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Programma 
• Welkom 
• Terugblik  
• Lessenserie voorbereiden: doelen bepalen 
• Feedback heeft een plek nodig om te landen
• Pauze
• Ontwikkelen lessenserie
• pitches
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Na deze middag…..
• Kan ik gebruik maken van eerder verkregen feedback om 

een lessenserie te ontwikkelen (specifiek voor deze 
bijeenkomst: lessenserie voorbereiden: doelen bepalen).
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Formatief toetsen in de 
les 
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Reflecteren op 
handelen  
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Terugblik:

• Wat is er met de kennis over formatief toetsen gedaan bij 
de inzet van online lesgeven?
• Wat was het meest zinvol/meest bijgebleven van de 

training?
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Terugblik:
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Scaffolding & 
formatief 
evalueren?
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Bijvoorbeeld



Leerlijnen en Leerprogressies

Scaffolding & 
formatief 
evalueren?

Learning progressions, wat zijn dat?

Heel kort: 

de weg waarlangs leerlingen zich idealiter ontwikkelen tot expert binnen een bepaald domein.



De opdracht

Scaffolding & 
formatief 
evalueren?

• Stel een groep samen:
• Bedenk samen welk(e) leerdoel(en) centraal staan de komende periode.
• Maak samen een lessenserie. 
• Hou bij de invulling van die lessenserie rekening met de vaardigheden 

hiërarchie van deze training.

• Voorbeelden: https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/ Kijk via 
ingang docent vmbo / havo/vwo bij lesvoorbeelden

• Voorbeelden: https://slo.nl/thema/meer/leernetwerk-
schrijfvaardigheid/goede-praktijken/lessenserie/

https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/
https://slo.nl/thema/meer/leernetwerk-schrijfvaardigheid/goede-praktijken/lessenserie/


Aan de slag

Scaffolding & 
formatief 
evalueren?

• Stel een groep samen:
• Bedenk samen welk(e) leerdoel(en) centraal staan de komende periode.
• Maak samen een lessenserie. 
• Hou bij de invulling van die lessenserie rekening met de vaardigheden 

hiërarchie van deze training.

• Voorbeelden: https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/ Kijk via 
ingang docent vmbo / havo/vwo bij lesvoorbeelden

• Voorbeelden: https://slo.nl/thema/meer/leernetwerk-
schrijfvaardigheid/goede-praktijken/lessenserie/

https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/
https://slo.nl/thema/meer/leernetwerk-schrijfvaardigheid/goede-praktijken/lessenserie/
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Pitches

• Pitch je lessenserie in 5 minuten

• Deel je lessenserie met anderen
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Laatste gedachten

• Wat inspireerde je het meest aan deze training?

• Artikel in 12-18

• Certificaten
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