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Werkwijze 3. Voor de korte termijn (les / lesonderdeel) 
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 korte periode, bv. een les of een lesonderdeel.   
 

 
 
Formatieve evaluatie is een permanent proces. Door middel van allerlei werkvormen kan er verspreid 
over de les op meerdere momenten aandacht zijn voor leerdoelen en succescriteria en de 
vorderingen van de leerlingen. De leraar zorgt ervoor dat hij de leerlingen meeneemt in hun 
leerproces en zorgt voor feed up, feed back en feed forward. Ook de leerlingen worden ingeschakeld: 
zij beoordelen zichzelf, geven van tijd tot tijd feedback aan hun medeleerlingen en overleggen zo 
nodig (met de docent en met medeleerlingen) over te zetten stappen.  
 
Hieronder worden suggesties gegeven voor werkvormen waarmee formatieve evaluatie ‘ingeweven’ 
kan worden in de les. Soms is duidelijk één van de vijf fasen van de cyclus aan de orde, soms worden 
in een werkvorm meerdere fasen samen genomen.  
In alle gevallen is het uitgangspunt uiteraard dat de leraar iets doet met zijn waarnemingen: waar 
nodig werkvormen of uitleg aanpassen en geen moeite hebben om af te wijken van een 
voorgestructureerd lesplan (bv. op basis van de methode).   
 
Leerverwachtingen verhelderen (fase 1): docent 
• Kennis checken (recapituleren van de voorgaande les): de docent krijgt snel overzicht over de 

klas door korte vragen te stellen en alle leerlingen te laten antwoorden via bv. wisbordjes of een 
app. Op basis hiervan bepaalt hij hoe deze les wordt ingestoken; dit deelt hij met de leerlingen. 

• Lesdoelen bespreken met de klas: wat hebben we vorige keer gedaan, wat hebben jullie af? Wat 
is de volgende stap? Wat zijn de doelen voor deze les: wat moet er af zijn, wat begrepen?  Hier 
wordt aan het eind van de les op teruggekomen. 

• Met (individuele) leerlingen afspreken waar ze aan gaan werken deze les.  

https://www.slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/taal/
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• Lesdoelen in verband brengen met toepassing buiten de les Nederlands. De leerlingen laten 
nadenken over wat zij tegenkomen. Hoe komen (deze) lees-/ schrijf-/spreektaken voor bij andere 
vakken? Wat doe je buiten school? En wat is daar eventueel lastig aan?  

 
Leerverwachtingen verhelderen (fase 1): docent en leerlingen 

• ‘Modellen’: hardop voordoen van hoe je een taak of opdracht aanpakt. Dit nabespreken: 
hierbij komen succescriteria naar voren. 

• Verschillende voorbeelden laten zien van een product waaraan de leerlingen gaan werken 
(goed - gemiddeld – slecht product). Leerlingen hier (in groepjes of klassikaal) succescriteria 
uit laten ‘destilleren’.   

 
Leerverwachtingen verhelderen (fase 1) en Vervolgacties ondernemen (fase 5): leerlingen 

• Boarding & departure pass  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het begin van een les ontvangen leerlingen een boarding pass rondom een  
onderwerp/thema. Leerlingen vullen het volgende in:  
1. Noem 1 ding wat je geleerd hebt in de vorige les. 
2. Noem 1 kernbegrip van de vorige les. 
3. Noem 1 leerdoel voor de les van vandaag, of: wat wil je aan het einde van deze les 

geleerd hebben? 
4. Benoem op welk niveau je je leerdoel wilt behalen (weten, doen/uitvoeren, snappen/ 

aan iemand kunnen uitleggen in eigen woorden) 
 
Aan het einde van de les vullen leerlingen de departure pass in: 
1. Noem 1 ding dat je hebt geleerd in deze les. 
2. Benoem op welk niveau je dat beheerst (weten, doen/uitvoeren, snappen/ aan iemand 

kunnen uitleggen in eigen woorden). 
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Hele snelle cycli: leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2), uitkomsten analyseren 
en interpreteren (fase 3), communiceren over de resultaten (fase 4) en vervolgacties ondernemen 
(fase 5) 

• De docent presenteert nieuwe stof, legt uit, stelt af en toe controlevragen aan de hele klas, 
bijvoorbeeld:  
o multiple choice-vragen of korte open vragen, waarbij de leerlingen antwoorden met 

behulp van wisbordjes of een app; 
o ja/nee-vragen, waarbij de leerlingen antwoorden met kaartjes (pak allemaal eerst onder 

de tafel een roof of groen kaartje); 
o open vragen waarbij de leerlingen eerst allemaal moeten nadenken waarna de leraar 

beurten geeft met behulp van een namenkiezer (bv ‘ijsstokjes’).  
Zo nodig past hij het vervolg van zijn presentatie of uitleg aan. 

• Denken-delen-uitwisselen 
De docent stelt een vraag aan de hele klas of vraagt hen bv. iets op te schrijven (denk bv. aan 
spellen of formuleren). De leerlingen denken individueel na over het antwoord. Vervolgens 
bespreken ze in tweetallen hun antwoorden en moeten ze het eens worden over een 
gezamenlijk antwoord (tenzij ze het echt niet eens kunnen worden). Ten slotte vraagt de 
docent (m.b.v. een namenkiezer) een willekeurige leerling naar zijn antwoord. Deze geeft het 
antwoord en licht het toe. Als de leerling en zijn medeleerling het eens waren, vraagt de 
docent aan één of meer (willekeurig gekozen) andere leerlingen of zij het eens zijn met het 
antwoord en waarom wel of niet. Als de twee leerlingen het oneens waren gebleven wordt 
de klas gevraagd te stemmen over de beide antwoorden, waarna  ingegaan wordt op de 
redenen om voor het ene of het andere antwoord te kiezen. Zo nodig grijpt de docent terug 
op eerder gegeven uitleg. 

 
Uitkomsten analyseren en interpreteren (fase 3), communiceren over de resultaten (fase 4) en 
vervolgacties ondernemen (fase 5): docent en leerlingen 
• Klassikaal tips en tops van een aanpak bespreken. Het met elkaar bespreken van opbrengsten én 

aanpak helpt om te analyseren wat je een volgende keer anders gaat doen, als docent en als 
leerling. 

 
Leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2), uitkomsten analyseren en interpreteren 
(fase 3) en vervolgacties ondernemen (fase 5): docent, eind van de les 

• Even schrijven / tekenen  
De leerlingen krijgen aan het eind van de les twee of drie minuten tijd om op te schrijven of 
te tekenen wat zij in deze les hebben geleerd.   De docent gebruikt deze informatie bij het 
voorbereiden van de volgende les. 
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• Zes vragen 
De docent stelt aan het einde van de les zes meerkeuzevragen (bv. vier over de stof van de 
afgelopen les, twee over de stof van de volgende les). De leerlingen geven tegelijkertijd 
antwoord m.b.v. bijvoorbeeld ABCD-kaarten, rode en groene kaarten of een online-tool zoals 
Kahoot, Socrative of Mentimeter. Zo is in een oogopslag te zien welke vragen goed of minder 
goed gemaakt worden en/of welke leerlingen de stof goed of minder goed beheersen. De 
docent gebruikt de deze informatie als uitgangspunt voor de volgende les(sen). 

 
Leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2), uitkomsten analyseren en interpreteren 
(fase 3), communiceren over de resultaten (fase 4): leerlingen individueel 

• De leerlingen beoordelen zichzelf / checken hun eigen werk met de succescriteria en 
verbeteren zaken (gebruik van specifiek ‘lijstje’ dat al dan niet gezamenlijk gemaakt is, of 
voorbeeldproduct / gebruik van algemene criteria vastgelegd in bv. kijkwijzers of rubrics). 

 
Leeractiviteiten uitvoeren en uitkomsten vastleggen (fase 2), uitkomsten analyseren en interpreteren 
(fase 3), communiceren over de resultaten (fase 4): leerlingen samen 

• De leerlingen werken in tweetallen of in groepjes aan een taak of opdracht. Ze zijn samen 
verantwoordelijk voor het resultaat en krijgen de opdracht elkaar ‘bij de les te houden’.  

• Peerfeedback: de leerlingen vergelijken hun werk of beoordelen elkaars producten en geven 
daar tips bij, waarna ieder het eigen werk verbetert. 

 
Communiceren over de resultaten (fase 4) en vervolgacties ondernemen (fase 5): leerlingen, docent 
• Drie, twee, een (einde les) 

 Vraag leerlingen om de volgende drie dingen op één post-it te schrijven: 
 één ding dat ze leuk vonden tijdens de les; 
 twee vragen die ze nog hebben aan het einde van de les (of dingen waar ze graag op terug 

willen komen in de volgende les); 
 drie dingen uit deze les die ze verwachten op een toets. 
De leerlingen plakken de post-it op de deur bij het verlaten van de klas. De docent gebruikt deze 
informatie voor de volgende les.  


