
Bijlage 1 Van Twaalf tot achttien april 2017
Korte samenvattingen van de artikelen

In de alinea’s hieronder geef ik (in mijn woorden) weer, wat mij opvalt als ik de afzonderlijke
artikelen doorneem.

In het voorwoord van Renske valt me op dat er sprake is van innoveren vanuit de docent.
Individuele docenten zetten kleine stapjes binnen hun eigen team en school, zoeken
verbinding en aansluiting met gelijkgestemden via sociale media en door docenten
georganiseerde Edcamps en Meetups.

Jörgen (wiskunde) heeft het in zijn artikel vooral over het opstellen, uitwerken en delen van
leerdoelen voor en met leerlingen. Genoemd worden verschillende (ICT) systemen en
rubrics om zaken vast te leggen. Eén van de achterliggende doelen die hij noemt is de wens
om hiermee het eigenaarschap van de leerlingen m.b.t. hun leren / leerhouding te kunnen
vergroten.

Koen (scheikunde) wil vooral het leren van de leerlingen zichtbaar maken. Door cijferloos of
met veel minder cijfers te werken en veel meer tussendoor klein en formatieve toetsen in te
zetten wil hij zijn leerlingen meer zicht geven op hun leren. Leerlingen zien dan waar ze
zichzelf moeten ontwikkelen en kunnen daarna herkansen. Zijn aanpak vraagt een andere
manier van lesgeven dan hij tot dan toe gewend was.

Bij Christian (Duits) steken leerlingen geen vingers meer op maar hij werkt met wisbordjes
om van iedereen te kunnen zien wat er wel/niet geleerd is. Op basis van wat hij waarneemt
zoekt hij naar effectieve manieren om feedback te geven. Hij constateert dat hij meer focus
heeft gekregen op het curriculum: wat moeten ze leren en hoe ziet succes op dat leren er
uit. Het is nog zoeken naar een goede balans tussen summatief en formatief toetsen: de
route naar de beslissing voor bevorderen zo veel mogelijk formatief maken.

Saskia (biologie) &  Henriëtte (Engels) promoten het belang van het zetten van kleine
stapjes in het leren formatief les te geven. Er komt namelijk veel bij kijken als je het leren
meer vanuit het perspectief van de leerlingen gaat benaderen. Het vraagt een activerende
didactiek waarbij je vooral goed moet kijken naar je (overladen) curriculum: wat moeten
leerlingen leren (ook keuzes durven maken daarin),  hoe ziet succes er uit, hoe gebruik je
leerdoelen en hoe ga je met feedback aan de slag. Vervolgens noemen ze (ICT) systemen
en de scrum aanpak als manier om dat vorm te geven. Leren formatiever te werken is een
proces.

Arjan (geschiedenis) geeft in zijn gastcolumn aan dat Dylan Wiliam bij nader inzien liever
gesproken had over responsive teaching dan over formative assessment. Niet het leren,
maar de prestaties van leerlingen kun je zichtbaar maken met formatieve evaluatie. Het
geeft de kans om tijdens het leren van de leerlingen het leerproces al bij te sturen i.p.v.
achteraf.  De leerstrategieën van The Learning Scientist, die toen net vertaald waren naar

Bijlagen bij een blog op jvremoortere.wordpress.com

https://jvremoortere.wordpress.com/


het Nederlands door Pedro de Bruyckere, bieden aanknopingspunten om formatief
evalueren verder vorm te geven in de les.

Rob (natuurkunde) merkte dat zijn leerlingen bij het maken van het sectorwerkstuk behoefte
hadden om te weten waar ze staan in relatie tot de beoogde kwaliteit.  Zijn aandacht gaat uit
naar peerfeedback : hoe leerlingen van (en met) elkaar kunnen leren, kwaliteit leren
herkennen en succes zichtbaar kunnen maken. Dat vraag actieve leerlingen die kritisch haar
het werk van anderen maar ook naar hun eigen werk kunnen kijken. Pas nadat hij over
formatief evalueren had gelezen heeft hij de link tussen beiden gelegd en werd
peerfeedback niet een zelfstandige werkvorm maar een onderdeel in het proces van
leerintenties, succescriteria, feedback en leren. Een ontwikkeling van instrument naar
proces.

Robbert-Jan (geschiedenis) ziet in formatief evalueren een manier om het leren van
leerlingen meer zichtbaar te krijgen en om leerlingen meer eigenaarschap en
keuzemogelijkheden te geven tijdens het leren. Leerdoelen vormen de basis voor wat er
geleerd moet worden, met Plickers kan hij in de klas reacties van iedere leerling ophalen om
daarmee een onderbouwde vervolgstap voor het leren te initiëren.
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Bijlage 2 Van twaalf tot achttien november 2021
Korte samenvattingen van de artikelen

In het voorwoord geeft Renkse aan dat de termen formatief en summatief hun de weg
gevonden hebben naar het publieke vocabulair. Daarmee is er taal ontstaan om de
aanwezige onvrede over de huidige focus op toetsen uit te drukken. Het debat over de
toetsdruk die leerlingen (en docenten) ervaren krijgt vorm. Ten aanzien van formatief geeft
ze aan dat formatief niets meer en niets minder betekent dan ‘ergens vorm aan geven, iets
opbouwen’. Formatief gaat dus meer over didactiek en handelen dan over toetsen.

In de eerste artikelen gaat het over het complexe speelveld waarin de de centrale
eindexamens acteren en wordt er gekeken naar hoe landen om ons heen de afsluiting van
het voortgezet onderwijs vormgeven. Uiteraard is er ook aandacht voor de (on)gelijke
kansen in het huidige systeem. Vanuit deze aandacht voor examens wordt vervolgens
gezien, dat op veel scholen de visie op toetsen een onderdeel aan het worden is van de
onderwijsvisie van die school.
Op deze artikelen ga ik in mijn blog niet in, omdat ik me vooral wil focussen op de artikelen
die gaan over het formatief evalueren.

Effectieve toetsing help leerlingen verder
Een kort artikel vanuit het NRO waarin formatief evalueren kort uiteengezet wordt: wat is het,
welke plaats neemt het in in het onderwijsproces en hoe verhoudt het zich tot summatief
toetsen. Het vijf fasenmodel van Gulikers en Baartman wordt genoemd en het belang van
een goede afstemming tussen het formatieve proces en de afsluitende summatieve toets
wordt benadrukt.

Formatief handelen, een vorm van beter lesgeven
Vanuit de onvrede over de huidige toetscultuur wil het Van Maerlantlyceum de nadruk meer
gaan leggen op het ontwikkelen van een leercultuur. Van de wens (vanuit schoolleiding) om
minder summatief te gaan toetsen is een gesprek op gang gekomen wat zich in eerste
instantie vooral richtte op de haalbaarheid van minder toetsen bij de verschillende vakken.
Met de inzet van formatief handelen ging het gesprek ook steeds meer over leren.
Docenten merkten dat formatief handelen een andere manier van lesgeven behelst waarin
docenten kleinere stapjes gaan zetten met hun leerlingen, vaker voortgang van het leren
gaan controleren, meer gaan aansluiten bij het leren van de leerling en er daardoor ook
meer interactie in de klas ontstaat. Het inbrengen van formatief handelen wordt op deze
school gezien als een innovatie, een veranderproces.

Reflectiegesprekken op RSG Pantarijn
Op het Pantarijn is de sectie economie door een actieve kartrekker al een aantal jaar bezig
met het ontwikkelen van onderwijs. Via de route van geen cijfers (in de onderbouw) naar
geen methode gebruiken, geeft men nu onderwijs in projectvorm. De volgende gewenste
stap is het integreren van vakken. Leerlingen krijgen in het projectonderwijs een mix van
colleges, opdrachten, onderzoeken en projecten. Over hun leervorderingen schrijven ze aan
het einde van de periode een zelfreflectie waarin ze ook een voorstel voor een cijfer geven
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(wat meestal klopt met het oordeel van de docent). Docenten zien bij leerlingen een
ontwikkeling in zelfstandigheid en eigenaarschap.

Toetsen - het werkwoord
In een column prikkelt Jan Bransen ons. Toetsen is eigenlijk een integraal onderdeel van het
menselijk handelen. Met voorbeelden laat hij zien dat we dat aan de lopende band doen in
ons dagelijks leven. Hij sluit af met de duale rol die de docent eigenlijk heeft: de begeleider
van leren en de examinator die een oordeel velt, die afrekent. Zijn voorstel: laten we het
afrekenen verbannen uit het onderwijs.

Formatief handelen in de school
Beide docenten, die ook als trainers werken, komen aan het woord en bevestigen ook in dit
artikel dan het ontwikkelen van formatief handelen binnen een school een veranderproces
is. Het vraagt een gedragsverandering van docenten, en dat is gelijk ook het argument
waarom ze stellen dat dit nooit als olievlek de school in kan komen. Formatief handelen
geeft inzicht en grip op het leren voor de docent en de leerling. Daarbij is het van belang dat
de leerling voldoende kwaliteitsbesef aangeleerd krijgt. Formatief handelen ontwikkelt bij
docenten ook een meer kritische blik op het overladen curriculum en op de manier van
toetsen. Beide docenten geven aan dat nog ondanks de ingezette verandering en
ondersteuning nog niet alle docenten ‘overstag’ zijn.

Dubbel eigenaarschap van leren
Het ingezette veranderproces van formatief evalueren op deze school heeft o.a. als doel om
wat meer te verschuiven van docentgestuurd naar leerlinggestuurd onderwijs. Er is de
behoefte om het eigenaarschap voor het leren meer naar de leerling te brengen, leerlingen
zelfstandiger te maken en hun zelfredzaamheid te vergroten. Er is meer aandacht voor
leerstrategieën en leerdoelen om die verschuiving te ondersteunen. Formatief handelen kan
daar in hun ogen een belangrijke bijdrage aan leveren. Formatief handelen is niet iets kleins,
maar raakt alles. Docenten leren van en met elkaar, en in tegenstelling tot wat in het vorige
artikel genoemd werd, gaan zij wel uit van een olievlekwerking binnen de school

Toetsvisie
Op het Kennemer College is ook de onvrede over de huidige toetscultuur en toetsdruk een
aanleiding geweest om het gesprek over toetsen te voeren. Er is ingezet op een
schoolbrede aanpak om te komen tot een visie op toetsen, waaraan alle betrokken binnen
de school hun bijdrage mogen leveren. Ze zien dat een andere kijk op toetsen een
behoorlijke cultuuromslag binnen de school tot gevolg heeft. Door meer nadruk te leggen op
formatief handelen in plaats van formatief toetsen moet de implementatie van het nieuwe
toetsbeleid ondersteund worden. Door het met elkaar te hebben over toetsen, is het gesprek
over onderwijs meer op gang gekomen.
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