaken kunnen uitvoeren dan wel wiskundig kunnen handelen. Daarmee geeft de DTT 
aanvullende informatie op wat een leraar en de school al weet over de leerprestaties van een 
leerling. De combinatie van schooltoetsresultaten en rapportage van de DTT geeft leraren en 
scholen een totaalbeeld van de leervorderingen van leerlingen. 
 
1.2 Formatieve evaluatie 
Formatieve evaluatie (Engels: formative assessment) is het verzamelen en interpreteren van 
bewijs van leervordering van leerlingen met als doel aan de hand hiervan (individuele) 
leerprocessen van leerlingen aan en bij te sturen. Het doel hiervan is om leerlingen inzicht te 
bieden in hun eigen leerprocessen. Evaluatie van leervordering kan daarnaast ook een 
summatieve functie hebben. Summatieve evaluatie is vaststellen of een leerling bepaalde 
leerdoelen beheerst volgens een bepaalde beheersingsnorm. Zo ja, dan is de leerling 
'geslaagd'. Zo nee, dan is hij 'gezakt'. Het resultaat van summatieve evaluatie is in het 
algemeen een kwalificatie die recht geeft op bijvoorbeeld doorstroom naar een vervolgopleiding. 
Formatieve evaluatie gaat er niet om vast te stellen of leerlingen een bepaalde kwalificatie 
verdient, maar om op basis van de evaluatieresultaten leerlingen gerichte leeractiviteiten te 
laten uitvoeren. 
 
Bij formatieve evaluatie stellen een leerling, eventueel samen met zijn medeleerlingen, en zijn 
leraar telkens drie vragen: 
1. Waar werkt de leerling naar toe? Welke leerdoelen moet hij beheersen? Naar 

welke mate van succes streeft hij daarbij? 
2. Waar staat de leerling nu? Hoe ver is hij gevorderd in beheersing van de 

leerdoelen? 
3. Hoe komt de leerling naar de gewenste situatie? Welke leeractiviteiten leiden hem 

verder naar beheersing van de leerdoelen? 
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Telkens gaat het er om gebruik te maken van bewijs van leervordering om aan te passen wat er 
gebeurt in het klaslokaal en om in te spelen op wat de leerling nodig heeft. 
 
Bij formatieve evaluatie kunnen vijf strategieën onderscheiden worden, die in de onderstaande 
figuur zijn weergegeven (Wiliam, 2015). Deze strategieën kennen elk een reeks van technieken 
die in de klas toegepast kunnen worden. 
 

 
Figuur 1: Strategieën in relatie tot de drie vragen van formatieve evaluatie en de betrokkenen in 
de les 
 
Een aantal van deze technieken is door SLO in zeven scholen systematisch beproefd. 
 
1.3 Doelstelling en leeswijzer 
Deze publicatie heeft tot doel de lezers een aantal voorbeelden van technieken voor formatieve 
evaluatie te geven en ze te laten zien hoe ze in lessen Nederlands, Engels en wiskunde 
toegepast kunnen worden. De leerdoelen die in deze DTT-pilot centraal staan, betreffen de 
concept tussendoelen van SLO. Met betrekking tot de diagnose van de DTT worden de 
succescriteria bedoeld waarop gediagnosticeerd wordt. De publicatie is geen eindpublicatie van 
het beproevingsproject. Dat betekent dat de voorbeelden die beschreven worden nog in 
ontwikkeling zijn en dat er voorbeelden bij een of meer strategieën kunnen ontbreken. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt per strategie van enkele technieken beschreven hoe ze in 
lessen toegepast zijn. Als overigens een voorbeeld bij een vak beschreven wordt, wil dat niet 
zeggen dat het voorbeeld voor de andere vakken ongeschikt is. De publicatie wordt afgesloten 
met een aantal voorlopige conclusies. In de bijlage staan ten slotte negentien voorbeelden van 
andere technieken die in de les toepasbaar zijn. 
 

http://www.slo.nl/nieuws/00291/
http://www.pilotdtt.nl/over-de-dtt/nederlands-engels-en-wiskunde
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2. Strategie 1: Verhelderen, begrijpen en 
delen van leerdoelen en succescriteria 
 
 
 
2.1 Inleiding 
Om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces moeten leerlingen en leraar gezamenlijk helder 
krijgen wat ze willen of moeten leren (= leerdoelen) en wat de succescriteria daarvoor zijn (= 
criteria om te beoordelen in hoeverre de leeractiviteiten succesvol zijn gebleken en in welke 
mate leerdoelen beheerst worden). Alleen zo kunnen leerlingen hun leerontwikkelingen volgen, 
leraar en leerlingen elkaar effectieve feedback geven en leerdoelen worden behaald. In dit 
hoofdstuk worden een aantal voorbeelden en achtergrondinformatie uit de deelnemende 
vakken gegeven van hoe leerdoelen en succescriteria verhelderd, begrepen en gedeeld kunnen 
worden. 
 
2.2 Nederlands 
 
Voorbeeld: Succescriteria voor een effectieve zakelijke brief 
Op Het Hooghuis in Oss gaan de leerlingen uit de vmbo-kader-klas zelf na wat de succescriteria 
zijn voor het schrijven van een goede zakelijke brief. De vmbo'ers moeten binnenkort namelijk 
een sportdag organiseren als stage-activiteit en hebben meer informatie nodig over de locatie, 
tijden en mogelijkheden. Daar hebben ze al een eerste versie van een zakelijke brief voor 
geschreven. Omdat de leraar heeft gemerkt dat een goede opbouw en passende formuleringen 
vaak problemen opleverde, staan deze twee aspecten centraal. Maar de leraar laat de 
leerlingen zelf achterhalen wat criteria zijn voor een goed opgebouwde brief met passende 
formuleringen.  
 
Terwijl in een vorige les leerlingen juist alleen goede voorbeelden te zien kregen, gaan 
leerlingen nu aan de slag met een goed voorbeeld én een minder goed voorbeeld van een 
zakelijke brief. De leraar heeft op basis van de leerlingteksten twee modelbrieven 
samengesteld, een goede en een slechte, en deze verknipt in losse tekststrookjes. Leerlingen 
krijgen per tweetal een envelop met tekststrookjes van het goede en slechte voorbeeld door 
elkaar. Per tweetal stellen de leerlingen van de goede fragmenten een modelbrief samen door 
de fragmenten in de goede volgorde te leggen. Per vergelijkbaar strookje 
(alinea/aanhef/afsluiting/lay-out) geven de leerlingen ook aan waarom het ene strookje beter is 
dan het ander op een formulier. 
 
De complete 'goede' brief wordt vervolgens op het bord geprojecteerd. De leraar loopt door de 
gewenste opbouw van de brief en richt de aandacht op formuleringskwesties. Daarbij vergelijkt 
ze passages uit de modelbrief met mogelijke 'foute' formuleringen. Bijvoorbeeld "Mijn naam is 
Veerle Kroon…" in plaats van "Hallo, ik ben Veerle Kroon…". Leerlingen passen hun 
modelbrief-in-strookjes zo nodig aan. De leraar gaat in interactie met de klas na waarom 
bepaalde formuleringen en een bepaalde opbouw beter zijn dan andere en formuleert criteria.  
 
Door elk onderdeel van de zakelijke brief te hebben vergeleken, de beste te hebben 
geselecteerd en besproken, hebben leerlingen inzicht in de succescriteria. De leraar heeft deze 
ook op het bord geschreven tijdens de briefbespreking. En dat komt goed van pas bij het 
vervolg van de les. In plaats van dat de leraar elke eerste versie van feedback heeft voorzien, 
krijgt elke leerling zijn eerder geschreven brief terug. Aan de hand van de gestelde criteria en de 
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goede brief-in-strookjes lezen leerlingen hun brief nog eens door en geven bij elk criteria aan of 
de brief hieraan voldoet:  

• In de inleiding staat de reden waarom je de brief schrijft: goed, voldoende, 
onvoldoende 

• De alinea's heb je gescheiden van elkaar door witregels: goed, voldoende, 
onvoldoende 

• ... 
 
Leerlingen geven ook expliciet aan hoe ze hun brief gaan verbeteren voor de criteria die ze 
beoordelen als 'onvoldoende' of 'voldoende', zodat het een 'voldoende' of 'goed' wordt. Dit 
noteren ze onderaan de brief. Hoewel leerlingen hier niet direct hun eigen beoordelingscriteria 
formuleerden, geven de leerlingen aan dat de abstracte criteria inhoud en vorm krijgen en dat 
ze nu een duidelijk voorbeeld van een tekst/formulering hebben die voldoet aan de criteria en 
een voorbeeld van een tekst/formulering die minder voldoet aan de criteria. Leerlingen kunnen 
dus hun eigen tekst vergelijken met de minder goede en de goede tekst, inschatten hoe ver ze 
staan in hun eigen leerproces en aan de hand van de goede voorbeelden hun brief reviseren.  
 
2.3 Engels 
 
Voorbeeld: ‘Ranking’ 
Leerlingen uit een tweedejaars vmbo gl/tl-klas gaan zelf ontdekken wat de succescriteria zijn 
van een korte tekst die zij gaan schrijven over de gebeurtenissen van het afgelopen weekend. 
De docent weet dat de aspecten woordenschat en woordgebruik, samenhang en grammatica 
die in de DTT gediagnosticeerd worden vaak lastig zijn voor deze leerlingen. Deze aspecten 
staan dan ook centraal. Hiermee gaan ze aan slag in de context van de opdracht De 
Tijdscapsule. De leraar vraagt de leerlingen om op een A5-kaart te schrijven hoe zij het 
afgelopen weekend hebben doorgebracht en wat zij hebben meegemaakt. Elke leerling schrijft 
één kaart. De capsule wordt gevuld met alle kaarten. Maar voordat ze aan de slag gaan, vraagt 
de leraar de leerlingen de informatie op http://en.wikipedia.org/wiki/Time_capsule te lezen, 
zodat ze weten wat een tijdcapsule inhoudt en wat wetenschappers zinvolle informatie vinden. 
De wetenschappers die de tijdscapsule in de toekomst gaan openen zijn immers het beoogde 
publiek. De schrijfopdracht van de leraar wordt hiermee met voorbeelden verduidelijkt. De leraar 
benadrukt tot slot nog dat dat er slechts een eerste versie geschreven hoeft te worden en dat ze 
daarna feedback krijgen, waarmee ze hun werk kunnen verbeteren. Uit de opbrengst kiest de 
leraar vijf teksten, variërend van een hele goede tekst tot een tekst waar veel fouten in 
voorkomen en geeft deze geanonimiseerd terug aan de klas. De opdracht erbij is om de teksten 
in tweetallen op volgorde van kwaliteit leggen (van het beste werk naar het slechtste werk). De 
leraar plaatst de leerlingen in groepjes en vraagt elk groepje een verslaggever te benoemen. De 
opdracht aan de leerlingen is om de gemaakte keuzes toe te lichten, met elkaar te vergelijken 
en tot overeenstemming te komen waarom een tekst het beste is en welke minder goed. De 
verslaggever maakt notities van de genoemde argumenten bij elke tekst en doet na afloop 
verslag aan de klas. Vanzelfsprekend wordt de verslaggever geholpen door zijn groep. Terwijl 
alle verslaggevers de bevindingen van hun groepje rapporteren aan de gehele klas, verzamelt 
de leraar op het bord alle argumenten die een tekst een goede tekst maken en ‘vertaalt’ ze naar 
succescriteria in de vorm van een checklist.  
 

Tip 
1. Gebruik de schrijfproducten van leerlingen uit een parallelklas of schrijfproducten van een eerder jaar. 
2. Bij werken in groepjes: laat eerst door elke groep één werk uitkiezen als beste van de vijf en vraag om 

in een centrale bespreking de keuze te motiveren, en dan de slechtste, enzovoorts. 
Inbedden DTT  
Orden de genoemde succescriteria onder de hoofd- en deelaspecten van de DTT. Vul deze aan indien nodig. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_capsule
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2.4 Wiskunde 
In het vak wiskunde hebben de meeste leerdoelen een inhouds- en een handelingscomponent: 
welk onderwerp moeten leerlingen beheersen en welke mentale handelingen moeten ze ten 
aanzien van dat onderwerp kunnen uitvoeren. Voorbeelden van mentale handelingen zijn: uit 
het hoofd kennen, herkennen, gebruiken, er over kunnen redeneren en beoordelen. Leerdoelen 
van dit soort worden vaak in een afgeronde lessenserie bereikt. Daarnaast kent wiskunde 
hogere-ordevaardigheden, die niet met een specifiek onderwerp verbonden zijn. Gedacht kan 
worden aan het ontwikkelen van probleemoplossingsvaardigheden, redeneervaardigheden of 
het kunnen omgaan met wiskundige formalismen. Een leerling ontwikkelt dergelijke 
vaardigheden gaandeweg zijn opleiding. Tijdens de wiskundelessen – en misschien ook 
daarbuiten – wordt hij steeds beter in het oplossen van (wiskundige) problemen, wiskundig 
redeneren, enzovoorts. 
 
Succescriteria beschrijven welke niveaus van wiskundig inzicht onderscheiden kunnen worden 
bij een leerdoel. Leerlingen en leraren kunnen aan de hand daarvan bepalen in welke mate een 
leerling een leerdoel beheerst. Op de volgende pagina staat een voorbeeld over regelmaat in 
tabellen. 
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Inhoudscomponent Regelmaat in een tabel 
Handelingscomponent Een leerling kan regelmaat in een tabel herkennen, voortzetten, 

vergelijken en gebruiken in berekeningen. 
Succescriteria 
Een leerling kan de 
genoemde handelingen 
uitvoeren als de tabel 
bepaalde vaste gedaante 
heeft, bijvoorbeeld begint 
bij 0 en heeft stapgrootte 
1. 

 
Een leerling kan de 
genoemde handelingen 
ook uitvoeren als de 
tabel een andere 
gedaante vertoont. 

 
tijd in minuten 0 5 10 15 
hoogte in meters 900 775 650 525 

 
tijd in minuten 2 4 6 8 
hoogte in meters 850 800 750 675 

 
 

tijd in minuten 2 4 6 9 
hoogte in meters 850 800 750 675 

 
In welke tabel is sprake van een regelmatige afname? 

Een leerling kan 
uitleggen waarom twee 
verschillende tabellen 
dezelfde regelmaat 
vertonen. 

Welk van deze tabellen heeft dezelfde regelmaat als in de tabel 
AFDALING uit opgave 24? Leg uit waarom dat zo is. 

Een leerling beschouwt 
een tabel met regelmaat 
als een manier om een 
lineair verband te 
beschrijven. 

Bepaal van het lineaire verband tussen de hoogte in meters en 
de tijd in minuten het hellinggetal (stijggetal, richtingscoëfficiënt) 
en het startgetal. 
Bij opgave 26 kan de tabel gewijzigd worden in: 

aantal luisterboeken 6 7 8 
prepaidtegoed in € 10,00 7,50 5,00 

en de vraag gesteld worden hoeveel geld er op de prepaidkaart 
stond. Wijs in de berekening het hellinggetal (stijggetal, 
richtingscoëfficiënt) en het startgetal aan. 
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Om leerlingen het besef van succescriteria bij de brengen heeft een leraar op het Carmel 
College Salland tweede klasleerlingen uit vmbo-gl een schriftelijke overhoring afgenomen. In de 
volgende les vraagt ze de leerlingen groepsgewijs de opgaven te classificeren op 
succescriterium. Dat blijkt redelijk goed te verlopen, niet in de laatste plaats omdat de leraar een 
goede instructie vooraf geeft. Een collega op dezelfde school past ook deze techniek toe, maar 
daar blijken de leerlingen de opgaven vooral in te delen van gemakkelijk naar moeilijk. 
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3. Strategie 2: Realiseren van effectieve 
discussies, taken en activiteiten die bewijs 
voor leren leveren 
 
 
3.1 Inleiding 
Bepalen wat een leerling weet en kan hoeft niet pas na afloop van het leerproces, maar vindt 
continu plaats tijdens het leren. Vragen stellen, klassendiscussies en groepsgesprekken zijn 
daarbij essentieel. Door tijdens het leren interactie, zowel mondeling als schriftelijk, zoveel 
mogelijk te stimuleren, is de leraar in staat continu te evalueren waar de leerlingen staan en of 
hij zijn lesinstructie en leeractiviteiten moet bijstellen. In dit hoofdstuk staat een aantal 
voorbeelden uit de deelnemende scholen. 
 
3.2 Nederlands 
 
Voorbeeld: Lezen 2.0, een verwerkingsopdracht in plaats van vragen bij de tekst 
Op CS De Hoven in Hardinxveld-Giessendam werken leerlingen bij het onderdeel 
leesvaardigheid, vaak uit de methode. Ze beantwoorden daarbij vaak individueel of in groepjes 
de vragen bij de tekst, zoals Wat is het onderwerp, het tekstdoel, de hoofdgedachte van de 
tekst? Voor wie is de tekst geschreven? Leg uit waarom ... . De leraar wil meer inzicht krijgen in 
het leerproces van leerlingen en besluit de leesopdrachten functioneler te maken door lezen, 
schrijven en praten over de inhoud van teksten te koppelen. De leraar wil werken aan de 
tekstopbouw en met name aan de inhoud van de inleiding en het slot.  
 
Leerlingen uit 1-havo/vwo krijgen per tweetal een in genummerde stukken verknipte leestekst 
over loting voor middelbare scholen. Deze stukken moeten ze in overleg in de juiste volgorde 
leggen. Een flinke discussie tussen leerlingen volgt. Twee minuten later vindt een klassikale 
uitwisseling plaats. Per tweetal hebben de leerlingen een wisbordje en een whiteboardstift. De 
leraar vraagt: Wat is de eerste alinea van de tekst? Schrijf het nummer op en steek je bordje 
omhoog als ik het zeg. De leerlingen steken allemaal hun wisbordje omhoog en de leraar 
controleert in een oogopslag of de leerlingen in staat zijn geweest de eerste alinea, de inleiding, 
van de andere tekstfragmenten te onderscheiden. Dit vormt een 'bewijs' van leren.  
 
Leerlingen selecteerden twee verschillende alinea's als inleiding. Daarom stelt de leraar 
aanvullende vragen: Aan welk woord of welke zin kan je zien dat dit de eerste alinea is? Over 
wie gaat het hier? Weet je dat al? De leraar geeft enkele seconden bedenktijd door het rad op 
het digibord (www.wheeldecide.com) te laten draaien die willekeurig een naam van een leerling 
selecteert. De leerling beantwoordt de vraag, waarna een volgende vraag aan een andere 
leerling wordt toegewezen. Op die manier vergroot de leraar de betrokkenheid van leerlingen. 
De leraar laat vervolgens de leerlingen het goede strookje bovenaan leggen.  
 
Voor de laatste alinea wordt dezelfde procedure herhaald. Opnieuw observeert de leraar 
verschillen. Daarom bespreekt ze waaraan leerlingen kunnen zien wat de juiste laatste alinea is 
(signaalwoorden, zoals dus, samengevat enzovoorts, herhalingen). De leerlingen leggen weer 
het juiste strookje op de juiste plaats. Ze benadrukt nogmaals het nut van deze oefening aan: 
jullie gaan zelf een tekst schrijven met een inleiding en slot, dus bekijk goed hoe het in deze 
tekst is gedaan.  
 



 

 14 

Tijdens de bespreking van de theorie die volgt, hebben leerlingen hun modelbrief nog steeds op 
tafel liggen. De leraar bevraagt de functie van een inleiding (nieuwsgierig maken) en bespreekt 
hoe een schrijver dit kan doen: een of meer voorbeelden, een of meerdere vragen stellen, 
aanleiding voor het schrijven noemen, anekdote/kort verhaal. De toepassing volgt direct bij de 
modeltekst: leerlingen analyseren in tweetallen in de inleiding hoe de auteur de lezer 
nieuwsgierig maakt. De wisbordjes worden weer ophoog gestoken en de leerlingen lichten hun 
keuze toe. Een mooie conclusie die klassikaal wordt getrokken, is: een auteur kan meerdere 
manieren gebruiken om de lezer nieuwsgierig te maken. Op deze manier wordt ook het slot 
besproken.  
 
Het laatste deel van de les is aangebroken. Leerlingen zien op het digibord twee tekstjes zonder 
inleiding/slot, een over krokodillen als waakhond en een over scholieren die thuiswerken. De 
leraar geeft aan dat ze de eerste tekst klassikaal oriënterend gaan lezen. De leraar modelt dit: ik 
zie de titel, namelijk..., op het plaatje staat ... , ik zie geen dikgedrukte woorden. De 
tussenkopjes zijn... Ik denk dat de tekst gaat over... . De tweede tekst wordt door een leerling op 
dezelfde manier aangepakt: de titel is x, dit zijn de tussenkopjes, enzovoorts. De leraar vraagt 
waar de leerling denkt dat de tekst over gaat. De leerling: over leerlingen die mogen 
thuiswerken. 
 
Tijd voor het huiswerk: leerlingen kiezen een van de twee tekstjes uit en schrijven daar hetzij 
een inleiding hetzij een slot bij. Daarbij moeten ze minimaal één van de manieren uit de theorie 
gebruiken om nieuwsgierig te maken (inleiding) of om een tekst af te sluiten (slot). De 
lesafsluiting bestaat uit het vullen van een post-it: leerlingen hun naam op, welke tekst ze kiezen 
en waarom, en of ze een inleiding of slot schrijven. Die plakken bij vertrek ze op de deur. 
 
Deze aanpak geeft de leraar continu de gelegenheid om vast te stellen waar leerlingen staan in 
hun leerproces. Stap voor stap wordt de opbouw van een tekst geanalyseerd, leerlingen 
overleggen veel (interactie) en er vindt geregeld klassikale uitwisseling plaats, waarbij iedereen 
een beurt krijgt (wisbordjes of random beurten). Pas als de leraar concludeert dat leerlingen in 
staat zijn een inleiding/slot en de manieren hoe een auteur de lezer nieuwsgierig maakt en de 
tekst afsluit, te herkennen, volgt de huiswerkopdracht: het zelf schrijven van een inleiding of een 
slot, waarbij het geanalyseerde moet worden toegepast. De volgende les is er opnieuw een 
moment waarbij de leraar 'bewijs' van leren verzamelt door klassikaal enkele geschreven 
tekstjes te analyseren en tips te geven aan de hand van de succescriteria waaraan een goede 
inleiding en slot voldoen, door leerlingen elkaars werk van feedback te laten voorzien en door te 
reviseren.  
 
3.3 Engels 
 
Voorbeeld: Stoplicht 
Een klas derdejaars leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft een 
uitnodiging geschreven voor een themafeestje. Een aantal leerlingen koos voor een 
horrorfeestje, anderen kozen een 'pink party'. Het tussendoel (een korte eenvoudige kaart 
schrijven) en de bijbehorende succescriteria zijn de les ervoor gezamenlijk besproken en 
vastgesteld. De leraar geeft ze de opdracht om hun eigen schrijfproducten in tweetallen te 
bekijken en te proberen vast te stellen op welke aspecten van de checklist (afstemming op 
publiek en doel, samenhang, woordenschat en woordgebruik en grammatica, spellingen en 
interpunctie) die zij eerder gezamenlijk hebben vastgesteld, hun schrijfwerk zou kunnen 
verbeteren. Zo krijgen zij meer inzicht in hun eigen leerproces; waar zij staan en waar zij naar 
toe moeten. Daarna schrijven zij een tweede versie. 
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Terwijl zij aan het werk zijn met het zoeken naar verbeterpunten hebben ze vragen. Eén van de 
leerlingen vraagt of de leraar even mee wil kijken of zij de toekomstige tijd goed heeft gebruikt. 
Want samen met haar klasgenoot komt ze er niet uit. Eén van de punten op de checklist gaat 
namelijk over het toepassen van de toekomstige tijd. Om alle leerlingen met het beantwoorden 
van hun vragen op maat te kunnen helpen heeft de leraar elk tweetal drie kaartjes gegeven. 
Een rode, een oranje en een groene kaart. Die liggen op een stapeltje op elk bureau. De kleur 
die bovenop ligt laat zien of een tweetal zelfstandig verder kan werken (groen), een vraag heeft, 
maar nog wel even verder kan (oranje) of een vraag heeft die gelijk een antwoord nodig heeft 
omdat ze niet verder kunnen (rood). De leraar kan hierdoor daar waar nodig met een tweetal 
leerlingen in gesprek en hen verder helpen.  
 
3.4 Wiskunde 
 
Voorbeeld 1: de kleurentoets 
Leerlingen op een drietal deelnemende scholen uit verschillende leerjaren en onderwijstypen 
leggen een toets af die bestaat uit opgaven die een toenemend niveau van wiskundig inzicht 
vereisen. Deze inzichtniveaus kunnen worden weergegeven in kleuren die elk de volgende 
betekenis hebben: 
 
Groen = de leerling hoeft maar één aspect van een wiskundig object of bewerking te kennen 

en te kunnen gebruiken 
Blauw =  de leerling moet meer dan één aspect van een wiskundig object of bewerking te 

kennen en te kunnen gebruiken 
Rood =  de leerling moet deze aspecten met elkaar in verband kunnen brengen en dit 

verband kunnen uitleggen 
Zwart =  de leerling moet een wiskundig object, bewerking of eigenschap als een abstract 

object kunnen zien en daarover kunnen redeneren. 
 
Met een aspect wordt in dit kader een verschijningsvorm, weergave, bewerkingswijze, 
bewerkingsstap of eigenschap bedoeld. 
 
In het vervolg staan een enkele voorbeeldopgaven over gelijkbenige driehoeken met hun 
kleurcodering. 
 
1. Geef in de onderstaande figuur de gelijkbenige driehoek aan. 
 

 
2. Geef in onderstaande figuur aan welke driehoeken gelijkbenig zijn en welke aan elkaar 

gelijk zijn. 
 

 
3. In welk van onderstaande gevallen zijn twee gelijkbenige driehoeken gelijk (meer dan één 

antwoord mogelijk)? Waarom? 
a. als de hoogtelijn uit de tophoek en de basis van beide driehoeken even lang zijn 
b. als de basishoeken en de tophoek van beide driehoeken even groot zijn 
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c. als de benen en de hoogtelijn uit de tophoek van beide driehoeken even lang zijn 
d. als de basis van beide driehoeken even lang zijn en de tophoek van beide driehoeken 

even groot zijn 
 
4. Twee gelijkbenige driehoeken met een basis van dezelfde lengte worden met hun basis 

tegen elkaar gelegd. Welke figuur ontstaat op deze wijze? Antwoord: een vlieger. 
In welke gevallen ontstaat op deze wijze een ruit? Antwoord: als beide driehoeken gelijk 
(congruent) zijn. 
 

5. Leg uit waarom een gelijkbenige driehoek symmetrisch is. 
 

 
De uitslag van de toets bestaat niet alleen uit een cijfer, maar ook uit een inzichtscore. De 
inzichtscore geeft aan welk niveau van inzicht een leerling blijkt te beheersen en is wordt door 
middel van dezelfde kleuren of een combinatie van deze kleuren weergegeven als hierboven is 
beschreven. Op het Rhedens in Dieren hebben wiskundeleraren naar tevredenheid op deze 
wijze leerling resultaten verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd zonder de resultaten met 
hun leerlingen te delen. Op een andere school kregen leerlingen naast hun proefwerkcijfer wel 
hun inzichtscore onder ogen. Vooral onder leerlingen met een goed proefwerkcijfer en een lage 
inzichtscore veroorzaakte dat verwarring en onrust. 
 
Voorbeeld 2: Mini whiteboards 
Tweede klasleerlingen met leerwegondersteuning in een vmbo kb-klas op het Rhedens in 
Dieren worden in groepjes ingedeeld. Elk groepje ontvangt een mini-whiteboard en schrijft 
daarop de uitkomst van een opgave over het oplossen van lineaire vergelijkingen. De mini 
whiteboards zijn afkomstig uit een grootmeubelbedrijf in de regio en kunnen met een 
whiteboardmarker beschreven worden. De leraar ziet aan de uitkomsten welk groepje de 
opgave correct heeft gemaakt. Ze krijgt op deze wijze geen inzicht in hoe de leerlingen tot hun 
uitkomst gekomen zijn. 
 
Voorbeeld 3: Kahoottoets 
Brugklasleerlingen met leerwegondersteuning in een vmbo kb-klas van het Rhedens in Dieren 
maken een Kahoottoets over coördinaten. De opgaven doen gaandeweg steeds meer een 
beroep op wiskundig inzicht. De eerste opgave bestaat er uit de coördinaten van gegeven 
punten te geven. Later moeten leerlingen coördinaten afleiden uit zinsneden als "twee naar 
rechts en vijf omlaag". Leerlingen waarderen het competitie-element van de toets. De leraar kan 
de antwoorden van leerlingen achteraf analyseren, maar heeft daartoe in deze les geen 
gelegenheid. 
 
Voorbeeld 4: Coloured cups 
Op het Carmelcollege in Emmen ontvangen tweede klasleerlingen uit havo en derde 
klasleerlingen in het vwo aan het begin van de les elk drie koffiebekertjes in de kleuren groen, 
geel en rood. Bij aanvang van de les zet elke leerling het groene koffiebekertje op zijn tafel. Als 
hij bij de uitleg of bij het maken van opgaven het spoor dreigt te verliezen, plaatst hij het gele 
bekertje. De rode beker wordt op tafel gezet als een leerling de uitleg niet meer kan volgen of 
vastloopt in de opgaven. In een van de lessen beginnen de leerlingen met de bekertjes te 
klieren, maar gaandeweg maken ze er toch gebruik van op de wijze zoals dat bedoeld is, te 
meer daar de leraar alleen leerlingen met een geel of rood bekertje op hun tafel ondersteuning 
biedt. 
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4. Strategie 3: Feedback geven gericht op 
verder leren 
 
 
 
4.1 Inleiding 
Goede, constructieve feedback geven is een van de effectieve strategieën van formatieve 
evaluatie die Sluijsmans e.a. (Sluijsmans, 2013) in hun onderzoek beschrijven. We hanteren 
daarbij een viertal vuistregels:  
• Er is sprake van gerichte feedback die direct herleidbaar is tot de gegeven instructie en de 

(generieke of persoonlijke) leerdoelen en bijbehorende succescriteria;  
• De feedback geeft niet alleen aan waar de leerling staat, maar ook richting hoe de leerling 

de volgende stap naar de gestelde leerdoelen kan zetten. 
• De feedback is specifiek geformuleerd, zodat leerlingen zelfstandig, in tweetallen of in 

groepjes de feedback begrijpen, de betreffende tekstpassages of fragmenten kunnen 
aanwijzen en deze kunnen aanpassen of herformuleren of hun klasgenoten hiervoor 
suggesties kunnen doen. 

• De leerlingen zijn langer bezig met het verwerken van de feedback dan de leraar met het 
geven ervan. 

 
In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven hoe het geven van feedback in zijn werk kan 
gaan. 
 
4.2 Nederlands 
 
Voorbeeld: feedbackvragen beantwoorden bij elkaars tekst 
Op CS De Hoven schrijven de leerlingen van 2-vmbo een uiteenzettende tekst over 'Een droom 
voor', waarbij leerlingen een droom voor zichzelf, de school of de wereld uitwerken. 
Succescriteria die de leerlingen met de leraar in een eerdere les hadden geformuleerd, 
betreffen de indeling inleiding-kern-slot, en de opbouw van alinea's, gebaseerd op het 
referentiekader Schrijven 2F:  
 

Criteria voor een goed opgebouwde, samenhangende tekst 
1 De tekst heeft een duidelijke 
opbouw. 

a De tekst bevat een inleiding, kern en slot. 

2 De inhoud staat op de goede 
plaats. 

a  De inleiding bevat het onderwerp van de tekst en 
maakt de lezer nieuwsgierig om de tekst te lezen. 

b Het middenstuk werkt de hoofdgedachte van de 
tekst uit. 

c Het slot bevat een conclusie of samenvatting. 
3 De tekst is opgedeeld in alinea's. a Elke alinea behandelt één deelonderwerp. 

b Elke alinea bevat een duidelijke kernzin en een 
toelichting. 

c De alinea's zijn gescheiden door een witregel. 
d De verbanden tussen alinea's zijn expliciet 

aangeven d.m.v. verbindingswoorden en/of 
verbindende zinsdelen/zinnen. 
 
 



 

 18 

Criteria voor een goed opgebouwde, samenhangende tekst 
4 De tekst is samenhangend 
geschreven. 

a De zinnen zijn verbonden door middel van 
verbindingswoorden en verwijswoorden. 

b De alinea's bevatten tussenkopjes die aangeven 
waar de alinea over gaat.  

 
In het kader staat de tekst van een van de leerlingen:  
 
Droom van jouw leven 
Inleiding: Ik ga het er over hebben over hoe ik mijn droom ga waar maken van mijn leven. Dat 
doe ik in 4 groepen: Mijn opleiding , Mijn baan , mijn droom , geluk en het slot. 
 
Alinea 1. Mijn opleiding  
Het liefst wil ik een HBO opleiding doen omdat , als je die opleiding volgt meer geld kan gaan 
verdienen. Naar mijn idee zal dat niet gaan lukken omdat , ik nu het niveau VMBO doe en niet 
zo snel een HBO opleiding kan gaan doen , dus ga ik maar voor een MBO opleiding met een 
gemiddeld inkomen of iets meer. 
 
Alinea 2. Mijn baan 
Er zijn heel veel banen die je kunt krijgen en er is veel keus. Ik hou van sporten en ben niet 
iemand die graag niets doet en actief wil zijn. Een kantoor baantje zal dus niet zo snel mijn 
keuze zijn , maar gymdocent ook niet want , ik hou er niet van om voor een groep kinderen te 
staan. Wat ik later dus wil worden weet ik niet maar stilzitten zal zeker niet gebeuren. 
 
Alinea 3. Mijn droom 
Mijn echte droom is om profvoetballer te worden dat is vrijwel de droom van iedere 
voetballiefhebber als kind zijnde. Naar mijn gevoel gaat dat bij mij ook lukken , ik speel nu bij VV 
Hardinxveld C1 en ben al gescout door FC Dordrecht. Ik ga mijn dromen najagen. 
 
Alinea 4. Geluk 
Het aller belangrijkste voor mij is om gelukkig te zijn. Ik wil een gezin met twee kinderen en een 
mooie vrouw. Met een mooi huis dat erg groot is en in dat huis, en overal waar ik naar toe ga of 
waar ik ben wil ik gelukkig zijn met dat gezin.  
 
Slot 
Nu heb ik alles verteld over hoe ik mijn dromen na wil gaan jagen. Ik heb verteld over mijn 
opleiding, mijn baan, mijn droom en geluk. Dat zijn de belangrijkste dingen die ik wil hebben om 
gelukkig te zijn.  
 
De leraar formuleert onder de tekst drie feedbackvragen, zoals de onderstaande drie 
feedbackvragen bij de bovenstaande leerlingtekst: 
• Een inleiding heeft twee functies. Eén zie ik terug in jouw inleiding de andere niet. Welke is 

dat? Hoe zou je je inleiding kunnen herschrijven, zodat deze beide functies bevat? 
• In de alinea over jouw baan heb je verschillende verbindingswoorden gebruikt om de 

relaties tussen zinnen aan te geven. In de andere alinea's bijna of helemaal niet. Welke 
alinea's zijn dat? En hoe kun je de zinnen zo formuleren dat de zinnen wel verbonden zijn? 

• Bekijk eens een tekst uit je leerboek. Hoe zijn de tussenkoppen daarin opgeschreven? 
Komt dat overeen met jouw tussenkoppen? Hoe kun je ze verbeteren? 

 
Bij andere leerlingteksten formuleert de leraar vragen, zoals: 
• Niet elke alinea behandelt een ander deelonderwerp. Welke alinea's zou je dus kunnen 

samenvoegen? 
• Uit hoeveel alinea's bestaat jouw tekst: vier, vijf of zes? Op welke manier laat je zien 

wanneer een nieuwe alinea begint?  
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Leerlingen gaan vervolgens in tweetallen aan de slag met het lijstje succescriteria, de 
modeltekst die in de eerste les is besproken en de feedbackvragen. De leerlingen lezen elkaars 
tekst en gaan samen na op welke alinea en op welk tekstgedeelte de feedbackvraag betrekking 
heeft. Dat noteren ze op het feedbackformulier dat elke leerling heeft ontvangen. Vervolgens 
geven de leerlingen elkaar schrijfadviezen. De leraar loopt hierbij rond om na te gaan of de 
adviezen specifiek genoeg geformuleerd zijn en de leerlingen daadwerkelijk de gegeven 
adviezen kunnen gebruiken bij het herschrijven van hun eigen tekst. 
 
4.3 Engels 
 
Voorbeeld: Feedback in de kantlijn  
Leerlingen uit een derde klas van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo, die 
een kort mailtje hebben geschreven naar een leeftijdsgenoot die zij in Engeland hebben 
ontmoet, hebben hun werk teruggekregen van hun leraar. De leraar wil hen graag informatie 
geven die nodig is om hun tussendoel (een kort eenvoudig berichtje schrijven) te bereiken en 
dat op een wijze dat zij met deze informatie tot nadenken worden aangezet. Want dan kunnen 
zij daadwerkelijk met de gegeven feedback aan het werk. Om die reden geeft de leraar in de 
kantlijn van elk mailtje slechts aanwijzingen in plaats van alle spel-, grammatica- en 
structuurfouten. Een S staat voor een woord dat niet goed gespeld is (aspect spelling), een G 
voor een grammaticafout (aspect grammatica), een V voor een verkeerde volgorde van de 
woorden (aspect woordenschat en woordgebruik) in een zin en een P voor niet-passend 
woordgebruik. (aspect woordenschat en woordgebruik). Vanzelfsprekend geeft hij slechts die 
aanwijzingen die bij het taalniveau van de leerling past. Vervolgens geeft de leraar de opdracht 
in tweetallen de mailtjes te verbeteren. Terwijl de leerlingen aan het werk zijn, schrijft hij op het 
bord verwijzingen naar bijvoorbeeld bladzijden in de methode waar zij meer informatie kunnen 
vinden als ze er met zijn tweeën niet uit komen. De verbeterde versie leverden zij opnieuw in. 
 

Tip 
Het zelf vinden van fouten kan soms (te) moeilijk zijn voor leerlingen. Om hier mee te leren 
werken kunnen in eerste instantie de codes gekoppeld worden aan type fouten en de 
fouten zelf zonder correctie onderstreept worden. In tweede instantie kan het onderstrepen 
van de fouten achterwege gelaten worden en kunnen de leerlingen ze zelf zoeken. In derde 
instantie kunnen ook de codes weggelaten worden en alleen een vinkje gezet worden voor 
een regel waar een fout in staat.  
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4.4 Wiskunde 
 
Voorbeeld: Interpretatie van de uitslag van de kleurentoets 
De uitslag van alle leerlingen in een klas op een toets met opgaven van toenemend 
inzichtniveau kan als volgt worden weergegeven. Elke gele stip stelt het resultaat van een 
leerling voor. 
 

 
Figuur 2: Uitslag van een kleurentoets 
 
In dit voorbeeld is het hoogst behaalde proefwerkcijfer een 8,1.Het inzichtniveau van deze 
leerling ligt op de grens van rood ("aspecten met elkaar in verband kunnen brengen") en zwart 
("abstract kunnen denken"). De leerlingen met het meeste inzicht hebben een cijfer tussen 6 en 
8 behaald. Leerlingen met een betrekkelijk laag niveau van inzicht hebben geen voldoende op 
de toets weten te behalen.  
 
Welke feedback het meest passend is voor welke leerling hangt enerzijds af van zijn 
proefwerkcijfer, maar ook van het niveau van inzicht dat hij blijkt te beheersen. In de 
onderstaande figuur staat schematisch welk leerlingprofielen er onderscheiden kunnen worden. 
 

 
Figuur 3: Leerlingprofielen 
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Welke feedback het meest geëigend is voor leerling uit welk profiel wordt in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 

Goedpresteerders Beschikken over een hoog 
inzichtniveau en weten daar 
gebruik van te maken om een goed 
proefwerkcijfer te behalen. Lopen 
het risico terug te vallen tot de 
groep van nonchalanten. 

Zijn er bij gebaat dat ze 
gestimuleerd worden hun 
prestaties te consolideren. 
Zijn tevens gebaat bij 
uitdagende lesstof. 

Nonchalanten Beschikken over een hoog 
inzichtniveau, maar behalen 
desondanks een relatief laag 
proefwerkcijfer. Maken vaak 
routineopgaven, die maar weinig 
beroep doen op wiskundig inzicht, 
onvoldoende. 

Zijn gebaat bij oefening van 
routineopgaven. 

Werkers Behalen ondanks een relatief laag 
niveau van wiskundig inzicht een 
goed proefwerkcijfer. Weten 
routineopgaven vaak goed te 
maken, maar onderliggend inzicht 
ontbreekt. Vormt nu (nog) geen 
probleem, maar in de toekomst 
mogelijk wel. 

Zijn gebaat aan verwerving 
van inzicht. 

Zorgkinderen Zijn niet goed genoeg in dit 
onderwerp. 

Deze leerlingen zijn er bij 
gebaat dat ze inzicht 
verwerven ten aanzien van dit 
onderwerp. Vervolgens kan 
door middel van oefening 
voldoende routine 
opgebouwd worden. 
 
Voor wie inzichtverwerving 
niet haalbaar is rest weinig 
anders dan routine opbouwen 
en hopen dat het inzicht zich 
in een later stadium van de 
opleiding openbaart. 
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5. Strategie 4: Activeren van leerlingen als 
belangrijke informatiebronnen voor elkaar 
 
 
5.1 Inleiding 
Het leren van leerlingen is niet beperkt tot interactie tussen leerling en leraren. Leerlingen leren 
ook van oudere broers en zussen, van klasgenoten, van teamgenoten in de sportvereniging, 
enzovoorts. In veel gevallen is er zodoende sprake van samenwerkend leren. Een belangrijke 
reden om dit samenwerkend leren te stimuleren is dat in het volwassenen leven samenwerking 
met collega's, met klanten, met opdrachtgevers, enzovoorts eveneens noodzakelijk is. 
Bovendien blijken leereffecten van samenwerkend leren groter te zijn dan die van individueel 
leren (Wiliam, 2015). Formatieve evaluatie kan deel uit maken van samenwerkend leren in de 
zin dat leerlingen elkaar formatief evalueren. In dit hoofdstuk staat een aantal voorbeelden uit 
het talenonderwijs. Wiskunde ontbreekt in dit hoofdstuk, omdat op geen van de pilotscholen 
deze strategie uitgeprobeerd is. 
 
5.2 Nederlands 
 
Voorbeeld 1: Een schrijfplan van, voor en door de leerlingen 
Op CS de Hoven schrijft klas 2vmbo-tl een zakelijke brief aan de organisatie van de 
beroepskeuzemarkt On Stage. Daarin beschrijven ze welk beroep er sowieso op de beurs 
gepromoot moet worden en waarom. In de eerste les hebben de leerlingen de criteria van een 
zakelijke brief vastgesteld. In de tweede les staat het maken van een schrijfplan en skelet van 
de brief centraal, waarbij de leraar benadrukt dat leerlingen elkaar gaan helpen bij het 
verzamelen van informatie voor hun brief. De eerste opdracht is dat leerlingen individueel 
bedenken welk beroep ze willen op de beurs zeker willen zien met daarbij één argument. 
Daarvoor gebruiken ze het volgende formulier: 
 

 
Figuur 4: Voorbereidingsformulier voor het schrijven van een zakelijke brief 

2vmbo-t zakelijke brief 
 

NAAM:        klas: 
 
Binnenkort ga je naar de beroepenmarkt On Stage in de Lockhorst. Je schrijft een brief aan 
de organisatie, omdat jouw lievelingsberoep er zeker bij moet staan. Leg uit waarom je dat 
vindt (dus niet waarom je het beroep leuk vindt, maar waarom het op de beurs gepromoot 
moet worden). 
 

Beroep  
 

Argument 1 
 

 

Argument 2 
 

 

Argument 3 
 

 

Argument 4 
 

 

 
Hier ga ik aan denken bij het schrijven van mijn zakelijke brief: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Klassikaal noemen enkele leerlingen hun beroep met argument. De leraar bespreekt in een 
klassengesprek ook de kwaliteit van de onderbouwing: overtuigt dit argument de organisatie om 
het beroep te promoten?  
 
Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes uiteen door te beslissen tot welke sector hun beroep 
behoort (in elke hoek hangt een poster):  
• groen & natuur;  
• handel & economie;  
• techniek; 
• zorg, welzijn & maatschappij. 
 
Leerlingen wisselen hun argumenten uit en schrijven op hun formulier een tweede en derde 
argument op basis van de uitwisseling. Vervolgens schrijven leerlingen op een post-it hun 
beroep en hun beste argument, die ze opplakken bij de poster van hun sector. Daarna lopen de 
leerlingen langs de andere drie sectorenposters en nemen één argument over (het vierde 
argument) dat ze goed vinden voor de onderbouwing van hun eigen beroep. Ten slotte 
bespreekt de leraar klassikaal de argumenten en nogmaals de kwaliteit ervan. Leerlingen 
krijgen de tijd om hun argumenten aan te vullen, te herformuleren en te verbeteren. De leraar 
geeft aan dat de leerlingen hiermee de inhoud voor hun middenstuk van de brief hebben 
geformuleerd. In de volgende lessen schrijven de leerlingen hun kladversie aan de hand van de 
criteria en modelbrief (vervolgles 1) en de verzamelde argumenten (vervolgles 2). De leraar 
benadrukt dat schrijven in de les gebeurt, zodat ze zicht houdt op wat leerlingen doen, hoe en 
waarom. 
 
Voorbeeld 2: De beste beschouwende tekst 
In 4-vmbo van Het Rhedens in Dieren hebben de leerlingen een beschouwende tekst over de 
voor- en nadelen van digitaal lesmateriaal geschreven. De focus ligt bij de eerste revisie op 
samenhang. De leraar laat leerlingen hun eigen tekst beoordelen aan de hand van het 
beoordelingsformulier 'Samenhang' dat in de lessen ervoor samen besproken en gebruikt is om 
voorbeeldteksten te analyseren en te beoordelen: 
 

 Samenhang ja enigszins nee 
1 Mijn tekst is opgebouwd in een inleiding, kern en slot.     
2 Ik kan verbanden in mijn tekst duidelijk maken met behulp van 

signaalwoorden, verbindingswoorden of overgangszinnen. Ik 
heb hierbij gebruik gemaakt van de tips uit paragraaf 6.1. 

   

3 Ik verdeel mijn tekst in alinea's.    
3.1 In de inleiding heb ik een passende manier uit paragraaf 6.2 

gebruikt. 
   

3.2 In de kern beschrijf ik in de eerste alinea mijn antwoord op 
vraag 2a. 

   

3.3 In de kern beschrijf ik in de tweede alinea alleen de voordelen.    
3.4 In de kern beschrijf ik in de derde alinea alleen de nadelen.    
3.5 In het slot heb ik de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen.    
3.6 In het slot heb ik een slotconclusie verwoord.    
 Spelling    
4 Ik heb mijn tekst nagekeken op taal- en spelfouten.    
4.1 Ik heb extra aandacht besteed aan het spellen van de 

werkwoorden. 
   

Figuur 5: Leerlingversie beoordelingsformulier 'Samenhang' bij beschouwende teksten 
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De leerlingen ontvangen vervolgens van de leraar de lerarenbeoordeling (formulering: ik = jij; 
mijn = jouw). Ze vraagt de leerlingen hun eigen beoordeling met die van haarzelf te vergelijken:  
• Bij welke aspecten is de beoordeling hetzelfde?  

o Markeer het aspect met groen op je eigen beoordelingsformulier als zowel de leraar als 
jijzelf een 'ja' hebben ingevuld. 

o Markeer het aspect met roze/geel/blauw op je eigen beoordelingsformulier als zowel 
de leraar als jijzelf een 'enigszins/nee' hebben ingevuld. 

• Bij welke aspecten is de beoordeling verschillend? Zet daarbij een ! in de kantlijn. 
 
In tweetallen gaan leerlingen na welke aspecten met groen zijn gemarkeerd: hebben beide 
leerlingen dezelfde aspecten groen? Zo nee, dan vergelijken de leerlingen hun teksten met 
elkaar en leggen ze elkaar uit wie het goed heeft gedaan en wat en hoe ze iets hebben 
opgeschreven.  
 
Het laatste deel van de les gaan leerlingen aan de slag met het schrijven van hun tweede 
versie. Dit doen ze gezamenlijk: een versie waarbij ze de goede gedeelten van elkaars teksten 
gebruiken en andere gedeelten herschrijven op basis van beide teksten en de feedback. De 
leraar loopt langs en vraagt leerlingen wat ze overnemen en wat ze opnieuw herschrijven en 
waarom.  
 
5.3 Engels 
 
Voorbeeld: met de klok mee 
Omdat er binnenkort een uitwisseling plaatsvindt tussen scholen uit Duitsland en Engeland is 
het belangrijk dat alle leerlingen hun buitenlandse medestudenten goed de weg kunnen wijzen 
door middel van korte berichtjes via een app. Eenvoudige aantekeningen maken, zoals in dit 
voorbeeld, is een van de tussendoelen voor Engels van de kaderberoepsgerichte leerweg. 
Hiermee gaan tweedejaars leerlingen aan de slag. De leraar maakt groepjes van drie leerlingen. 
De succescriteria, die de leerlingen in de vorige les al hebben vastgesteld, liggen midden op 
tafel. Elke leerling heeft twee exemplaren van onderstaand opdrachtformulier, een pen en een 
eigen kleur markeerstift. 
 

Naam opdrachtgever:  
 
Je ontvangt via de app het volgende berichtje: 
Hi … I’m lost… can’t  
find my way back to  
school.. pls send directions..  
standing in front of 
 _______________grtz Alex 
 
Rep 
 

Directions correct? 
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De leerlingen schrijven op de opdrachtformulieren hun eigen naam en ze vullen een plaats in 
waar Alex zich bevindt, bijvoorbeeld bank, church, police station, … shop, enzovoorts. Hiermee 
zijn de opdrachten voor de medeleerlingen klaar. 
 
De leerlingen werken met de klok mee. Opdracht 1 wordt naar links geschoven en de leerling 
die het ontvangt beantwoordt het bericht. Het formulier wordt wederom naar links geschoven en 
de leerling die het ontvangt markeert met de stift wat verbeterd kan worden (niet hoe) of wat niet 
duidelijk is, en schuift het formulier naar links. Formulier 1 is nu weer terug bij de opdrachtgever. 
Deze controleert of Alex inderdaad op school komt als hij de aanwijzingen volgt, en geeft door 
middel van een vinkje of een kruis aan of dat het geval is. Het formulier wordt weer 
doorgeschoven naar links, waarna de schrijver van het antwoord de tekst bij kan stellen. 
Wanneer de eerste versie is bijgesteld, wordt opdracht 2 op dezelfde wijze uitgevoerd.  
 

Tip 
Elke leerling krijgt één kans om de leraar een vraag te stellen als ze er in het groepje niet 
uitkomen. Dus drie vragen per groepje.  
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6. Strategie 5: Het stimuleren van 
eigenaarschap over het eigen leren 
 
 
6.1 Inleiding 
Het leren van leerlingen is niet beperkt tot de schoolloopbaan. De complexiteit van de moderne 
tijd vereist dat iemand na zijn schoolloopbaan blijft bijleren. Dat betekent dat verwerving van 
kennis, vaardigheden en inzicht op school niet voldoende is. Leerlingen dienen zich ook een 
lerende houding eigen te maken door eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Dit kan 
gestimuleerd worden door hen leeractiviteiten aan te bieden die passen bij hun persoonlijke 
leerdoelen en leerlingen ondersteuning te bieden bij planning van hun leerproces. Formatieve 
evaluatie sluit hier bij uitstek op aan. 
 
6.2 Nederlands 
 
Voorbeeld 1: Een schrijfportfolio 
De leraar van CS De Hoven besluit om met leerlingen naast een portfolio voor lezen ook een 
portfolio voor schrijven op te gaan bouwen. Daarvoor worden de leerdoelen van 
schrijfvaardigheid vanaf de eerste klas in kaart gebracht, aan functionele schrijfopdrachten 
gekoppeld, en beoordelingscriteria en rubrics er bij ontwikkeld. Aan de hand van een leerlijn in 
rubricvorm evalueren leerlingen na elke schrijfopdracht hun eigen leerontwikkeling: waar stond 
ik de vorige keer en ben ik vooruitgegaan of niet? En hoe komt dat? Waar ga ik bij de volgende 
keer aan werken? Uiteindelijk beoordeelt de leraar het complete dossier, dus niet meer elke 
opdracht apart, maar is de uiteindelijke beoordeling gebaseerd op het schrijfproces dat de 
leerling heeft doorgemaakt en in hoeverre de leerdoelen zijn behaald 
 
Voorbeeld 2: Een eigen website als portfolio 
Een leerlijn schrijven voor de bovenbouw, waarbij functioneel schrijven, het schrijfproces, 
feedback en eigenaarschap bij leerlingen centraal staat. Dat was het doel waarmee de leraren 
van het Sint-Joriscollege aan de slag gingen met een 'eigen' leerlijn schrijven. Elke leerling vult 
gedurende het schooljaar een eigen website op Edublogs met zelf geschreven teksten rondom 
een bepaald thema, waarbij de inhoud van het vak Nederlands en de belevingswereld van de 
jongeren centraal staan en leerlingen in klas 4-vwo toewerken naar het beoogde 
referentieniveau 3F (genres, teksttypen, taakkenmerken). 
 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 
Thema sociale media/ 

communicatie 
nieuws literatuur taalbeschouwing, 

taalontwikkeling 
Teksttype zakelijke e-mail 

+ tweet 
column voor een 
algemeen 
lezerspubliek 

recensie voor 
jongeren 

achtergrondartikel 
voor Quest 

Focus op 
leerdoel(en) 

samenhang, 
opbouw, 
afstemming 
doel/publiek, 
conventies 

samenhang, 
opbouw, 
afstemming 
doel/publiek, 
brongebruik, 
formulering en 
stijl (beeldspraak 
en stijlfiguren) 

samenhang, 
opbouw, 
afstemming 
doel/publiek, 
argumenteren 

samenhang, 
opbouw, 
afstemming 
doel/publiek, 
brongebruik, 
aantekeningen 
maken bij artikelen 
/ hoorcolleges 

Figuur 6: Deel van de leerlijn Schrijven op het Sint-Joriscollege 
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Elke schrijfopdracht kent eenzelfde opbouw met de fasen oriëntatie, voorbereiding, schrijven en 
feedback & plaatsen, waarbij er minimaal twee feedbackronden zijn opgenomen. In blok 1 
schrijven leerlingen bijvoorbeeld een zakelijke e-mail aan een journalist, auteur/dichter of een 
taalwetenschapper/wetenschapsjournalist die in respectievelijk periode 2, 3 of 4 een gastcollege 
of workshop komt verzorgen. In de e-mail beschrijven de leerlingen de aanleiding, het verzoek, 
doel en geven ze de praktische informatie. Daarnaast schrijven ze een tweet voor het 
schoolaccount waarop ze laten weten betreffende spreker te hebben uitgenodigd.  
 
Voor de schrijfopdracht formuleren leerlingen een concreet en realistisch leerdoel op 
macroniveau (Ik verdeel mijn tekst in een inleiding, kern en slot), op mesoniveau (Ik deel mijn 
tekst op in alinea's en behandel per alinea één deelonderwerp) en op microniveau (Ik vervoeg 
de werkwoorden in mijn e-mail allemaal goed). Na feedback en revisie reflecteren leerlingen 
waar ze staan voor de productaspecten (bijvoorbeeld: samenhang, afstemming op doel, 
argumentatie, brongebruik, taalverzorging). Leerlingen gaan na of ze hun leerdoel hebben 
bereikt en ze stellen voor het volgende blok een nieuw of aanvullend leerdoel, afhankelijk van 
hun leerontwikkeling en waar ze aan willen werken. Ook procesaspecten (bijvoorbeeld: 
zelfreflectie: feedback geven op het werk van anderen) worden meegenomen.  
 
Hiervoor is een rubricschema ontwikkeld voor het hele leerjaar met in totaal tien product- en vier 
procesaspecten, waarbij de leerling en de leraar aangeven waar de leerling staat op de leerlijn: 
beginner, in ontwikkeling, gevorderde of expert, gelijk aan op weg naar 2F, 2F, op weg naar 3F 
of 3F. Per aspect zijn algemene en indien nodig genrespecifieke succescriteria gesteld. Een 
voorbeeld voor een productaspect (leesbaarheid) en procesaspect (zelfreflectie: haalbare 
doelen stellen) staat in onderstaande tabel. 
 
 Ga aan de SLAG! Je bent OP WEG! Je hebt het 

GOED gedaan! 
Je bent 
KEIGOED! 

Leesbaarheid: 
titel, 
tussenkopj
es, 
opmaak, 
briefindelin
g 
enzovoorts. 

Je maakt de tekst 
redelijk op. 

Je gebruikt in 
brieven en e-
mails de juiste 
lay-out. 

Je gebruikt bij 
artikelen, 
werkstukken en 
verslagen een 
titel. 

Je gebruikt soms 
tussenkopjes. 

Je gebruikt een 
aanhef en afsluiting. 

Je vult de 
onderwerpsregel in. 

Je maakt de tekst 
goed op. 

Je gebruikt in 
brieven en e-mails 
de juiste lay-out. 

Je gebruikt bij 
artikelen, 
werkstukken en 
verslagen titel en 
tussenkopjes. 

Je gebruikt een 
correcte en 
gepaste aanhef en 
afsluiting. 

De 
onderwerpsregel 
maakt het 
onderwerp van je 
e-mail duidelijk. 

Zie: Je bent OP 
WEG! 

Je stemt de 
lay-out af op 
doel en 
publiek. 

De 
onderwerps-
regel maakt 
het 
onderwerp en 
het doel van 
je e-mail 
duidelijk. 

 

Je geeft een 
heldere 
structuur aan 
de tekst, met 
witregels, 
marges en 
kopjes. 
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 Ga aan de SLAG! Je bent OP WEG! Je hebt het 
GOED gedaan! 

Je bent 
KEIGOED! 

Zelfreflectie:  
haalbare 
doelen stellen 

De leraar 
formuleert mijn 
leerdoelen op 
globaal 
tekstniveau, 
meso- en lokaal 
tekstniveau. 

Mijn doelen zijn 
meestal te vaag 
en niet haalbaar 
en realistisch. 

 

Ik formuleer met 
hulp van mijn 
leraar mijn eigen 
leerdoelen op 
macro-, meso- 
en microniveau. 

Mijn doelen zijn 
vaak nog niet 
altijd concreet 
genoeg en/of 
niet altijd 
haalbaar en 
realistisch. 

Ik formuleer 
mijn eigen 
leerdoelen op 
macro-, 
meso- en 
microniveau. 

Mijn doelen 
zijn concreet 
geformuleerd 
en haalbaar. 

 
 

Ik formuleer 
mijn eigen 
leerdoelen 
op macro-, 
meso- en 
microniveau 
en pas deze 
aan waar 
nodig. 

Ik formuleer 
mijn 
leerdoelen 
op basis van 
eerdere 
leerervaring
en en 
ontvangen 
feedback op 
eerder werk. 

Figuur 7: Deel van het rubricschema van het Sint-Joriscollege 
 
Voor een zakelijke e-mail zijn bij conventies de onderwerpsregel, de aanhef en afsluiting 
belangrijk, terwijl dit in een column weer niet het geval is. Cursief worden dus de 
genrespecifieke criteria weergegeven. Aan het einde van het schooljaar baseert de leraar de 
beoordeling een door de leerlingen uitgekozen opdracht, de laatste opdracht, waarin alle 
aspecten samenkomen en een videopitch waarin de leerling zijn leerontwikkeling presenteert 
(leerdoelen, ontwikkeling, een top en een leerpunt voor volgend schooljaar).  
 
6.3 Engels 
 
Voorbeeld: Leerstroken 
Op de agenda van een klas vierdejaars tl-leerlingen staat het leerdoel het schrijven van een kort 
verslag. Hiervoor hebben de leerlingen korte interviews gehouden met Engelstalige 
gastdocenten die op hun school lessen hebben verzorgd. Het interview ging over de verschillen 
tussen Nederlandse en Engelse leerlingen. Thuis hebben de leerlingen een verslag van deze 
interviews geschreven. De leraar vraagt ze nu in de klas hun eigen werk na te kijken aan de 
hand van de in de vorige les gezamenlijk besproken succescriteria, zodat ze nog een 
verbeterslag kunnen maken. De opdracht van de leraar bestaat uit twee delen: 
1. Verwerk de verbeterpunten die je zonder gebruikmaking van een bron kunt doorvoeren. 
2. Schrijf de vragen die je nog hebt op een strook en leg die op je tafel. 
 
De vragen die over blijven worden met de klas besproken met behulp van een namenkiezer. 
Het gaat er bij het beantwoorden van de vragen niet om wat het juiste antwoord is, maar hoe je 
met welke bron of met welke strategie je tot het antwoord van de vraag kunt komen, waarmee je 
je eigen tekst kunt verbeteren. Na elke vraag stelt de leraar de vraag of de bron of strategie ook 
bij een andere vraag tot een oplossing kan leiden. Zo leren de leerlingen hoe ze bij een 
volgende opdracht meer eigenaar kunnen worden van hun eigen leren.  
 

Inbedden DTT 
Geef de deel- en hoofdaspecten van de DTT, eventueel aangepast in leerlingentaal, en vraag ze op basis 
van de feedback die ze bij elk schrijfproduct − zoals een mailtje of een uitnodiging − krijgen, te turven. Dit 
doen ze telkens op hetzelfde formulier. Hiermee wordt zichtbaar waar groei plaatsvindt en waar ze veel 
fouten blijven maken en dus meer aandacht aan kunnen besteden.  
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6.4 Wiskunde 
 
Voorbeeld: Zelfevaluatie 
Op het Carmel College Salland maken tweede klasleerlingen uit vmbo-gl een diagnostische 
toets uit de lesmethode over oppervlakteberekeningen bij vlakke figuren. Als ze een opgave niet 
kunnen maken, moeten ze op een formulier invullen waarom dat niet het geval was. De 
formulieren worden na afloop van de les ingenomen en door de leraar geanalyseerd. Leerlingen 
vermelden op het formulier vaak "ik snap het niet". 
 
Het zou in dit geval verstandig zijn geweest om leerlingen een aantal redenen aan te reiken 
waarom ze een opgave niet kunnen maken, zoals in dit voorbeeld: 

1. ik weet niet (meer) wat oppervlakte betekent; 
2. ik heb oppervlakte en omtrek met elkaar verwisseld; 
3. ik ken de oppervlakteformule(s) niet (meer); 
4. ik heb de verkeerde oppervlakteformule(s) gebruikt; 
5. ik heb de juiste oppervlakteformule(s) verkeerd gebruikt; 
6. ik weet niet hoe ik de figuur handig kan opdelen in stukken; 
7. ik kan de oppervlakte niet op het voorschreven aantal manieren uitrekenen; 
8. andere redenen. 

 
Redenen (1), (2) en (4) wijzen op een gebrek aan inzicht. Redenen (3) en (5) wijzen op een 
gebrek aan (paraatheid van) wiskundige kennis en routines en reden (6) wijst op een gebrek 
aan probleemoplossingsvaardigheid. 
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7. Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben in deze publicatie laten zien op welke wijze enkele technieken toegepast kunnen 
worden bij de drie kernvakken in het voortgezet onderwijs en wat daarbij komt kijken. Er zijn 
overeenkomsten en verschillen tussen deze vakken. Deze verschillen zijn soms terug te voeren 
op het verschil in aard van de drie vakken. Bij Nederlands en Engels verwerven leerlingen een 
beperkt aantal taalvaardigheden (in essentie: lezen, schrijven, spreken en luisteren) die in 
uiteenlopende situaties, soms complex, soms overzichtelijk, gebruikt moeten worden. 
Formatieve evaluatie richt zich dan ook vooral op leervorderingen ten aanzien van deze 
taalvaardigheden.  
 
Bij wiskunde leren leerlingen een ruim scala aan wiskundige concepten, routines, 
eigenschappen, die een leerling idealiter in de vorm van een mentaal schema onthoudt. Doel 
daarvan is vooral deze concepten, routines en eigenschappen te gebruiken bij het oplossen van 
problemen, het formuleren van redeneringen, enzovoorts. Het leeuwendeel van de 
leerinspanning gaat op aan verwerving van wiskundige concepten, routines, eigenschappen en 
hun onderlinge samenhang, die per leerstofdomein verschillen. Formatieve evaluatie kan zich 
bij wiskunde richten op zowel domeinonafhankelijke vaardigheden als probleemoplossen en 
redeneren, als op de totstandkoming van het mentale schema van de leerling. 
 
Deze verschillen maken dat sommige technieken geschikter zijn voor toepassing bij het 
talenonderwijs en andere juist bij wiskunde en omgekeerd. Maar er zijn ook technieken die voor 
elk van de drie vakken geschikt zijn. Bovendien zijn er talrijke technieken die in deze publicatie 
niet genoemd worden. Hoe dan ook, formatieve evaluatie kan bij elk van de drie vakken 
toegepast worden. Raadzaam is het om formatieve evaluatie niet te beperken tot het toepassen 
van enkele losse technieken. Formatieve evaluatie kent vijf strategieën en een eigen 
onderwijscultuur. Een school die elk van deze strategieën in zijn onderwijs een plaats gegeven 
heeft en zich een cultuur van formatief evalueren eigen gemaakt heeft, heeft formatieve 
evaluatie goed in de vingers. 
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Bijlage: 19 technieken voor formatieve 
evaluatie 
 
 
In deze bijlage worden negentien voorbeelden van technieken beschreven. Deze technieken 
zijn inzetbaar bij elk van de vijf strategieën voor formatieve evaluatie. In de onderstaande 
tabel worden ze elk vermeld met wanneer ze in de les gebruikt kunnen worden.  
 

Techniek Wanneer in de les? 

Techniek 1: Verslag leggen en uitdagen begin 

Techniek 2: Flap-over vragen begin 

Techniek 3: Even schrijven/tekenen begin, einde 

Techniek 4: Brainstormen begin, einde 

Techniek 5: Boarding & departure pass begin, einde 

Techniek 6: Gekleurd werken tijdens 

Techniek 7: Iedereen denkt na tijdens, einde 

Techniek 8: In het spotlicht tijdens, einde 

Techniek 9: Allemaal tegelijk tijdens, einde 

Techniek 10: Basketbal tijdens, einde 

Techniek 11: Denk alleen, denk samen en deel tijdens, einde 

Techniek 12: Dobbelen of draaien tijdens, einde 

Techniek 13: Zes vragen tijdens, einde 

Techniek 14: Plus, Minus, Interessant einde 

Techniek 15: Twee minuten delen einde 

Techniek 16: Post-it einde 

Techniek 17: Drie, twee, een einde 

Techniek 18: Leerdriehoek einde 

Techniek 19: Reflectiepagina einde 

  
Bij verschillende technieken selecteert de leraar een leerling die iets moet doen, 
bijvoorbeeld een antwoord geven op een vraag. Dit gebeurt met behulp van ijslollystokjes, 
een app zoals Pikme of een online namenkiezer. Het gaat als volgt: je stelt een vraag en 
geeft voldoende bedenktijd. Vervolgens gebruik je een van deze drie methoden om een 
leerlingen te selecteren die de vraag gaat beantwoorden.  
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IJslollystokjes  
Verzamel in een beker houten stokjes, bijvoorbeeld ijslollystokjes. Op elk stokje schrijf je de 
naam van een leerling. Wil je een vraag stellen of opdracht geven? Trek blind een stokje. 
 
App Pikme 
Alle leerlingen van een klas worden in de app (telefoon of tablet) ingevoerd. Wil je een vraag 
stellen of opdracht geven? Selecteer de klas en schudt met het apparaat. Er verschijnt 
willekeurig een naam of foto van een van de leerlingen. 
 
Online namenkiezer 
Voer op http://www.classtools.net/random-name-picker/ alle namen van een klas of groep in. 
Er verschijnt nu een rad met alle namen erop. Geef een draai aan het rad en geef de beurt 
aan de leerling die aangewezen wordt. Het invoeren en bewaren van namen kan via de 
‘edit’-knop en werkt vrij eenvoudig. 
 
 
Techniek 1: Verslag leggen en uitdagen 
Wijs aan het begin van de les met een namenkiezer willekeurig een leerling aan als 
verslaglegger en een leerling die tijdens de les de rol van uitdager op zich neemt.  
 
Taak van de verslaglegger 
Deze leerling bedenkt tijdens de les drie vragen, die hij aan het einde van de les aan zijn 
medeleerlingen stelt. De leerling kan zelf drie leerlingen kiezen of een namenkiezer 
gebruiken. 
 
Taak van de uitdager 
Deze leerling stelt vragen tijdens de les wanneer er door een leerling of de leraar iets wordt 
verteld wat niet wordt onderbouwd, of te beknopt wordt toegelicht.  
De leerling stelt vragen als: 

 Kunt u dit toelichten? 
 Heeft u een voorbeeld? 
 Kunt u dit meer in detail uitleggen? 
 Kunt u dit onderbouwen? 

 
 
Techniek 2: Flap-over vragen 
Vraag leerlingen die vragen hebben over het huiswerk deze op te schrijven aan het begin 
van de les op het hulpbord of de flap-over. Leerlingen die het antwoord weten, leggen het uit 
aan de leerling die de betreffende vraag heeft opgeschreven.  
 
Tip 
Gebruik de onlinetool Padlet, zodat leerlingen thuis hun huiswerkvragen op het digitale 
prikbord kunnen plaatsen. Leerlingen kunnen dan zowel buiten als binnen het klaslokaal 
elkaars vragen beantwoorden. 
 
 
  

http://www.classtools.net/random-name-picker/
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Techniek 3: Even schrijven/tekenen 
Geef aan het begin of het einde van de les de leerlingen onderstaande afbeelding met de 
opdracht in twee of drie minuten zoveel mogelijk op te schrijven/ tekenen wat ze weten van 
het onderwerp. Dat kan heel algemeen geformuleerd (Schrijf alles op wat je weet over 
thema/onderwerp X) of met een specifieke vraag of stelling. Benadruk dat het geschrevene 
leesbaar moet zijn, maar dat het niet in eerste plaats gaat om de juiste spelling en 
interpunctie. 
 
Aan het begin van de les: 
Introduceer het onderwerp en laat leerlingen opschrijven wat ze al weten of waar ze aan 
denken, zodat je optimaal kunt aansluiten bij wat de leerling al weet en kan.  
 
Aan het einde van de les:  
Laat leerlingen opschrijven wat ze hebben geleerd tijdens de les.  
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Techniek 4: Brainstormen 
Verdeel leerlingen aan het begin of aan het einde van de les in willekeurige groepjes van 
vier. Elk groepje benoemt een schrijver. Zorg voor evenveel A1-, A2 of A3-posters als dat er 
groepjes zijn en leg de posters verspreid neer in het lokaal of hang ze op.  
 
Schrijf op elke poster een vraag, bijvoorbeeld over de te behandelen/ de behandelde 
deelonderwerpen, subthema's enzovoorts. Koppel er een vervolgactiviteit aan die aansluit 
bij de (voor)kennis van de leerlingen, al dan niet gedifferentieerd. 
 
Voorkennis activeren aan het begin van de les: 
Introduceer het onderwerp en activeer de voorkennis, eerdere ervaringen bij leerlingen door 
ze zoveel mogelijk wat ze al weten over het onderwerp op te laten schrijven. Verdeel de 
poster in vlakken zodat er voor elk groepje evenveel ruimte is om te schrijven. 
 
Samenvatten aan het einde van de les:  
Laat leerlingen zo kernachtig mogelijk samenvatten wat er over het onderwerp is behandeld 
in de les. Verdeel de poster in vlakken, zodat er voor elk groepje evenveel ruimte is om te 
schrijven. 
 
Gebruik eventueel een bel-app of wekker op het digibord om leerlingen naar de volgende 
ronde/ poster te sturen.  
 
 
Techniek 5: Boarding & departure pass 
Aan het begin van een les(senserie) ontvangen leerlingen een boarding pass rondom een 
onderwerp/thema. Leerlingen vullen het volgende in: 
1. Noem één ding wat je geleerd hebt in de vorige les. 
2. Noem één kernbegrip van de vorige les. 
3. Noem één leerdoel voor de les van vandaag, of: wat wil je aan het einde van deze les 

geleerd hebben? 
4. Benoem op welk niveau je je leerdoel wilt behalen (weten, doen/uitvoeren, 

snappen/iemand iets kunnen uitleggen in eigen woorden) 
 
Aan het einde van de les vullen leerlingen de departure pass in: 
1. Noem één ding dat je hebt geleerd in deze les. 
2. Benoem op welk niveau je dat beheerst (weten, doen/uitvoeren, snappen/iemand 

kunnen uitleggen in eigen woorden). 
 
 
Techniek 6: Gekleurd werken 
Geef elke leerling een groen, oranje en rood gekleurd plastic bekertje, schijf of papier. Aan 
het begin van de les heeft elke leerling op de hoek van zijn tafel bijvoorbeeld de drie 
bekertjes in elkaar gezet: de rode onderop, daarop de oranje, bovenop de groene. Tijdens 
de uitleg van de leraar staat in eerste instantie het groene bekertje bovenop.  
 
De bekers/schijf/vel papier betekenen het volgende: 
 Groen: ik begrijp het tot nu toe; 
 Geel: de leraar gaat te snel of ik heb een vraag die nog even kan wachten; 
 Rood: ik kan niet verder, ik begrijp het niet en heb nu hulp nodig. 
 
Zodra er een rode beker is, kan de leraar zelf of een willekeurige andere leerling (groen) het 
antwoord laten uitleggen aan de leerling met de rode beker. 
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Tip 
Beperk het aantal keer 'op rood zetten' van de bekertjes, zodat leerlingen leren om het 
belang van de vraag af te wegen. Heeft een leerling het maximum bereikt, dan kan hij zijn 
buurman/-vrouw om hulp vragen of diegene de vraag laten stellen. 
 
 
Techniek 7: Iedereen denkt na 
Stel open vragen die aanzetten tot denken (waarom, hoe, waardoor) en waarmee je inzicht 
krijgt in hoeverre leerlingen iets hebben begrepen. Selecteer na elke vraag één leerling die 
de vraag gaat beantwoorden met een namenkiezer. Geef voldoende nadenktijd voor het 
selecteren van een leerling. 
 
 
Techniek 8: In het spotlicht 
Stel meerdere verdiepende vragen aan één willekeurige leerling. Gebruik hiervoor een 
namenkiezer. Geef de leerling voldoende nadenktijd. Zorg ervoor dat de rest van de 
leerlingen blijft luisteren door van te voren af te spreken dat een willekeurig iemand de 
antwoorden gaat samenvatten of de conclusie zal geven. Ook deze leerling wordt 
geselecteerd met een namenkiezer. 
 
Tip  
Laat in plaats van willekeurig een leerling aan te wijzen, de 'bevraagde' leerling iemand 
kiezen om een samenvatting of conclusie te geven. 
 
 
Techniek 9: Allemaal tegelijk 
Stel gesloten of korte antwoordvragen aan de hele klas, waarmee je inzicht krijgt in hoeverre 
de leerlingen iets hebben begrepen. Alle leerlingen beantwoorden tegelijkertijd dezelfde 
vraag. De leraar bekijkt het resultaat en stelt op basis van het resultaat een vervolgvraag 
gericht op diepgang aan een leerling of leerlingen die hetzelfde antwoord hebben of 
wederom aan de groep als geheel.  
 
Open vragen (max. drie woorden): 
 door middel van mini white- & blackboards 
 door middel van tablets 
 
Gesloten vragen/stellingen: 
 met ABCD-kaarten 
 met rode en groene kaarten 
 met vinger opsteken, een vinger, twee vingers, enzovoorts 
 door te gaan staan (eens) en blijven zitten (niet eens) 
 
Tip 
Geef een vervolgactiviteit bij diverse antwoorden.  
Mochten de antwoorden van de leerlingen zo divers zijn dat er meer tijd nodig is om te 
komen tot het antwoord dat gezocht wordt, verdeel dan de klas in groepen. Zet de leerlingen 
met antwoord A bij elkaar, met antwoord B bij elkaar, enzovoorts. Elk groepje formuleert 
gezamenlijk de argumenten waarmee ze de anderen overtuigen van de juistheid van hun 
antwoord.  
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Techniek 10: Basketbal 
Stel een open vraag aan één leerling (gekozen met een namenkiezer). In plaats van zelf te 
reageren op het antwoord van de leerling, speelt de leraar de vraag door naar een 
willekeurige medeleerling die reactie geeft op het antwoord van de leerling in de vorm van 
een aanvulling, verbetering of bevestiging, inclusief toelichting. 
 
Tip 
Voorkom dat 'Weet ik niet antwoorden' ervoor zorgen dat leerlingen niet meer actief bij de 
les betrokken zijn. Speel daarom de vraag altijd terug naar de leerling die 'Weet ik niet' 
antwoordt, bijvoorbeeld door hem te laten reageren op de aanvulling/verbetering/bevestiging 
van de medeleerling.  
 
 
Techniek 11: Denk alleen, denk samen en deel 
Stel een vraag aan de hele klas. Laat de leerlingen eerst één minuut in stilte nadenken en 
vervolgens in duo's over het antwoord overleggen. Geef daarna klassikaal een willekeurige 
leerling met behulp van een namenkiezer een beurt. Deze leerling beantwoordt de vraag en 
licht toe hoe het antwoord tot stand is gekomen.  
 
 
Techniek 12: Dobbelen of draaien 
Gooi een dobbelsteen of draai aan een rad (http://www.classtools.net/random-name-picker/) 
met daarop de woorden wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe. Selecteer een leerling met 
een namenkiezer. Deze leerling formuleert een vraag die begint met het woord dat op de 
dobbelsteen staat. De leerling wijst een medeleerling aan die de vraag gaat beantwoorden. 
 
Alternatief 
Gebruik instructie- of handelingswerkwoorden die specifiek voor het vakgebied zijn en laat 
leerlingen daarmee en opdracht formuleren. Bijvoorbeeld: wijs aan, (be)noem, leg uit, licht 
toe, beargumenteer, onderbouw, leid af, enzovoorts. 
 
 
Techniek 13: Zes vragen 
Bereid zes meerkeuzevragen voor: bijvoorbeeld vier over de behandelde stof, twee over de 
stof die je in de volgende les(sen) gaat behandelen. Laat leerlingen tegelijkertijd antwoord 
geven met een van onderstaande methoden: 

 ABCD-kaarten 
 Rode en groene kaarten 
 Mini white- of blackboards 
 Tablets 

 
Gebruik de gegeven antwoorden als uitgangspunt voor het te geven onderwijs in de rest van 
de les of in de volgende les(sen).  
 
Tip 
Online tools als Kahoot, Socrative, Mentimeter kunnen hiervoor ook heel effectief zijn. 
Bovendien is zo in een opslag te zien welke vragen goed of minder goed gemaakt worden 
en/of welke leerlingen de stof goed of minder goed beheersen. 
  

http://www.classtools.net/random-name-picker/
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Techniek 14: Plus, Minus, Interessant 
Vraag de leerlingen aan het einde van de les één ding in te vullen dat ze makkelijk vonden 
(plus), één ding dat ze moeilijk vonden (minus) en één ding dat ze boeiend of interessant 
vonden.  
 
Kies een van onderstaande methoden: 
1. Hang drie A3-posters op in de klas. Leerlingen lopen in carrousel langs de posters en 

schrijven hun antwoorden op de poster. Zij kunnen van elkaar zien wat ze hebben 
opgeschreven. 

2. Hang drie A3-posters op in de klas. Eén voor elk aspect: plus, min, interessant. De 
leerlingen schrijven hun antwoorden op een post-it en plakken deze vervolgens op de 
juiste poster. 

 
 
Techniek 15: Twee minuten delen 
Laat leerlingen twee tot vijf minuten voor het einde van de les, één minuut lang nadenken 
over wat ze geleerd hebben tijdens de les. Vervolgens gaan alle leerlingen staan. 
 
Selecteer een leerling met een namenkiezer en vraag aan deze leerling één ding te noemen 
dat hij of zij geleerd heeft die les. Deze leerling vertelt zijn belangrijkste leerwinst. De leerling 
gaat zitten. Vervolgens stel je dezelfde vraag aan een andere leerling of mag de leerling die 
het woord heeft gehad de volgende leerling aan te wijzen. De leerlingen mogen geen 
dubbele leeropbrengsten noemen. Weet een leerling niets meer te melden wat nog niet 
genoemd is, dan gaat de leerling zitten. 
 
 
Techniek 16: Post-it 
Geef alle leerlingen een post-it of kaartje en stel één of hooguit twee open vragen over de 
stof die in de les behandeld is. De vraag gaat over de stof waarvan de leraar wil weten of 
het voldoende beheerst wordt of dat er nog meer tijd aan besteed moet worden. In stilte 
schrijven leerlingen het antwoord op een post-it. De post-it plakken ze op of naast de deur 
wanneer ze de klas verlaten.  
 
Alternatief 
Laat de leerlingen een toetsvraag bedenken over de behandelde stof inclusief antwoord en 
deze op de post-it schrijven. Goede vragen kunnen in andere (afsluitende) activiteiten 
gebruikt worden. 
 
 
Techniek 17: Drie, twee, een 
Vraag leerlingen om de volgende drie dingen op één post-it te schrijven:  

• Eén ding dat ze leuk vonden tijdens de les 
• Twee vragen die ze nog hebben aan het einde van de les.  
• Drie dingen die ze verwachten op een toets. 

 
De leerlingen plakken de post-it op de deur bij het verlaten van de klas. 
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Techniek 18: Leerdriehoek 
Vraag de leerlingen de leerdriehoek in te vullen en in te leveren aan het einde van de les. 
Loop door de klas en besteed aandacht aan het specifiek onder woorden brengen en 
precies formuleren van vragen en leeropbrengsten. 
 

 
 
 
Techniek 19: Reflectiepagina 
Vraag de leerlingen de reflectiepagina in de vorm van een A3-poster die je hebt 
opgehangen met post-its vullen. Deze activiteit is klassikaal en in groepjes uitvoerbaar:  
 
Klassikaal 
Leerlingen formuleren per groepje bij elke vraag een gezamenlijk antwoord en plakken deze 
op de poster. Klassikaal reflecteren leerlingen op elkaars antwoorden en stellen ze elkaar 
vragen. 
 
In groepjes 
Leerlingen beantwoorden individueel de vier vragen op een post-it en plakken deze op een 
groepsposter. Vervolgens reflecteren ze per groepje op elkaars antwoorden en stellen ze 
elkaar vragen. 
 



 

 43 

Reflectiepagina 

Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Welke vraag heb ik? Waar heb ik moeite mee? 

 
 
 
 



Tussentijdse opbrengsten 
schoolleiders DTT

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Titel in de ru
g verm

elden
Auteur[s] 

Fo
to

 o
m

sl
ag

: ©
Fr

ed
di

e 
W

es
te

rh
of

slo

SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en 
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) 
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij 
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en  
voort gezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken  
in principe alle vakgebieden.

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede

Postbus 2041
7500 CA Enschede

T 053 484 08 40
E info@slo.nl
www.slo.nl

company/slo

@slocommunicatie



 

 

 


	1. Inleiding
	1.1 De Diagnostische Tussentijdse Toets
	1.2 Formatieve evaluatie
	1.3 Doelstelling en leeswijzer

	2. Strategie 1: Verhelderen, begrijpen en delen van leerdoelen en succescriteria
	2.1 Inleiding
	2.2 Nederlands
	2.3 Engels
	2.4 Wiskunde

	3. Strategie 2: Realiseren van effectieve discussies, taken en activiteiten die bewijs voor leren leveren
	3.1 Inleiding
	3.2 Nederlands
	3.3 Engels
	3.4 Wiskunde

	4. Strategie 3: Feedback geven gericht op verder leren
	4.1 Inleiding
	4.2 Nederlands
	4.3 Engels
	4.4 Wiskunde

	5. Strategie 4: Activeren van leerlingen als belangrijke informatiebronnen voor elkaar
	5.1 Inleiding
	5.2 Nederlands
	5.3 Engels

	6. Strategie 5: Het stimuleren van eigenaarschap over het eigen leren
	6.1 Inleiding
	6.2 Nederlands
	6.3 Engels
	6.4 Wiskunde

	7. Afsluiting
	Techniek 1: Verslag leggen en uitdagen
	Techniek 2: Flap-over vragen
	Techniek 3: Even schrijven/tekenen
	Techniek 4: Brainstormen
	Techniek 5: Boarding & departure pass
	Techniek 6: Gekleurd werken
	Techniek 7: Iedereen denkt na
	Techniek 8: In het spotlicht
	Techniek 9: Allemaal tegelijk
	Techniek 10: Basketbal
	Techniek 11: Denk alleen, denk samen en deel
	Techniek 12: Dobbelen of draaien
	Techniek 13: Zes vragen
	Techniek 14: Plus, Minus, Interessant
	Techniek 15: Twee minuten delen
	Techniek 16: Post-it
	Techniek 17: Drie, twee, een
	Techniek 18: Leerdriehoek
	Techniek 19: Reflectiepagina


