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Voorwoord	
“De	klas	zat	stil	 in	afwachting.	Zij	 liep	omhoog	naar	den	overmuur,	met	sterke	stijging.	De	Bree	zat	
lang	en	onvoordeelig.	Allen	keken	hem	aan.	De	meesten	keken	op	hem	neer.	Het	oog	van	een	enkele	
dwaalde	 even	 naar	 de	 ramen	 met	 den	 wind.	 De	 Bree	 onderscheidde	 nog	 niet	 veel.	 Er	 waren	 wel	
vreeselijke	gezichten.	Er	was	één	vrouw.	

De	Bree	deed	zijn	oogen	van	het	papier	gaan.	Hij	 keek	 tegen	de	klas.	Hij	grijnsde,	 zonder	 lach,	 zijn	
mond	stond	vol	sterke	bruine	tanden.	Hij	wachtte	wel	een	minuut.	Hij	liet	de	deur	open.	Toen	ging	hij	
lezen.”	

Uit:	F.	Bordewijk	-	Bint	(1934)	

De	dreiging	en	oorlog	van	de	Hel	uit	Bordewijks	Bint	zijn	gelukkig	verleden	tijd:	onderwijs	anno	2018	
is	 een	wisselwerking	 tussen	 docent	 en	 leerling	 geworden.	 Een	 plek	waar	 straf	 en	 tucht	 niet	meer	
hoogst	noodzakelijk	zijn.		

Voor	 u	 ligt	 een	 verdere	 stap	 in	 deze	 cultuur	 van	 samenwerking:	 ons	 onderzoek	 naar	 formatief	
toetsen.	 Met	 veel	 plezier	 hebben	 wij	 ons	 verdiept	 in	 de	 wereld	 van	 feedback	 geven	 en	 cijfers	
loslaten.	Wij	blijven	unaniem	enthousiast	over	deze	wijze	van	lesgeven.	Wij	hopen	dat	eenieder	die	
dit	onderzoeksverslag	leest,	ons	enthousiasme	gaat	delen.		

Wij	danken	Kitty	Leuverink	en	Rian	Aarts	voor	hun	sturing	en	feedback.		
	
Roosendaal,	21	juni	2018	

Kelly	Hagens	en	Samantha	van	Kolck	
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Samenvatting	
In	het	schooljaar	2017-2018	is	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	van	start	gegaan:	de	onderwijsvisies	
van	 beide	 scholen	 -	 het	Norbertuscollege	 en	Gertrudiscollege	 -	 zijn	 samengevoegd.	 De	 leerling	 als	
eigenaar	van	het	leerproces	is	een	belangrijke	pijler	in	de	hernieuwde	visie	van	de	school.	Formatief	
toetsen	 heeft	 een	 plek	 binnen	 de	 onderwijsvisie	 verworven,	 omdat	 het	 aansluit	 bij	 de	 heersende	
opvattingen	 over	 21e	 eeuwse	 vaardigheden	 die	 een	 leerling	 zou	 moeten	 beheersen.	 Docenten	
hebben	de	taak	gekregen	om	formatieve	toetsing	in	te	zetten	om	hun	leerlingen	eigenaar	te	maken	
van	hun	leerproces,	wat	zou	leiden	tot	betere	leerprestaties.	
	
Uit	een	vragenlijst	die	de	schoolleiding	aan	het	begin	van	het	schooljaar	afnam,	bleek	dat	nog	niet	
alle	 doelen	 van	 het	 formatief	 toetsen	werden	 verwezenlijkt.	 Daarnaast	 bleken	 er	 bij	 de	 betrokken	
docenten	 onduidelijkheden	 te	 zijn	 rondom	 het	 inzetten	 van	 formatieve	 toetsing.	 Om	 formatief	
toetsen	structureel	in	de	doorlopende	leerlijnen	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	in	te	bouwen,	
wordt	 de	 volgende	 hoofdvraag	 beantwoord	 in	 dit	 onderzoek:	 Hoe	 kan	 een	 doorlopende	 leerlijn	
formatief	toetsen	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	worden	bereikt?	

Om	 die	 hoofdvraag	 te	 beantwoorden	 is	 er	 literatuuronderzoek	 gedaan	 naar	 het	 ontwikkelen	 van	
doorlopende	 leerlijnen;	er	 is	onderzocht	wat	 formatief	 toetsen	 is	en	wat	docenten	moeten	kennen	
en	kunnen	om	formatief	toetsen	adequaat	toe	te	passen.	Wat	vooral	duidelijk	werd,	is	dat	effectieve	
formatieve	 toetsing	ontstaat	door	de	 interactie	 tussen	docent	en	 leerling.	Verder	kwam	uit	eerder	
uitgevoerde	 literatuurreviews	 naar	 voren	 dat	 er	 een	 ‘ideale’	 formatieve	 lescyclus	 bestaat,	 waarin	
iedere	 les	 bestaat	 uit	 vijf	 –	 steeds	 terugkerende	 –	 fases.	 Daarnaast	 bestaan	 er	 acht	 werkvormen	
waarvan	al	is	bewezen	dat	ze	effectief	zijn.	Tot	slot	bleek	uit	onze	literatuurstudie	dat	het	van	groot	
belang	 is	dat	docenten	een	doorleefd	begrip	hebben	van	 formatief	 toetsen	en	 toetsbekwaam	zijn.	
Daarmee	valt	of	staat	het	succesvol	uitvoeren	van	deze	wijze	van	lesgeven	en	toetsen.	

Vervolgens	hebben	we	de	betrokken	docenten	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	een	vragenlijst	
laten	beantwoorden.	Daarin	waren	met	name	 stellingen	opgenomen	die	betrekking	hadden	op	de	
vijf	fases	uit	de	formatieve	lescyclus	en	de	acht	effectieve	werkvormen	die	ingezet	kunnen	worden.	
Zo	hebben	we	vast	kunnen	stellen	wat	er	in	dagelijkse	lespraktijk	gebeurt	qua	formatieve	toetsing	en	
hoe	ver	dat	(nog)	afstaat	van	de	ideale	situatie.	

We	zijn	tot	de	conclusie	gekomen	dat	formatieve	toetsing	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	wordt	
ingezet,	maar	dat	nog	niet	alle	fases	van	de	lescyclus	worden	doorlopen.	Daarnaast	bleek	er	behoefte	
te	 zijn	 aan	 scholing	 en	 aan	 verduidelijking	 van	 de	 diverse	 begrippen.	 Formatieve	 toetsing	 is	 niet	
structureel	ingebed	in	de	doorlopende	leerlijnen.	

Hoewel	 uit	 het	 onderzoek	 niet	 blijkt	 welke	 verschillen	 er	 zijn	 tussen	 de	 docenten	 (van	 de	
verschillende	vaksecties),	lijkt	het	ons	toch	raadzaam	om	voor	alle	docenten	een	kaderdocument	op	
te	 stellen	 met	 daarin	 beschreven	 de	 handelingen	 van	 docent	 en	 leerling,	 maar	 ook	 de	 theorie	
rondom	formatieve	toetsing.	Aan	de	hand	hiervan	kunnen	de	vaksecties	hun	leerplan	ontwikkelen	en	
implementeren.		

Een	actiepunt	voor	een	vervolgonderzoek	is	dan	ook	het	uitvoeren	van	een	member-check	onder	de	
respondenten	van	de	afgenomen	vragenlijst	en	het	interviewen	van	de	betrokken	domeinleiders	en	
sectievoorzitters.	 Daarnaast	 bevelen	 wij	 het	 doen	 van	 actieonderzoek	 naar	 de	 verschillende	
werkvormen	 aan,	 liefst	 binnen	 een	 professionele	 leergemeenschap.	 Tot	 slot	 doen	 we	 een	
aanbeveling	tot	gerichte	scholing,	die	immers	een	vereiste	is	voor	toetsbekwaamheid.	
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Inleiding:	aanleiding	en	context	
1.1	De	aanleiding		
Het	schooljaar	2017-2018	is	een	bijzonder	schooljaar	voor	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum:	met	de	
komst	 van	de	eerste	 lichting	brugklasleerlingen	 is	het	bestaan	van	het	nieuwe	 lyceum	een	 feit.	De	
scholen	 Norbertuscollege	 en	 Gertrudiscollege,	 die	 onderdeel	 uitmaken	 van	 Scholengemeenschap	
Tongerlo	 (OMO),	 worden	 samengevoegd	 tot	 een	 nieuwe	 school.	 In	 schooljaar	 2020-2021	 zal	 de	
samensmelting	voltooid	zijn.	

Voorafgaand	 aan	 de	 start	 van	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 zijn	 de	 onderwijsvisies	 van	 beide	
scholen	 samengevoegd	 tot	 een	 gezamenlijke,	 hernieuwde	 visie.	 Aandacht	 voor	 de	 21e	 eeuwse	
vaardigheden	staan	daarbij	centraal	(Thijs,	Fisser	en	Van	der	Hoeven,	2014).		

	

	

Figuur	1:	Overzicht	van	de	21e	eeuwse	vaardigheden	(Thijs,	Fisser	en	Van	der	Hoeven,	2014)	

Ook	is	er	vanuit	de	werkgroep	onderwijs	vooral	aandacht	voor	de	ideeën	van	John	Hattie	en	Robert	
Marzano.	De	leerling	als	eigenaar	van	het	leerproces	is	een	belangrijke	pijler	in	de	hernieuwde	visie	
van	 de	 school.	 De	 reguliere	 vaklessen	 worden	 aangevuld	 en	 afgewisseld	 met	 vakoverstijgende	
projecten,	keuzevakken	en	lessen	die	verrijken,	verdiepen	en	verbreden.		

Formatief	 toetsen	 heeft	 een	 plek	 binnen	 dit	 onderwijs	 verworven,	 omdat	 het	 onderdeel	 uitmaakt	
van	 de	 ideeën	 over	 de	 21e	 eeuwse	 vaardigheden.	 De	 leerling	 is	 eigenaar	 van	 zijn	 leerproces	 bij	
formatieve	toetsing,	onder	andere	door	middel	van	zelfregulering,	samenwerken	en	gedifferentieerd	
werken.	 Door	middel	 van	 formatieve	 toetsing	 probeert	 een	 docent	 het	 leerproces	 van	 de	 leerling	
vast	te	stellen,	zonder	daar	meteen	een	cijfer	aan	te	verbinden.	De	einddoelen	worden	bewaakt	door	
het	 regelmatig	 geven	 van	 feedback.	 Door	 deze	 manier	 van	 toetsen	 zou	 de	 leerling	 intrinsiek	
gemotiveerd	raken	om	leerdoelen	te	bereiken.	De	 leerling	neemt	zelf	sturing	over	zijn	 leren	en	dat	
zelfsturend	 vermogen	 wordt	 gezien	 als	 de	 meest	 essentiële	 vaardigheid	 voor	 leren	 op	 de	 lange	
termijn	 (Sluijsmans,	 2008).	 Formatieve	 toetsing	 is	 echter	 niet	 structureel	 opgenomen	 in	 de	
Nederlandse	onderwijscurricula	(Sluijsmans,	Joosten	en	Van	der	Vleuten,	2013)	en	helaas	ook	niet	op	
het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum.		

In	november	2017	is	namelijk	een	vragenlijst	afgenomen	onder	brugklasleerlingen,	hun	ouders	en	de	
docenten	die	 lesgeven	in	die	 jaarlaag	(zie	bijlage	1).	Het	belangrijkste	doel	van	deze	vragenlijst	was	
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vaststellen	 in	 hoeverre	 de	 gestelde	 doelen	worden	 uitgevoerd	 en/of	 behaald.	 Uit	 deze	 vragenlijst	
bleek	 dat	 met	 name	 de	 doelstelling	 formatief	 toetsen	 achterblijft	 in	 de	 praktijk;	 ook	 worden	
gemaakte	toetsen	niet	besproken	wat	wel	cruciaal	zou	moeten	zijn.	

De	directie	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	vindt	het	dan	ook	belangrijk	dat	er	onderzoek	wordt	
gedaan	 naar	 de	 (on)mogelijkheden	 van	 formatieve	 toetsing	 in	 de	 praktijk,	 zodat	 de	 doelstellingen	
worden	bewaakt.		

1.2	De	context	
Kelly	Hagens	en	Samantha	van	Kolck,	beiden	docent	Nederlands	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum,	
hebben	 de	 opdracht	 aangenomen	 om	 te	 onderzoeken	 hoe	 formatief	 toetsen	 beter	 ingezet	 kan	
worden	 in	 de	 praktijk.	 Beiden	 zijn	 vanuit	 het	 schoolvak	 Nederlands	 geïnteresseerd	 geraakt	 in	 het	
lesgeven	 zonder	 cijfers.	Door	met	de	vaksectie	 zowel	 in	onder-	als	bovenbouw	 te	werken	op	basis	
van	 projecten	 en	 0-metingen	 hebben	 de	 onderzoekers	 een	 verandering	 gezien	 in	 de	 houding	 van	
leerlingen	 ten	 aanzien	 van	 het	 schoolvak	 zelf	 en	 ten	 aanzien	 van	 het	 aanleren	 van	 diverse	
vaardigheden	 (lezen,	 schrijven	 en	 spreken).	 Ook	 worden	 er	 maximaal	 8	 cijfers	 gegeven	 per	 jaar,	
voorafgegaan	door	diverse	evaluaties	en	diagnostische	toetsen.	

Daarnaast	 geeft	 Samantha	 van	 Kolck	 VVV-lessen	 (verrijken,	 verbreden	 en	 verdiepen)	 en	 het	
vakoverstijgende	 project	 ‘Ridderroman	 in	 de	 klas.’	 Dit	 is	 een	 project	 waarbij	 leerlingen	 de	
schoolvakken	 geschiedenis	 en	 Nederlands	 combineren.	 Ze	 schrijven	 samen	 een	 verhaal	 dat	 zich	
afspeelt	 in	de	middeleeuwen.	Kelly	Hagens	geeft	het	keuzevak	‘Het	Lyceum	Draait	Door.’	Dit	 is	een	
vak	waarbij	 leerlingen	de	beginselen	van	de	journalistiek	krijgen	aangeleerd.	Voor	zowel	Hagens	als	
Van	 Kolck	 geldt	 dat	 vanuit	 hun	 ervaringen	 met	 formatief	 toetsen	 in	 deze	 nieuwe	 vakken	 het	
leerproces	bij	deze	vakken	centraal	staat	en	dat	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	leerlingen	in	kaart	
wordt	 gebracht.	 Ook	 wordt	 er	 veel	 feedback	 gegeven	 en	 voor	 goede	 resultaten	 moet	 er	 worden	
gedifferentieerd.	Zij	zien	in	hun	dagelijkse	praktijk	dat	dit	leerlingen	meer	inzicht	geeft	in	hun	kennen	
en	kunnen	en	dat	heeft	enthousiaste	leerlingen	tot	gevolg.	

Door	middel	van	de	interesse	die	is	ontstaan,	de	ervaringen	en	dit	daaropvolgende	onderzoek	willen	
zij	 inzichtelijk	 maken	 hoe	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 het	 beste	 formatief	 toetsen	 kan	
implementeren	in	de	doorlopende	leerlijnen	van	alle	vakken.	
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2.	De	probleemstelling	
2.1	Het	praktijkprobleem	
Op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	spelen	een	tweetal	problemen	rondom	formatieve	toetsing.	Ten	
eerste	is	uit	intern	onderzoek	gebleken	dat	in	de	brugklas	niet	alle	doelstellingen	op	het	gebied	van	
formatief	toetsen	worden	behaald	(zie	paragraaf	1.1	en	bijlage	1).	Leerlingen	geven	aan	dat	reflectie	
niet	bij	alle	vakken	even	belangrijk	of	duidelijk	is	en	ze	kunnen	lang	niet	bij	alle	vakken	werken	aan	de	
stof	van	hun	eigen	voorkeur,	terwijl	dat	wel	onderdeel	uitmaakt	van	formatieve	toetsing.	Ook	geven	
leerlingen	aan	dat	ze	 lang	niet	bij	alle	vakken	toetsmomenten	hebben	om	te	controleren	wat	ze	al	
kennen	en	kunnen.	Toch	zijn	dit	belangrijke	uitgangspunten	in	het	formatief	toetsen.	

Ten	tweede	leven	er	onder	de	docenten	die	de	formatieve	toetsing	moeten	uitvoeren	behoorlijk	wat	
vragen.	 Uit	 een	 bijeenkomst	 op	 23	 oktober	 2017	 van	 onze	 professionele	 leergemeenschap	 (PLG)	
‘formatieve	 toetsing’	 op	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 kwam	 naar	 voren	 dat	 het	 inbedden	 van	
formatieve	 toetsing	 veel	 vragen	oproept:	wat	 is	 het	 precies?	Waarom	 zet	 je	 het	 in?	 Levert	 het	 de	
examenresultaten	op	die	we	graag	willen	zien?	En	beïnvloedt	het	de	studiehouding	van	de	leerlingen	
positief?	

Deze	 vragen	 zijn	 begrijpelijk;	 er	 moet	 een	 gezamenlijke	 cultuurverandering	 tot	 stand	 worden	
gebracht	op	korte	termijn,	waarbij	de	docenten	de	opdracht	hebben	gekregen	om	hun	lessen	meer	
feedbackgericht	 te	geven	dan	 resultaatgericht.	Een	cultuurverandering	ontstaat	niet	 zonder	 slag	of	
stoot.	Van	Silfhout	(SLO,	2016)	rapporteert	het	volgende	over	de	inbedding	van	formatieve	toetsing:	
“Het	vraagt	om	een	actieve	rol	van	leerlingen	en	draagvlak	bij	ouders,	 leraren	en	schoolleiding.	Het	
vraagt	ook	om	goede	pedagogische	en	didactische	kwaliteiten	en	toetsbekwaamheid	bij	docenten	en	
een	onderzoekende	houding	naar	de	 eigen	 toetspraktijk	 op	 klas-	 en	 schoolniveau.	 Er	 zijn	 effectieve	
vormen	 van	 professionalisering	 nodig,	 heldere	 communicatie	 en	 structurele	
samenwerking/uitwisseling	binnen	en	tussen	scholen	(Sluijsmans	e.a.	2013).	Maar	ook	en	misschien	
de	belangrijkste:	 een	 cultuurverandering	 in	 de	hele	 school	 (leerling,	 docent,	 schoolleider	 en	ouder):	
van	een	toetscultuur	naar	een	feedbackcultuur.”		

Het	draagvlak	dat	de	SLO	noemt	willen	we	creëren	door	het	doen	van	onderzoek.	De	bedoeling	is	om	
docenten	 van	 diverse	 vaksecties	 bij	 dit	 onderzoek	 en	 de	 uitkomsten	 daarvan	 te	 betrekken	 in	 een	
professionele	 leergemeenschap	 (PLG).	 Daarnaast	 willen	 we	 begrippen	 rondom	 formatief	 toetsen	
verhelderen.	Daarvoor	is	het	eerst	noodzakelijk	dat	we	in	kaart	brengen	hoe	een	doorlopende	leerlijn	
met	formatieve	toetsing	eruit	zou	moeten	zien.	Dat	hopen	we	via	dit	onderzoek	te	bereiken.	
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2.2	Onderzoeksvraag	
Om	 formatief	 toetsen	 in	 te	 bedden	 in	 de	 doorlopende	 leerlijnen	 van	 het	 Norbertus	 Gertrudis	
Lyceum,	willen	we	de	volgende	hoofdvraag	dan	ook	beantwoorden	in	dit	onderzoek:	

Hoe	kan	een	doorlopende	 leerlijn	 formatief	 toetsen	op	het	Norbertus	Gertrudis	 Lyceum	worden	
bereikt?	

Deze	hoofdvraag	valt	uiteen	in	deze	onderdelen:	

1. Wat	is	er	opgenomen	in	het	toetsbeleid	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum?	
2. Hoe	ontwerp	je	een	doorlopende	leerlijn?	
3. Wat	is	formatief	toetsen?	
4. Wat	moeten	 docenten	 kennen	 en	 kunnen	 om	 formatief	 toetsen	 adequaat	 toe	 te	 passen	 in	

hun	dagelijkse	lespraktijk?	
5. Hoe	implementeer	je	formatieve	toetsing	in	een	toetsbeleid	van	een	school?	
6. In	welke	mate	wordt	formatieve	toetsing	op	dit	moment	ingezet	in	de	doorlopende	leerlijnen	

van	de	brugklas	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum?	
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3.	Literatuurverkenning	
3.1	Toetsprotocol	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	
Om	onze	hoofdvraag	te	kunnen	beantwoorden	is	het	relevant	om	allereerst	uiteen	te	zetten	wat	er	
in	het	 toetsprotocol	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	wordt	vermeld	over	zowel	 formatieve	als	
summatieve	toetsing.	Het	toetsprotocol	2017-2018	is	opgesteld	naar	aanleiding	van	het	samengaan	
van	het	Norbertuscollege	en	het	Gertrudiscollege:	het	beleid	 is	 in	 lijn	met	de	oude	en	nieuwe	gang	
van	zaken	(Kaders	toetsbeleid	Lyceum,	november	2016).	Het	volledige	toetsbeleid	 is	 toegevoegd	 in	
de	bijlagen	(bijlage	1).	

In	 het	 toetsbeleid	 wordt	 een	 maximum	 aantal	 toetsen	 gesteld,	 wat	 afhangt	 van	 het	 aantal	
toetsweken	per	 jaar,	 namelijk	 4.	 Voor	 reguliere	 vakken	 geldt	 dat	 een	 vak	 dat	 2	 uur	 of	meer	 geeft	
maximaal	8	summatieve	toetsen	per	jaar	af	mag	nemen	-	waarvan	4	in	de	toetsweken.	Een	vak	dat	1	
uur	in	de	week	gegeven	wordt	mag	maximaal	6	summatieve	toetsen	per	schooljaar	afnemen	-	2	in	de	
toetsweken.	 Praktische	 opdrachten,	 schriftelijke	 overhoringen	 en	 formatieve	 toetsen	 mogen	
daarnaast	onbeperkt	(naar	eigen	inzicht)	worden	afgenomen.	Naast	een	vastgesteld	aantal	toetsen,	
zijn	 er	 ook	 toetswegingen	 afgesproken:	 een	 toets	 mag	 1,	 2,	 3	 of	 4	 keer	 meetellen.	 De	
toetsmomenten	 moeten	 vermeld	 worden	 in	 de	 studiewijzers	 die	 voor	 iedere	 periode	 in	 een	
schooljaar	per	leerjaar	en	per	vak	moeten	worden	opgesteld	en	nageleefd	in	de	vaklessen.		

Ook	voor	de	vakoverstijgende	projecten	en	de	keuzevakken	zijn	er	 toetsmomenten	vastgesteld	via	
het	 toetsprotocol.	 Zowel	 de	 vakoverstijgende	projecten	 als	 de	 keuzevakken	moeten	na	 afloop	 van	
iedere	periode	een	beoordeling	geven	die	meetelt	op	het	rapport.	De	keuzevakken	mogen	twee	keer	
per	 jaar	 een	 formatieve	 beoordeling	 geven	 en	 twee	 keer	 een	 summatieve	 beoordeling.	 Bij	 de	
vakoverstijgende	 projecten	 wordt	 het	 leerproces	 beoordeeld	 en	 daaruit	 vloeit	 een	 summatieve	
beoordeling	voort.	

3.2	Het	ontwerpen	van	een	leerplan	
Ten	 tweede	 is	 het	 nodig	 om	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 leerplan	 en	 een	 doorlopende	 leerlijn	 uit	 te	
leggen.	Wil	men	 op	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 immers	 een	 doorlopende	 leerlijn	 formatieve	
toetsing	implementeren	in	een	leerplan,	oftewel	curriculum,	dan	is	het	nodig	om	te	weten	hoe	een	
leerplan	 tot	 stand	 komt.	 Daar	 kunnen	 we	 vervolgens	 uit	 afleiden	 hoe	 een	 doorlopende	 leerlijn	
formatieve	 toetsing	 tot	 stand	 zou	 moeten	 komen.	 In	 een	 studie	 voor	 de	 SLO	 beschrijven	
onderzoekers	Thijs	en	Van	den	Akker	(2009)	op	welke	niveaus	een	leerplan	kan	worden	ontworpen:		

Figuur	2:	Leerplanniveaus	en	leerplanproducten	(Van	den	Akker,	2003,	2006)		
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Belangrijk	om	bij	bovenstaande	figuur	op	te	merken	is	dat	de	niveaus	elkaar	beïnvloeden.	Wat	er	op	
Europees	niveau	wordt	besloten	heeft	invloed	op	de	keuzes	die	de	Nederlandse	overheid	maakt	voor	
het	onderwijs	in	ons	land.	De	Nederlandse	overheid	formuleert	kerndoelen,	eindtermen	en	ontwerpt	
examenprogramma’s	waaraan	 alle	Nederlandse	 scholieren	moeten	 voldoen	 (mesoniveau).	 Scholen	
en	opleidingen	hebben	in	Nederland	relatief	veel	vrijheid	in	de	manier	waarop	zij	hun	leerlingen	deze	
einddoelen	 willen	 laten	 bereiken.	 Docenten	 ontwerpen	 lesmaterialen	 en	 lesplannen	 binnen	 de	
schoolvisie	en	het	schoolwerkplan	(microniveau).	Leerplannen	op	het	niveau	van	de	leerling	zelf	zijn	
de	kleinste	vorm	van	leerplanontwikkeling	(nanoniveau).	Op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	hebben	
de	 docenten	 die	 de	 doorlopende	 leerlijnen	 ontwikkelen	 dan	 ook	 de	 meeste	 inspraak	 en	 invloed	
binnen	de	drie	onderste	niveaus.	

Formatief	toetsen	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	speelt	momenteel	vooral	een	rol	op	meso-	en	
macroniveau.	 Er	 ligt	 een	 schoolwerkplan,	 maar	 er	 is	 geen	 schoolbreed	 opleidingsprogramma.	
Docenten	 werken	 aan	 lesplannen	 en	 lesmateriaal,	 maar	 dit	 gebeurt	 vooral	 in	 kleine	 teams	 of	
individueel:	een	algemene	visie	ontbreekt.		

3.2.1.	Doorlopende	leerlijn	
Het	ontwerpen	van	een	leerplan,	oftewel	een	curriculum,	blijkt	met	name	in	de	onderste	drie	niveaus	
een	complex	proces	te	zijn.	Door	de	vrijheid	van	de	ontwerpers	van	het	onderwijs	op	deze	niveaus,	
zijn	er	veel	keuzes	te	maken.	Een	doorlopende	leerlijn	is	een	onderdeel	van	het	grotere	leerplan.	In	
het	 leerplan	 worden	 de	 leerdoelen	 verwoord.	 Via	 een	 doorlopende	 leerlijn	 kunnen	 schoolleiding,	
docent	 en	 leerling	 controleren	 en	 vaststellen	 of	 de	 beoogde	 leerdoelen	 binnen	 de	 school	 op	 de	
afgesproken	wijze	worden	behaald.	In	het	onderzoek	van	Thijs	en	Van	den	Akker	(SLO,	2009)	wordt	
het	ontwerpproces	van	een	leerplan	als	volgt	gevisualiseerd:	

	
Figuur	3:	Curriculair	spinnenweb	(Van	den	Akker,	2003)	
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Centraal	 in	het	 spinnenweb	–	en	dus	 in	het	ontwerpplan	–	 staat	de	visie	van	de	school.	Deze	kern	
betreft	meestal	de	doelen	en	 inhouden	van	het	 leren.	Veranderingen	in	een	schoolvisie	zorgen	dus	
voor	het	herzien	van	het	leren	op	school,	want	alle	overige	onderdelen	zijn	verbonden	met	die	visie.		

De	 metafoor	 van	 het	 spinnenweb	 onderstreept	 het	 kwetsbare	 karakter	 van	 een	 curriculum.	
Spinnenwebben	 zijn	 flexibel	 maar	 dreigen	 te	 scheuren	 als	 er	 te	 hard	 en	 eenzijdig	 aan	 bepaalde	
draden	getrokken	wordt.	Het	blijkt	dus	moeilijk	succesvolle	curriculumvernieuwing	te	realiseren	als	
niet	alle	draden	 in	evenwicht	 zijn.	Vooral	bij	 innovatiepogingen	 is	het	herzien	van	het	 spinnenweb	
een	must	(Thijs	en	Van	den	Akker,	2009).		

Op	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 is	 ook	 een	 nieuwe	 visie	 op	 leren	 ontwikkeld.	 Er	 wordt	
voornamelijk	gewerkt	vanuit	de	vijf	dimensies	van	het	leren	van	de	Amerikaanse	onderzoeker	Robert	
Marzano.	Wietske	Miedema	vertaalde	zijn	werk	naar	het	Nederlands	(2014)	en	paste	het	toe	op	de	
Nederlandse	schoolsituatie.	Zij	heeft	enige	tijd	masterclasses	verzorgd	aan	enkele	docenten	van	het	
Norbertus	Gertrudis	Lyceum	die	een	 leidende	rol	hebben	bij	het	 implementeren	van	het	werken	 in	
vijf	dimensies	van	Marzano	in	het	huidige	onderwijs.	Formatief	toetsen	–	zo	zal	blijken	–	past	binnen	
meerdere	draden	van	het	spinnenweb	waarin	de	visie	van	Marzano	centraal	staat.		

3.2.2	Onze	nieuwe	visie:	de	vijf	dimensies	
Robert	Marzano	vergeleek	een	groot	aantal	studies	naar	‘leren’	met	elkaar	en	concludeerde	daaruit	
dat	het	leerproces	van	een	leerling	geen	lineair	proces	is,	maar	dat	leren	gebeurt	in	vijf	verschillende	
fasen	die	aan	elkaar	verwant	 zijn	en	die	door	elkaar	heen	 lopen	 (Marzano	en	Miedema,	2014).	Hij	
spreekt	in	dit	verband	van	vijf	dimensies:	

1. Motivatie	
2. Nieuwe	kennis	verwerven	en	integreren	
3. Kennis	verbreden	en	verdiepen	
4. Kennis	toepassen	
5. Reflectie	

	

Figuur	4:	De	vijf	dimensies	van	het	leerproces	(Marzano	en	Miedema,	2014)	

Motivatie	en	 reflectie	omvatten	 in	dit	model	het	volledige	 leerproces.	Een	positieve	studiehouding	
en	een	kritische	houding	ten	opzichte	van	het	eigen	leren	zijn	noodzakelijke	voorwaarden	om	nieuwe	
kennis	te	verwerven,	om	deze	kennis	verder	te	verdiepen	en	om	deze	kennis	toe	te	passen	middels	
onderzoek.	Door	jezelf	steeds	kritische	vragen	te	stellen	tijdens	het	leren	kun	je	immers	vaststellen	of	
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je	 voldoende	 kennis	 hebt	 (opgedaan)	 over	 een	 onderdeel	 en	 of	 je	 een	 vaardigheid	 voldoende	
beheerst.	 Een	 leerling	 is	 binnen	 dit	model	 eigenaar	 van	 zijn	 eigen	 leerproces.	 Dat	 zorgt	 dan	weer	
voor	meer	motivatie	(Marzano	en	Miedema,	2014).	

3.3.	Formatieve	toetsing	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	
Het	leerplan	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	is	dus	gericht	op	de	leerling	die	eigenaar	is	van	zijn	
eigen	leerproces.	De	school	volgt	daarmee	de	conclusies	van	Marzano	en	Miedema	(2014).	 In	2013	
gaven	 leerlingen	 van	 het	Norbertuscollege	 nog	 aan	 via	 de	 LAKS-monitor	 dat	 zij	 ontevreden	waren	
over	de	mate	van	inspraak	die	ze	hadden	in	hun	leerproces	en	dat	ze	de	docenten	autoritair	vonden.	
Ze	kregen	naar	hun	mening	 te	veel	 klassikale	 lessen.	Daarnaast	vielen	de	examenresultaten	 tegen;	
relatief	 veel	 leerlingen	 waren	 gezakt.	 Dit	 alles	 heeft	 ertoe	 geleid	 dat	 bij	 het	 samengaan	 van	 het	
Norbertuscollege	 en	 het	 Gertrudiscollege	 tot	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 er	 gebruik	 werd	
gemaakt	van	de	gelegenheid	om	het	eigenaarschap	van	het	leerproces	te	verankeren	in	het	leerplan.	
De	 dimensies	 motivatie	 en	 reflectie	 (Marzano	 en	 Miedema,	 2014)	 moesten	 tot	 uiting	 komen	 via	
formatieve	toetsing.	Dus	zijn	de	betrokken	docenten	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	daarmee	
aan	het	werk	gegaan.	Een	concrete	visie	op	formatief	lesgeven,	verwerkt	in	verschillende	niveaus	en	
het	spinnenweb,	is	er	echter	nog	niet.		

3.3.1.	Wat	is	formatieve	toetsing?	
Om	tot	een	curriculum	en	leerling	te	komen	die	past	binnen	de	schoolvisie	moeten	we	eerst	bepalen	
wat	formatieve	toetsing	inhoudt.	Bij	het	uitvoeren	van	een	reviewstudie	naar	het	begrip	formatieve	
toetsing	kwamen	wijzelf	er	al	vrij	snel	achter	dat	dé	formatieve	toets	helemaal	niet	bestaat.	Er	wordt	
een	 diversiteit	 aan	 begrippen	 door	 elkaar	 gebruikt	 (formatieve	 toetsing,	 formatief	 lesgeven	 en	
formatieve	 evaluatie),	 theoretische	 inbedding	 ontbreekt	 vaak	 en	 de	 betrouwbaarheid	 van	 diverse	
onderzoeken	 wordt	 nog	 al	 eens	 in	 twijfel	 getrokken	 door	 diverse	 onderzoekers.	 Al	 met	 al	 geen	
gemakkelijk	uitgangspunt	om	een	onderdeel	van	het	schoolplan	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	
mee	in	kaart	te	brengen.	We	gebruiken	in	onderstaande	literatuurreview	zo	veel	mogelijk	het	begrip	
formatief	toetsen.	We	brengen	in	kaart	wat	formatief	toetsen	is,	welke	theorie	eraan	ten	grondslag	
ligt,	welke	vormen	van	formatief	toetsen	er	bestaan	en	wat	docenten	moeten	kennen	en	kunnen	om	
formatief	toetsen	toe	te	kunnen	passen.	

3.3.2	Theoretische	inbedding	
Formatief	 toetsen	 kan	 binnen	 twee	 stromingen	 geplaatst	 worden:	 het	 behaviorisme	 en	 sociaal-
constructivisme.	 Vanuit	 behavioristisch	 oogpunt	 is	 formatief	 toetsen	 erop	 gericht	 gedrag	 te	
veranderen.	 Maar	 door	 de	 opkomst	 van	 het	 sociaal-constructivisme	 werd	 het	 een	 manier	 om	
leerlingen	 zelf	 kennis	 en	 vaardigheden	 te	 laten	ontwikkelen.	 Binnen	dit	 proces	moeten	 leerling	 en	
leraar	interacteren	over	doelen,	leerproblemen	et	cetera		(Sluijsmans,	Joosten-ten	Brinke	en	Van	der	
Vleuten,	2013).		

De	visie	op	formatief	toetsen	als	leren	in	interactie	(tussen	leerling	en	docent)	komt	vanuit	de	theorie	
van	 Lev	 Semjonovitsj	 Vygotsky	 (Sluijsmans	 en	 Kneyber,	 2016)	 over	 ‘leren	 in	 de	 zone	 van	 naaste	
ontwikkeling’:	 wat	 kan	 een	 leerling	 zonder	 hulp	 en	 met	 hulp?	 Uit	 onderzoek	 is	 gebleken	 dat	
leerlingen	 effectiever	 leren	 in	 interactie	 met	 anderen.	 Zo	 kunnen	 ze	 verwachtingen	 uitwisselen,	
vragen	stellen,	feedback	geven	en	reflecteren.		
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Zelfregulerend	leren	ligt	ook	aan	de	basis	van	formatief	toetsen.	Binnen	deze	vorm	van	leren	speelt	
motivatie	(competentie,	autonomie	en	sociale	verbondenheid)	een	prominente	rol,	want	 leerlingen	
moeten	actieve	deelnemers	in	hun	eigen	leerproces	zijn.	Competentie	bereiken	ze	door	zinvol	bezig	
te	 zijn,	 autonomie	 zorgt	 voor	 zelfsturing	 en	 via	 sociale	 verbondenheid	 wordt	 een	 vertrouwde	
leeromgeving	gecreëerd.		

Andere	invloeden	komen	vanuit	de	AfL-	(assessment	for	learning)	en	de	DBDM-stroming	(data-based	
decision	 making/assessment	 of	 learning).	 Beide	 zijn	 erop	 gericht	 het	 leren	 van	 de	 student	 te	
verbeteren.	 Laatstgenoemde	 methode	 kennen	 we	 in	 Nederland	 onder	 de	 noemer	
“leerlingvolgsysteem”,	zoals	CITO	en	DIATEKST.	Resultaten	zijn	echter	niet	gericht	op	het	leerproces	
tussen	 docent	 en	 leerling.	 AfL	 is	 dat	 wel,	 maar	 is	 lastiger	 te	 meten,	 omdat	 er	 aandacht	 is	 voor	
zelfregulatie,	motivatie	en	reflecteren.		

Wat	de	stromingen	bindt,	 is	de	mogelijkheid	om	door	studentgegevens	het	 leren	 te	optimaliseren.	
Hierbij	heeft	de	docent	een	leidende	rol.	Er	is	een	cyclus	gaande		en	ze	vullen	elkaar	aan	wanneer	het	
gaat	om	inzichten	over	wat	een	docent	doet	en	welke	effecten	dit	kan	hebben	op	 leerlingen.	Deze	
cyclus	is	inzichtelijk	gemaakt	door	onder	andere	Gulikers	en	Baartman	(2017)	(zie	3.3.5).	

3.3.3	Formatief	toetsen	versus	summatief	toetsen	
In	 ons	 huidige	 onderwijs	 kunnen	 wij	 op	 twee	 manieren	 het	 leren	 van	 onze	 leerlingen	 evalueren.	
Allereerst	kan	dat	summatief:	we	geven	de	leerlingen	een	opdracht	met	een	einddoel	en	we	toetsen	
aan	het	einde	of	de	leerling	dit	einddoel	beheerst.	Ook	geven	we	er	een	punt	voor:	een	voldoende	of	
een	onvoldoende.	Het	leren	is	hierna	veelal	klaar.	

	

Figuur	5:	toetsen	op	summatieve	versus	formatieve	wijze	(Alderson	en	Wall,	1993).		

Bij	formatief	toetsen	probeert	de	leraar	op	basis	van	(klassen)evaluatie	de	eigen	uitleg	én	het	begrip	
van	 de	 leerlingen	 te	 verbeteren.	 Door	 niet	 alleen	 aan	 het	 einde	 van	 de	 lescyclus	 te	 toetsen	 (zie	
afbeelding	 5	 links),	 maar	 bij	 het	 aanleren	 van	 vaardigheden	 tussendoor	 (zie	 afbeelding	 5	 rechts),	
krijgt	de	leraar	inzicht	in	het	leerproces	en	kennen	en	kunnen	van	de	leerling.	De	bedoeling	is	dat	de	
lessen	worden	aangepast	aan	de	leerbehoeften	van	de	leerlingen.	Er	volgt	geen	cijfer,	wel	feedback.	
Een	evaluatie	behelst	nooit	beide:	het	leren	kan	niet	tegelijkertijd	beoordeeld	en	verbeterd	worden	
(Sluijsmans	 en	 Kneyber,	 2016).	 Een	 summatieve	 toets	 kan	 daarentegen	 wel	 formatief	 behandeld	
worden,	maar	daarover	later	meer.		

3.3.4	Wat	maakt	een	toets	formatief?	
Een	toets	is	niet	van	zichzelf	formatief;	het	gaat	niet	om	een	inherente	eigenschap	van	de	toets,	maar	
om	een	proces	waarin	leerdoelen	centraal	staan	(Sluijsmans	en	Kneyber,	2016).	Er	zijn	verschillende	
manieren	 om	 te	 achterhalen	waar	 een	 leerling	 staat	 binnen	 dit	 proces.	 Evaluatie	 en	 feedback	 zijn	
daarom	 essentiële	 onderdelen	 van	 formatief	 toetsen	 (Sluijsmans	 en	 Kneyber,	 2016).	 Hiermee	
verkrijgen	zowel	docent	als	 leerling	 inzicht	 in	het	 leerproces.	Door	evaluatie	en	feedback	tijdens	de	
les	 in	 te	 zetten,	 leert	 de	 docent	 over	 typische	 fouten	 en	 denkbeelden	 van	 de	 leerlingen	 (Van	 den	
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Berg,	 geciteerd	 in	 Sluijsmans	 en	 Kneyber,	 2016).	 Een	 docent	 kan	 zijn	 lessen	 daarop	 aanpassen.	
Daarnaast	kan	een	docent	bijvoorbeeld	vaardigheden	modelleren	(voordoen).		

Black	 en	 Wiliam	 (1998)	 vergeleken	 de	 leereffecten	 van	 formatieve	 toetsing	 met	 die	 van	 allerlei	
andere	onderwijsinterventies	en	werkvormen.	Zij	concludeerden	dat	formatieve	toetsing	het	meest	
effectief	is,	mits	aan	drie	voorwaarden	wordt	voldaan:	

1. De	toetsing	mag	niet	beoordeeld	worden.	Er	mag	geen	cijfer	worden	gegeven,	want	dat	zou	
afleiden	van	de	inhoud.	

2. De	feedback	moet	begrijpelijk	en	zinvol	zijn	voor	de	leerlingen	en	hen	richting	geven	en	aan	
het	denken	zetten.	

3. De	feedback	moet	onmiddellijk	zijn,	dus	tijdens	de	les,	omdat	er	dan	interactie	is.		
	

3.3.5	Formatieve	lescyclus	
Om	formatief	toetsen	succesvol	te	kunnen	 implementeren	 in	een	 leerlijn	onderzochten	Gulikers	en	
Baartman	(2017)	welk	docentgedrag	zorgt	voor	een	succesvolle	toepassing	van	formatief	toetsen.	Ze	
startten	met	een	 reviewstudie	waaruit	bleek	dat	een	succesvolle	 toepassing	 tot	 stand	komt	 in	een	
vaste	lescyclus	die	uit	vijf	fases	bestaat.	Die	formatieve	lescyclus	ziet	er	dan	zo	uit:	

	

Figuur	6:	Formatieve	lescyclus	(Gulikers	en	Baartman,		2017)	

Aan	 de	 hand	 van	 lesobservaties	 stelden	 de	 onderzoekers	 vast	 dat	 de	meeste	 docenten	 er	moeite	
mee	hebben	om	deze	vijf	fases	te	doorlopen.	Zij	zien	dat	docenten	vooral	de	2-3-5	cyclus	doorlopen.	
Maar	het	expliciet	maken	van	de	verwachtingen	en	het	verhelderen	van	de	succescriteria	 in	 fase	1	
plus	het	communiceren	met	studenten	over	de	resultaten	in	fase	4	blijkt	er	vaak	bij	in	te	schieten.	Zij	
bevelen	 dan	 ook	 aan	 om	 deze	 fases	 altijd	 toe	 te	 gaan	 passen,	 zodat	 de	 vijf	 fases	 in	 samenhang	
worden	doorlopen.	

Met	 name	 docenten	 die	 een	 doorleefd	 begrip	 hadden	 van	 het	 concept	 formatieve	 toetsing	 zijn	
succesvoller	 in	 het	 toepassen	 van	 alle	 fases	 in	 hun	 lessen.	 Je	 kunt	 formatief	 toetsen	 ook	 zien	 als	
formatief	evalueren	of	formatief	lesgeven	door	het	stellen	van	de	juiste	vragen,	het	op	gang	krijgen	
van	groepsdiscussies,	het	verhelderen	van	verwachtingen	en	misconcepties.	De	tweede	aanbeveling	
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die	Gulikers	en	Baartman	(2017)	doen,	is	dat	formatieve	toetsing	om	deze	redenen	informeel	moet	
worden	ingezet.	Het	hoeft	bij	formatieve	toetsing		niet	altijd	te	gaan	om	een	‘klassiek’	toetsmoment,	
het	gaat	vooral	om	de	interactie	tussen	docent	en	leerling.	

In	 figuur	 6	 bestaat	 lesfase	 5	 uit	 het	 aanpassen	 van	 het	 onderwijs	 op	 basis	 van	 de	 docent	 en	 de	
leerling	 samen	vaststellen	 in	 fase	4	 (communiceren	over	de	 resultaten).	Dat	 is	 lastig	 als	de	docent	
niet	 genoeg	 inzicht	 heeft	 of	 verkrijgt	 in	 het	 leerproces	 van	de	 leerling.	 Bij	 gebrek	 daaraan	past	 de	
docent	 vaak	het	 tempo	 in	de	 les	 aan	de	 zwakkere	 leerlingen	of	 de	docent	herhaalt	 de	 lesstof	 nog	
eens.	Docenten	moeten	volgens	Gulikers	en	Baartman	(2017)	in	staat	worden	gesteld	om	inzicht	te	
verkrijgen	 in	 de	 opvattingen	die	 leerlingen	hebben	 ten	 aanzien	 van	 de	 leerstof.	Ook	moeten	 ze	 in	
staat	worden	 gesteld	 om	 inzicht	 in	 de	 vaardigheden	 en	 de	 kennis	 van	 de	 leerlingen	 te	 verkrijgen.	
Daarnaast	 moeten	 de	 docenten	 een	 flexibel	 didactisch	 handelingsrepertoire	 inzetten	 om	 het	
onderwijs	op	die	 informatie	aan	te	kunnen	passen.	Gulikers	en	Baartman	(2017)	merken	op	dat	de	
meeste	docenten	daarin	scholing	zouden	kunnen	gebruiken.	

3.3.6	Strategieën	voor	docenten	bij	het	uitvoeren	van	formatief	toetsen	
Wat	 een	 docent	 moet	 kennen	 en	 kunnen	 om	 de	 fases	 van	 de	 formatieve	 lescyclus	 te	 kunnen	
doorlopen,	 is	 door	 Wiliam	 en	 Leahy	 (2015)	 in	 een	 samenhangend	 model	 voor	 formatief	 toetsen	
weergegeven:	

	
Figuur	 7:	 Vijf	 strategieën	 van	 formatief	 toetsen	 (uit:	Wiliam,	D.	 (2013)	 Cijfers	 geven	werkt	 niet.	Meppel:	 Ten	
Brink	Uitgevers,	gebaseerd	op	Wiliam	en	Leahy,	2015).	

Uit	onderzoek	blijkt	dat	het	toepassen	van	deze	vijf	strategieën	van	Dylan	Wiliam	zorgt	voor	betere	
leerresultaten	(Van	Silfhout,	2016).	Zowel	de	docent	als	de	leerling	als	de	medeleerlingen	doorlopen	
voortdurend	 een	 proces	 van	 feedup,	 feedback	 en	 feedforward	 om	 te	 bepalen	 of	 het	 leerproces	
voldoende	vordert.	

	

	



Pagina	17	van	54	
	

Voor	 het	 vormgeven	 van	 de	 vijf	 strategieën	 van	 formatief	 toetsen	 van	 Wiliam	 (2013)	 zijn	 drie	
kernprocessen	van	belang:	

• Allereerst	moet	er	een	begrip	van	de	leerdoelen	gecreëerd	worden	(strategie	1	en	2);	
• Docenten	moeten	daarna	kunnen	vaststellen	waar	de	leerlingen	staan	in	het	leerproces	ten	

opzichte	van	de	leerdoelen	(strategie	2);	
• Bepalen	welke	stap	de	leerlingen	kunnen	zetten	om	hun	leerdoelen	te	behalen.	(Ter	Horst	et	

al.,	2016)	(strategie	3,	4	en	5)	
.		

Een	docent	die	de	vijf	stappen	van	de	lescyclus	van	Gulikers	en	Baartman	(2017)	goed	kan	toepassen,	
is	 ook	 bekwaam	 in	 het	 inzetten	 in	 de	 strategieën	 die	 in	 dit	 model	 worden	 weergegeven.	 Ter	
illustratie:	een	leerling	die	leerdoelen	en	criteria	voor	succes	wil	delen,	moet	volgens	het	model	door	
de	 leraar	 worden	 geactiveerd	 net	 als	 de	 medeleerlingen	 die	 elkaar	 idealiter	 zouden	 moeten	
beschouwen	 als	 informatiebron	 op	 dit	 vlak.	 De	 docent	 moet	 dan	 wel	 weten	 hoe	 hij	 dit	 kan	
bewerkstelligen	en	bereiken.	

3.3.7	Acht	effectieve	methoden	van	formatief	toetsen	
Een	docent	die	de	vijf	stappen	van	de	lescyclus	van	Gulikers	en	Baartman	(2017)	goed	kan	doorlopen	
en	de	strategieën	kan	inzetten	die	Wiliam	en	Leahy	(2015)	beschrijven	in	hun	model,	beschikt	in	de	
meest	 ideale	 situatie	 over	 verschillende	 werkvormen,	 zodat	 formatief	 toetsing	 effectief	 is.	
Dominique	Sluijsmans,	Desirée	Joosten-ten	Brinke	en	Cees	van	der	Vleuten	(2013)	hebben	uit	diverse	
studies	een	overzicht	weten	te	verkrijgen	waarin	acht	methoden	staan	die	effectief	zijn.		

1. Feedback	geven	
Feedup,	feedback	en	feedforward	zijn	de	belangrijkste	onderdelen	binnen	formatieve	feedback.	Deze	
feedback	 is	 altijd	 bedoeld	 om	 alle	 aspecten	 van	 een	 taak	 –	 product,	 proces	 en	 criteria	 –	 te	
verduidelijken.	 Het	 doel	 is	 het	 denken	 en	 gedrag	 van	 leerlingen	 ten	 aanzien	 van	 het	 leren	 te	
verbeteren.	Een	paar	speerpunten:	

- Richt	feedback	op	de	taak,	niet	op	de	leerling.	De	leerling	is	ook	gebaat	bij	complimenten;		
- Geef	uitgewerkte	feedback,	het	liefst	schriftelijk	om	subjectiviteit	te	voorkomen;	
- Geef	geen	feedback	die	het	zelfvertrouwen	verlaagt;	
- Wees	specifiek	en	helder,	maar	niet	te	duidelijk	met	hints;	
- Gebruik	ook	visuele	feedback;	
- Bedenk	of	de	 leerling	gebaat	 is	bij	directe	feedback	(sturend	–	 laag	presterende	leerling)	of	

vertraagd	(C3B4ME	–	hoog	presterende	leerling).		
	

	2.	Vragen	stellen	
Vragen	 stellen	 is	 effectief	 als:	 leraren	 erdoor	 inzicht	 krijgen	 in	 het	 denken	 van	 leerlingen,	 er	 tijdig	
wordt	 ingegrepen,	misconcepties	weerlegd	 zijn,	 een	 dieper	 leren	wordt	 gestimuleerd	 en	 taken	 en	
criteria	worden	verhelderd.	Er	zijn	open	en	gesloten	vragen:	met	een	gesloten	vraag	achterhaal	je	of	
een	 leerling	 iets	weet	 en	een	open	 vraag	wat	 een	 leerling	weet.	 Leerlingen	moeten	 in	 ieder	 geval	
uitgedaagd	worden	om	na	te	denken	over	een	vraag.		

Er	 zijn	 beschrijvende	 (wat?),	 procedurele	 (hoe?),	 schematische	 (waarom?)	 en	 strategische	 (hoe	 te	
gebruiken?)	vragen.	Vragen	moeten	niet	bedreigend	overkomen,	maar	als	ondersteuning	dienen.	Een	
vraag	 van	 een	 docent	 kan	 namelijk	 overkomen,	 alsof	 de	 leerling	 niet	 het	 juiste	 antwoord	 heeft	
gegeven.		
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Torrance	en	Pryor	 (2001)	onderscheiden	hierbij	 ook	nog	eens	help-vragen	en	 toets-vragen:	 vragen	
die	de	leerling	op	weg	helpen	of	vaststellen	wat	een	leerling	weet.		

2. Toetsdialogen	
Een	toetsdialoog	is	eigenlijk	een	specifieke	werkvorm:	de	docent	gaat	met	zijn	leerlingen	in	gesprek	
over	leerdoelen.	Een	toetsdialoog	is	veelal	cyclisch:	allereerst	wordt	een	doel	geïnitieerd,	de	leerling	
geeft	antwoord,	er	wordt	geëvalueerd	of	een	nieuwe	vraag	gesteld.	Basis	voor	deze	dialogen	is	een	
veilige	leeromgeving	waarin	leerlingen	het	gesprek	met	elkaar	aan	durven	gaan.		

	
Een	 dialoog	 kan	 op	 drie	 fasen	 van	 het	 toetsproces	 ingezet	 worden.	 1.	 Om	 informatie	 over	 de	
leerdoelen	te	verzamelen.	Waar	staan	we	en	waar	gaan	we	heen?	2.	Om	informatie	te	interpreteren	
door	te	herformuleren,	doorvragen,	verduidelijken	en	herhalen.		3.	Om	de	informatie	te	gebruiken	bij	
het	leren.	Zo	kan	de	docent	bij	stap	3	besluiten	meer	uitleg	te	geven	over	een	bepaald	onderwerp	of	
misvattingen	bijschaven.		
	
4.	Reflectieve	lessen	
Een	 reflectieve	 les	 is	 een	 les	 waarin	 formatieve	 toetsen	 zijn	 ‘ingebouwd’.	 Deze	 lessen	 bevatten	
informele	activiteiten	om	te	bepalen	waar	een	leerling	staat	in	het	leerproces	en	hoe	de	leerling	zich	
nog	verder	moet	ontwikkelen.	In	een	reflectieve	les	kan	bijvoorbeeld	de	toetsdialoog	perfect	ingezet	
worden.		
	
5.	Self-assessment	
Wanneer	de	doelen	in	een	toetsdialoog	zijn	opgesteld	en	bijgeschaafd	in	een	reflectieve	les	is	het	tijd	
dat	de	leerling	zichzelf	gaat	beoordelen.	In	self-assessment	lessen	vergelijken	de	leerlingen	hun	eigen	
werk	met	de	leerdoelen.	Reflecteren	is	een	randvoorwaarde	voor	leerlingen	om	te	leren.	Zij	kunnen	
enkel	 reflecteren	 wanneer	 de	 doelen	 helder	 zijn,	 ze	 goed	 kunnen	 inschatten	 waar	 ze	 staan	 en	
begrijpen	hoe	het	doel	te	bereiken.		
	
Met	een	self-assessment	stelt	een	leerling	het	werk	zo	bij,	dat	het	past	bij	de	beoordelingscriteria	die	
opgesteld	 zijn.	 Op	 deze	 manier	 ontwikkelen	 leerlingen	 zelfregulatievaardigheden	 en	
verantwoordelijkheid.		
	
Self-assessments	 verhogen	 de	 prestaties	 van	 een	 leerling	wanneer	 hij	 of	 zij	 taken	 na	 afloop	 beter	
begrijpt	 en	 weet	 welke	 stappen	 richting	 het	 einddoel	 te	 zetten.	 Leerlingen	 nemen	 zo	 eigen	
beslissingen	op	basis	van	hun	werk.		
	
Een	docent	kan	een	 leerling	 in	vier	 stappen	helpen	het	vermogen	om	zichzelf	 te	beoordelen	en	 te	
verbeteren:	1)	betrek	de	 leerling	bij	de	criteria	die	geformuleerd	worden,	2)	 instrueer	hoe	ze	deze	
moeten	 aanpakken,	 3)	 geef	 concrete	 feedback	 als	 docent	 op	 hun	 self-assessment	 en	 4)	 help	 de	
leerling	met	bijstellen.		
	
6.	Peer-assessment	
Bij	deze	vorm	wordt	het	werk	van	een	leerling	bekeken	door	‘peers’;	medeleerlingen.	Deze	leerlingen	
worden	 zo	 betrokken	 bij	 het	 toetsproces	 en	 leren	 de	meerwaarde	 van	 samenwerken.	 Een	 goede	
peer-assessment	zorgt	voor	een	beter	product	van	de	klasgenoot.	Vertrouwen	en	positief	stimuleren	
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zijn	kernbegrippen	bij	deze	vorm	van	beoordelen.	De	docent	kan	hierbij	de	criteria	aanreiken	en	het	
zo	 inbedden	 in	 de	 bestaande	 onderwijstaak	 of	 de	 leerling	 geheel	 zelfstandig	 gaan	 beoordelen.	Dit	
hangt	af	van	hoe	succesvol	deze	vorm	als	in	binnen	de	dagelijkse	onderwijspraktijk.			
	
7.	Beoordelingsrubrieken	
Deze	zogeheten	 rubrics	bevatten	verschillende	niveaus	van	kwaliteit.	 Ieder	niveau	wordt	gehangen	
aan	een	bepaald	leerdoel.	Ze	zijn	zowel	formatief	als	summatief	in	te	zetten.	Belang:	feedback	geven	
en	de	 leerling	ruimte	bieden	voor	verbetering.	Een	rubric	 laat	voor	een	 leerling	heel	mooi	de	groei	
zien	die	nog	doorgemaakt	moet	worden.	Een	docent	kan	een	rubric	 invullen;	maar	een	leerling	zelf	
ook	(peer-	en	self-assessment).		
	
Leraren	moeten	getraind	worden	in	het	omgaan	met	deze	rubrics.	De	kwaliteit	van	de	leraar	bepaalt	
namelijk	het	succes	van	formatieve	evaluatie.		
	
8.	Formatief	evalueren	van	een	summatieve	toets	
Deze	manier	van	toetsen	is	een	assessment	of	learning;	het	stelt	vast	wat	de	leerling	heeft	geleerd.	
Een	summatieve	toets	kan	zeer	goed	bijdragen	aan	leren,	mits	concreet	ingezet:	

- Als	onderdeel	van	expertise-ontwikkeling;	
- Voordat	er	geleerd	gaat	worden.	Het	maken	van	een	toets	in	plaats	van	de	stof	bestuderen	

kan	een	positief	effect	hebben	op	het	beklijven	van	kennis;	
- Door	het	te	voorzien	van	feedback.		

3.3.8	Benodigde	condities	voor	formatieve	toetsing	
Tot	 slot	 onderzochten	wij	 (Hagens	 en	 Van	 Kolck)	welke	 voorwaarden	 er	 nodig	 zijn	 om	 formatieve	
toetsing	te	implementeren	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum.	Wat	blijkt?	Sluijsmans,	Joosten	-	ter	
Brinken	 en	 Van	 der	 Vleuten	 (2013)	 hebben	 23	 studies	 bekeken	 die	 inzicht	 bieden	 in	 het	
implementeren	van	formatief	toetsen.	Vier	condities	vormen	volgens	hen	de	basis:		

1. Versterken	van	toetsbekwaamheid	
De	leraar	of	gehele	sectie	bepaalt	op	welke	manier	er	getoetst	wordt:	de	kwaliteit	van	zowel	leraar	
als	sectie	heeft	dus	invloed	op	de	mate	van	succes	bij	formatief	toetsen.	Leraren	moeten	niet	alleen	
toetsen	 in	 functie	 van	 leren	 zien	 en	weten	hoe	 leerlingen	 leren,	maar	 ook	de	behaalde	 resultaten	
correct	kunnen	interpreteren,	goede	vragen	stellen,	feedback	geven	en	hun	instructie	hierop	kunnen	
aanpassen	(Sluijsmans,	Joosten	-	ten	Brinken	en	Van	der	Vleuten,	2013).	

Sluijsmans	et	al.	(2013)	halen	bij	deze	eerste	conditie	het	werk	van	Stiggins	(2009)	aan.	Hij	stelde	een	
aantal	 stellingen	 op	 voor	 docenten	 en	 de	 schoolleiding.	 Het	 doorlopen	 en	 beantwoorden	 van	 die	
stellingen,	verhoogt	de	toetsbekwaamheid	van	een	docent	binnen	het	curriculum.		
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Waarom	beoordelen?	(proces	van	toetsen	en	resultaten	zijn	in	lijn	met	duidelijke	doelen)	

De	leraar	weet	voor	wie	de	toets	is	bedoeld.	

De	leraar	begrijpt	de	motivatie	van	leerlingen	voor	motivatie	en	kan	toetservaringen	gebruiken	
om	motivatie	te	verhogen.	

De	leraar	kan	toetsprocessen	en	–resultaten	inzetten	voor	formatieve	toetsactiviteiten.	

De	leraar	gebruikt	toetsresultaten	voor	summatief	toetsen.	

De	leraar	heeft	een	plan	hoe	formatief	en	summatief	toetsen	te	balanceren.	

Wat	beoordelen?	(toetsen	reflecteren	duidelijke	en	relevante	leerdoelen)	

De	leraar	heeft	duidelijke	leerdoelen	geformuleerd	gekoppeld	aan	standaarden.	

De	leraar	begrijpt	de	verschillen	tussen	type	leerdoelen.	

De	leraar	heeft	een	plan	voor	het	toetsen	van	leerdoelen	over	langere	tijd.	

Hoe	beoordelen?	(leerdoelen	zijn	vertaald	in	toetsen	die	accurate	resultaten	opleveren)	

De	leraar	begrijpt	de	verschillende	toetsvormen.	

De	leraar	kan	toetsvormen	kiezen	die	overeenkomen	met	beoogde	leerdoelen.	

De	leraar	ontwerpt	toetsen	die	overeenkomen	met	beoogde	leerdoelen.	

De	leraar	verdeelt	het	geleerde	over	de	toetsen.	

De	leraar	ontwerpt	heldere	scoringsmethoden.	

De	leraar	voorkomt	bias	in	toetsresultaten.	



Pagina	21	van	54	
	

Hoe	communiceren?	(toetsresultaten	worden	effectief	gecommuniceerd)	

De	 leraar	 rapporteert	 en	 vat	 toetsinformatie	 samen	 op	 een	 manier	 dat	 deze	 leren	
representeert.	

De	leraar	kiest	de	beste	manier	van	rapporteren	(cijfers,	narratieven)	die	past	bij	de	leerdoelen	
en	de	leerlingen.	

De	leraar	interpreteert	en	gebruikt	toetsen	correct.	

De	leraar	communiceert	toetsresultaten	effectief	naar	leerlingen.	

De	leraar	communiceert	toetsresultaten	effectief	naar	derden	(ouders,	collega‘s)	

Hoe	leerlingen	betrekken?	

De	leraar	maakt	leerdoelen	duidelijk	voor	leerlingen.	

De	leraar	betrekt	leerlingen	bij	het	ontwerp	van	de	toets.	

De	leraar	betrekt	leerlingen	bij	het	beoordelen,	bijhouden	en	bepalen	van	de	leerdoelen.	

De	leraar	betrekt	leerlingen	bij	het	communiceren	over	hun	leren.	

	
Figuur	 8:	 condities	 formatief	 toetsen	 voor	 leraren	 en	 schoolleiders	 n.a.v.	 Stiggins		
(Sluijsmans,	Joosten	-	ten	Brinken	en	Van	der	Vleuten,	2013,	p.57)	
	
Bij	 het	 vernieuwen	 of	 aanpassen	 van	 het	 onderwijs,	 is	 het	 volgens	 Stiggins	 altijd	 relevant	 deze	
stappen	te	doorlopen	om	het	toetsbeleid	passend	te	maken.		
	
Zeer	 belangrijk	 voor	 het	 bekwaam	 inzetten	 van	 formatief	 toetsen	 zijn	 daarnaast	 de	
onderwijsintegriteit	en	de	persoonlijke/professionele	integriteit.	Sluijsmans	et	al.	(2013)	merken	het	
volgende	op	over	onderwijsintegriteit:	“Het	werken	met	formatieve	toetsen	leidde	bij	leraren	tot	het	
meer	bewaken	van	begrip	bij	leerlingen,	verhoogde	betrokkenheid	om	leerlingen	te	ondersteunen	bij	
hun	 leren	 en	 het	 loslaten	 van	 het	moeten	 uitvoeren	 van	 allerlei	 taken.	 Het	 gebruik	 van	 formatief	
toetsen	versterkt	bovendien	het	zelfvertrouwen	van	leerlingen	en	hun	motivatie	met	taken	bezig	te	
zijn.”		
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Bij	persoonlijke/professionele	integriteit	gaat	het	om	de	overtuigingen,	de	idealen	en	het	gedrag	van	
de	 individuele	docent.	Deze	vorm	van	 integriteit	 	heeft	 invloed	op	het	handelen	van	de	docent,	de	
betrokkenheid	 en	 op	 het	 lesgeven.	 Zowel	 onderwijsintegriteit	 als	 persoonlijke/professionele	
integriteit	vereisen	een	uitgebreid	begrip	van	de	doelen	van	formatief	toetsen:	het	is	een	visie,	geen	
instrument.		
	
Daarnaast	moet	 een	docent	 kennis	 hebben	 van	hoe	 inhoud	 te	 structureren,	 hoe	misconcepties	bij	
leerlingen	 te	 herkennen	 en	 hoe	 onderwijsstrategieën	 ingezet	 kunnen	 worden.	 Kortom:	
toetsbekwaamheid	ligt	aan	de	basis	van	het	kunnen	inzetten	en	succesvol	zijn	van	formatief	toetsen	
(Sluijsmans	et	al.,	2013).		
	

2. Effectieve	vormen	van	professionalisering	
Een	 paar	 studiemiddagen	 hier	 en	 daar	 zal	 de	 toetspraktijk	 in	 een	 school	 niet	 veranderen:	 zowel	
leraren,	 leerlingen,	ouders	en	schoolleiders	moeten	bij	de	herconceptualisering	betrokken	zijn.	Het	
leren	 implementeren	 moet	 over	 een	 langere	 tijd	 uitgesmeerd	 worden	 met	 de	 juiste	
professionalisering.	 Denk	 hierbij	 aan	 actieonderzoek,	 participerend	 ontwerpen,	 de	 Action	 Learning	
Cycle	of	langdurig	georganiseerde	bijeenkomsten	waarbinnen	theorie	en	praktijk	worden	besproken	
(PLG’s)	(Sluijsmans	et	al.,	2013).	

3. Een	onderzoekende	houding	naar	de	eigen	toetspraktijk	
Uit	de	meeste	studies	blijkt	dat	docenten	een	leraargerichte	visie	op	professionalisering	hebben:	de	
docent	verwacht	via	een	directe	instructie	te	moeten	horen	hoe	hij	of	zij	de	manier	van	toetsen	kan	
aanpassen	 (Sluijsmans	 et	 al.,	 2013).	 Dit	 staat	 haaks	 op	 wat	 we	 van	 de	 leerlingen	 verwachten:	
zelfsturend	 en	 onderzoekend	 zijn.	 Leraren	 moeten	 dus	 vooral	 hun	 eigen	 concepties	 over	 toetsen	
bekijken	en	de	bereidheid	vinden	deze	aan	te	passen.	Van	belang	is	dat	ze	hierbij	de	leerling	en	niet	
zichzelf	als	uitgangspunt	nemen	(Sluijsmans	et	al.,	2013).			

4. Het	creëren	van	een	leergemeenschap	
Het	implementeren	van	formatief	toetsen	kost	veel	tijd:	docenten	vinden	het	vaak	niet	passen	in	hun	
takenpakket	 en	 conventionele	 onderwijs	 (Sluijsmans	 et	 al.,	 2013).	 Ook	 zijn	 ze	 bang	 dat	 door	 deze	
manier	 van	 toetsen	hun	 eindtermen	 in	 het	 gedrang	 komen.	 Een	 gemeenschappelijke,	 schoolbrede	
visie	op	leren	en	toetsen	is	dan	ook	van	belang.	Dit	valt	volgens	Sluijsmans	et	al.	(2013)	te	bereiken	
door	professionele	leergemeenschappen	(PLG’s)	te	creëren.	Een	PLG	wordt	door	Verbiest	(2008)	als	
volgt	omschreven:	“Een	professionele	leergemeenschap	verwijst	naar	het	permanente	samen	delen,	
onderzoeken	en	verbeteren	van	de	praktijk	van	 leerkrachten	en	schoolleiding,	om	zo	het	onderwijs	
aan	de	leerlingen	te	verbeteren.”	In	de	PLG	moeten	de	docenten	samen	steeds	een	bepaalde	cyclus	
doorlopen:	 plannen	 van	 doelen,	 verzamelen	 van	 informatie,	 interpreteren	 daarvan,	 vaststellen	 of	
doelen	zijn	behaald	en	informatie	zoeken	voor	de	nieuwe	doelen.	Zo	ontstaat	er	een	gedeelde	visie,	
waarbij	 er	 ook	 ruimte	 is	 voor	 het	 uitwisselen	 van	 ideeën.	 Er	 moet	 een	 cultuur	 en	 infrastructuur	
ontstaan,	waarbinnen	ruimte	is	voor	deze	vernieuwing	(Sluijsmans	et	al.,	2013).	

“Concluderend	 blijkt	 dat	 wanneer	 de	 overtuigingen	 en	 concepties	 van	 leraren	 niet	 in	
overeenstemming	 zijn	 met	 het	 beleid	 van	 de	 school	 en	 de	 schoolcultuur	 en	 er	 te	 weinig	 wordt	
geïnvesteerd	 in	 de	 school	 als	 leergemeenschap,	 deze	 overtuigingen	 en	 concepties	 de	
onderwijspraktijk	bepalen.	Het	 is	van	belang	 leraren	van	meet	af	aan	te	betrekken	bij	visievorming	
over	toetsen	in	de	school	en	welke	kernwaarden	daarbij	van	belang	zijn.	Dit	verhoogt	niet	alleen	het	
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draagvlak,	 maar	 maakt	 het	 ook	 mogelijk	 om	 hierover	 vanuit	 een	 gemeenschappelijk	 kader	 te		
communiceren	naar	leerlingen	en	ouders	(Sluijsmans	et	al.,	2013).”	

3.4	Conclusies	theoretisch	kader	
Vanuit	het	theoretische	kader	kunnen	deelvraag	1	tot	en	met	5	beantwoord	worden.		
	
1.Wat	is	er	opgenomen	in	het	toetsbeleid	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum?	
In	 het	 toetsbeleid	 van	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	wordt	 onderscheid	 gemaakt	 in	 het	 aantal	
lessen	dat	 een	 vak	 verzorgt.	 Een	 regulier	 vak	 dat	meer	 dan	 2	 uur	 in	 de	week	wordt	 gegeven	mag	
maximaal	8	summatieve	toetsen	per	jaar	afnemen;	en	regulier	vak	dat	1	keer	week	wordt	gedoceerd	
mag	maximaal	6	summatieve	toetsen	per	jaar	afnemen.	De	wegingen	variëren	van	1	tot	4.	Het	aantal	
formatieve	 toetsen,	 praktische	 opdrachten	 en	 schriftelijke	 overhoringen	 staat	 niet	 vast	 en	mogen	
onbeperkt	worden	ingezet.	De	keuzevakken	en	vakoverstijgende	projecten	zijn	wat	vrijer	in	hun	wijze	
van	toetsen,	zolang	aan	het	einde	van	iedere	periode	maar	een	beoordeling	volgt	die	op	het	rapport	
komt.	De	afnamemomenten	en	de	inhoud	van	de	toetsen	is	terug	te	vinden	in	de	studiewijzers	die	de	
docenten	per	vak	en	per	leerjaar	iedere	periode	opstellen	en	verspreiden.	

Wat	opvalt	aan	het	toetsbeleid	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	is	dat	er	een	duidelijk	maximum	
is	 gesteld	 aan	 het	 aantal	 toetsen	 dat	 mag	 worden	 afgenomen.	 Schriftelijke	 overhoringen	 en	
praktische	 opdrachten	 mogen	 echter	 onbeperkt	 summatief	 worden	 afgenomen.	 Daardoor	 is	 het	
maximum	 aantal	 toetsen	 niet	 beperkt	 en	 blijft	 de	 rol	 van	 formatieve	 toetsen	 in	 het	 leerproces	
onbeschreven	 in	 het	 toetsbeleid.	 Daarnaast	 hanteren	 verschillende	 secties	 ook	 verschillende	
wegingen	 voor	 hun	 toetsen:	 deze	 wegingen	 mogen	 namelijk	 naar	 eigen	 inzicht	 aan	 een	 toets	
toegekend	worden.		

2.	Hoe	ontwerp	je	een	doorlopende	leerlijn?	
Uit	de	 literatuurstudie	 is	 gebleken	dat	met	name	de	vakdocenten	en	de	vaksecties	 voor	een	groot	
deel	 bepalend	 zijn	 voor	 de	 invulling	 van	 alle	 doorlopende	 leerlijnen.	 Vanuit	 de	 overheid	 worden	
einddoelen	en	eindtermen	opgelegd,	de	schoolleiding	stelt	de	middelen	beschikbaar	en	bepaalt	de	
visie	van	waaruit	moet	worden	gewerkt.	De	dagelijkse	invulling	daarvan	ligt	geheel	bij	de	betrokken	
docenten.	Zij	mogen	zelf	bepalen	met	welke	lesinhoud,	werkvormen	en	toetsen	zij	de	einddoelen	en	
eindtermen	willen	 (en	kunnen)	behalen.	Ook	de	 leerling	speelt	een	rol	 in	het	 leerplan:	die	geeft	er	
individueel	invulling	aan	door	te	leren	en	te	werken	met	de	stof	die	in	de	lessen	wordt	uitgelegd	en	
de	leerdoelen	die	samen	met	de	docent	worden	vastgesteld.	

De	onderwijsvisie	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	is	sterk	beïnvloed	door	Marzano	en	Miedema	
(2014).	 Binnen	 die	 visie	 is	 de	 leerling	 eigenaar	 van	 het	 eigen	 leerproces.	 Met	 name	 reflectie	 en	
motivatie	 zijn	 belangrijke	 uitgangspunten	 van	 Marzano	 die	 het	 leren	 ziet	 als	 een	 proces	 in	 vijf	
dimensies:		

1. Motivatie	
2. Nieuwe	kennis	verwerven	en	integreren	
3. Kennis	verbreden	en	verdiepen	
4. Onderzoek	doen	
5. Reflectie	
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De	 vijf	 dimensies	 van	 Marzano	 zijn	 duidelijk	 terug	 te	 zien	 in	 de	 dagelijkse	 lespraktijk	 van	 het	
Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum.	 Er	 is	 een	 aanbod	 van	 vakoverstijgende	 projecten,	 keuzevakken	 en	
onderzoekslessen.	Daarnaast	is	formatief	toetsen	opgenomen	in	het	toetsbeleid	omdat	het	een	wijze	
van	 reflectief	 leren	 is	 die	 verhoogde	 betrokkenheid	 bij	 de	 docent	 om	 leerlingen	 te	 ondersteunen	
bewerkstelligd.	 Het	 gebruik	 van	 formatief	 toetsen	 versterkt	 bovendien	 het	 zelfvertrouwen	 van	
leerlingen	en	hun	motivatie	met	taken	bezig	te	zijn.	Ook	wordt	de	leerling	in	de	reguliere	lessen	meer	
eigenaar	van	zijn	eigen	leerproces:	hij	of	zijn	krijgt	immers	inzicht	in	eigen	kennen	en	kunnen.		

Voor	ons	onderzoek	was	het	dan	ook	van	belang	om	vast	te	stellen	of	er	in	de	dagelijkse	lespraktijk	
van	 de	 vakdocenten	 ook	 inderdaad	 gewerkt	 wordt	 vanuit	 deze	 visie.	 Wij	 vroegen	 ons	 af	 of	 de	
docenten	 zich	 voldoende	 voelen	 opgeleid	 en/of	 voorgelicht	 om	 deze	 visie	 in	 hun	 doorlopende	
leerlijnen	 tot	 uitvoering	 te	 brengen	 en	 dus	wel	 toetsbekwaam	 zijn.	 Die	 vraag	 hebben	we	 aan	 hen	
voorgelegd	tijdens	een	enquête.		

3.	Wat	is	formatief	toetsen?	
Uit	 onze	 literatuurreview	 blijkt	 dat	 formatief	 toetsen	 veel	 meer	 behelst	 dan	 het	 bespreken	 van	
beoordelingsrubrieken	of	het	inzetten	van	diagnostische	toetsen.	Centraal	staat	het	geven	van	inzicht	
in	 en	 verkrijgen	 van	 het	 kennen	 en	 kunnen	 van	 leerlingen	 voor	 docent	 en	 scholier.	 De	 sociale	
interactie	tussen	docent	en	leerling	is	daarvoor	van	groot	belang:	formatief	toetsen	valt	of	staat	met	
het	geven	van	betekenisvolle	feedback.	

Wij	 hebben	ons	de	 vraag	 gesteld	of	 de	 vakdocenten	ook	deze	 kennis	 hebben	 geïmplementeerd	 in	
hun	 doorlopende	 leerlijnen.	 De	 schoolleiding	 heeft	 formatief	 toetsen	 immers	 opgelegd	 via	 de	
herziene	schoolvisie.	Uit	onze	literatuurstudie	blijkt	ook	dat	het	van	groot	belang	is	of	docenten	een	
doorleefd	begrip	hebben	van	 formatief	 toetsen.	Daarmee	valt	of	 staat	het	 succesvol	uitvoeren	van	
deze	wijze	van	lesgeven	en	toetsen.	

4.	Wat	moeten	 docenten	 kennen	 en	 kunnen	 om	 formatief	 toetsen	 adequaat	 toe	 te	 passen	 in	 hun	
dagelijkse	lespraktijk?	
Hoe	 beter	 docenten	 dus	 weten	 wat	 formatieve	 toetsing	 inhoudt,	 hoe	 beter	 zij	 deze	 manier	 van	
werken	in	kunnen	zetten.		Uit	onze	reviewstudie	bleek	dat	er	bij	het	formatief	lesgeven	een	lescyclus	
van	 vijf	 te	 doorlopen	 stappen	 centraal	 zou	moeten	 staan	 om	 formatieve	 toetsing	 te	 laten	 slagen	
(Baartman	en	Gulikers,	2017):	

1. Verwachtingen	verhelderen;	
2. Studentreacties	ontlokken	en	verzamelen;	
3. Reacties	analyseren	en	interpreteren;	
4. Communiceren	met	studenten	over	de	resultaten;	
5. Vervolgacties	ondernemen:	gegeven	onderwijs	en	het	leren	aanpassen.	

	
Gulikers	en	Baartman	(2017)	stelden	vast	in	hun	onderzoek	dat	de	meeste	docenten	moeite	hebben	
met	het	doorlopen	van	alle	vijf	deze	fasen.	Door	middel	van	een	enquête	stelden	we	vast	of	dit	bij	de	
docenten	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	ook	zo	is.	Uit	de	uitkomst	kan	eventueel	een	noodzaak		
voor	scholing	blijken.		
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Wanneer	 een	 docent	 de	 vijf	 stappen	 doorloopt,	moet	 hij	 of	 zij	 bepaalde	 condities	 voor	 leerlingen	
scheppen.	Wiliam	en	Leahy	(2015)	hebben	deze	strategieën	die	ingezet	kunnen	worden	opgesteld:	

1. De	docent	deelt	leerdoelen	en	criteria	voor	succes;	eventueel	met	medeleerlingen;	
2. De	 docent	 zet	 discussies	 op,	 laat	 leerlingen	 taken	 maken	 en	 activiteiten	 doen	 die	 bewijs	

leveren	voor	het	leren;	
3. Docent	 en	 medeleerlingen	 geven	 en	 krijgen	 feedback	 krijgen	 (feedup,	 feedforward	 en	

peerfeedback).	Dit	is	gericht	op	het	verder	leren	van	de	leerling;	
4. Docent	en	medeleerlingen	worden	belangrijke	informatiebronnen	voor	elkaar;	
5. Leerling	wordt	geactiveerd	in	het	stimuleren	van	eigenaarschap	over	het	eigen	leren.		

Ook	 deze	 stappen	 zijn	 een	 continu	 proces	 dat	 door	 docent,	 leerling	 en	 medeleerling	 doorlopen	
wordt.	Deze	stappen	zijn	ook	verwerkt	in	de	afgenomen	enquête.		
	
Een	 doorleefd	 begrip	 van	 formatief	 toetsen	 is	 bovendien	 nodig	 om	 de	 acht	 werkvormen	 van	
formatieve	toetsing	(Sluijsmans,	Joosten-ten	Brinke	en	Van	der	Vleuten,	2016)	in	te	zetten:	

● Feedback	geven;	
● Vragen	stellen;	
● Toetsdialogen;	
● Reflectieve	lessen;	
● Self-assessment;	
● Peer-assessment;	
● Beoordelingsrubrieken;	
● Formatief	evalueren	van	een	summatieve	toets.	

	
Door	 middel	 van	 de	 enquête	 stellen	 we	 vast	 of	 deze	 werkvormen	 door	 de	 docenten	 van	 het	
Norbertus	Gertrudis	Lyceum	ook	ingezet	worden.	
	
5.	Hoe	implementeer	je	formatieve	toetsing	in	een	het	toetsbeleid	van	een	school?	
Er	worden	diverse	aanbevelingen	gedaan	voor	het	succesvol	implementeren	van	formatieve	toetsing	
in	het	toetsbeleid	van	een	school.	Sluijsmans,	Joosten	-	ten	Brinken	en	Van	der	Vleuten,	2013	bieden	
een	 duidelijk	 overzicht	 van	 vaardigheden	 die	 docenten	 en	 schoolleiders	 moeten	 hebben	 om	 een	
duidelijk	 toetsbeleid	 te	 bewerkstelligen.	 Zij	 vergeleken	 daarvoor	 23	 studies	 met	 elkaar.	 De	
aanbevelingen	die	zij	doen:	

- Versterk	de	toetsbekwaamheid	en	integriteit	van	docenten;	
- Bied	effectieve	vormen	van	professionalisering	aan;	
- Neem	als	docent	een	onderzoekende	houding	naar	de	eigen	toetspraktijk	en	integriteit	aan	
- Creëer	als	school	een	leergemeenschap;	

	
We	 zullen	 deze	 aanbevelingen	 afwegen	 tegen	 de	 uitkomsten	 van	 de	 enquête	 die	 we	 af	 hebben	
genomen.	Een	professionele	leergemeenschap	(PLG)	is	al	gestart	per	schooljaar	2017-2018	en	er	zijn	
uit	verschillende	vaksecties	aanmeldingen	gekomen	deel	te	nemen	aan	deze	PLG	formatief	toetsen.	
In	 deze	 PLG	 worden	 de	 uitkomsten	 van	 dit	 onderzoek	 gedeeld	 en	 zullen	 mogelijkheden	 voor	
vervolgonderzoek	(actieonderzoek)	in	de	school	worden	besproken.	
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4.	Methoden	van	onderzoek	
Dit	 onderzoek	 naar	 de	 formatieve	 toetsing	 op	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 is	 voornamelijk	
beschrijvend,	evaluerend	en	definiërend.		

4.1	Kwalitatieve	literatuurreview	
Via	de	 literatuurverkenning	hebben	we	antwoord	 kunnen	geven	op	deelvraag	1	 tot	 en	met	5.	Om	
vast	 te	 kunnen	 stellen	 in	 welke	 mate	 formatieve	 toetsing	 op	 dit	 moment	 wordt	 ingezet	 in	 de	
doorlopende	leerlijnen	van	de	brugklas	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	(deelvraag	6)	en	wat	er	
nog	moet	 gebeuren	 op	 het	Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	om	 formatief	 toetsen	 in	 te	 bedden	 in	 de	
doorlopende	leerlijnen	(deelvraag	7)	willen	we	onderzoek	uitvoeren	in	de	school.		

Deelvraag	 6	 willen	 we	 beantwoorden	 door	 de	 studiewijzers	 van	 alle	 vakken	 van	 de	 brugklas	 met	
elkaar	te	vergelijken.	Die	zijn	te	vinden	via	Magister	en/of	de	leerjaarcoördinator.	In	de	studiewijzers	
moet	 worden	 vermeld	 of	 een	 onderdeel	 formatief	 wordt	 getoetst	 of	 niet.	 We	 brengen	 eerst	 het	
aantal	toetsen	(zie	bijlage)	in	kaart.	Vervolgens	bekijken	we		welke	toetsen	er	formatief	zijn	en	welke	
summatief.	Ook	willen	we	 zo	 vaststellen	of	 de	 formatieve	 toets	 de	uiteindelijke	 summatieve	 toets	
ondersteunt.	

Deelvraag	 7	 willen	 we	 beantwoorden	 via	 de	 resultaten	 van	 een	 enquête.	 Hierin	 leggen	 we	 de	
docenten	 van	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 de	 ‘ideale’	 situatie	 voor:	 de	 vijf	 stappen	 van	 de	
formatieve	lescyclus	(Gulikers	en	Baartman,	2017),	de	vijf	strategieën	van	Wiliam	en	Leahy	(2015)	en	
de	 acht	 effectieve	 formatieve	werkvormen	 (Sluijsmans	 et	 al.,	 2013).	 Door	middel	 van	 de	 enquête	
hopen	we	vast	te	stellen	wat	docenten	op	dit	moment	aan	formatieve	toetsing	denken	uit	te	voeren	
en	hoe	zich	dat	verhoudt	tot	de	‘ideale’	situatie.	

4.2	Kwantitatief:	enquête		
Om	 tot	 een	 antwoord	 op	 deelvraag	 5	 te	 komen	 -	Wat	moet	 er	 (nog)	 gebeuren	 op	 het	 Norbertus	
Gertrudis	Lyceum	om	formatief	toetsen	in	te	bedden	in	de	doorlopende	leerlijnen?	-	bevragen	we	alle	
90	docenten.	Dit	doen	we	middels	een	enquête,	omdat	dit	de	volgende	voordelen	biedt:	
1. Een	vragenlijst	is	toegankelijk	en	heeft	een	grote	bereikbaarheid:	onze	collega’s	van	het	Lyceum	

zijn	allen	via	de	e-mail	 te	bereiken.	En	 juist	zij	 zijn	de	respondenten	die	we	voor	dit	onderzoek	
nodig	hebben.	Zij	worden	uiteindelijk	de	uitvoerenden	van	onze	aanbeveling.	Bovendien	krijgen	
ze	 aankomend	 schooljaar	 allemaal	 te	 maken	 met	 formatieve	 toetsing.	 Om	 tot	 een	 juiste	
inschatting	te	komen	van	de	aanwezige	kennis	over	en	de	huidige	inzet	van	formatieve	toetsing,	
is	de	afweging	gemaakt	hen	allemaal	te	bevragen	in	een	enquête	en	om	ons	niet	te	beperken	tot	
de	huidige	brugklasdocenten.	Bovendien	geven	de	docenten	die	lesgeven	aan	de	brugklas	ook	les	
aan	andere	leerjaren.	

2. Anonimiteit:	 onze	 enquête	 is	 anoniem	 wat	 er	 hopelijk	 voor	 zorgt	 dat	 er	 ‘eerlijk’	 geantwoord	
wordt	 op	 de	 vragen.	 Deze	 zijn	 namelijk	 subjectief	 en	 kunnen	 leiden	 tot	 sociaal	 wenselijke	
antwoorden.	Wel	wordt	er	 ingezoomd	op	boven-	en	onderbouw	en	werkervaring,	omdat	deze	
punten	voor	ons	vervolgonderzoek	(zie	discussie)	van	belang	zijn.		

3. Gestructureerd:	 uit	 ons	 theoretisch	 kader	 kwamen	 acht	 speerpunten	 van	 formatieve	 toetsing.	
Omdat	we	deze	punten	aan	alle	collega’s	voor	willen	leggen	en	bevragen,	biedt	een	enquête	de	
meeste	 uitkomst.	 Ook	 kunnen	 we	 evalueren	 of	 docenten	 basiskennis	 hebben	 van	 formatieve	
toetsing	en	of	de	docenten	de	aanbevolen	lescyclus	stap	voor	stap	doorlopen.		
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Daarnaast	 kunnen	 we	 inventariseren	 welke	 formatieve	 toetsmiddelen	 er	 in	 de	 lessen	 worden	
gebruikt.	

4. Eigen	 tijd:	we	 zitten	midden	 in	 een	 fusie;	 een	 enquête	 die	 onze	 collega’s	 in	 eigen	 tijd	 kunnen	
invullen	is	zeker	een	pré.		

	
Respondenten	
In	totaal	hebben	er	63	van	de	90	collega’s	de	enquête	ingevuld:	dit	is	een	percentage	van	70	procent.	
Het	 aantal	 jaren	 dat	 deze	 collega’s	 werkzaam	 zijn	 in	 het	 onderwijs	 is	 als	 volgt	 verspreid:	 19	
respondenten	hebben	0	tot	10	jaar	ervaring,	24	daarvan	werken	10	tot	20	jaar	in	het	onderwijs	en	19	
collega’s	zijn	20	jaar	of	langer	docent.	
		
Van	deze	63	respondenten	werkt	36	procent	 in	de	onderbouw,	27	procent	 in	de	bovenbouw	en	36	
procent	in	zowel-	onder	als	bovenbouw.		
	
Instrument	
In	 de	 enquête	 hebben	 we	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 omschreven	 voorwaarden	 voor	 effectieve	
formatieve	 toetsing	 uit	 ons	 theoretische	 kader.	 In	 de	 ideale	 lessituatie	 doorloopt	 een	 docent	 een	
lescyclus	van	vijf	 fasen	 (Baartman	en	Gulikers,	2017).	Daarbij	 staan	handelingen	centraal,	 zoals	het	
verhelderen	van	de	lesdoelen	en	leerdoelen,	het	stellen	van	vragen,	het	bijstellen	van	verwachtingen	
en	het	evalueren	van	een	lesdoel.	Verder	hebben	we	de	acht	vormen	van	formatieve	toetsing	uit	het	
theoretische	kader	opgenomen	 in	de	vragenlijst.	Respondenten	hebben	 ingevuld	 in	hoeverre	ze	de	
bevraagde	 werkvorm	 inzetten	 tijdens	 hun	 les.	 Daarnaast	 hebben	 respondenten	 om	 hun	 mening	
gevraagd	over	formatieve	toetsing.	
	
Onze	 enquête	 bevat	 naast	 open	 vragen,	 ook	 vragen	op	 een	 vierpuntsschaal	 (nooit	 -	 vaak	 -	 soms	 -	
altijd)	 en	 meerkeuzevragen.	 De	 vragen	 zijn	 geclusterd	 (zie	 bijlage	 3)	 om	 de	 betrouwbaarheid	 te	
vergroten.	De	enquête	kan	zo	gebruikt	en	herhaald	worden	 in	andere	onderzoeken,	de	uitkomsten	
zullen	 echter	 verschillen:	 onze	 vragenlijst	 is	 er	 namelijk	 op	 gericht	 om	 de	 huidige	 kennis	 van	
formatief	toetsen	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	te	meten,	dit	kan	op	iedere	school	en	zelfs	op	
ieder	moment	anders	zijn.	 In	ons	vervolgonderzoek	zullen	we	een	member-check	 (Van	Burg,	2011)	
houden	waarbij	 de	 geïnterviewden	de	 enquête	 voorgelegd	 krijgen	 om	uitspraken	 te	 doen	 over	 de	
resultaten	(zie	discussie	en	aanbeveling).	
	
Om	 de	 geldigheid	 (validiteit)	 van	 ons	 onderzoek	 te	 waarborgen,	 is	 ervoor	 gekozen	 om	 zowel	 de	
boven-	als	onderbouw	docenten	te	bevragen	over	formatief	toetsen.	In	schooljaar	2018-2019	zal	ook	
de	nieuwe	 lichting	van	klas	4	namelijk	onderdeel	worden	van	het	Lyceum1.	Zo	wordt	de	 stand	van	
zaken	 wat	 betreft	 formatief	 toetsen	 schoolbreed	 weergegeven	 en	 dat	 is	 waarop	 we	 onze	
aanbevelingen	gaan	baseren.	De	vragen	zijn	zo	opgesteld	dat	ze	maar	op	één	manier	te	interpreteren	
zijn,	wat	de	validiteit	ook	weer	verhoogt.		
	
	

																																																													
1	We	hebben	deze	studiewijzers	nog	niet	mee	kunnen	nemen	in	ons	onderzoek,	omdat	deze	nog	niet	
ontwikkeld	zijn.		
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Via	de	mail	zijn	de	docenten	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	aan	de	enquête	die	is	opgesteld	in	het	
webbased	programma	Qualtrics.	Dit	programma	genereert	ook	automatisch	grafieken	op	basis	van	
de	gegeven	antwoorden.	Deze	bespreken	we	in	het	hoofdstuk	‘onderzoeksresultaten’.	
	
De	 conclusies	 die	 we	 uit	 dit	 kwalitatieve	 en	 kwantitatieve	 onderzoek	 trekken,	 leiden	 naar	 het	
antwoord	 op	 onze	 hoofdvraag,	 maar	 ook	 tot	 een	 discussie	 en	 de	 uiteindelijke	 aanbeveling.	 We	
verkrijgen	op	deze	wijze	immers	inzicht	in	de	doorlopende	leerlijnen	van	de	school,	het	draagvlak	en	
de	aanwezige	kennis	over	formatief	toetsen.	
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5.	Onderzoeksresultaten	
5.1	Studiewijzers	
De	 resultaten	 van	 de	 studiewijzers	 van	 de	 havo-/vwo-vaklessen	 zijn	 hieronder	 weergegeven.	 De	
tabellen	 laten	 het	 aantal	 toetsmomenten	 zien	 in	 de	 havo-/vwo-brugklassen.	 Daaruit	 blijkt	 dat	 er	
ongeveer	 twee	 keer	 zoveel	 summatieve	 toetsmomenten	 in	 de	 studiewijzers	 zijn	 opgenomen	 dan	
formatieve	 toetsmomenten.	 Uit	 de	 studiewijzers	 bleek	 niet	 of	 de	 formatieve	 toetsmomenten	
ondersteunend	waren	bij	de	summatieve	toetsen.	

In	periode	1	waren	er	28	toetsen:	13	daarvan	werden	vermeld	als	formatief	(46%),	15	als	summatief	
(54%).	 In	periode	2	waren	er	21	 toetsen:	6	werden	er	daarvan	vermeld	als	 formatief	 (29%),	15	als	
summatief	(71%).	In	periode	3	waren	er	19	toetsen:	7	werden	daarvan	vermeld	als	formatief	(37%),	
12	als	summatief	(63%).	

5.2	Enquête	onder	vakdocenten	
	
De	 resultaten	 van	 de	 enquête	worden	 hieronder	weergegeven.	De	 vragen	 zijn	 steeds	 beantwoord	
door	 63	 respondenten.	 De	 vragen	 en	 antwoorden	 zijn	 geclusterd	 naar	 de	 voorbeelden	 uit	 het	
theoretisch	 kader:	 begrippen	 rondom	 formatief	 toetsen,	 de	 vijf	 fases	 in	 de	 les,	 de	 acht	 effectieve	
werkvormen	en	de	bekendheid	met	de	overige	materialen	en	werkvormen.	
	
	Tabel	1:	Begripsvragen	vooraf	
	

		 Zeer	
oneens	

Oneens	 Eens	 Zeer	eens	

	
1.	Ik	kan	uitleggen	wat	formatief	toetsen	is.	

0.0%	 4.8%	 68.3%	 27.0%	

	
2.	Ik	zet	formatieve	toetsing	in	binnen	mijn	
curriculum.	

4.8%	 19.0%	 66.7%	 9.5%	

	
3.	Ik	vind	dat	ik	voldoende	geschoold	ben	ik	
het	toepassen	van	formatieve	toetsing.	

7.9%	 57.1%	 25.4%	 9.5%	

	
Van	de	63	respondenten	is	68%	het	eens	met	de	stelling	dat	ze	formatief	toetsen	kunnen	uitleggen;	
27%	is	het	zeer	eens	met	deze	stelling.	Van	de	ondervraagden	is	5%	het	zeer	oneens	met	de	stelling	
dat	formatieve	toetsing	wordt	ingezet	binnen	het	curriculum	en	19%	is	het	ermee	oneens:	dat	zijn	15	
collega’s	in	totaal.		
		
Met	de	stelling	‘Ik	vind	dat	ik	voldoende	geschoold	ben	ik	het	toepassen	van	formatief	toetsen’	was	
57%	het	oneens	en	8%	zeer	oneens;	25%	was	het	eens	en	9,5%	zeer	eens.	
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Tabel	2:		Aan	het	begin	van	de	les	
	

Aan	het	begin	van	de	les:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.	Leg	ik	het	doel	van	mijn	les	
uit.	

1.6%	 19.0%	 55.6%	 23.8%	

2.	Leg	ik	uit	welke	
verwachtingen	ik	heb	van	
mijn	leerlingen.	

4.8%	 20.6%	 58.7%	 15.9%	

3.	Laat	ik	mijn	leerlingen	
leerdoelen	formuleren.	

44.4%	 46.0%	 9.5%	 0.0%	

	
Van	de	ondervraagden	geeft	56%	aan	vaak	aan	het	begin	van	de	les	het	doel	ervan	uit	te	leggen.	59%	
zegt	dat	vaak	uit	te	leggen	wat	er	van	de	leerlingen	wordt	verwacht.	Leerlingen	zelf	leerdoelen	laten	
formuleren	zegt	44%	nooit	te	doen	en	46%	van	de	ondervraagden	soms.	
	
Tabel	3:		Tijdens	de	les	
	

Tijdens	de	les:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.	Bespreek	ik	hoe	mijn	leerlingen	zelf	
leerdoelen	kunnen	stellen.	

31.7%	 60.3%	 7.9%	 0.0%	

2.	Bespreek	ik	hoe	mijn	leerlingen	deze	
leerdoelen	kunnen	behalen.	

20.6%	 52.4%	 25.4%	 1.6%	

3.	Herhaal	ik	regelmatig	het	lesdoel.	 4.8%	 41.3%	 49.2%	 4.8%	

4.	Bespreek	ik	met	mijn	leerlingen	of	ze	aan	
de	verwachtingen	voldoen.	

3.2%	 36.5%	 57.1%	 3.2%	

5.	Corrigeer	ik	verkeerde	ideeën	van	
leerlingen	over	de	lesstof.	

3.2%	 17.5%	 61.9%	 17.5%	

6.	Laat	ik	leerlingen	een	analyse	maken	van	
hun	resultaten.	

11.1%	 57.1%	 28.6%	 3.2%	
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7.	Differentieer	ik	op	basis	van	
leerlingresultaten.	

7.9%	 58.7%	 27.0%	 6.3%	

8.	Kunnen	leerlingen	zelf	kiezen	welke	
lesstof	of	vaardigheden	ze	willen	oefenen.	

9.5%	 69.8%	 15.9%	 4.8%	

9.	Controleer	ik	via	opdrachten	of	de	
leerdoelen	zijn	behaald.	

7.9%	 30.2%	 49.2%	 12.7%	

10.	Controleer	ik	via	toetsmomenten	of	de	
leerdoelen	zijn	behaald.	

1.6%	 20.6%	 46.0%	 31.7%	

	
Van	de	ondervraagden	geeft	60%	te	kennen	dat	ze	soms	met	 leerlingen	bespreken	hoe	ze	zelf	hun	
leerdoelen	 kunnen	 stellen.	 Hoe	 leerlingen	 deze	 leerdoelen	 kunnen	 behalen	 bespreekt	 naar	 eigen	
zeggen	52%	van	de	ondervraagden	soms,	25%	zegt	dat	vaak	te	doen.	Het	lesdoel	herhalen	zegt	41%	
soms	 te	doen	en	49%	vaak.	Van	de	 respondenten	geeft	57%	te	kennen	dat	 ze	vaak	met	 leerlingen	
bespreken	 of	 ze	 aan	 de	 verwachtingen	 voldoen,	 36,5%	 zegt	 dat	 soms	 te	 doen.	 62%	 van	 de	
ondervraagden	zegt	vaak	verkeerde	ideeën	van	leerlingen	te	corrigeren,	3%	zegt	dat	nooit	te	doen	en	
17%	altijd.		
	
Een	analyse	van	de	resultaten	 laat	57%	van	de	respondenten	soms	maken	tijdens	de	 les,	29%	zegt	
dat	 vaak	 te	 doen.	 Differentiëren	 op	 basis	 van	 de	 resultaten	 zegt	 59%	 soms	 te	 doen.	 Leerlingen	
kunnen	bij	 70%	van	de	ondervraagden	 soms	 kiezen	welke	 lesstof	 vaardigheden	 ze	willen	oefenen,	
15%	van	de	respondenten	zegt	die	mogelijkheid	vaak	te	bieden.	49%	van	de	respondenten	geeft	aan	
vaak	via	opdrachten	te	controleren	of	de	leerdoelen	zijn	behaald,	30%	zegt	dat	soms	te	doen.	Van	de	
ondervraagden	 geeft	 46%	 te	 kennen	 vaak	 via	 toetsmomenten	 te	 controleren	of	 de	 leerdoelen	 zijn	
behaald,	32%	zegt	dat	altijd	te	doen	en	21%	soms.	
		
	Tabel	4:	Aan	het	einde	van	de	les	
	

Aan	het	einde	van	de	les:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.	Bespreek	ik	met	mijn	leerlingen	of	de	
leerdoelen	zijn	behaald.	

14.3%	 50.8%	 31.7%	 3.2%	

2.	Bespreek	ik	met	mijn	leerlingen	of	het	
lesdoel	is	behaald.	

7.9%	 50.8%	 38.1%	 3.2%	
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3.	Bespreek	ik	de	verwachtingen	voor	de	
volgende	les.	

7.9%	 47.6%	 42.9%	 1.6%	

4.	Weten	de	leerlingen	hoe	ze	thuis	aan	hun	
leerdoelen	kunnen	werken.	

6.3%	 30.2%	 55.6%	 7.9%	

	
Ruim	 50%	 van	 de	 respondenten	 geeft	 aan	 met	 de	 leerlingen	 te	 bespreken	 of	 de	 leerdoelen	 zijn	
behaald.	Ook	geeft	50%	van	de	 respondenten	aan	of	de	 lesdoelen	 zijn	behaald.	De	verwachtingen	
voor	een	volgende	les	wordt	door	48%	soms	besproken	en	door	43%	vaak.	De	meerderheid	van	de	
respondenten,	56%,	geeft	aan	dat	 leerlingen	aan	het	einde	van	de	 les	weten	hoe	ze	 thuis	aan	hun	
leerdoelen	kunnen	werken.		
	
Tabel	5:	Feedback	op	gemaakte	taken	
	

Feedback	op	gemaakte	taken:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.Mondeling	 0.0%	 12.7%	 69.8%	 17.5%	

2.Schriftelijk	 11.1%	 47.6%	 36.5%	 4.8%	

3.Via	rubrics	 38.1%	 44.4%	 17.5%	 0.0%	

	
De	respondenten	geven	aan	dat	zij	feedback	het	vaakst	mondeling	geven;	70%	van	hen	geeft	aan	dit	
vaak	te	doen,	13%	doet	dit	soms.	Schriftelijke	feedback	geeft	36,5%	vaak	en	48%	soms.	Feedback	op	
gemaakte	 taken	geeft	geen	van	de	respondenten	 ‘altijd’;	17%	doet	dit	vaak,	44%	doet	dit	 soms	en	
38%	geeft	aan	dit	nooit	te	doen.	
	
De	ondervraagden	geven	te	kennen	dat	60%	van	hen	gemaakte	toetsen	altijd	klassikaal	nabespreken.	
Individueel	nabespreken	doet	81%	van	hen	soms;	49%	bespreekt	de	toets	alleen	individueel	na	als	de	
beoordeling	ervan	onvoldoende	is,	25%	geeft	aan	dit	vaak	te	doen.	Schriftelijk	nabespreken	van	een	
toets	gebeurt	bij	60%	van	de	ondervraagden	nooit,	28%	doet	dit	soms,	6%	doet	dit	vaak,	5%	altijd.	
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Tabel	6:	Self-assessment	
	

Ik	laat	leerlingen	hun	werk	controleren	aan	de	
hand	van:	

Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.Feedback	van	klasgenoten	 9.5%	 57.1%	 33.3%	 0.0%	

2.Rubrics	 49.2%	 36.5%	 14.3%	 0.0%	

3.Een	overzicht	van	de	leerdoelen	 36.5%	 42.9%	 17.5%	 3.2%	

	
Leerlingen	zelf	hun	werk	laten	controleren	aan	de	hand	van	feedback	van	klasgenoten	doet	33%	van	
de	ondervraagden	vaak,	niemand	doet	dat	vaak;	57%	geeft	aan	dit	soms	te	doen	en	9,5%	doet	dat	
nooit.	De	respondenten	geven	aan	dat	 leerlingen	bij	49%	van	hen	nooit	rubrics	gebruikt	bij	het	zelf	
controleren	van	werk,	36,5%	laat	dit	soms	doen,	14%	vaak	en	niemand	doet	dit	altijd.	Een	overzicht	
van	de	leerdoelen	om	gemaakt	werk	mee	te	controleren	wordt	door	43%	soms	ingezet,	36,5%	doet	
dit	nooit,	17%	vaak	en	3%	altijd.	
	
Tabel	7:	Peer-assessment	
	

Als	leerlingen	elkaar	beoordelen:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.	Staat	samenwerken	centraal	 9.5%	 39.7%	 46.0%	 4.8%	

2.	Staat	vertrouwen	centraal	 6.3%	 23.8%	 46.0%	 23.8%	

3.	Wordt	de	beoordeling	die	ze	elkaar	geven	
door	mij	meegeteld	bij	het	eindproduct	

49.2%	 34.9%	 12.7%	 3.2%	

	
Peer-assessment	 werd	 in	 de	 enquête	 omschreven	 onder	 de	 noemer	 ‘leerlingen	 die	 elkaar	
beoordelen’.		Van	de	respondenten	geeft	46%	aan	vaak	zowel	samenwerken	als		vertrouwen	centraal	
te	 stellen.	 24%	 geeft	 aan	 vertrouwen	 altijd	 centraal	 te	 stellen.	 40%	 geeft	 aan	 samenwerken	 soms	
centraal	 te	 stellen.	 De	 beoordeling	 die	 leerlingen	 elkaar	 geven	 wordt	 door	 49%	 van	 de	
ondervraagden	nooit	meegeteld	bij	het	eindproduct,	34%	doet	dat	soms,	12%	vaak	en	3%	altijd.	
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Tabel	8:	Zelfreflecties	uitvoeren	
	

Zelfreflecties	laat	ik	uitvoeren	door:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

door	uit	te	leggen	hoe	leerdoelen	haalbaar	
zijn	

27.0%	 46.0%	 22.2%	 4.8%	

door	leerlingen	reflecties	te	laten	schrijven	 38.1%	 38.1%	 22.2%	 1.6%	

	
Van	de	 respondenten	geeft	46%	soms	aan	 zelfreflecties	uit	 te	 laten	voeren	door	uit	 te	 leggen	hoe	
leerdoelen	haalbaar	zijn,	27%	geeft	aan	dat	nooit	te	doen,	22%	zegt	dat	vaak	te	doen	en	4%	vaak.	Het	
schrijven	van	reflecties	zegt	38%	van	de	ondervraagden	nooit	te	laten	doen,	38%	soms,	22%	vaak,	1%	
vaak.	
	
Tabel	9:	zelfreflecties	bespreken	

Zelfreflecties:	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

1.	Bespreek	ik	met	de	leerlingen	zelf	 19.0%	 54.0%	 22.2%	 4.8%	

2.	Laat	ik	leerlingen	onderling	bespreken	 39.7%	 52.4%	 7.9%	 0.0%	

	
De	 respondenten	 geven	 te	 kennen	 dat	 54%	 van	 hen	 soms	 de	 zelfreflecties	met	 de	 leerlingen	 zelf	
bespreekt,	19%	doet	dat	nooit,	22%	vaak	en	5%	altijd.	Van	de	ondervraagden	geeft	40%	te	kennen	
dat	ze	zelfreflecties	nooit	door	leerlingen	onderling	laten	bespreken,	52%	doet	dit	soms,	8%	doet	dit	
vaak	en	niemand	geeft	te	kennen	dit	altijd	te	doen.	
	
Tabel	10:	Vragen	stellen	
	

Ik	stel	vragen…	 Nooit	 Soms	 Vaak	 Altijd	

tijdens	de	les	over	de	lesstof	 0.0%	 4.8%	 42.9%	 52.4%	

tijdens	de	les	over	de	leerdoelen	 4.8%	 33.3%	 50.8%	 11.1%	
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om	te	verhelderen	wat	een	leerling	denkt	 0.0%	 9.5%	 60.3%	 30.2%	

om	te	weten	te	komen	wat	ik	nog	uit	moet	
leggen	

0.0%	 11.1%	 60.3%	 28.6%	

die	leiden	tot	het	herformuleren	van	de	
verwachtingen	

12.7%	 42.9%	 36.5%	 7.9%	

die	leerlingen	uitdagen	tot	deelname	aan	de	
les	

1.6%	 12.7%	 65.1%	 20.6%	

	
De	ondervraagden	hebben	aangeven	dat	52%	van	hen	altijd	vragen	stelt	over	de	 lesstof,	42%	doet	
dat	vaak,	5%	soms	en	en	0%	nooit.	50%	van	de	respondenten	geeft	aan	vaak	vragen	te	stellen	over	
de	 leerdoelen,	 33%	doet	dat	 soms,	 5%	 zegt	dat	nooit	 te	doen	en	10%	altijd.	Vragen	 stellen	om	 te	
verhelderen	wat	een	leerling	denkt	wordt	door	60%	van	de	respondenten	vaak	gedaan,	30%	zegt	dit	
altijd	 te	 doen.	 Om	 te	 weten	 te	 komen	wat	 er	 nog	moet	 worden	 uitgelegd	 stelt	 60%	 vaak	 vragen	
tijdens	 de	 les,	 29%	 zegt	 dit	 altijd	 te	 doen,	 11%	 geeft	 aan	 dit	 soms	 te	 doen.	 Van	 de	 respondenten	
geeft	43%	aan	soms	vragen	te	stellen	die	leiden	tot	het	herformuleren	van	de	verwachtingen,	36,5%	
zegt	 dit	 vaak	 te	 doen.	 Vragen	 stellen	 die	 uitdagen	 tot	 deelname	 aan	 de	 les	 zegt	 65%	 van	 de	
respondenten	 vaak	 te	 doen,	 20%	 heeft	 te	 kennen	 gegeven	 dit	 altijd	 te	 doen,	 12%	 soms	 en	 1,5%	
nooit.	
		
Veelgebruikte	middelen	
Op	de	vraag	welke	instrumenten	er	tijdens	de	lessen	worden	ingezet	konden	meerdere	antwoorden	
worden	 gegeven.	 In	 totaal	 zijn	 222	 keuzes	 gemaakt.	 Feedback	werd	 door	 25%	 regelmatig	 ingezet,	
rubrics	door	12%,	differentiatie	voor	een	toets	door	16%,	differentiatie	na	een	toets	door	12%,	peer-
assessment	door	6%,	Kahoot	door	13%,	Socrative	door	6%,	Mentimeter	door	3%,	Quizlet	door	2%,	
evaluatie-	en	 feedbackformulieren	van	 ICE	door	0,45%,	GoFormative	en	Quizziz	door	0%;	5%	geeft	
aan	andere	middelen	te	gebruiken.	
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6.	Conclusie	
6.1	Conclusies	naar	aanleiding	van	de	studiewijzers	
Om	 tot	 een	 concreet	 antwoord	 op	 de	 zesde	 deelvraag	 –	 formatief	 toetsen	 in	 de	 praktijk	 op	 het	
Lyceum	 –	 te	 komen,	 vergeleken	we	 in	 eerste	 instantie	 alle	 studiewijzers	 van	 de	 brugklas	met	 het	
toetsbeleid	 van	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum.	 Het	 bleek	 lastig	 om	 eenduidige	 conclusies	 te	
trekken	op	basis	van	deze	studiewijzers,	maar	wat	eruit	kwam	is	wel	degelijk	essentieel	wanneer	we	
in	willen	 zetten	op	een	eenduidige	 leerlijn	 formatief	 toetsen.	Niet	alle	vakken	worden	allereerst	 in	
iedere	 periode	 gegeven	 en	 dat	maakt	 de	 verschillen	 groot.	 Daarnaast	waren	 in	 de	 eerste	 periode	
enkel	 havo-/vwo-studiewijzers	 gemaakt	 en	 werden	 voor	 de	 vwo-klassen	 dezelfde	 studiewijzers	
gebruikt.	Verder	ontbraken	enkele	 studiewijzers	en	was	er	 in	de	 studiewijzers	van	de	keuzevakken	
niet	duidelijk	op	te	maken	welke	toetsen	er	af	werden	genomen	en	hoe	die	werden	uitgevoerd.	

Wat	nog	meer	blijkt,	is	dat	iedere	vaksectie	de	studiewijzer	op	een	andere	manier	invult.	Dat	maakt	
het	 voor	 iemand	 die	 geen	 lid	 is	 van	 een	 bepaalde	 sectie	 soms	 lastig	 om	 te	 interpreteren	 wat	 er	
precies	verwacht	wordt	van	een	leerling	en	wat	er	precies	wordt	gepland.	Wij	concluderen	dan	ook	
dat	 de	 studiewijzers	momenteel	 vooral	 voor	 docenten	 en	 sectiegenoten	 gemaakt	 worden	 en	 niet	
altijd	duidelijk	zijn	voor	de	leerlingen.			

Daarnaast	blijkt	dat	het	aantal	 toetsmomenten	vaak	niet	overeenkomt	met	het	 toetsbeleid	van	de	
school.	 Zo	 worden	 er	 op	 havo/vwo	 zes	 vakken	 gegeven	 en	 krijgen	 de	 leerlingen	 15	 summatieve	
beoordelingen	 (cijfers):	 volgens	 het	 toetsbeleid	 zou	 er	 maximaal	 twaalf	 keer	 summatief	 getoetst	
mogen	 worden.	 Er	 zijn	 dus	 meerdere	 reguliere	 vakken	 die	 meer	 dan	 het	 maximale	 aantal	
summatieve	 toetsen	 afnemen.	Waarom	 dat	 gebeurt,	 blijkt	 niet	 uit	 de	 studiewijzers.	 Verschillende	
keren	 is	bovendien	niet	te	herleiden	of	 formatief	wordt	getoetst	voorafgaand	aan	een	summatieve	
toets	–	wat	in	de	ideale	situatie	vrijwel	altijd	zo	is	–	en	zo	ja,	op	welke	manier.	Belangrijk	om	op	te	
merken	 is	 daarbij	 dat	 niet	 duidelijk	 in	 het	 toetsbeleid	 staat	 vermeld	 hoe	 de	 verhouding	 tussen	
toetswijzen	zou	moeten	worden	aangegeven.		

Tot	slot	zou	 je	de	voorzichtige	conclusie	kunnen	trekken	dat	uit	de	studiewijzers	blijkt	dat	niet	alle	
docenten	 weten	 wat	 er	 verwacht	 wordt	 van	 formatief	 toetsen.	 Zo	 hebben	 we	 ontdekt	 dat	 er	
summatieve	cijfers	worden	toegekend	aan	een	formatieve	toets.	Verder	werd	ons	niet	duidelijk	of	de	
formatieve	 lescyclus	 (Gulikers	 en	 Baartman,	 2017)	 wordt	 doorlopen	 in	 de	 lessen	 of	 in	 de	
doorlopende	 leerlijnen.	 Een	 enkel	 vak	 zet	 het	 geven	 van	 feedback	 maar	 in	 de	 studiewijzer.	
Differentiatie	en	keuzemomenten	zijn	nergens	terug	te	vinden.		

Uit	 de	 onderzochte	 studiewijzers	 blijkt	 dan	 ook	 niet	 of	 er	 een	 doorlopende	 leerlijn	 is	 opgesteld	
waarin	 formatieve	 toetsing	een	 vast	onderdeel	uitmaakt	 van	het	 curriculum.	 Formatief	 toetsen	op	
het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	speelt	momenteel	dus	nog	vooral	een	rol	op	meso-	en	macroniveau:	
er	ligt	een	schoolwerkplan,	maar	er	is	geen	schoolbreed	opleidingsprogramma.	Docenten	werken	aan	
lesplannen	 en	 lesmateriaal,	maar	 dit	 gebeurt	 vooral	 in	 kleine	 teams	 of	 individueel:	 een	 algemene	
visie	ontbreekt.	Er	worden	verschillende	keuzes	gemaakt,	door	de	vrijheid	van	de	ontwerpers	van	het	
onderwijs	op	deze	niveaus.	
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6.2	Conclusies	naar	aanleiding	van	de	vragenlijst	
Naast	 de	 studiewijzervergelijking,	 namen	 we	 een	 enquête	 af	 onder	 90	 collega’s,	 van	 wie	 er	 63	
reageerden.	Uit	de	resultaten	van	de	enquête	blijkt	meteen	dat	het	merendeel	van	de	respondenten	
aangeeft	 op	 de	 hoogte	 te	 zijn	 van	 wat	 formatief	 toetsen	 inhoudt	 en	 dat	 het	 merendeel	 ook	
formatieve	toetsing	inzet	in	het	curriculum.	De	meerderheid	van	de	respondenten	geeft	tegelijkertijd	
ook	 aan	 zich	 niet	 voldoende	 geschoold	 te	 voelen	 op	 het	 vlak	 van	 formatieve	 toetsing.	 Op	 basis	
daarvan	zetten	wij	(Hagens	en	Van	Kolck)	vraagtekens	bij	de	kwaliteit	van	de	formatieve	toetsing	op	
het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum.	

Uit	de	vragenlijst	is	gebleken	dat	er	formatief	wordt	lesgegeven	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum.	
Of	 alle	 respondenten	 alle	 fases	 van	 de	 lescyclus	 doorlopen,	 blijkt	 niet.	 Een	 aantal	 fases	 worden	
duidelijk	vaker	doorlopen	dan	andere.	Gulikers	en	Baartman	(2017)	stelden	vast	dat	met	name	fase	1	
(verwachtingen	 verhelderen)	 en	 fase	 4	 (communiceren	 met	 de	 leerlingen	 over	 de	 resultaten)	
onderbelicht	 blijven	 tijdens	 de	 les.	 Volgens	 de	 enquête	 bleek	 dit	 ook	 het	 geval	 te	 zijn	 op	 het	
Norbertus	Gertrudis	Lyceum.	

Gevraagd	 naar	 formatieve	 lesfase	 1	 (Gulikers	 en	 Baartman)	 bleek	 dat	 de	 meerderheid	 van	 de	
respondenten	weinig	aandacht	besteedt	aan	het	laten	formuleren	van	leerdoelen	door	leerlingen.	De	
meerderheid	geeft	aan	‘nooit’	of		‘soms’	te	bespreken	hoe	leerlingen	zelf	leerdoelen	kunnen	stellen	
en	hoe	ze	deze	leerdoelen	kunnen	behalen.	Het	herhalen	van	het	lesdoel	doet	de	ongeveer	de	helft	
van	de	respondenten	wel,	de	andere	helft	niet.	

De	respondenten	bleken	tijdens	fase	2	(studentreactie	ontlokken	en	verzamelen)	en	fase	3	(reacties	
analyseren	en	interpreteren)	vaak	vragen	stellen	om	te	achterhalen	wat	leerlingen		denken,	zodat	ze	
gecorrigeerd	kunnen	worden.	Ook	geven	de	respondenten	vaak	aan	vragen	te	stellen	om	te	weten	te	
komen	wat	er	nog	moet	worden	uitgelegd.	Daarnaast	zeggen	de	respondenten	vaak	vragen	te	stellen	
om	leerlingen	mee	te	laten	doen	aan	de	les.	

Uit	de	vragenlijst	is	gebleken	dat	fase	4	(communiceren	met	studenten	over	de	resultaten)	over	het	
algemeen	 minder	 wordt	 uitgevoerd.	 De	 meerderheid	 geeft	 wel	 aan	 via	 opdrachten	 en	
toetsmomenten	te	controleren	of	leerdoelen	zijn	behaald,	maar	in	aanloop	naar	de	toetsmomenten	
toe	wordt	het	behalen	van	leerdoelen	niet	uitgelegd	-	zo	gaven	respondenten	aan.	De	respondenten	
gaven	 aan	 gemaakte	 toetsen	 overwegend	 klassikaal	 na	 te	 bespreken.	 De	 respondenten	 gaven	 in	
meerderheid	aan	‘soms’	een	analyse	te	laten	maken	van	de	behaalde	resultaten	door	de	leerlingen,	
een	derde	doet	dit	‘vaak’	of	‘altijd’.	

Het	lijkt	erop	dat	dit	gevolgen	heeft	voor	de	uitvoering	van	fase	5	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	
(vervolgacties	ondernemen:	gegeven	onderwijs	en	het	leren	aanpassen).	Ongeveer	eenderde	van	de	
respondenten	gaf	aan	regelmatig	te	differentiëren	op	basis	van	de	resultaten.	Dat	komt	overeen	met	
het	 aantal	 respondenten	 dat	 leerlingen	 zelf	 een	 analyse	 laat	 maken	 van	 hun	 resultaten.	 Van	 de	
respondenten	 zegt	 70%	 ‘soms’	 leerlingen	 te	 laten	 kiezen	 aan	 welke	 stof	 ze	 willen	 werken.	 In	 de	
onderwijsvisie	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	staat	nu	juist	dat	de	leerling	eigenaar	moet	zijn	
van	zijn	leerproces.	Vooral	in	fase	4	en	5	zou	daarin	‘winst’	te	behalen	zijn.	

De	 respondenten	werden	 verder	bevraagd	naar	 de	 formatieve	werkvormen	die	 zij	 inzetten	 tijdens	
hun	 lessen.	Zij	gaven	daarbij	aan	vooral	bekend	te	zijn	met	het	geven	van	feedback	en	het	werken	
met	 rubrics.	 De	 respondenten	 gaven	 in	 de	 vragenlijst	 eveneens	 aan	 dat	 dit	 hun	 meest	 gebruikte	
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formatieve	middelen	zijn	tijdens	de	les.	Het	inzetten	van	toetsdialogen,	het	formatief	evalueren	van	
een	summatieve	toets	en	het	geven	van	reflectieve	lessen	bleken	het	minst	bekend	te	zijn	onder	de	
respondenten.	 Dat	 komt	 overeen	 met	 de	 gegevens	 over	 het	 doorlopen	 van	 fase	 4	 en	 5	 van	 de	
formatieve	lescyclus.	Sluijsmans	et	al.	(2016)	concludeerden	in	hun	reviewstudie	dat	deze	methoden	
van	formatieve	toetsing	geschikt	zijn	om	behaalde	resultaten	te	bespreken.	

6.3	Formatieve	toetsing	in	de	doorlopende	leerlijnen	
Door	 de	 analyse	 van	 de	 studiewijzers	 en	 de	 enquête	 beantwoorden	 we	 dus	 op	 de	 volgende	
deelvraag:		
	
6.	 In	welke	mate	wordt	formatieve	toetsing	op	dit	moment	ingezet	 in	de	doorlopende	leerlijnen	van	
de	brugklas	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum?	
	
Er	 is	 geen	 duidelijke	 doorlopende	 leerlijn	 te	 onderscheiden	 in	 de	 onderzochte	 studiewijzers.	 De	
studiewijzers	zijn	niet	van	eenzelfde	format	en	het	lijkt	erop	dat	de	studiewijzers	vooral	voor	naaste	
collega’s	worden	 gemaakt	 en	 niet	 voor	 de	 	 leerlingen.	Daarnaast	 komt	het	 aantal	 toetsmomenten	
met	bijbehorende	wegingen	niet	altijd	overeen	met	het	toetsbeleid	van	de	school.	Het	vermoeden	is	
ook	 ontstaan	 dat	 niet	 alle	 docenten	 precies	weten	wat	 er	wordt	 verwacht	 van	 formatief	 toetsen,	
omdat	 er	 ook	 cijfers	met	 een	 weging	 voor	 het	 rapport	 werden	 toegekend	 aan	 enkele	 formatieve	
toetsen.	

De	uitkomsten	van	de	enquête	maken	deels	duidelijk	hoe	de	formatieve	lescyclus	wordt	doorlopen	
(Gulikers	 en	 Baartman,	 2017)	 en	 welke	 strategieën	 docenten	 daarbij	 inzetten	 (Wiliam	 en	 Leahy,	
2015;	 Sluijsmans,	 Joosten-ten	 Brinke	 en	 Van	 der	 Vleuten,	 2016).	 Uit	 de	 antwoorden	 van	 de	
respondenten	 blijkt	 dat	 zij	minder	 communiceren	met	 de	 leerlingen	 over	 de	 gewenste	 leerdoelen	
(fase	 1)	 en	 ook	 over	 de	 behaalde	 resultaten	 (fase	 4).	 Dat	 heeft	 invloed	 op	 het	 doorlopen	 van	 de	
stappen	in	de	fase	die	daarna	volgt:	het	gegeven	onderwijs	en	het	leren	aanpassen	(fase	5).	Dat	blijkt	
ook	uit	de	formatieve	werkvormen	die	zij	zeggen	te	gebruiken	in	hun	lessen.	Die	‘beperken’	zich	tot	
het	geven	van	feedback	en	het	werken	met	rubrics.	De	zes	andere	effectieve	methoden	(Sluijsmans	
et	al.,	2013)	zetten	zij	beduidend	minder	vaak	in.	Ook	wordt	er	weinig	gedifferentieerd	op	basis	van	
leerresultaten;	 leerlingen	hebben	bovendien	nog	weinig	 inspraak	 in	de	 lesonderdelen	die	 ze	willen	
volgen	na	het	krijgen	van	gerichte	feedback.			

Je	zou	kunnen	zeggen	dat	er	duidelijk	een	begin	is	gemaakt	met	het	inzetten	van	formatieve	toetsing	
in	verscheidene	curricula	van	de	secties	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum,	maar	dat	die	niet	door	
alle	docenten	op	dezelfde	wijze	wordt	toegepast.	Een	duidelijke	lijn	ontbreekt	dus.	Bovendien	ligt	er	
vanuit	 de	 schoolleiding	 geen	 duidelijk	 omschreven	 beleid	 waarin	 staat	 hoe	 formatieve	 toetsing	
precies	vorm	zou	moeten	worden	gegeven.	

6.4	Eindconclusies	
Nu	de	zes	deelvragen	zijn	beantwoord,	kan	de	hoofdvraag	van	dit	onderzoek	worden	beantwoord:	

Hoe	kan	er	een	doorlopende	leerlijn	formatief	toetsen	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	worden	
bereikt?	

Om	een	doorlopende	leerlijn	te	bereiken,	moeten	de	docenten	die	verantwoordelijk	zijn	goed	op	de	
hoogte	 zijn	 van	 formatief	 toetsen	 en	 formatief	 lesgeven,	 ze	moeten	 toetsbekwaam	worden	op	dit	
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gebied.	Uit	de	afgenomen	vragenlijst	is	gebleken	dat	dit	niet	volledig	het	geval	is.	Niet	alle	begrippen	
zijn	bekend	en	middelen	worden	niet	altijd	optimaal	ingezet.	Vooral	het	doorlopen	van	de	formatieve	
lescyclus	 die	 in	 de	 literatuur	 naar	 voren	 komt	 als	 de	 ideale	 situatie,	 lijkt	 de	 respondenten	 van	 de	
vragenlijst	niet	volledig	te	lukken.	Uit	de	vragenlijst	bleek	bovendien	dat	zij	niet	bekend	zijn	met	alle	
begrippen	die	passen	bij	formatief	lesgeven	(wat	ook	behoort	tot	formatief	toetsen).	Uit	de	literatuur	
blijkt	dat	 juist	de	didactiek	gericht	moet	 zijn	op	 formatief	 toetsen	en	evalueren,	wil	 de	 formatieve	
toetsing	succesvol	zijn	(Gulikers	en	Baartman,	2017).	

De	 respondenten	 geven	 aan	 zich	 onvoldoende	 geschoold	 te	 voelen	 op	 het	 gebied	 van	 formatieve	
toetsing.	Bovendien	blijkt	uit	de	literatuur	(Sluijsmans	et	al.,	2013)	dat	scholing	noodzakelijk	 is	voor	
de	juiste	implementatie	van	formatieve	toetsing.	Docenten	moeten	niet	alleen	op	de	hoogte	zijn	van	
formatieve	toetsing,	ze	moeten	ook	voldoende	weten	over	het	bewaken	van	de	toetskwaliteit	in	zijn	
algemeenheid	(Sluijsmans	et	al.,	2013).	Scholing	lijkt	dus	noodzakelijk	te	zijn.	

In	een	 leerplan	moet	verder	worden	opgenomen	hoeveel	 toetsmomenten	er	maximaal	mogen	zijn	
en	in	welke	vorm	die	moet	worden	afgenomen.	Binnen	het	huidige	toetsprotocol	bestaat	daarbinnen	
veel	vrijheid.	Uit	de	literatuur	blijkt	ook	dat	het	ontwikkelen	van	formatieve	toetsing	in	professionele	
leergemeenschappen	 een	 belangrijke	 voorwaarde	 is,	 zodat	 er	 draagvlak	 wordt	 gecreëerd	 in	 de	
school.		

Om	 een	 doorlopende	 leerlijn	 te	 bereiken	 waarin	 formatieve	 toetsing	 is	 ingebed,	 is	 het	 dus	
noodzakelijk	 om	 te	 zorgen	 voor	 een	 doorleefd	 begrip	 van	 formatief	 toetsen	 bij	 de	 docenten,	
bijvoorbeeld	 door	 scholing;	 (opnieuw)	 afspraken	 maken	 over	 het	 aantal	 toetsmomenten	 en	 het	
bewaken	van	de	toetskwaliteit	blijken	ook	vereisten	te	zijn.	
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7.	Discussie	en	aanbevelingen	
Na	een	schooljaar	hard	werk,	kijken	we	tevreden	terug	op	het	uitgevoerde	onderzoek.	We	hebben	
zelf	veel	geleerd	over	formatieve	toetsing	en	wat	erbij	komt	kijken.	 In	september	2017	dachten	we	
nog	 dat	 we	 ons	 vooral	 zouden	 moeten	 storten	 op	 het	 ontwerpen	 van	 rubrics	 en	 diagnostische	
toetsen.	 Inmiddels	 zijn	 we	 ervan	 doordrongen	 geraakt	 dat	 formatief	 toetsen	 een	 manier	 van	
lesgeven	is,	die	onlosmakelijk	verbonden	is	met	de	interactie	tussen	leerling	en	docent.		

Zowel	de	bestudeerde	studiewijzers	als	de	afgenomen	enquête	hebben	ons	inzichten	verschaft	in	de	
formatieve	lespraktijken	van	onze	collega’s.	Toch	vallen	er	ook	nog	wat	kanttekeningen	te	plaatsen	
bij	ons	onderzoek.	Die	bespreken	we	hieronder	bij	de	discussie.	We	zien	diverse	mogelijkheden	(en	
noodzaak)	 voor	 vervolgonderzoek	 én	 we	 geven	 in	 de	 aanbevelingen	 een	 eerste	 opzet	 voor	 een	
kaderdocument	dat	schoolbreed	kan	worden	ingezet.	

7.1	Discussie	
Het	 vergelijken	 van	 de	 studiewijzers	 met	 het	 huidige	 toetsprotocol	 van	 het	 Norbertus	 Gertrudis	
Lyceum	heeft	een	resultaat	opgeleverd	dat	we	niet	hadden	verwacht	en	waar	we	ook	niet	naar	op	
zoek	waren:	de	studiewijzers	zijn	onduidelijk.	Ze	lijken	eerder	geschreven	voor	de	docenten	dan	voor	
de	 leerlingen.	 Ook	 werd	 niet	 duidelijk	 welke	 formatieve	 toetsen	 nu	 een	 summatieve	 toets	
ondersteunden.	

Helaas	 hebben	 we	 niet	 alle	 studiewijzers	 van	 alle	 vier	 de	 perioden	 en	 alle	 jaarlagen	 kunnen	
bemachtigen.	Ook	hebben	we	de	studiewijzers	van	de	bovenbouw	niet	in	ons	onderzoek	op	kunnen	
nemen:	pas	vanaf	2018-2019	maken	deze	leerjaren	deel	uit	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum.	We	
weten	niet	zeker	hoe	en	of	dit	de	resultaten	zou	hebben	beïnvloed.	We	verwachten	wel	dat	er	in	de	
andere	leerjaren	dan	klas	1	minder	of	nauwelijks	formatief	wordt	getoetst	en	gewerkt,	omdat	deze	
jaarlagen	 nog	 wat	 langer	 de	 tijd	 hebben	 om	 over	 te	 schakelen	 met	 hun	 leerplannen	 en	
lesprogramma’s.	We	verwachten	op	basis	 van	onze	dagelijkse	ervaringen	dat	de	verschillen	 tussen	
vaksecties	wat	betreft	de	toepassing	van	formatief	toetsen	op	dit	moment	nog	groot	zijn.	

Bij	het	afnemen	van	de	vragenlijst	 liepen	we	aan	tegen	een	tegenvallend	aantal	respondenten.	Van	
de	90	collega’s	hebben	63	de	enquête	ingevuld:	aanvankelijk	waren	we	daar	best	teleurgesteld	over,	
maar	het	 is	 toch	70%	van	de	doelgroep.	Een	verklaring	voor	deze	wat	magere	uitkomst	kan	de	tijd	
van	afnamen	zijn	geweest,	namelijk	voor	en	na	een	reisweek	en	vakantie.	Bij	een	vervolgonderzoek	
zal	dit	moment	wat	beter	uitgekiend	moeten	worden.	

Uit	de	enquête	blijkt	niet	of	voor	alle	docenten	geldt	dat	zij	niet	de	volledige	formatieve	lescyclus	van	
Gulikers	 en	 Baartman	 (2017)	 doorlopen.	 Bovendien	 is	 niet	 duidelijk	 geworden	 hoe	 vaak	 de	 als	
bekend	genoemde	werkvormen	daadwerkelijk	worden	ingezet.	Ook	de	leeropbrengsten	zijn	met	de	
vragenlijst	nog	niet	in	kaart	gebracht.	Wat	de	verschillen	zijn	tussen	de	verschillende	vaksecties	qua	
formatieve	toetsing,	blijkt	uit	de	enquête	ook	niet.	

7.2	Aanknopingspunten	vervolgonderzoek	
De	 discussiepunten	 vragen	 onzes	 inziens	 om	 vervolgonderzoek.	 Het	 belangrijkste	 vervolg	 is	 de	
membercheck	met	alle	sectie-	en	faculteitsleiders	over	de	resultaten	van	de	enquête	en	het	verder	
uitwerken	van	het	kaderdocument	formatief	toetsen.		
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Ten	tweede	lijkt	het	ons	zinvol	om	in	de	lessen	bij	collega’s	te	observeren	in	welke	mate	de	5	fases	
van	 Gulikers	 en	 Baartman	 en	 de	 lesstrategieën	 van	 Wiliam	 en	 Leahy	 worden	 doorlopen.	 De	
resultaten	daarvan	kunnen	weer	aanleiding	zijn	tot	een	actieonderzoek.	

Daarnaast	 zou	 (bijvoorbeeld	 binnen	 een	 professionele	 leergemeenschap	 en	 op	 kleine	 schaal)	
actieonderzoek	 kunnen	 worden	 uitgevoerd	 aan	 de	 hand	 van	 de	 acht	 effectieve	 werkvormen	 die	
Sluijsmans	 et	 al.	 (2013)	 beschrijven.	 Onderzocht	 zou	 kunnen	 worden	 welke	 werkvormen	 op	 het	
Norbertus	Gertrudis	Lyceum	uitvoerbaar	zijn	bij	welke	vakken	en	in	welke	leerjaren.	

Tot	slot	nodigen	we	collega-onderzoekers	van	harte	uit	om	ons	onderzoek	te	herhalen	op	hun	eigen	
school.	We	zijn	erg	benieuwd	naar	de	bevindingen	elders.	

7.3	Aanbevelingen	
Op	 basis	 van	 de	 conclusies	 uit	 het	 theoretisch	 kader,	 de	 onderzochte	 studiewijzers	 en	 afgenomen	
enquêtes	 geven	 we	 aanbevelingen	 voor	 het	 inzetten	 van	 formatief	 toetsen	 op	 het	 Norbertus	
Gertrudis	 Lyceum.	De	 aanbevelingen	die	wij	 doen	 zijn	 net	 als	 formatief	 lesgeven	 gebaseerd	 op	 de	
verschillende	cyclische	fasen	die	doorlopen	dienen	te	worden:	lesgeven	voor	een	docent	is	namelijk	
conceptualiseren	 en	 herconceptualiseren.	 De	 aanbevelingen	 vormen	 een	 eerste	 opzet	 voor	 een	
kaderdocument	formatief	toetsen.		

Fase	1:	de	ontwikkeling	van	een	gezamenlijke	visie	schoolbreed;	
Fase	2:	het	concreet	inrichten	van	formatieve	lessenreeksen;	
Fase	3:	instrumenten	bepalen	voor	in	de	les;	
Fase	4	en	5:	reflecteren	op	en	het	aanpassen	van	gegeven	onderwijs.		

	
Fase	1	–	ontwikkelen	van	een	gezamenlijke	visie	schoolbreed	
1. De	 eerste	 aanbeveling	 voor	 het	 Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 omvat	 het	 opstellen	 van	 een	

kaderdocument.	In	dit	kaderdocument	wordt	duidelijk	vermeld	wat	formatief	toetsen	is	en	zijn	
de	belangrijkste	begrippen	rondom	formatief	toetsen	opgenomen.		Het	is	voor	het	Lyceum	nog	
van	 belang	 duidelijk	 te	 maken	 dat	 formatieve	 toetsing	 iets	 anders	 is	 dan	 een	 toets	 die	 niet	
meetelt.	Het	bleek	namelijk	uit	de	onderzochte	studiewijzers	dat	sommige	docenten	nog	cijfers	
hangen	aan	formatieve	toetsen.		
	
Daarnaast	bevat	dit	kaderdocument	een	uitleg	over	hoe	een	docent	formatief	kan	lesgeven:	dit	
zal	op	basis	van	de	5	fasen	van	Gulikers	en	Baartman	(2017)	(zie	pagina	14)	zijn.	Ook	moet	de	rol	
van	de	leerling	(zie	Wiliam	en	Leahy,	2015)	en	de	mate	van	ouderbetrokkenheid	erin	gekaderd	
worden	omdat	ook	zij	meegenomen	dienen	worden	in	een	cultuurverandering	stelt	Van	Silfhout.		

	
2. Naast	 de	 theorie	 en	 lespraktijk,	 bevat	 het	 kaderdocument	 ook	 een	 overzicht	 van	 alle	

werkvormen	 en	 digitale	 middelen	 die	 van	 pas	 kunnen	 komen	 bij	 formatieve	 toetsing.	 Denk	
hierbij	aan	het	opzetten	van	rubrics	of	het	inzetten	van	apps	en	andere	digitale	leermiddelen.		

		
3. Als	 eenmaal	 schoolbreed	 vaststaat	 wat	 formatief	 toetsen	 is,	 zal	 het	 toetsbeleid	 van	 het	

Norbertus	 Gertrudis	 Lyceum	 herzien	 moeten	 worden:	 ieder	 leerjaar	 dient	 een	 eigen	 PTA	 te	
krijgen.	Hoeveel	 toetsen,	 so’s,	po’s,	presentaties,	overhoringen	et	 cetera	er	maximaal	per	 jaar	
gegeven	 gaan	 worden	 zal	 moeten	 worden	 afgesproken.	 Ook	 de	 wegingen	 van	 die	 toetsen	
moeten	 vastgesteld	 worden.	 Wat	 ons	 betreft	 wordt	 er	 maximaal	 8	 keer	 per	 jaar	 een	 cijfer	
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gegeven	en	wegen	deze	1	of	2	keer	mee:	weging	1	voor	een	so	en	weging	2	voor	een	eindtoets.	
Andere	toetsmomenten	kunnen	formatief	(en	dus	onbeperkt)	zijn,	maar	moeten	wel	in	Magister	
en	 op	 het	 rapport	 verschijnen.	 De	 voortgang	 en	 reflectie	 (leerdoelen;	 rubrics;	 opdrachten	 en	
dergelijke)	van	leerlingen	dient	zichtbaar	en	vindbaar	gemaakt	te	zijn	(bijvoorbeeld	op	Magister	
of	Simulise).	Dat	er	geen	concreet	cijfer	voor	gegeven	wordt,	betekent	niet	dat	het	niet	meetelt	
voor	de	overgang	en	niveaubepaling:	school,	ouders	en	leerlingen	moeten	daarvan	doordrongen	
worden	 (zie	 punt	 4).	 Formatief	 toetsen	 is	 onderdeel	 van	 de	 21e	 eeuwse	 vaardigheden	 die	 de	
overheid	heeft	opgesteld.		

	
4. De	volgende	aanbeveling	betreft	scholing:	uit	meerdere	aangehaalde	onderzoeken	blijkt	dat	er	

binnen	een	 school	 draagvlak	moet	 zijn	 als	men	een	 verandering	 teweeg	wilt	 brengen.	Om	de	
toetswijze	 een	 permanente	 plek	 binnen	 school	 te	 geven,	 moet	 er	 zowel	 op	 meso-	 als	
microniveau	een	professionele	 leergemeenschap	(PLG)	gecreëerd	worden.	 In	de	 ideale	situatie	
zit	 een	 bevlogen	 docent	 uit	 iedere	 sectie	 in	 deze	 leergemeenschap.	 Dit	 lid	 zal	 dan	 de	
schoolbrede	 visie	 binnen	 de	 sectie	 implementeren.	 Gezamenlijke	 scholing	 ligt	 hieraan	 ten	
grondslag.		

	
Niet	alleen	de	docenten	moeten	overtuigd	worden,	er	zal	ook	voor	een	cultuurverandering	bij	
de	leerling	(en	ouders)	gezorgd	moeten	worden.	Dit	kunnen	we	alleen	bereiken	als	alle	neuzen	
dezelfde	kant	op	staan	en	 iedere	docent	weet	waarom	hij	deze	wijze	van	 lesgeven	en	toetsen	
hanteert.	Ouders	worden	 idealiter	ook	via	een	 informatieavond	op	de	hoogte	gebracht	waarin	
de	noodzaak	voor	formatief	toetsen	wordt	aangehaald.		

	
5. Het	 nieuwe	 toetsbeleid	 en	 de	 opbrengsten	 van	 de	 scholing	 zullen	 binnen	 de	 secties	 gebracht	

worden,	waarna	zij	hun	curriculum	en	studiewijzers	kunnen	herzien.	Niet	alleen	qua	format	(zie	
6.1),	 maar	 ook	 wat	 betreft	 het	 aantal	 toetsmomenten.	 Er	 zal	 zeer	 kritisch	 naar	 het	 eigen	
curriculum	gekeken	moeten	worden.		
	
Per	onderdeel	 in	het	 curriculum	moet	er	 volgens	Van	den	Akker	 (2017)	gekeken	worden	naar	
leerdoelen,	 inhoud,	 leeractiviteit,	 docentrollen,	 bronnen	 en	materialen,	 leeromgeving,	 tijd	 en	
toetsing	vanuit	de	gezamenlijke	visie	van	 formatief	 toetsen.	Het	curriculaire	spinnenweb	dient	
dus	opnieuw	ingevuld	te	worden	(zie	pagina	11).		
	
Hierbij	ondersteunend	en	nauw	samenhangend	is	het	schema	van	Stiggins	(2009)	(zie	pagina	20	
en	21).	Hij	stelde	een	aantal	condities	vast	voor	leraren	en	schoolleiders	voor	formatieve	toetsen	
gekoppeld	aan	de	vragen:	Waarom	toetsen?	Wat	 toetsen?	Hoe	 toetsen?	Hoe	communiceren?	
Hoe	 leerlingen	 betrekken?	 Wanneer	 een	 docent	 voldoet	 aan	 die	 condities,	 is	 deze	 volgens	
Stiggins	 toetsbekwaam.	Deze	 toetsbekwaamheid	van	de	docent	 in	een	 ‘must’	 als	het	 gaat	om	
formatieve	toetsing.		
	
Integriteit	 (Hayward	 en	 Spencer,	 2010)	 is	 essentieel	 voor	 een	 duurzame	 implementatie	 van	
formatief	 toetsen	 in	 beleid	 en	 praktijk.	 Onderwijskundige	 en	 persoonlijke/professionele	
integriteit	kunnen	worden	gezien	als	een	bijzondere	invulling	van	toetsbekwaamheid.	
	
Onderwijskundige	integriteit	
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Het	 werken	 met	 formatieve	 toetsen	 leidt	 bij	 leraren	 tot	 het	 meer	 bewaken	 van	 begrip	 bij	
leerlingen,	 verhoogde	 betrokkenheid	 om	 leerlingen	 te	 ondersteunen	 bij	 hun	 leren	 en	 het	
loslaten	 van	 het	 “moeten‘	 uitvoeren	 van	 allerlei	 taken.	 Het	 gebruik	 van	 formatief	 toetsen	
versterkt	bovendien	het	zelfvertrouwen	van	leerlingen	en	hun	motivatie	om	met	taken	bezig	te	
zijn.	

	
Persoonlijke	en	professionele	integriteit	
Dit	 is	 de	 impact	 van	 formatief	 toetsen	 op	 het	 handelen	 als	 leraar	 en	 de	 betrokkenheid	 en	
invloed	 op	 het	 onderwijzen.	 Onderwijskundige	 en	 persoonlijke	 en	 professionele	 integriteit	
vereisen	een	diep	begrip	van	de	doelen	van	formatief	toetsen.		

	
Fase	2	–	het	concreet	inrichten	van	een	formatieve	lessenreeks	
In	fase	1	is	de	theorie	en	het	school-	plus	sectiebeleid	vastgelegd,	in	fase	2	begint	de	uitvoering	van	
de	 praktijk,	 namelijk	 het	 inrichten	 van	 de	 lessen.	 Deze	 fase	 is	 vooral	 gericht	 op	 de	 docent	 –	 die	
inmiddels	toetsbekwaam	is	en	zijn	of	haar	lessen	gaat	inrichten	–	en	de	leerling	–	die	eigenaar	wordt	
van	zijn	of	haar	leesproces	–.	

Nadat	 de	 lesstof	 en	 vaardigheden	 bepaald	 zijn,	 komt	 volgens	 Gulikers	 en	 Baartman	 het	 grootste	
struikelblok:	 implementatie	van	 formatieve	 toetsing	 in	de	klas.	De	 lescyclus	van	de	onderzoeksters	
plus	 de	 strategieën	 van	Wiliam	 en	 Leahy	 bieden	 daarvoor	 het	 ideale	 startpunt	 (zie	 tabel	 11).	 Het	
beheersen	 van	deze	 inzichten	 zorgt	 er	 namelijk	 voor	dat	 iedere	docent	met	 formatief	 toetsen	 kan	
beginnen	en	ook	weet	wat	de	leerling	in	welke	fase	moet	doen.		
	
Tabel	11	biedt	voor	de	docenten	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	een	allereerste	startpunt	voor	
het	inrichten	van	hun	formatieve	lessenreeks.	In	de	tabel	komt	naar	voren	wat	de	rol	van	docent	en	
leerling	in	een	bepaalde	fase	is	en	welke	instrumenten	daarbij	 ingezet	kunnen	worden.	Reden	voor	
het	ontwikkelen	van	deze	tabel	is	dat	uit	de	enquête	bleek	dat	er	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	
bepaalde	stappen	van	het	proces	overgeslagen	worden.		
	
Zoals	besproken	behoeven	drie	kernprocessen	van	formatief	toetsen	op	het	Lyceum	meer	aandacht:	
het	 vaststellen	 van	 leerdoelen	 met	 of	 zonder	 de	 leerling,	 vaststellen	 waar	 de	 leerling	 staat	 en	
bepalen	welke	stap	de	leerling	moet	zetten	aan	de	hand	van	een	persoonlijke	leerweg.	Differentiatie	
en	oefenen	met	lastige,	zelfgekozen	vaardigheden	bleek	op	het	Lyceum	onderbelicht:	ook	dit	vormt	
een	zeer	belangrijk	aandachtspunt	voor	ons	nieuwe	onderwijs.		
	
Scholing	 is	 dus	wederom	noodzakelijk,	 ook	 deels	 gericht	 op	 vakdidactiek.	 Een	 docent	moet	weten	
hoe	 1)	 kennis	 en	 inhoud	 te	 structureren	 voor	 het	 onderwijs	 van	 leerlingen,	 2)	 kennis	 over	 de	
(mis)concepties	 die	 leerlingen	 tegenkomen	 tijdens	 het	 leren	 te	 gebruiken,	 en	 3)	 kennis	 van	
onderwijsstrategieën	aan	te	wenden	in	specifieke	leersituaties.		
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Tabel	 11:	 Lesscyclus	 voor	 zowel	 docent	 als	 leerling	 (Van	 Kolck	 &	 Hagens,	 2018)	 gebaseerd	 op	
Gulikers,	Baartman,	Sluijsmans,	Joosten-ten	Brinke,	Van	der	Vleuten,	Wiliam	en	Leahy.		

Leidende	
vragen	

Wat	doet	de	docent?	 Wat	 doet	 de	 leerling	
en	met	wie?	

Welke	 lesstrategie	
wordt	er	gebruikt?	

Waar	werken	
we	naartoe?	

Stap	 1:	 Verwachtingen	
verhelderen	&	criteria	voor	
succes	verzamelen	

Stap	 1:	 Begrijpen	 en	 delen	
van	 leerdoelen	 en	 criteria	
voor	 succes	 (met	
medeleerling	en	docent)	

• Toetsdialoog	 over	
leerdoelen	

• Mentimeter	
• GoSoapBox	

Waar	 is	 de	
leerling?	

Stap	 2:	 Studentreacties	
ontlokken	en	verzamelen	

Stap	 2:	 Discussies	 opzetten,	
taken	 maken	 en	 activiteiten	
doen	die	bewijs	leveren	voor	
het	leren	

• Vragen	stellen	
• Toetsdialoog	 in	

reflectieve	les	
• Feedup,	 feedforward	

en	peerfeedback	
• Self-assessment		
• Peer-assessment	
• Rubrics	
• Kahoot	 –	 Socrative	 –	

Quizlet	 –	 Quizziz	 –	
GoFormative	 –	
Nearpod	

Stap	3:	Reacties	analyseren	
en	interpreteren	

Stap	 3:	 Feedback	 krijgen	 en	
geven	

Hoe	 komen	
we	 naar	 de	
gewenste	
situatie?	

Stap	4:	Communiceren	met	
studenten	over	resultaten	

Stap	 4:	 Docent	 en	
medeleerlingen	 zijn	
belangrijke	
informatiebronnen	 voor	
elkaar	

• Self-assessment		
• Peer-assessment	
• Evaluatie-	 en	

feedbackformulieren	
van	ICE	

• Differentiatie	
• Keuze	werkvormen	

	

Stap	 5:	 Vervolgacties:	
onderwijs	 en	 leren	
aanpassen	 n.a.v.	 de	
resultaten	

Stap	 5:	 Leerling	 is	
geactiveerd	in	het	stimuleren	
van	 eigenaarschap	 over	 het	
eigen	leren	
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Fase	3	-	instrumenten	voor	in	de	les	
Als	duidelijk	is	welke	rollen	docent	en	leerling	aannemen	in	de	lessencyclus	van	formatief	toetsen,	is	
het	 van	 belang	 de	 instrumenten	 te	 kiezen	 waarmee	 de	 cyclus	 doorlopen	 wordt.	 In	 bijlage	 2	 een	
overzicht	van	digitale	middelen	en	in	tabel	11	zeer	summier	wat	werkvormen	per	fase.	Een	doorleefd	
begrip	 van	 formatief	 toetsen	 is	nodig	om	de	werkvormen	van	 formatieve	 toetsing	 in	 te	 zetten.	De	
volgende	elementen	raden	wij	binnen	de	les	aan:	

● Feedback	geven;	
Onmiddellijke	feedback	 is	het	meest	 ideaal,	omdat	er	dan	meteen	interactie	 is.	Een	afwisseling	van	
docentfeedback,	peerfeedback	en	self-assessment	raden	wij	aan.	Ook	hierbij	kunnen	geschreven	en	
digitale	bronnen	gebruikt	worden.		
	

● Vragen	stellen	en	reacties	uitlokken;	
Iedere	docent	stelt	vragen	om	inzicht	te	krijgen	in	wat	een	leerling	denkt	of	weet,	maar	het	gaat	er	
vervolgens	 om	 hoe	 die	 informatie	 gebruikt	 wordt.	 Idealiter	 wordt	 deze	 kennis	 ingezet	 voor	 het	
aanpassen	van	de	les	of	lessenserie.	Vragen	stellen	moeten	daarnaast	niet	alleen	gericht	zijn	op	het	
goede	antwoord,	maar	kunnen	ook	gaan	over	dieper	begrip	en	misconcepties.		

	
Figuur	9:	Onderwijs	maak	je	samen	(2017)	
	

● Toetsdialogen	via	reflectieve	lessen;	
Lesgeven	 is	 in	 constante	 interactie	 zijn;	 bewegen	 in	 de	 zone	 van	 naaste	 ontwikkeling.	 Een	 docent	
moet	 zich	hierbij	 flexibel	didactisch	opstellen:	 leerlingen	 zoveel	mogelijk	 individueel	bedienen.	Een	
toetsdialoog	is	eigenlijk	een	specifieke	werkvorm:	de	docent	gaat	met	zijn	leerlingen	in	gesprek	over	
leerdoelen.	Een	toetsdialoog	is	veelal	cyclisch:	allereerst	wordt	een	doel	geïnitieerd,	de	leerling	geeft	
antwoord,	er	wordt	geëvalueerd	of	een	nieuwe	vraag	gesteld.	Basis	voor	deze	dialogen	is	een	veilige	
leeromgeving	waarin	leerlingen	het	gesprek	met	elkaar	aan	durven	gaan.		
	

● Self-	en	peerassessment;	
Wanneer	de	doelen	in	een	toetsdialoog	zijn	opgesteld	en	bijgeschaafd	in	een	reflectieve	les	is	het	tijd	
dat	de	 leerling	 zichzelf	of	 een	ander	gaat	beoordelen.	 In	deze	 lessen	vergelijken	de	 leerlingen	hun	
eigen	werk	met	de	leerdoelen.	Op	deze	manier	ontwikkelen	leerlingen	zelfregulatievaardigheden	en	
verantwoordelijkheid.	Een	docent	kan	een	leerling	in	vier	stappen	helpen	het	vermogen	om	zichzelf	
te	 beoordelen	 en	 te	 verbeteren:	 1)	 betrek	 de	 leerling	 bij	 de	 criteria	 die	 geformuleerd	worden,	 2)	
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instrueer	 hoe	 ze	 deze	 moeten	 aanpakken,	 3)	 geef	 concrete	 feedback	 als	 docent	 op	 hun	 self-
assessment	en	4)	help	de	leerling	met	bijstellen.		
	

● Beoordelingsrubrieken;	
Een	 rubric2	 laat	voor	een	 leerling	heel	mooi	de	groei	 zien	die	nog	doorgemaakt	moet	worden.	Een	
docent	kan	een	rubric	invullen;	maar	een	leerling	zelf	ook	(peer-	en	self-assessment).	Wederom:	het	
is	niet	enkel	een	instrument,	er	moet	wat	met	de	uitkomst	gedaan	worden.		
	

● Formatief	evalueren	van	een	summatieve	toets.	
Bewaak	 de	 eisen	 van	 formatieve	 toetsing:	 beoordeel	 deze	 niet	 met	 een	 cijfer.	 Wanneer	 er	 een	
summatieve	 toets	 gegeven	 wordt,	 is	 het	 zeer	 raadzaam	 om	 naderhand	 deze	 toets	 formatief	 te	
evalueren.	Dit	kan	bijvoorbeeld	via	de	feedbackwijzers	van	bureau	ICE3.		

Fase	4	en	5	-	Reflecteren	op	en	aanpassen	van	de	les	
Lesgeven	betekent	reflecteren	op	het	eigen	handelen	en	constant	vragen	blijven	stellen:	wat	moet	ik	
als	 docent	 nog	 uitleggen	 cq.	 anders	 aanbieden?	 Wat	 moet	 een	 specifieke	 leerling	 doen	 om	 zijn	
leerdoelen	 te	 behalen?	 En	wil	 die	 leerling	 dat	 überhaupt	wel?	 Hoe	motiveer	 ik	 onwillenden?	 Een	
moeilijke	 fase	 en	 uit	 de	 literatuur	 blijkt	 dan	 ook	 dat	 deze	 fase	 het	 vaakst	 wordt	 gemist	 door	
docenten.	Zo	ook	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	blijkt	uit	onze	enquête.	

Docentgedragingen	 zijn	 vooral	 gericht	 op	 klassikale	 “reteach”	 (opnieuw	 vertellen)	 	 en	 “pacing”	
(versnellen	 of	 vertragen).	 Uit	 de	 afgenomen	 enquête	 blijkt	 dat	 de	 docenten	 op	 het	 Norbertus	
Gertrudis	 Lyceum	 	 (meer)	 didactisch	 kunnen	 worden:	 het	 communiceren	 over	 resultaten	 en	 het	
vervolgens	 hierop	 aanpassen	 van	 de	 lessen	 blijft	 achter.	 Het	 kunnen	 aanpassen	 van	 de	 eigen	
didactiek	is	dan	ook	erg	belangrijk.	Effectief	formatief	toetsen	blijkt	immers	te	vallen	of	te	staan	met	
sociale	interactie	tussen	leerling	en	docent.		

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
2	http://www.slo.nl/downloads/rubricsals.pdf		
3	https://www.toets.nl/feedbackwijzers-vo		
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BIJLAGEN	
Bijlage	1:	Kaders	toetsbeleid	lyceum	

		
Aanleiding	
De	ontwikkeling	van	een	nieuw	toetsbeleid	 is	o.a.	 ingegeven	door	het	samengaan	van	de	havo-	en	
vwo	opleidingen	van	het	Gertrudis-	en		 Norbertuscollege	 in	 een	 nieuw	 lyceum.	 Het	 nieuwe	
gezamenlijke	toetsbeleid	moet	enerzijds	 in	 lijn	zijn	met	de	huidige	gang	van	zaken	en	anderzijds	de								
ruimte	bieden	om	invulling	te	geven	aan	het	nieuwe	onderwijsconcept.	

		
Doelen	toetsbeleid	
Met	 het	 formuleren	 van	 een	 toetsbeleid	 worden	 de	 volgende	 doelen	 nagestreefd.	 Op	 de	 eerste	
plaats	 wordt	 duidelijkheid	 verschaft	 over:	 kwaliteitseisen,	 definities,	 regelingen	 en	 procedures.	
Verder	 wordt	 de	 deskundigheid	 van	 de	medewerkers	m.b.t.	 toetsing	 bevorderd	 en	 bewaakt.	 Ook	
afstemming	 en	 samenwerking	 wordt	 bevorderd.	 Bovendien	 maakt	 een	 toetsbeleid	 externe	
verantwoording	beter	mogelijk.	

		
Uitgangspunten	toetsbeleid	

● Het	toetsbeleid	past	 in	de	onderwijsvisie	en	 levert	een	bijdrage	aan	de	realisering	daarvan.	
Het	gaat	o.a.	om	diverse	accenten	uit	de	visie:	onderwijs	op	maat,	brede	vorming,	effectief	
en	 actief	 onderwijs	 leidend	 naar	 steeds	 meer	 eigen	 verantwoordelijkheid.	 Door	 een	
weloverwogen	 opzet	 kan	 uit	 relatief	 weinig	 toetsing	 veel	 relevante	 informatie	 over	 de	
vorderingen	m.b.t.	kennis,	inzicht	en	vaardigheden	van	de	leerling	worden	verkregen.	

● Het	toetsbeleid	is	realistisch,	dus	uitvoerbaar	en	binnen	redelijke	tijd	haalbaar.	Medewerkers	
worden	in	staat	gesteld	o.a.	door	scholing	aan	het	toetsbeleid	te	voldoen.	

● Het	toetsbeleid	is	transparant	en	samenhangend.	
	
Functies	van	toetsing	
We	zien	toetsen	als	een	geïntegreerd	onderdeel	van	het	onderwijsleerproces.	Om	goede	toetsen	te	
kunnen	maken	 is	 het	 van	 belang	 scherp	 te	 hebben	welk	 doel	 of	 doelen	 je	 wilt	 bereiken	met	 een	
toets.	Anders	gezegd:	welke	functie(s)	vervult	de	toets	in	het	onderwijsleerproces.	De	functie	van	de	
toets				 heeft	consequenties	voor	veel	aspecten	van	de	toets:	de	aard	van	de	vraagstelling,	de	mate	
van	dekking	van	de	stof,	de	correctie,	de	scoring	en	de			eventuele	normering.		
	
In	het	algemeen	geldt	dat	goede	toetsing	eraan	bijdraagt	dat	leerlingen:	

● onderwijs	op	maat	krijgen																				 (diagnostische	functie)	
● regelmatig	en	goed	leren/werken									 (didactische	functie)	
● worden	gewaardeerd	en	gestimuleerd	 (pedagogische	functie)	
● op	het	juiste	niveau	worden	geplaatst		 (determinerende	functie)	

(op	later	moment	kunnen	de	functies	nog	nader	geduid	worden,	indien	gewenst).	
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Info	over	verschillende	soorten	toetsingen,	beoordelingen:	

-	Summatieve	 toetsen:	toets/eindbeoordeling	waarbij	gevraagd	wordt	naar	kennis	en	vaardigheden	
en	die	beoordeeld	wordt	met	een	cijfer.	Bij	een	proefwerk	moeten	de	toetsvragen	ingedeeld	kunnen	
worden	op	OBIT-	/	RTTI-	niveaus,	waarbij	minstens	een	substantieel	deel	van	de	toets	tot	de	categorie	
IT	/	T2I	behoort	
-	 Formatieve	 toets	 (of	 diagnostische	 toets):	 toets	 die	 betrekking	 heeft	 op	 de	 voortgang	 van	 het	
leerproces	van	een	leerling	(toetsing	met	een	diagnostische	functie	c.q.	feedback-functie).	De	docent	
of	de	 leerling	zelf	krijgt	 informatie	over	de	mate	van	beheersing	over	kennis	en	vaardigheden.	Deze	
toets	geeft	feedback	en	feedup.	Ook	bij	een	formatieve	toets	kunnen	de	vragen	worden	ingedeeld	op	
OBIT-	/	RTTI-	niveaus	en	ook	hierbij	is	het	gewenst	dat	er	IT	/	T2I	vragen	vertegenwoordigd	zijn	
-	Rubrics.	 M.b.v.	 een	 rubric	 kunnen	 verschillende	 soorten	 prestaties	 van	 leerlingen	 geëvalueerd	 of	
beoordeeld	worden	(b.v.	het	doen	van	onderzoek,	het	maken	van	een	ontwerp,	het	houden	van	een	
presentatie,	het	proces	van	samenwerken).	Een	Rubric	zegt	meer	dan	slechts	een	enkel	cijfer	zegt.	Het	
maakt	aan	leerlingen	duidelijk	wat	goed	ging	en	wat	minder	goed	ging	waardoor	leerlingen	zichzelf	
nieuwe	 leerdoelen	 kunnen	 stellen.	 Bovendien	 geeft	 een	 rubric	 een	 leerling	 duidelijkheid	 over	 de	 te	
behalen	doelen,	waarbij	 zowel	het	eindresultaat	als	de	weg	daar	naar	 toe	meetelt.	Hierdoor	wordt	
voorkomen	 dat	 een	 leerling	 zich	 alleen	 richt	 op	 het	 eindresultaat.	 Een	 rubric	 kan	 (indien	 gewenst)	
omgezet	worden	naar	een	cijfer.	
-	 Portfolio:	 persoonlijke	 (digitale)	 map	 waarin	 bijgehouden	 wordt	 wat	 een	 leerling	 gedaan	 heeft,	
bereikt	heeft,	en	op	competenties	gereflecteerd	wordt.	Hierin	kunnen	ook	de	21e	eeuw	vaardigheden	
in	opgenomen	worden.	
-	 Plusdocument:	 Document	 waar	 in	 bijzondere	 prestaties	 opgenomen	 worden	 (b.v.	 prijswinnend	
profielwerkstuk)	
		
Op	het	Nieuwe	Lyceum	zullen	de	volgende	vakken	gegeven	worden:	

● Vaklessen	(20	lesuren	per	week)	
● Vakoverstijgende	 projecten.	 Twee	 projecten	 van	 elk	 twee	 lesuren	 per	 periode.	 Het	

schooljaar	heeft	 vier	perioden.	De	projecten	worden	gegeven	door	 clusters	 van	 vakken	uit	
één	domein.	

● Keuzelessen.	 Elke	 leerling	 volgt	 een	heel	 jaar	één	 type	 les	naar	eigen	keuze.	 Twee	 lesuren	
per	week.	

● Onderzoekend	 leren:	 elke	 leerling	 zal	 twee	 lesuren	per	week	besteden	aan	Onderzoekend	
leren.	(Wetenschapslessen)	

● Verstevigen/verbreden/verdiepen:	elke	 leerling	besteedt	het	hele	schooljaar	2	 lesuren	per	
week	aan	verstevigen/verbreden	of	verdiepen.	

● De	leerling	krijgt	de	mogelijkheid	om	extra	onderwijs	te	krijgen	in	de	vakken	waar	ze	minder	
goed	in	zijn	of	zich	te	verdiepen	in	een	onderwerp	waar	ze	in	geïnteresseerd	zijn.	
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Soort	les	 Aantal	
lesuren	
per	week	

Minimale	
aantal	 toetsen	
per	periode.	
Aard	 van	 de	
toetsen	

Opmerkingen	/	verduidelijking	 		

vaklessen	 In	 de	 toetsen	 van	 de	 vaklessen	 moeten	 de	
kerndoelen	herkenbaar	zijn.	
De	toetsen	van	één	vak	zijn	onderling	vergelijkbaar.	
Alle	 vragen	 van	 een	 summatieve	 toets	 moeten	
ingedeeld	zijn	naar	een	OBIT	/	RTTI	niveau.	Na	het	
afnemen	 van	 de	 toets	moet	 de	 docent	 vaststellen	
wat	de	score	is	van	de	leerling	op	de	OB-vragen	en	
op	 de	 IT-vragen.	 Deze	 scores	 moeten	 met	 ouders	
gedeeld	 kunnen	 worden	 (indien	 wenselijk	 i.v.m.	
determinatie)	
De	 formatieve	 toetsen	moeten	 door	 de	 docent	 of	
door	de	leerling	zelf	worden	nagekeken.	Deze	toets	
moet	feedback	opleveren	voor	zowel	de	leerling	als	
voor	de	docent.	

	

Drie-
lesuren	
per	week	

summatieve	
toetsen:	2	
formatieve	
toetsen:	1	
		

		

Twee-
lesuren	
per	week	

summatieve	
toetsen:	1	
formatieve	
toets:	1	

		

Eén	
lesuur	per	
week	

summatieve	
toets:	1?	
(of	 1	
summatieve	 en	
1	 formatieve	
toets	 per	 twee	
perioden?)	

		

Vak-
overstijgen
de	
projecten	

2	 lesuren		
per	
project	
gedurend
e	 één	
periode	

Per	
vakoverstijgend	
project:	
Summatieve	
toets:	1	
Rubric	 à	 cijfer?:	
1	
		
Toevoegen	 aan	
portfolio	

Elk	 vakoverstijgend	 project	 wordt	 afgesloten	 met	
een	 summatieve	 toets	 (cognitieve	 toets	 /	
practicumtoets	 /	 verslag	 /	 werkstuk/uitwerking	
casus	etc.	)	met	OBIT	/	RTTI	classificatie.	
Daarnaast	 moet	 tijdens	 	 of	 aan	 het	 eind	 van	 een	
vakoverstijgend	project	de	leerling	een	beoordeling	
krijgen	 m.b.v.	 een	 rubric.	 Hiervoor	 kunnen	
verschillende	soorten	rubrics	gebruikt	worden	(b.v.	
voor	 communiceren,	 plannen	 en	 organiseren,	
presenteren,	 samenwerken,	 informatie	 verwerven	
en	verwerken,	enz.)	
Een	 rubric	 kan	 ook	 	 worden	 omgezet	 naar	 een	
cijfer?	(willen	we	dit?)	
De	rubric	kan	bewaard	worden	in	het	portfolio	van	
de	leerling.	
		

		

Keuzelesse
n	

2	 lesuren	
gedurend
e	het	hele	

Minimaal	 4	
beoordelingen	
per	jaar	

Tijdens	 de	 keuzeles	 zullen	 beoordelingen	
plaatsvinden	die	passen	bij	het	vak.	Afhankelijk	van	
het	 vak	 zal	 gekozen	 worden	 voor	 de	 manier	 van	
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schooljaar	 beoordelen.	Deze	beoordeling	kan	worden	omgezet	
naar	een	cijfer.	(willen	we	dit?)	

Onderzoek
end	leren	

2	 lesuren	
gedurend
e	het	hele	
schooljaar	

1	x	per	periode	
Rubric	à	cijfer?	
		
Toevoegen	 aan	
portfolio	

De	beoordeling	vindt	op	bepaalde	tijden	in	het	jaar	
plaats	 (aan	het	eind	van	elke	periode?)	m.b.v.	 een	
rubric.	 Deze	 kan	 omgezet	 worden	 in	 een	 cijfer	
(willen	we	dit?)	
Bij	 de	 beoordeling	 wordt	 meegenomen:	 de	
individuele	 werkhouding,	 de	 samenwerking	 in	 de	
groep,	 de	 groepspresentatie,	 beoordeling	 op	 21e	
eeuw	vaardigheden.	
Hoe	 is	 de	 beoordeling	 van	 de	 wetenschapslessen		
geweest?	 Is	 die	 manier	 van	 beoordelen	 bruikbaar	
om	toe	te	passen	in	het	Nieuwe	Lyceum?	

		

Verstevige
n	 –	
verbreden	
verdiepen	

2	 lesuren	
per	week.	

Bij	
verdiepen/verb
reden:	
Rubric	à	cijfer	
		
Toevoegen	 aan	
portfolio.	

De	 verbredings-	 en	 verdiepingsopdrachten	worden	
begeleid	 door	 een	 vakdocent.	 Deze	 geeft	 een	
beoordeling.	Een	rubric,	passend	bij	de	aard	van	de	
opdracht,	lijkt	hier	geschikt	voor.	Als	dat	mogelijk	is	
wordt	 de	 rubric	 omgezet	 naar	 een	 cijfer.	 Dit	 cijfer	
wordt	 toegevoegd	 aan	 het	 cijfer	 voor	 de	 vakles	
waar	 de	 opdracht	 het	 best	 bij	 past	 en	 aan	 het	
portfolio	van	de	leerling.	
Het	 verstevigen	 kan	 beoordeeld	 worden	 middels	
een	diagnostische	toets.	

		

		
Opm.:	Naast	een	portfolio,	bestaat	ook	de	mogelijkheid	om	bijzondere	prestaties	op	te	nemen	in	een	
Plusdocument.	
	
Er	worden	weegfactoren	toegekend	aan	toetsen:	

● Proefwerk	met	OBIT/RTTI	à	weegfactor	4	
● Schriftelijke	overhoring	/	verslag	à	weegfactor	2	
● Kleinere	reproductieve	toetsen	of	andere	kleine	opdrachten	à	weegfactor	1	

	
Signaleringscriteria	en	overstap	Havo	à	Mavo		of	Vwo	à	havo/vwo	en	bevorderingsnormen	

● Halverwege	(na	periode	2	of	na	Kerst?)	of	aan	het	eind	van	het	schooljaar	zal	een	antwoord	
gegeven	 moeten	 worden	 op	 de	 volgende	 vragen:	 Kan	 de	 leerling	 verder	 op	 dit	 niveau	 /	
bevorderd	worden	 naar	 het	 volgende	 leerjaar	 op	 hetzelfde	 niveau	 of	 is	 overstap	 naar	 een	
ander	niveau	gewenst/noodzakelijk?	

● Om	 consistent	 /	 betrouwbaar	 /	 valide	 /	 transparant	 te	 kunnen	 determineren	 maken	 we	
gebruik	van	de	volgende	richtlijnen:	

Dit	moet	secuur	ingevuld	worden	m.b.v.	de	expertise	van	Harry	en	Elly	en/of	anderen.	
B.v.	gebruikmakend	van	een	minpuntenregeling	zoals	nu	op	Gertrudis	
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Tussentijdse	
afstroom	

Bevorderen	 Bespreken	 Afwijzen	 /	
tussentijdse	
afstroom	

>	 2	 minpunten	 voor	
de	 kernvakken	 Ne,	
Eng,	Wi	
>	5	minpunten	in	alle	
vakken	

<	 2	 minpunt	 voor	 de	
kernvakken	Ne,	En,	Wi	
<	 4	 minpunten	 in	 alle	
vakken	 (incl.	
vakoverstijgende	 projecten,	
Keuzevak,	 Onderzoekend	
Leren)	

-	
-	

-	
-	

		
Bij	de	leerlingen	die	in	de	bespreekzone	vallen,	worden	de	volgende	gegevens	meegewogen:	

● de	Cito-VO	score	/	IST-test	
● de	scores	op	‘Onthouden	en	Begrijpen’	en	‘Inzicht	en	Toepassen’	in	de	OBIT-toetsen	
● de	resultaten	van	de	verstevigingslessen	
● bijzondere	omstandigheden	/	geïndiceerde	hoogbegaafdheid/toelatingsgegeven	basisschool.		
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Bijlage	2:	digitale	middelen	
	

	
	
	
	
	
	


