
Werkwijze 1. Voor de lange termijn  (periode) - met gebruik van taalportfolio 
Passende Perspectieven: Formatief evalueren bij taal op vmbo-bb/kb 
 
Doelgericht werken en maatwerk zijn uitgangspunten van Passende perspectieven 
https://www.slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/taal/.  
Formatieve evaluatie bestaat uit vijf fasen en helpt om leerlingen inzicht te geven in de leerdoelen en 
hen zo veel mogelijk eigenaar te laten worden van hun leerproces.  
 

 
We beschrijven hier voor elk van de vijf fasen een werkwijze voor formatief evalueren die ingezet 
wordt over een lange periode, bv. een schoolperiode.   
 
Leerverwachtingen verhelderen (fase 1) 

De leraar bespreekt met de leerlingen het programma en de leerdoelen voor de komende periode. 
Waar wordt aan gewerkt (in termen van taken en kernleerstof)? De leerroutes van Passende 
perspectieven https://www.slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/taal/ kunnen ingezet worden om te 
komen tot  passende leerdoelen. Wat wordt aan het eind van de periode verwacht? Waar ligt de 
nadruk op? Wat is de ‘stap’ die de leerlingen moeten gaan zetten ten opzichte van vorige periodes? 
Hoe wordt dat beoordeeld?  

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kijkwijzers in het portfolio.  Waar mogelijk wordt 
teruggegrepen op eerdere ervaringen en prestaties van de leerlingen.  
 
Er wordt ook ingegaan op de verwachtingen die de leerlingen hierbij hebben. Wat verwacht je: wat 
wordt makkelijk, wat moeilijk voor jou? Hoezo? Waar heb je deze dingen een vorige keer moeten 
doen? Hoe ging dat? Waar zou je in het bijzonder aan willen werken? 
 
Elke leerling bedenkt op basis van zijn eerdere prestaties en ervaringen waar hij speciaal aan wil 
werken. Hierbij gebruikt hij de kijkwijzers, waarop hij kan aangeven: dit kan ik goed / dit kan ik 
gedeeltelijk, soms / dit kan ik nog niet / hier ga ik aan werken. Als het portfolio ook in de voorgaande 
periode gebruikt is, is de toen ingevulde kijkwijzer uitgangspunt. (Dezelfde kijkwijzer kan ook 
meerdere keren worden ingevuld, met een datum erbij.) 
 
Leraar en leerling bespreken de doelen en plannen van de leerling en maken afspraken. Een leerling 
die iets al beheerst hoeft niet te blijven oefenen, een leerling die ergens zwak in is zal daar extra op 
moeten focussen. Deze werkwijze veronderstelt dus dat er ruimte is voor individuele keuzen of 
accenten.   
 

https://www.slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/taal/
https://www.slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/taal/


Leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2). Ook aandacht voor de kortere cylci hier 
weer binnen in (droste effect)  

De leerlingen werken gedurende de periode aan de verschillende taken en oefenen met deeltaken en 
kernleerstof. In de loop van de tijd vult de leerling het portfolio-dossier met eigen producten bv. met 
(voorbeelden van) teksten die gelezen zijn.  
 
De leraar houdt de vinger aan de pols, geeft zo nodig feedback en maakt eventueel afspraken met de 
leerling zodat hij ‘op schema’ blijft. Hierbij worden kortere cycli van formatief evalueren doorlopen 
(per taak en binnen de les). Hierin worden fase 3, 4, en 5 op verschillende manieren ingevuld (met 
zelfbeoordeling, peer feedback, beoordeling en feedback door de docent en afspraken voor vervolg).  
 
In beperkte mate vindt summatieve toetsing plaats: de leraar beoordeelt gemaakt werk, geeft een 
overhoring of proefwerk. Het beoordeelde werk wordt bewaard in het portfolio, de uitslagen kunnen 
eventueel door de leerling worden genoteerd in een overzicht  dat wordt toegevoegd in het 
portfolio.  

 
Uitkomsten analyseren en interpreteren (fase 3) 

Aan het eind van de periode zorgt de leerling ervoor dat het portfolio ‘compleet’ is en geeft dit ter 
inzage aan de leraar. De afgesproken producten zitten in het portfolio en de leerling beoordeelt 
zichzelf met behulp van de kijkwijzers. Wat heeft hij geleerd? Wat gaat nu beter en wat nog niet?  
De leraar bekijkt het portfolio.  
 
Communiceren over de resultaten en vervolgacties ondernemen (fase 4 en 5) 
Leraar en leerling bespreken het portfolio en eventuele toetsresultaten. Zij maken afspraken over 
aandachtspunten voor de volgende periode – en eventueel voor extra ondersteuning of extra werk. 
Dit kan worden vastgelegd in de kijkwijzers. 
De leraar overziet de resultaten van de klas en de gemaakte afspraken en neemt dit mee bij de 
bepaling van het onderwijsprogramma van de volgende periode. Blijkt iets al heel goed te gaan, of is 
er juist meer aandacht voor iets nodig, dan wordt op onderdelen afgeweken van de eerder gemaakte 
jaarplanning. 
 


