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Lessuggestie met formatief evalueren:  
`Een kookboek maken bij kennismaking met het profiel HBR` 
 
Formatief evalueren bij lessuggesties van Passende Perspectieven 
Een tweetal lessuggesties uit de publicatie `Taal in de profielvakken: Lessuggesties Passende 
perspectieven vmbo bb/kb` is bekeken vanuit het perspectief van formatief evalueren. Er zijn op 
basis van de uitgangspunten van formatief evalueren aanpassingen gedaan in een tweetal 
lessuggesties. Het gaat hier om de lessuggestie `Een kookboek maken bij kennismaking met 
het profiel HBR`. De tweede aangepaste lessuggestie is `Zakelijke e-mail schrijven bij het 
profiel E&O’ . Deze is apart beschikbaar gesteld. 
 

De lessuggestie `Een kookboek maken bij kennismaking met het profiel HBR` is aangepast 
door er formatief evalueren in  op te nemen. Formatief evalueren is een aanpak waarbij 
leerdoelen centraal staan. Docent en leerlingen gaan in gesprek over de leerdoelen en het 
leerproces, zodat niet alleen de docent maar ook de leerlingen zelf:  

• helder hebben waar zij naartoe werken; 

• een goed beeld hebben van waar zij staan;  

• met gerichte instructie en feedback (nog) niet behaalde doelstellingen kunnen bereiken.  

 

Er is gebruik gemaakt van de formatieve evaluatie cyclus (Gulikers &Baartman, 2017).  

Daarin wordt uitgegaan van vijf fasen. Wij hebben gekozen voor een iets aangepaste 
formulering, om naast de rol van de docent ook die van de leerling hieronder te vatten.  

1. leerverwachtingen verhelderen; 

2. leerlingactiviteiten uitvoeren en uitkomsten 
vastleggen  

3. uitkomsten  analyseren en interpreteren; 

4. communiceren over de resultaten;  
5. vervolgacties ondernemen.  
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Leerweg en leerjaar 
vmbo-basis/kader, leerjaar 2 

 
Korte beschrijving 
Leerlingen maken naar aanleiding van een praktijkles in het kader van praktische 
profieloriëntatie, een presentatie waarbij ze begeleid worden in het vak Nederlands. In het 
voorbeeld maken leerlingen na een kookles een kookboek. Iedere leerling schrijft zijn favoriete 
gerecht uit in de vorm van een recept, waarna de recepten van de klas worden samengevoegd 
tot een klassenkookboek. In de praktijkles Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) houden 
leerlingen de stappen bij die ze uitvoeren, waarna ze bij Nederlands oefenen met het gebruiken 
van doe-woorden, logische volgorde en een aantrekkelijke opmaak. Bij rekenen/wiskunde 
krijgen leerlingen extra oefening in maten, gewichten en hoeveelheden. Het eindresultaat is een 
kookboek met bijdragen van alle leerlingen. 

 
Aanleiding 
Docenten ervaren een positieve betrokkenheid van leerlingen bij praktische opdrachten. Tijdens 
de oriëntatieles HBR zijn de leerlingen enthousiast bezig met het bereiden van hun favoriete 
gerecht. Ze zijn gemotiveerd en na afloop wordt er gegeten van alle gerechten. Docenten en 
leerlingen vinden het jammer dat het bij deze ene les blijft, ook omdat de les bedoeld is als 
oriëntatie op de profielkeuze in de bovenbouw. Daarom wordt ervoor gekozen dat de leerlingen 
een kookboek gaan maken, zodat ze iets tastbaars mee kunnen nemen na de praktijkles. 
Docenten Nederlands en rekenen/wiskunde hebben voordeel in hun lessen van de praktische 
context van een kookboek om essentiële leerstof te kunnen oefenen. Leerlingen zijn 
enthousiast dat ze meer mogen doen met hun favoriete gerecht. 

 
Leerdoelen 
Nederlands 
- schrijven, niveau 1F/2F: korte teksten (instructies) 
HBR 
- kennismaking met Module 3: de keuken 
Rekenen 
- meten en meetkunde, niveau 1F/2F 

 
Leerstof 
Nederlands 
- schrijven van recepten (instructies); leesbaar schrijven; rekening houden met doel en 

publiek van de tekst; teksten vormgeven 
Profiel HBR 
- een gerecht bereiden 
Rekenen 
- meten, inhoud, gewicht, hoeveelheden 
LOB 
- voorbereiding op profielkeuze in de bovenbouw 
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Leeractiviteiten 
Deze lessuggestie start met een praktijkles in het kader van praktische profieloriëntatie. 
Daarna gaan de leerlingen in de lessen Nederlands aan de slag met het schrijven van 
een recept . Bij rekenen/wiskunde wordt eveneens aandacht besteed aan het werken 
(rekenen) met recepten. Leerlingen houden vervolgens in het kader van 
beroepenoriëntatie een presentatie bij LOB: ze laten zien wat ze gemaakt hebben en 
ze vertellen wat ze van het profiel of het beroep vinden. 

 
1. Leerlingen bereiden in een praktijklokaal hun favoriete gerecht. Als het is opgediend 

op een bord maken ze er een foto van. De praktijkdocent vertelt de leerlingen dat ze 
bij Nederlands een kookboek gaan maken waar hun favoriete recept in komt te 
staan. 

 
2. De docent Nederlands geeft in een taalles de opdracht: schrijf een recept 

van jouw favoriete gerecht.  
 

Leerverwachtingen verhelderen (fase 1) 
De docent laat enkele voorbeelden zien van recepten. In een 
klassengesprek worden de volgende vragen besproken: 
- Waaraan herken je een recept? Wat zijn de overeenkomsten tussen deze recepten? 
- In een recept is de volgorde belangrijk. Hoe herken je de 

volgorde in deze voorbeelden? 
- Wat zijn doe-woorden? 
- Waar staan de doe-woorden in een recept? 
- Waarom is het belangrijk om doe-woorden aan het begin van een zin te zetten? 
- Wat zijn ingrediënten? Wat zijn benodigdheden? 
- Welke titel zou jij boven je recept zetten? En kun je dat ook in maximaal drie 

woorden? 
- Wat staat er in de lesmethode Nederlands over instructies of recepten? 
Tot slot wordt gezamenlijk een lijstje gemaakt met aandachtspunten: waar moet je aan 
denken als je een recept gaat schrijven? 

 
3. De docent rekenen/wiskunde laat dezelfde of andere voorbeelden zien van 

recepten. In een klassengesprek worden de volgende vragen besproken: 
- Welke gewichtsmaten vind je in deze recepten? 
- Hoe wordt aangegeven hoeveel water je bijvoorbeeld nodig hebt? 
- Hoe worden hoeveelheden aangegeven in een recept? Bijvoorbeeld el 

(eetlepel), g (gram), l (liter). 
- Wat is een kwart van een appel? Wat zijn ‘enkele plakjes komkommer of tomaat’? 

En hoe dik zou je vervolgens zo’n plakje snijden? 
Tot slot noteert iedere leerling welke maten hij nodig denkt te hebben bij het schrijven van 
zijn eigen recept. 

 
Leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2) 

4. Leerlingen schrijven bij het vak Nederlands hun recept en zorgen voor een 
aantrekkelijke opmaak (zie voorbeelden op de volgende pagina). Ze voegen aan 
het recept een foto toe van hun favoriete gerecht zoals ze dat hebben gemaakt 
in de praktijkles.  
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Uitkomsten analyseren en interpreteren (fase 3), hierover communiceren 
(fase , 4) 

5. Alle recepten worden op een tafel naast elkaar gelegd. Leerlingen bekijken 
elkaars recepten. Het lijstje met aandachtspunten uit de eerdere les wordt 
daarbij geprojecteerd of uitgedeeld.  
Vervolgens worden de recepten in de groep besproken. Bij elk recept stelt 
de docent de vraag: 
- Vind je dit een duidelijk recept? Denk je dat je dit kunt maken? 

Waarom? 
- Vind je het recept er aantrekkelijk uitzien? Waar zit hem dat in? 
- Heb je tips voor de maker van het recept? (Kijk daarbij naar het lijstje 

met aandachtspunten.) 
Tot slot vertellen de leerlingen welk gerecht zij het lekkerste vinden en 
leggen kort uit waarom. 
 

6. De recepten worden gebundeld in een kookboek. 
 

Vervolgacties ondernemen (fase 5) 
Het schrijven van een recept is in dit geval een eenmalige actie. Een vervolg kan zijn: het 
schrijven van een andere instructie. Hier kan dan begonnen worden met het terughalen van 
wat belangrijk was bij het recept om vervolgens naar de succescriteria van deze nieuwe 
instructie te gaan.  

 
7. In een volgende praktijkles en/of bij LOB voert de docent een klassengesprek 

met de leerlingen over de praktijkles. Leerlingen hebben hun presentatie 
meegenomen die ze bij Nederlands hebben gemaakt. De docent stelt onder 
andere de volgende vragen: 
- Wat heb je vooral geleerd in de praktijkles? 
- Wat vond je het leukste om te doen? En wat vond je het minst leuke? 
- Zou je dit later ook als beroep willen doen? Waarom wel, waarom niet? 
- Zou je voor dit profiel kiezen als je naar het derde jaar gaat? Waarom? 
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