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Programma 
• Welkom 
• Terugblik startbijeenkomst 
• Reflecteren op lesfragmenten: leerdoelen en succescriteria delen
• Pauze
• Reflecteren op lesfragmenten: leerdoelen en succescriteria delen
• Pitchen van tips Leerproces leerlingen analyseren + Aanpak 

informatie verzamelen 
• Hoe verder en afspraken voor bijeenkomst 2
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Informatie verzamelen: 
blauwe/groene en rode/gele stikkers plakken op vaardigheden hiërarchie (startbijeenkomst) 
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Informatie verzamelen: 
leervragen opgehaald m.b.v. piramide (startbijeenkomst)
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Hoe zorg ik ervoor dat 
leerlingen goed 

inzicht krijgen in hun 
kunnen?

Hoe pas ik FT  toe in 
mijn lessen/vak?

Hoe stimuleer ik 
het leerproces voor 

de klas?

Hoe verzamel ik 
data van het 

leerpoces van de 
leerling?

Hoe zorg ik 
ervoor dat 

leerdoelen echt 
duidelijk zijn?



Na deze middag…..
• Kan ik manieren bedenken om leerdoelen en 

succescriteria te delen in mijn eigen les, bijvoorbeeld door 
het gebruik van ‘exemplars’. 

• Kan ik op lesfragmenten (zowel van mezelf als van 
collega’s) reflecteren m.b.t. de vaardigheden formatief 
toetsen
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Eigen lesfragmenten
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Inbrengen lesfragment:
• Waarom was dit fragment (uit de gehele 

opname) de beste keuze?
• Kun je dit toelichten, uitleggen?

Vakcollega’s:
• Geef feedback op datgene wat je hebt gezien.
• Stel vragen over datgene wat je hebt gezien.



Wat neem ik mee….
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• Wat zou ik de volgende keer weer doen en 
waarom?

• Wat zou ik de volgende keer niet meer doen en 
waarom? 

• Wat zou ik de volgende keer wel doen, wat ik 
nu niet heb gedaan en waarom?

• Van feedback loops naar feedback spirals
(Carless, 2018)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02602938.2018.1531108


Hoe ziet succes eruit…….
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Informatie verzamelen over het leren 
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• Je kunt pas de juiste informatie verzamelen als de doelen en succescriteria helder 
zijn.

• Je verzamelt informatie over wat een leerling weet of kan: het feit dat je er les over 
hebt gegeven wil nog niet zeggen dat de leerling het geleerd heeft.

• Verschillende vormen van data: discussies in de klas, vragen stellen, toetsen, 
mondeling, observaties, huiswerk etc. 

• Fragment Dylan Wiliam: “het belang van informatie verzamelen”



Toetsen: informatie verzamelen 
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Informeel informatie
verzamelen over het 
leerproces, bv.:
vragen in de klas,
discussies in de klas,
observeren
Assessment for learning

Formeel informatie 
verzamelen over het 
leerproces, bv.:
proefwerken, so’s,
examens, externe
toetsen
Opbrengstgericht werken



Voorbeelden informatie verzamelen
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Lollipop sticks, classroom experiment 
https://www.youtube.com/watch?v=PtZ1pmY0VzI 

Whiteboards:

Willekeurig 
beurten 
geven:

Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan? 19 werkvormen:

Leerlingen beantwoorden 
individueel een vraag.

Docent loopt rond en 
observeert

Docent ziet in een oogopslag of 
de leerlingen kennis hebben. 

Exit ticket: https://www.youtube.com/watch?v=PWUxFSXEsC8

https://www.youtube.com/watch?v=PtZ1pmY0VzI
https://wheeldecide.com/
https://slo.nl/publish/pages/5020/korte-technieken-formatief-evalueren.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PWUxFSXEsC8


Uitwisselen met elkaar 

Per vak (in groepjes van vijf):
• Brainstorm met elkaar over verschillende manieren om 

informatie te verzamelen, schrijf deze op een post-it.  
• Maak een indeling van de post-its van informeel naar 

formeel (evt. analoog/digitaal)op de grote poster met rode 
pijl.
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Toetsen: informatie verzamelen
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Website voor materialen

• Website formatief toetsen: 
• https://www.formatief-toetsen.nl/InformED-project
• Instrumenten om informatie te verzamelen. https://www.formatief-

toetsen.nl/InformED-project/materialen/
• Website SLO: https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/
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https://www.formatief-toetsen.nl/InformED-project
https://www.formatief-toetsen.nl/InformED-project/materialen/
https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/


Opdracht: voorbereiding bijeenkomst 28 november.

• Toelichting op het werken met Pitch2peer. (URL)
• Lees hoofdstuk 4 uit formatieve assessment integreren in 

de praktijk. 
• Neem een stuk van een les op waarin je informatie 

verzamelt om inzicht te krijgen in het leerproces van 
leerlingen.

• Minimaal één fragment (maximaal 5 minuten per 
fragment) uploaden in Pitch2Peer uiterlijk 21 november.

• Geef feedback op twee toegewezen video's van je eigen 
vak.
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Belangrijke data
Bijeenkomsten in schooljaar 2019 – 2020 (12.30 – 16.30 uur)

• Woensdag 2 oktober (Utrecht: SLO)
• Donderdag 28 november (Utrecht: Domstad)
• Dinsdag 21 Januari (Utrecht: SLO)
• Maandag 9 maart (Utrecht: Domstad)
• Woensdag 15 april (nnb)

Conferentie 
Formatief toetsen, ook bij jou in de klas en op school!
• Woensdag 13 november (Nieuwegein: NBC congrescentrum)
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Exit ticket 
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• Two stars and a wish
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