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Programma 
• Welkom 
• Terugblik bijeenkomst 1 
• Reflecteren op lesfragmenten: informatie verzamelen
• Pauze
• Reflecteren op lesfragmenten: informatie verzamelen
• Pitchen van tips 
• Informatie analyseren en interpreteren en leerproces stimuleren
• Hoe verder en afspraken voor bijeenkomst 3
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Terugblik:

• Welke zaken zijn bijgebleven van bijeenkomst 1?
• Wat vond je het belangrijkste en waarom?
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De Quiz

1. Ik weet hoeveel denktijd ik de leerlingen 
minimaal moet geven.



6

De Quiz

2. Ik verzamel bewijs waarbij ik vooraf weet wat ik 
met de verschillende antwoorden kan.
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De Quiz

3. Ik ken het verschil tussen evaluerend en 
interpreterend luisteren.
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De Quiz

4. Ik weet wanneer ik scharniervragen moet inzetten.



Informatie verzamelen: 
Two stars and a wish (uit bijeenkomst 1)

9

Meer 
voorbeelden/meer 

voorbeelden van ons.

Ik zou graag de 
formatieve 

toetsmanier in kort 
overzicht willen 

zien.

Ik hou van colleges 
dus uitleg vind ik 

fijn.
De peer feedback 
in kleine groepjes 

– veilig & fijn!

De gesprekken 
mogen 

diepgaander zijn. 
Nu een beetje 
oppervlakkig 

gebleven.



Informatie verzamelen: 
voorbereiding 21 januari met schoolleiders (bijeenkomst 3)
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https://www.mentimeter.com/s/3407541606f4350259275bd77b60001c/3a9891ca4c88/edit


Informatie verzamelen: 
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Lessenserie voorbereiden

Doelen bepalen

Les voorbereiden

Leerproces 
studenten 
analyseren 

Leerdoelen 
en 

succescriteria 
bepalen

Lesaanpak 
bepalen

Aanpak 
informatie 

verzamelen 
bepalen

Les uitvoeren
Leerdoelen en 
succescriteria 

delen 
Informatie 
verzamelen

Informatie 
analyseren en 
interpreteren

Leerproces 
studenten 
stimuleren

Les evalueren

Leerproces 
studenten 
analyseren 

Reflecteren 
op handelen 

docent

Formatief toetsen in de 
les

Informatie
analyseren



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

informatie te verzamelen die passen bij leerdoelen en 
succescriteria. 

• Kan ik op lesfragmenten (zowel van mezelf als van collega’s) 
reflecteren m.b.t. de vaardigheden formatief toetsen (specifiek 
voor deze bijeenkomst (aanpak) informatie verzamelen.

• Kan ik de theorie van vandaag toepassen in eigen lespraktijk.
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Formatief toetsen in de 
les 

Lessenserie 
voorbereiden

Doelen bepalen

Les voorbereiden

Leerproces 
leerlingen 
analyseren

Leerdoelen en 
succescriteria 

bepalen

Lesaanpak 
bepalen

Aanpak informatie 
verzamelen

Les uitvoeren

Leerdoelen en 
succescriteria 

delen Informatie verzamelen

Informatie 
analyseren en 
interpreteren

Leerproces 
leerlingen 
stimuleren

Les evalueren

Leerproces 
leerlingen 
analyseren Reflecteren op 

handelen  docent
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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




Informatie analyseren en interpreteren en leerproces stimuleren



Lessenserie voorbereiden

Doelen bepalen

Les evalueren

Leerproces 
studenten 
analyseren 

Reflecteren 
op handelen 

docent

Formatief toetsen in de 
les

Informatie
analyseren



Informatie analyseren en interpreteren en leerproces stimuleren.
Wat doet een leraar?

Scaffolding & 
formatief 
evalueren?



Fase 3 - 4 - 5



Fase 3 - 4 - 5 

En dan?

1. Heb je een interpretatie: WAT is er aan de hand? 

2. Onderneem je actie: HOE ga je dit oplossen?

Je ontdekt n.a.v. fase 3 dat het nog niet lukt



Scaffolding strategieën

• Wat scaffold je? (Doel) • Hoe scaffold je? (methode)



Scaffolding strategieën – WAT is het 
probleem?

niet 
geïnteresseerd 
in de taak

Interesse 
wekken

Vinden de taak 
te moeilijk

Beperking 
vrijheids-

graden Weten niet of 
ze het goed 
aanpakken

Behoud 
richting 

Pakken de taak 
niet goed aan

Strategie 
bepalen

Frustratie 
controle

Frustratie 
controle Overzicht 

over taak 
kwijt

Cognitieve 
structurering

Misconceptie 

Misconcepti
es 

verhelderen



Met wat voor type probleem heb je te 
maken? 

Motivatie probleem
- Geen zin
- Gefrustreerd
- Geen relevantie 
- ...

Cognitief probleem
- Te moeilijke taak
- Teveel tegelijk
- Geen begrip van stof
- Misconceptie
- ...

Metacognitief probleem
- Aanpak van taak
- Aanpak van het leren
- ...



Scaffolding strategieën – WAT is het probleem?

niet 
geïnteresseerd 
in de taak

Interesse 
wekken

Vinden de taak 
te moeilijk

Beperking 
vrijheids-

graden Weten niet of 
ze het goed 
aanpakken

Behoud 
richting 

Pakken de taak 
niet goed aan

Strategie 
bepalen

Frustratie 
controle

Frustratie 
controle Overzicht 

over taak 
kwijt

Cognitieve 
structurering

Misconceptie 

Misconcepti
es 

verhelderen



Scaffolding strategieën – HOE 

Toepassing 
laten zien

toepas
sing Voorbeeld 

uitwerking-
en bekijken

Voorbeeld
en Samen 

probleem 
uitdiepen

discussi
e Leerlingen 

elkaar laten 
uitleggen

Leerling
en

Voordoen 
hoe je het 
aanpakt

Model-
ling Doorgaan 

met wat je 
al van plan 
was

Continuer
en De theorie 

anders 
uitleggen

uitleg
Opsplitsen 
van de taak

Deeltaken 

En nog veel meer opties om samen te bedenken!



HOE: welke strategie kun je kiezen?

• Theorie uitleggen = instructie geven
• De taak nog eens uitleggen
• Taak opknippen in kleinere stukjes
• Hints geven over specifieke stukjes van 

de taak (datgene dat ze moeilijk vinden)
• Voordoen hoe het moet (modelling)
• In een relevante context plaatsen
• Leerlingen een andere eigen taak laten 

kiezen
• Leerlingen vragen informatie toe te 

passen op een concreet voorbeeld
• Leerdoelen en succescriteria nog eens 

erbij pakken
• Concept map maken om samenhang 

concepten te ontdekken

• Informatie geven over wat je ziet 
gebeuren (= je objectieve feedback delen 
met de klas in termen van “ wat zie jij?”, 
zonder interpretatie) in relatie tot 
leerdoelen

• Met leerlingen in discussie gaan om 
probleem met elkaar beter helder te 
krijgen of samen tot een oplossing / 
aanpak te komen

• Alternatieve representatie kiezen 
(plaatje, beeld, verhaal)

• Leerlingen elkaar laten uitleggen
• Voorbeeld uitwerkingen bekijken
• Bespreken waarom taak relevant is
• Doorgaan met wat je al van plan was. 

Beslissen dat je op de goede weg bent

En nog veel meer opties om samen te bedenken!



Vmbo-leerlingen moeten yoghurt maken, maar bij iedereen
wordt de yoghurt niet zuur

Voorbeeld 1 

Interpretatie 1 Interpretatie 2 Interpretatie 3

Wat Ze lezen niet 
precies genoeg

Ze vinden 
yoghurt vies

Ze werken niet 
hygiënisch

Hoe Samen stap voor 
stap recept 
afwerken

Zelf een recept 
laten kiezen en 
dit maken

Voordoen hoe je 
een potje 
ontsmet

Want mijn leerdoelen waren:
• Kunnen werken volgens recept
• Kunnen hygiënisch werken 



Havo-leerlingen beantwoorden open kennisvragen bij
geschiedenis, maar bij het beantwoorden komen ze niet tot de 

kern van het antwoord.

Voorbeeld 2 

Interpretatie 1 Interpretatie 2

Wat Ze hebben niet goed geleerd 
dus ze begrijpen de stof niet 
goed genoeg

Ze weten niet hoe ze het 
beantwoorden van dit soort 
vragen goed moeten 
aanpakken

Hoe Ze op het hart drukken het 
hoofdstuk nog eens goed te 
lezen

Samen strategie bedenken 
voor aanpakken van dit soort 
vragen

herkenbaar?



Vwo-leerlingen krijgen opdracht om op internet op te zoeken
welke gevolgen aardverschuivingen kunnen hebben. Ze komen

niet tot een volledige set antwoorden.

Voorbeeld 3 

Interpretatie 1 Interpretatie 2

Wat Na 1 antwoord gevonden te hebben, vinden ze het 
wel goed geweest

Ze gebruiken verkeerde 
zoektermen op internet

Hoe Leerlingen vragen 
verder te zoeken. 1 
antwoord is niet 
voldoende

Opdracht veranderen: 
wie vind de meeste 
gevolgen van 
aardverschuivingen??

Via digibord met 
leerlingen samen 
uitvinden hoe ze goed 
zoeken op internet



Vmbo-leerlingen moeten corsages maken, maar de corsages 
voldoen niet aan de succescriteria.

Voorbeeld 4 

Interpretatie 1 Interpretatie 2 Interpretatie 3

Wat Ze weten niet hoe 
ze techniek moeten 
toepassen

Ze beheersen de 
routine van de 
techniek nog niet

???

Hoe Techniek voordoen Vaker laten oefenen ???



Uitwisselen met elkaar 

Per vak (in groepjes van vijf):
1. Bedenk een situatie waarin 1/3 deel van de klas de taak

nog niet goed uitvoert.
2. Wat gaat er volgens jou mis? WAT is het probleem?
3. HOE ga je dit probleem aanpakken?
4. Welke WAT- en HOE-combinaties zou je kunnen maken? 
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Uitwisselen met elkaar 
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WAT is het 
probleem?

Welk type probleem 
is dit?

HOE ga je de 
vervolgstap 
vormgeven?

Waarom denk je dat 
dit een goede 
strategie is? Wat 
levert het op? 



Posters: wat doet de docent in de klas?



Opdracht: voorbereiding bijeenkomst 21 januari.

• Pitch2peer.
• Lees hoofdstuk 5 uit formatieve assessment integreren in de 

praktijk. 
• Lees pagina 23 t/m 31 uit de NRO-studie 'Wat doet de docent 

in de klas?' (met een aantal voorbeelden). 
• Bestudeer de posters van fase 3-4-5.
• Neem een stuk van een les op waarin je reacties analyseert, 

interpreteert en daarover communiceert met leerlingen en 
leerlingen stimuleert om tot actie over te gaan.

• Eén fragment (ongeveer 5 minuten) uploaden in Pitch2Peer 
uiterlijk 13 januari 2020.

• Geef feedback op twee toegewezen video's van je eigen vak.
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https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/09/Inhoudelijke-eindrapport_NRO-PPO-405-15-722_DEF.pdf


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: let op: Domstad ook schoolleiders)
• Maandag 9 maart (Utrecht: Domstad)
• Woensdag 15 april (nnb)
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Exit ticket scheikunde
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Exit ticket Nederlands
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Exit ticket Engels

https://www.mentimeter.com/s/a7705c06510888166e61c8899338c286/0908d24937d4
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