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Formatief evalueren
Kleine stappen, groot verschil

Cindy Stienstra



Leerdoelen voor deze workshop

• Ik kan uitleggen wat formatief evalueren is en wat het voor 
het leerproces kan betekenen.

• Ik kan het handelen volgens de formatieve leercyclus 
beschrijven.

• Ik kan uitleggen wat ik al aan FE doe en gerichte acties 
ondernemen om FE effectiever in te zetten in mijn 
lespraktijk.



Is dit formatief evalueren?



De basis van formatief evalueren



Quiz: Formatief evalueren – wat is het doel?

1.Minder cijfers
2.Meer motivatie
3.Meer eigenaarschap
4.Het leren stimuleren



Quiz: Welke van de onderstaande 
beoordelingsmethodes is formatief?

1.Cijfers van 1 tot 10
2.Beoordelingscriteria en succescriteria
3.Onvoldoende/voldoende/goed
4.Plusjes en minnetjes



Quiz: Wanneer ontkom je niet aan summatief 
toetsen?
1.Als je naar ouders wilt communiceren
2.Aan het einde van een hoofdstuk/blok
3.Als je leerlingen wilt motiveren
4.Als je een beslissing moet nemen

Is deze werkvorm formatief?



De formatieve leercyclus

Gulikers en Baartman 2017

• Onderzoek onder docenten 
die FE effectief inzetten

• Hun docentgedrag vertoont  
overeenkomsten

• 5 fases



De formatieve leercyclus

Gulikers en Baartman 2017

Fase 1: 
Verwachtingen 

verhelderen

Fase 2 
Leerlingreacties 

ontlokken en 
verzamelen

Fase 3:
Reacties 

analyseren en 
interpreteren

Fase 4: 
Communiceren 
met leerlingen 
over resultaten

Fase 5: 
Vervolgacties 
ondernemen: 
Onderwijs en 

leren 
aanpassen



De formatieve leercyclus in jouw lessen

• Verdeel je normale 
lesactiviteiten over de 
verschillende fases

• Maak per fase een lijstje van 
activiteiten.

• Wat hou je over?

10 minuten

Fase 1: 
Verwachtingen 

verhelderen

Fase 2 
Leerlingreacties 

ontlokken en 
verzamelen

Fase 3:
Reacties 

analyseren en 
interpreteren

Fase 4: 
Communiceren 
met leerlingen 
over resultaten

Fase 5: 
Vervolgacties 
ondernemen: 
Onderwijs en 

leren 
aanpassen



De formatieve leercyclus in jouw lessen

• Welke fase krijgt (te) weinig 
aandacht in jouw onderwijs?

• Wat staat je daarin te doen?
• Hoe ga je dat doen?

Is dit formatief evalueren?

Fase 1: 
Verwachtingen 

verhelderen

Fase 2 
Leerlingreacties 

ontlokken en 
verzamelen

Fase 3:
Reacties 

analyseren en 
interpreteren

Fase 4: 
Communiceren 
met leerlingen 
over resultaten

Fase 5: 
Vervolgacties 
ondernemen: 
Onderwijs en 

leren 
aanpassen



Exit ticket



Tot ziens!


