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Voorwoord

Naar een sterke leercultuur in je klas

Merk je ook wel eens dat je uitleg hebt gegeven, maar dat een kwart van de leerlingen niet heeft geluisterd? En beginnen jouw leerlingen niet gemotiveerd aan een
taak, omdat ze het nut er niet van inzien? Misschien is de leercultuur in jouw klas
niet optimaal. Jan Chappuis vertelt ons in haar praktische boek Seven Strategies of
Assessment for Learning (2015) hoe we een sterke leercultuur in de klas kunnen
bewerkstelligen. CED-Groep heeft dit boek vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie. Daarnaast is er een blended training ontwikkeld voor zowel PO, VO
als SO.
Ze heeft haar werkwijze uitgewerkt in zeven strategieën die leraren gebruiken om
een sterke leercultuur neer te zetten. Een belangrijke rol is weggelegd voor de
leerling zelf. Door de zeven strategieën krijg je praktische tools in handen om leerlingen actief te betrekken bij het leerproces. Het is een reis naar een zekere mate
van zelfstandigheid waarbij de leraar de leerling begeleidt, steeds meer regie geeft
en waarbij leerdoelen leidend zijn.

Zeven strategieën
Chappuis heeft haar zeven strategieën geordend vanuit drie hoofdvragen die de
leerling zichzelf stelt tijdens het leerproces: Waar ga ik naartoe?, Waar ben ik nu?,
Hoe kom ik verder?
Waar ga ik naartoe?

Strategie 1
Strategie 2

Zorg dat leerlingen helder voor ogen hebben wat het leerdoel is
Gebruik goede en zwakke voorbeelden van werk van leerlingen

Strategie 3
Strategie 4

Geef regelmatig rijke feedback tijdens het leerproces
Leer leerlingen hoe zij zichzelf kunnen beoordelen en doelen kunnen stellen voor de
volgende stap

Strategie 5
Strategie 6
Strategie 7

Waar ben ik nu?

Hoe kom ik verder?

Baseer vervolgstappen in het leerproces op gesignaleerde leerbehoeften
Zorg voor een gerichte instructie, gevolgd door oefening en feedback
Bied leerlingen de gelegenheid om hun eigen voortgang bij te houden en daarop te
reflecteren en over hun vorderingen te praten
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Sterke leercultuur
De strategieën van Chappuis zorgen voor een leergeoriënteerde houding bij onze
leerlingen. In plaats van dat zij hun schoolwerk alleen maar doen voor een cijfer,
willen we ervoor zorgen dat ze zelf iedere keer beter willen worden. Dat ze de wil
en het vermogen hebben om te leren. In een sterke leercultuur is leren het doel van
het onderwijs, waarbij heldere doelen en mijlpalen het uitgangspunt zijn. In een
sterke leercultuur stralen leraren dit ook uit: ‘we vinden het belangrijk dat jij
stappen voorwaarts maakt’.

Wat betekent het voor de leerling?
De leraar zorgt ervoor dat zijn leerlingen het leerdoel helder op hun netvlies hebben
staan en houden. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en ze kunnen
zelf verwoorden wat ze moeten kennen en kunnen om beheersing te bereiken.
De toetsen staan in dienst van het leren en fouten maken is een onderdeel van het
leerproces. De toetsen zijn een middel om zicht te krijgen op de voortgang en het
plannen van de volgende leerstappen. De leerling heeft daarin een actieve rol.

Wat vraagt het van de leraar?
Om aan een sterke leercultuur bij leerlingen te werken, hoef je niet je hele onderwijs overhoop te gooien. Maar het vraagt wel enige aanpassing, een open blik en
een lerende houding. Je ontwikkelt een andere kijk op toetsing en een kritische blik
op lesmethodes. Het vraagt ook om loslaten en meer verantwoordelijkheid neerleggen bij je leerlingen. Het zal tijd kosten en tijd besparen. Maar uiteindelijk ‘win’
je er gemotiveerde leerlingen mee, die zelf hun verantwoordelijkheid nemen, wat
uiteindelijk resulteert in hogere opbrengsten.

Veel plezier, op weg naar een sterke leercultuur!

Projectteam Formatief Evalueren
CED-Groep, april 2020
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Hoofdstuk 1
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Hoofdstuk 1 - Formatieve evaluatie voor een sterke leercultuur

“Onderwijsvernieuwingen waarbij ‘formatief evalueren’
versterkt wordt, leveren aanzienlijke leerwinst op.”
Black & Wiliam, 1998b, p. 140

Dankzij bovenstaande conclusie is er de afgelopen jaren veel aandacht voor
formatief evalueren in het onderwijs. Paul Black en Dylan William hebben een
groot aantal onderzoeken geanalyseerd, gericht op formatief evalueren bij
leerlingen van groep 1 tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in
vakken als leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, maatschappijleer, rekenen en
bètavakken. De onderzoeken vonden plaats in zowel de Verenigde Staten als de rest
van de wereld. De leerwinst, die in deze studies wordt beschreven, behoort tot de
omvangrijkste die er ooit met een onderwijskundige interventie bereikt is.

Het is dan ook niet vreemd dat er veel programma’s en producten voor formatief
evalueren op de markt zijn verschenen in de afgelopen twintig jaar. Programma's
met de belofte om leerlingen het leerdoel sneller te laten bereiken en hen beter te
laten presteren. Ook recente onderzoeken bevestigen de opzienbarende conclusie
van Black en William. Je ziet het bijvoeglijk naamwoord ‘formatief’ dan ook steeds
vaker in titels van toetsmateriaal en onderwijsmethodes die op de markt verschijnen.

De vraag is of een product ook altijd formatief is als er formatief in de titel staat?
Is formatieve evaluatie een instrument of een proces? Is het de toets of een hele
reeks aan onderwijsactiviteiten die er samen voor zorgen dat er meer rendement
wordt behaald met het onderwijs? Wat is het nu precies dat formatieve evaluatie
zo succesvol maakt als het gaat om de impact die het heeft op leren? En nog
belangrijker: wat kunnen we zelf het beste doen in onze eigen klassen om de
voordelen van formatieve evaluatie zoveel mogelijk te benutten?

In dit hoofdstuk lees je wat formatieve evaluatie is, en ook wat het níet is.
Daarnaast lees je meer over onderzoek naar toetsmethodes die leerwinst opleveren.
Ten slotte laten we zien hoe je de zeven strategieën in je dagelijkse onderwijspraktijk in kunt zetten om zelf ook de vruchten van formatieve evaluatie te
plukken.
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1.1 Wat is formatieve evaluatie?

De leerdoelen van hoofdstuk 1

Aan het eind van hoofdstuk 1 heb je het volgende geleerd:
1. Je begrijpt dat het belangrijk is om formatieve evaluatie zo in te zetten dat
je zowel de informatiebehoefte van docenten als die van leerlingen dient.
2. Je kent de zeven strategieën en weet hoe ze aansluiten op onderzoek naar
formatieve evaluatie voor meer leerwinst op scholen.
3. Je weet wat het inzetten van formatieve evaluatie oplevert in de klas:
een sterke leercultuur.

1.1 Wat is formatieve evaluatie?

Laten we eerst eens goed kijken naar wat formatief is én wat het niet is. Voor Black
en William en veel andere onderwijsdeskundigen is formatieve evaluatie niet
simpelweg een instrument of een gebeurtenis, maar een hele reeks aan onderwijsactiviteiten met hetzelfde doel: ze leiden allemaal tot betere leerresultaten.

Onderwijskundigen omschrijven het als volgt:
• “Bij formatieve evaluatie draait het allemaal om feedback (Ramaprasad, 1983).
Zowel feedback voor de leraar als voor de leerling over de beheersing van de
leerstof en de ontwikkeling van vaardigheden, om zo te kunnen bepalen wat de
vervolgstappen zijn.” (Harlen & James, 1997, p. 369).
• “Formatieve evaluatie verwijst naar een manier van evalueren die specifiek
gericht is op het geven van feedback naar aanleiding van een prestatie om zo
nog beter en sneller te kunnen leren.” (Sadler, 1998, p. 77).
• “Formatieve evaluatie is het evalueren terwijl de instructie nog plaatsvindt met
als doel om het onderwijs en het leren te verbeteren. … Het formatieve eraan is
dat je onmiddellijk aanpassingen kan doen zodat de leerdoelen beter en sneller
bereikt worden.” (Shepard, 2008/2009, p. 281).
• “Toetsen en beoordelen is formatief als er bewijs verzameld wordt over
prestaties van leerlingen, dat vervolgens geïnterpreteerd en gebruikt wordt door
leraren, leerlingen zelf of klasgenoten, om zo te bepalen wat de vervolgstappen
dienen te zijn voor betere of beter onderbouwde instructie.” (Black & Wiliam,
2009, p. 6).
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• “Breed opgevat verwijst formatieve evaluatie naar het samenwerkingsproces
tussen leraren en leerlingen met als doel om inzicht te krijgen in het leerproces
van leerlingen, de sterke en minder sterke kanten van een leerling, en waar nog
ruimte is voor verbetering. Formatieve evaluatie verwijst ook naar de bron van
informatie die leraren kunnen gebruiken om hun lesplannen goed aan te laten
sluiten op de behoefte van leerlingen. En als bron van informatie voor leerlingen zodat ze weten waar ze nog aan moeten werken om beter te presteren.”
(Cizek, 2010, p. 6–7)
Een steeds terugkerend punt in onderzoek over formatieve evaluatie is dat het
instrument op zich niet ‘formatief’ is. Het is het gebruik van de informatie die
verzameld is (op verschillende manieren, formeel of informeel) om onderwijs en
leren aan te passen dat het ‘formatief’ maakt. De definitie in figuur 1.1 geeft heel
kort en bondig weer waar formatieve evaluatie uit moet bestaan om tot prestatieverbetering te leiden.

Figuur 1.1

Formatief evalueren

Alle formele en informele processen die leraren en leerlingen gebruiken om bewijs te verzamelen
met als doel om de vervolgstappen in het onderwijs en het leerproces te bepalen.
NB: De meest gebruikelijke term voor dit proces in Nederland is formatief evalueren. In het buitenland gebruikt men
vaak begrippen als: formative assessment en assessment for learning.

In het klaslokaal toetsen of evalueren we op een formele manier in de vorm van
schriftelijke overhoringen, presentaties en werkstukken. Deze instrumenten moeten
van goede kwaliteit zijn om precies de juiste informatie naar boven te halen over
wat een leerling heeft bereikt én ze moeten heel gedetailleerde informatie
opleveren om van nut te zijn in het onderwijstraject. We toetsen of evalueren
leerlingen ook op een informele manier door hen vragen te stellen, gesprekken met
hen aan te gaan, hen te observeren en aantekeningen te maken. Deze vragen en
gebeurtenissen moeten zorgvuldig worden opgebouwd om correcte en bruikbare
informatie op te leveren.
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1.1 Wat is formatieve evaluatie?

Toetsen leveren informatie op over wat er al wél en wat er
nog níet geleerd is. Wat we vervolgens met die informatie
doen, bepaalt of het een formatieve of summatieve
gebeurtenis is.
1.1.1 Summatieve toetsen
Een toets is summatief wanneer de resultaten worden gebruikt om een oordeel te
vormen over het competentieniveau of de leerprestatie die iemand heeft bereikt
(figuur 1.2). De resultaten van dergelijke toetsen worden over het algemeen
gebruikt om te evalueren wat er precies geleerd is en niet om het onderwijs verder
vorm te geven. Een summatieve toets is daarom meestal niet formatief. Op het
niveau van het onderwijsprogramma bijvoorbeeld, is een toets summatief als de
resultaten worden gebruikt om een oordeel te vormen zoals het bepalen hoeveel
leerlingen wel en hoeveel leerlingen niet het vereiste niveau bereikt hebben in een
bepaald vak om verantwoording af te kunnen leggen. Deze gegevens kunnen
worden gerapporteerd aan afdelingsleiders en schooldirecteuren binnen de school
en aan de gemeenschap.

Het doel van een summatieve toets is om het behaalde niveau te laten weten aan
anderen. Dat gebeurt meestal in de vorm van een cijfer, een letter of woorden die
aangeven hoe goed iets was zoals ‘matig’ of ‘voldoende’. Dat krijgen dan zowel de
leerlingen als hun ouders te horen.

Figuur 1.2

Summatieve toetsen

Toetsen die gebruikt worden om bewijs te verzamelen over het niveau van een leerling met als
doel om een oordeel te vormen over leerlingcompetenties of over hoe effectief het onderwijsprogramma is.

1.1.2 Formatief en summatief gebruik van dezelfde toets
Het is een misverstand om te denken dat eenzelfde toets nooit voor beide doeleinden kan worden ingezet. Soms kan een toets die formatief bedoeld was toch
summatief gebruikt worden, zoals wanneer er duidelijk wordt dat alle leerlingen
het beoogde leerdoel hebben bereikt en er dus geen verdere instructie nodig is. En
soms kan (en moet) een toets die summatief bedoeld was juist formatief gebruikt
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worden, bijvoorbeeld wanneer de toetsresultaten laten zien dat er grote lacunes zijn
die aangepakt kunnen worden door de toetsresultaten zorgvuldig te analyseren en
vereiste vervolgstappen te plannen. Vaak wordt een vaardigheidsopdracht eerst
formatief en daarna summatief ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een schrijfopdracht
waarbij de leerling eerst een voorlopige versie inlevert bij de leraar of voor feedback van klasgenoten en vervolgens de opmerkingen verwerkt en een definitieve
versie inlevert waar de leraar dan een cijfer voor geeft.

Onderzoeker Randy Bennett (2011) geeft goede argumenten voor het gebruik van
zorgvuldig opgebouwde summatieve toetsen voor een sterkere leercultuur.
• Het voorbereiden op een summatieve toets kan zorgen voor grondiger leren als
we leerlingen helpen 1) om de kennis te consolideren en te organiseren, 2) om
te oefenen met bepaalde processen en strategieën, 3) om te laten zien hoe de
opgedane kennis toegepast wordt en 4) om het toepassen tot op zekere hoogte te
automatiseren.
• Het maken van een toets kan leerlingen helpen de stof langer en beter te
onthouden.
• De resultaten van een toets kunnen worden gebruikt om de leerbehoefte van een
leerling te signaleren en vervolgstappen te bepalen en/of meer instructie te
geven, ófwel meteen ófwel in de volgende lesperiode.
Kortom, denk goed na over hoe je de toetsresultaten wilt gebruiken voordat je een
toets maakt of kiest. Als je een toets zowel formatief als summatief wilt gebruiken,
zorg dan dat die zo ontworpen is dat hij voor beide doeleinden bruikbaar is.

Formatief gebruik van summatieve gegevens

Vergeet niet dat summatieve informatie ook formatief gebruikt kan worden.
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