
 

Werkwijze 2. Voor de middellange termijn (lessenserie/taak)  
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 middellange periode, bv. een lessenserie waarin gedurende een of meer weken 
gewerkt wordt aan een bepaalde taak.  
 
Leerverwachtingen verhelderen (fase 1) 
De leraar brengt het  doel van de lessenserie in beeld: aan welke taak gaat er gewerkt worden en wat 
zijn daarbij succescriteria? Werkvormen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 
modellen en dit nabespreken; vergelijken van enkele voorbeelden; leerlingen eigen eerdere 
ervaringen of prestaties laten ‘terughalen’ en op basis daarvan een lijstje met criteria opstellen. 
Belangrijk is dat de leerlingen actief betrokken worden, bijvoorbeeld bij het afleiden of formuleren 
van de succescriteria. 
 
Leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2) 
De leerlingen werken aan de opdracht. Daarbij komen allerlei formatieve werkvormen voor op het 
niveau van de les / het lesonderdeel, zodat de leerdoelen en de vorderingen van de leerlingen ten 
opzichte van deze doelen regelmatig aan de orde komen. 
 
Er zijn werkvormen waarmee de leraar de leerlingen volgt, checkt in hoeverre zij dingen begrijpen of 
beheersen, feedback geeft en daar zo nodig de les op aanpast. Daarnaast zijn er werkvormen met 
zelfevaluatie en peer feedback, waardoor leerlingen greep houden op hun eigen leerproces en 
vorderingen (en elkaar daarbij helpen). Zie voor voorbeelden bij ‘korte termijn’.  
 
Uiteindelijk leveren de leerlingen een ‘eindproduct’ in. Eventueel vindt er ook een summatieve toets 
(overhoring of proefwerk) plaats.  
 
 

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


 
Uitkomsten analyseren en interpreteren (fase 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Het ‘eindproduct’ van de lessenserie (de taak) wordt opgenomen in het portfolio-dossier. De leerling 
beoordeelt zichzelf op de afgesproken succescriteria (eventueel is hiervoor een apart 
beoordelingsformulier). De leraar beoordeelt de eindproducten ook en voorziet ze eventueel van 
schriftelijke feedback.  
 
Als er een summatieve toets is afgenomen wordt die door de leraar beoordeeld en geanalyseerd: 
wat wordt beheerst, waar hebben leerlingen nog problemen mee?  
 
Communiceren over de resultaten (fase 4) 

Leraar en leerlingen bespreken de resultaten, zo mogelijk op individueel niveau. De leraar geeft in 
ieder geval iedere leerling feedback.  
 
Ook als er een summatieve beoordeling heeft plaatsgevonden wordt dit gevolgd door feedback, op 
individueel niveau en op klasniveau. 
 
De leerling kan zijn vorderingen bijhouden op de kijkwijzers in het portfolio. Dit hoeft niet altijd na 
elke lessenserie, maar als er duidelijk iets nieuws beheerst wordt is het goed om dat ‘vast te leggen’, 
als succeservaring. In het portfoliogesprek tussen leraar en leerling aan het einde van de periode 
komt dit aan de orde.  
 
Vervolgacties ondernemen (fase 5) 

De leraar maakt met individuele leerlingen en/of met de klas afspraken over het vervolg. Wanneer en 
hoe komt deze taak terug? Hoe kunnen de leerlingen verder werken aan de verschillende deeltaken 
en onderdelen van de kernleerstof? Waar komt de komende periode nadruk op te liggen?                                


