


Programma

 De basisfilosofie achter Formatief Evalueren

 (In)-effectieve Methoden om Formatief Evalueren toe te passen

 Twee praktijkvoorbeelden

 ExamenFit

 Afsluiting



Achtergrond van Deelnemers



De* idee van Formatief Evalueren

* filosofisch inzicht

 Waar sta je nu en waar moeten we heen?

 Het verzamelen van bewijs
wat een leerling (niet) kan;

 Dit bewijs analyseren en communiceren;

 Onderwijs aanpassen. 

https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/

https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/


 De feedbackloop ontbreekt
(online lesmethode Getal & Ruimte)

 Passend vervolg niet duidelijk
(RTTI, www.rttionline.nl )

 Categorisering biedt weinig inzicht
www.wiskunde-examens.nl

Wat maakt een methode/tool niet geschikt
voor Formatief Evalueren?

http://www.rttionline.nl/
http://www.wiskunde-examens.nl/


Welke methodes zijn (veel) meer geschikt
voor Formatief Evalueren?

 Quizzes (Kahoot!, Mentimeter)

 AnswerGarden

 Veilige werkvormen die bewijslast kunnen leveren

 ExamenFit!

Bij een aantal van deze methodes zal de follow-up voor het grootste gedeelte bij de docent liggen
(communicatie en uitvoering). 

Het is het mooiste als een tool dit al zelf kan interpreteren.



Praktijkvoorbeeld I

Een schoolexamen gaat over drie hoofdstukken: combinatoriek, kansrekening
en differentiëren. Na twee hoofdstukken wil de docent weten hoe de leerlingen
ervoor staan.

 Wat kan de docent doen om te zien waar zijn leerlingen staan?

https://answergarden.ch/2213339

https://answergarden.ch/2213339


Tips Praktijkvoorbeeld I

 Welk soort activiteit behoudt intrinsieke motivatie?

 Categoriseer niet alleen op onderwerp
 Hier is veel vraag naar, maar leerlingen weten niet altijd wat een

“onderwerp” inhoudt.
 In de bovenbouw is een vraagstuk niet altijd in één onderwerp te

vangen.

 Vang de meerderheid, maar bied oplossingen voor de 
zwakkere/sterkere leerling (eerst een quiz, dan een toetsje)

https://answergarden.ch/2216135

https://answergarden.ch/2216135


Praktijkvoorbeeld II*

Conceptueel:

3 � 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐵𝐵

𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝑥𝑥𝐶𝐶 − 𝑥𝑥𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑥𝑥𝐵𝐵 − 0

Techniek:

ln(𝑥𝑥) = � ln 𝑥𝑥 als ln 𝑥𝑥 ≥ 0
− ln 𝑥𝑥 als ln 𝑥𝑥 < 0

Inzicht:

Los op: − ln 𝑥𝑥𝐵𝐵 = 𝑞𝑞 → 𝑥𝑥𝐵𝐵 = 𝑒𝑒−𝑞𝑞

* Vraag 13 uit VWO wiskunde B 2021-I



Praktijkvoorbeeld II*

Maak een quiz met daarin bijvoorbeeld de vragen:

A. Begreep je dat 3 � 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐵𝐵 moest worden opgelost?

B. Begreep je de definitie van ln(𝑥𝑥) voldoende?

C. Begreep je dat de sleutel ligt bij de 𝑥𝑥-coördinaten?

https://forms.gle/3fRZrxDeMjxS1NHU7

https://forms.gle/3fRZrxDeMjxS1NHU7


Een mooie tool voor morgen in de les:

 Docentomgeving:

 Selecteer per domein, trefwoord, of een (deel van een) examen

 Zie per vraag het onderwerp / hoofdstuk / complexiteit

 De selectie beslaat een tijdspanne

 Creëer een PDF/webpagina voor de leerlingen



 Leerlingomgeving:

 Helder overzicht van vaardigheden

 Oefenen met basisvaardigheden en complex (gecombineerd)

 Eenvoudig overzicht voor docent wat nog ontbreekt

 Onderwijs goed door docent aan te passen (nieuwe selectie maken)



Een tegengeluid: het kind en het badwater

https://www.kirschnered.nl/wp-content/uploads/2021/09/Zwartboek-over-de-Last-van-
Slechte-Ideeen-voor-het-Funderende-Onderwijs-progressief.pdf

 Formatief Evalueren is geen doel op zich:
 In het huidige onderwijssysteem soms zelfs een

contradiction in terminis (uiteindelijk blijft de toets
bepalen)

 “Progressief Achteruit” – Zwartboek over onderwijs:
 Te veel differentiëren en inschalen leidt tot ongelijkheid

(gebrek aan uniforme standaarden)
 Pedagogisering van eindtermen van het onderwijs

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/05/Ons-
Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf



Bedankt voor jullie
aanwezigheid!

NEXT UP:

MAANDAG 6 DECEMBER OM 
20:00

WEBINAR 
EXAMENVOORBEREIDING 

MET DE GRAFISCHE 
REKENMACHINE

FRANK VAN DEN BERG
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